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Samenvatting 

Een tijdje geleden werd een prototype grote terts klok ontwikkeld. De klank die de klok 
voortbracht, bleek tegen te vallen, met name omdat het geluid te snel wegstierf. Daarom 
wordt nu onderzoek gedaan aan de TUE naar het dempingsgedrag van klokken. 
Dit verslag omvat de modale analyse en een dempingsanalyse van een originele kleine 
terts klok, alsmede dempingsmetingen aan het genoemde prototype grote terts klok en een 
naar demping geoptimaliseerde grote terts klok. De derde grote terts klok is naar vorm 
geoptimaliseerd en daarvan is de demping al eerder gemeten. Van de kleine terts klok 
wordt de demping bij alle, in de modale analyse bepaalde, modes gemeten. Bij de andere 
twee grote terts icioicken wordt aiieen de demping bi. de zeveiì be!mgcijhste mûdes 
gemeten. Om de demping in materiaaldemping en akoestische demping te kunnen splitsen, 
wordt in lucht en in vacuüm gemeten. 
Aan de hand van deze metingen zijn een originele kleine terts klok en nieuw ontwikkelde 
grote terts klokken met elkaar vergeleken. Van de drie genoemde grote terts klokken blijkt 
de naar vorm geoptimaliseerde grote terts klok de demping van de kleine terts klok het 
beste te benaderen, terwijl de naar demping geoptimaliseerde grote terts klok over het 
algemeen een hoge demping heeft vergeleken met de andere drie. Vergeleken met het 
prototype van de grote terts klok is er bij de naar demping geoptimaliseerde grote terts 
klok alleen verbetering te zien in de eerste twee modes, terwijl de terts een demping heeft 
die zelfs 4 à 5 maal zo hoog is. De demping van deze terts is ook vijf maal zo hoog als 
de waarde berekend met het numerieke model, dat P.J.M. Roozen- Kroon voor het 
ontwerp heeft gebruikt. 
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Demuing van carillonklokken: meten en vergelijken 

1 Inleiding 

Op het gebied van optimaliseren van kerk- en carilionklokken wordt er al verscheidene 
jaren onderzoek verricht op de TUE. In het kader van dit onderzoek moest een dempings- 
analyse gemaakt worden van een kleine terts klok, omdat de gedachte bestond dat de 
demping van deze klok lager zou zijn dan die van een nieuw ontwikkelde grote terts klok. 
Deze analyse bestond uit twee delen namelijk 
1) Het uitvoeren van een modale analyse van de klok 
2) Si. de klmgrijke medes &e d e q h g  hepden 
De resultaten van dit dempingsonderzoek moesten met de resultaten van een eerder gedaan 
onderzoek aan een naar vorm geoptimaliseerde grote terts klok vergeleken worden. Als 
laatste zijn ook de dempingsconstanten van de belangrijkste zeven modes bepaald voor een 
prototype grote terts klok en een naar demping geoptimaliseerde grote terts klok, zodat 
ook die nog met de kleine terts klok en onderling vergeleken konden worden. 
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2 De modale analyse 

2.1 geometrie 

De kleine terts klok heeft een omtrek van 244.4 cm. Omdat 
de klok symmetrische trilvormen heeft bij excitatie, hoeft in 
de analyse slechts de halve omtrek meegenomen te worden. 
Deze halve omtrek van 122.2 cm wordt veïdeeX i-, 62 
meetpunten met een onderlinge afstand van 2 cm. Deze 
meetpunten hebben de naam "lijn". Ook naar de binnenkant 
van de klok worden meetpunten uitgezet, om de 2 cm tot 
aan de schouder van de klok. Dit zijn 30 punten met de 
naam "bilyl'.(zie figuur 2.1) 

2.2 uitvoering van de meting 

lijn 

I 

figuur 2.1 

Het eerste punt van "lijn" en "bily" ligt in eenzelfde punt 
(lijn:l = bily:l). In dit punt wordt een versnellingsopnemer geplaatst. De bijbehorende 
krachtopnemer moet de puls van de excitatieslag in een bepaald punt registreren. Deze 
krachtopnemer Zit in de hamer verwerkt. 
In het meetsysteem LMS werd de geometrie van buiten- en binnenrand gedefiniëerd als 
twee rechte lijnen, met respectievelijk 62 en 30 punten, die loodrecht op elkaar staan. 
In het meetgedeelte moeten o.a. meetbereik, samplefrequentie en calibratie van de 
opnemers opgegeven worden. 
Voor een meting wordt een punt op de klok 4 maal aangeslagen. De impuls van de 
metalen hamerkop zorgt voor de excitatie van alle frequenties tot 4000 Hz, Per slag 
worden het autopowerspectrum en de krachtpuls geregistreerd aan de hand waarvan een 
slag goed of afgekeurd wordt: Als bijvoorbeeld meerdere krachtpulsen aanwezig zijn of als 
niet alle frequenties goed aangeslagen zijn, wordt een slag afgekeurd. Uit de vier (goed- 
gekeurde) slagen wordt een FE-signaal berekend dat het verband aangeeft tussen de 
excitatie in het aangeslagen punt (ingang) en de versnelling in punt 1 (uitgang). Hoe de 
FRF bepaald wordt staat in bijlage 1, Tevens wordt de coherentie berekend. En coherentie 
van 1 betekent een optimaal lineair verband tussen in- en uitgangssignaal. 
Er worden twee series metingen verricht over de gehele klok. De eerste serie in een 
frequentiegebied van O - 4000 Hz en de tweede in het gebied van O - 2800 Hz. De tweede 
sene is voord bedoeld om goede resultaten te hijgen tussen 1500 en 2200 Hz, zodat 
onzekere, maar niet onbelangrijke modes bepaald kunnen worden, die niet duidelijk uit 
serie 1 naar voren komen. 
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Demping van carillonklokken: meten en vergelijken 

2.3 analvse van gegevens 

2.3.1 de fitprocedure 
Een piek bij een bepaalde frequentie in het FRF signaal en tevens een goede coherentie 
(liefst 1) duidt op een eigenfrequentie van de klok. Als de amplitude van de FRF hoog is, 
geeft dit aan dat er een hoge amplitude in de versnelling van punt 1 (de versnelingsopne- 
mer) ontstond. Voor elke serie metingen kan ook een FRF berekend worden die de som 
van alle signalen weergeeft. Van de eerste serie metingen over de rand van de klok is dit 
signad gezkend in filguur 2.2 op de volgende pagina. Ue fieqüenties behsïende bij de 
pieken zijn erbij aangegeven. 
Deze pieken worden eruit gehaald en er wordt een fit-procedure op los gelaten (2-4 pieken 
per fit). De gebruikte procedure is een exponentiële methode die rekening houdt met de 
invloed van andere nabij gelegen pieken in de berekening van de resultaten (zie bijlage 2 
voor nadere informatie). Methoden die deze invloed verwaarloosden (SDOF fitting) bleken 
minder goede resultaten te geven. Bij SDOF fitten ûilden enkele punten, zonder duidelijke 
reden, in tegenfase met de naastliggende punten, waardoor een verwarrende mode vorm 
ontstond. 

2.3.2 mode-berekening 
Door middel van deze fitprocedure heeft het systeem eigenfrequenties en eigenmodes 
berekend. Als deze gegevens gekoppeld worden aan de opgegeven geometrie zijn er fraaie 
modevormen zichtbaar. In de eerste meetserie worden de resultaten boven de 3300 Hz 
slecht en is er vaak geen fatsoenlijke mode meer te herkennen. De bewegingen zijn meer 
random. De reden hiervan ligt ook in het feit dat het frequentiefilter al in werking treedt 
bij 3200 Hz. 

2.3.3 mode-identificatie 
De mode vormen worden met numerieke berekeningen aan de klok met het programma 
Dynopt vergeleken. Uit de combinatie van het aantal knopen op de rand en aan de binnen- 
kant van de klok bij een bepaalde frequentie kan een mode gedetermineerd worden. De 
mode aanduiding geschiedt met twee cijfers het eerste is het aantal knopen op de halve 
omtrek van de klok, de zogenaamde meridiaanparen, het tweede het aantal knopen naar de 
binnenkant inclusief de schouders (de groepen, zie ook figuur 2.3). Bij de determinatie van 
de modes komt het nogal eens voor dat het aantal knopen naar 
de binnenkant van de klok niet volledig bekend is, omdat in de 
schouder van de klok niet wordt gemeten. Aan de hand van de 
numeriek bepaalde mode vorm en frequentie samen met de 
experimentele uitkomsten wordt de mode dan bepaald. Een voor- 
beeld van zo’n niet volledig bekende vorm, waarbij een mode 
bepaald moet worden staat in bijlage 3. 

figuur 2.3: mode 2-2 
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2.4 resultaten 

In tabel 1.1 staan de modes aangegeven met hun numerieke en experimentele frequentie- 
waarden. Eén experimentele waarde is afgeleid van de meting in de klok, de andere van 
de meting over de rand. Zijn deze gelijk dan staat er ook maar één waarde vermeld. Als er 
meer dan twee waarden in een kolom staan, houdt dat in dat de piek in twee delen 
gesplitst is. 
VOCX de belmgrijkste eigendaeqaienties worden de verplaatsingspatronen langs de rand en 
naar de binnenzijde gegeven in figuur 2.4 a-g. In figuur 2.5 staat voor alle gevonden 
modes frequentie uitgezet tegen de logaritme van het aantal groepen. 

nr. experiment [Hz] 

260.4 

mode numeriek wz] 

2-1 Grond 258.5 1 

2 521.48 

1344.6 1345.0 

2-2 Priem 521.48 

2-3 1371.8 3 

4 2150.8 2150.5 2-4 2152.7 

2-5 2218.9 2243.8 2244.3 
2236 antimetrie 

5 

6 2698.2 

2989.0 

3369.2 

7 

8 

9 623.4 3-1 Terts 615.1 

3-2 Quint 809.8 10 781.9 783.1 

11 3-3 1415.2 

3-4 2288.9 

1358.4 

2218.2 2218.5 12 

13 3-5 1 2955.3 3054.6 
3029.8 

I 

3-6 I 3264.9 14 3183.5 3184.3 

15 1041.1 1041.0 4-1 Octaaf 1035.2 

4-2 1373.2 1295.9 1296.0 16 

17 4-3 I 1807.4 1725.6 1725.9 

4-4 I 2589.7 
2468.7 2468.9 
2481.9 2483.9 

18 
I 

5 
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20 

I1 19 I 4-5 

5-1 Twaalf 1555.2 

I 3552.1 

23 

24 

5-4 3 112.6 

6-1 D.Oktaaf 2129.8 

II r I 

25 

26 

27 

I 5-2 I 2022.1 II 21 I I 

6-2 2760.6 

6-3 3 179.9 

6-4 

ll 22 I 5-3 I 2426-2 

11 30 I 8-1 I 3494.1 

31 o- 1 193.97 

32 0-2 1268.3 

11 33 I 0-3 I 1341.0 

11 34 I 0-4 I 1815.0 

35 0-5 1918.2 

36 0-6 2402.3 

37 0-7 2741.6 

38 0-8 2769.1 

39 0-9 3179.9 

40 0-10 3394.1 

41 1-1 16.43 

42 1-2 779.5 

I 43 I 1-3 I 1311.8 

44 1-4 1415.3 

45 1-5 1918.9 . 

6 

3425.1 3424.3 
3380.2 

1558.0 

1886.8 1886.9 

2308.4 2309.4 
2312.6 2313.0 

2941.7 2941.2 
~ ~~ ~ ~ 

2144.5 2144.8 

2578.0 2579.0 

3Ó09.8 3009.5 

3581.7 3583.1 

2788.0 

3470.5 3469.9 

1912.9 1913.1 

1142 1140 

1452 

1852.4 1855.1 
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In de modevorm hiervan is er een overlap zichtbaar met mode 6-1. Om deze er uit te 
filteren, zou op een plaats langs de binnenrand gemeten moeten worden waar er voor 
mode 6-1 een knoop bestaat. 

Dit is een grote afwijking, die in de praktijk duidelijk hoorbaar zou zijn. Er zijn echter 
twee dingen waar op gelet moet worden. Het FRF- signaal levert geen hoge piek, de 
intensiteit van het geluid is dus laag en er zou ook een fout in het rekenmodel kunnen 
zitten. 

Omdat de uitwijking langs de rand erg klein is, is ook de bijbehorende vorm erg wazig 
en niet echt goed te determineren. 

Als laatste nog een opmerking over de niet gedetermineerde of niet gevonden frequenties. 
Deze zijn niet ontdekt omdat: 
a) Het signaal niet sterk genoeg is en opgaat in de meetruis. 
b) Er slechts één v o m  bekend was ( de mode vorm naar de binnnen kant van de klok) en 
door de kleine uitwijkingen aan de rand de vorm langs de rand niet bepaald kon worden. 
c) De makkere modes bij de eerste sene metingen boven de 3200 Hz al snel uitgefilterd 
worden. 

7 
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figuur 2.4 a en b 
UlS OIDR-X Rav 2 . 6  

L 

uit CRDR-X Rev 2 . 6  

f 

z 

Frmt : Rmpl / Phase 
mat 1 
Pola : 1 

Fraq : 268.38 M 
Zeta : 0.01 X 

Frmt : Rmpl / Phase 
mt2 
paie : I 

Freq : 268.36 Hz 
Zeta : 0.07 Z 

Frmt : Prnip1 / Phase 
m e t  1 
Pole : 2 

Freq : 521.15 Hz 
Zeta : 8.01 Z 

Frmt : FlrripI / Phase 
met2 
Pole : 2 

Freq : S21.31 Hz 
Zeta : 0.55 Z 
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figuur 2.4 c en d 
Ci3DR-X Rev 2.6  

Frmt : Rmpi / Phase 
mat 1 
Pole : 3 

Freq : 623.23 Hz 
Zeta : 0 .02  Z 

LMS cAw)-X Rev 2 . 6  

Frmt : Flmpi / Phase 
met2 
Pole : 3 

Freq : 623.56 Hz 
Zeta : 0 .24  X 

Frmt : Rmpl / Phase 
mat 1 
Pola : 4 

Freq : 783.08 M 
Zeta : 0 .04  Z 

Frmt : Rmpl / Phase 
mot2 
Pole  : 4 

Fraq : 781.87 Hz 
Zeta : 1.33 Z 
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figuur 2.4 e en f 
Ul-S CRDR-X Rev 2.6 

LiIC CRDR-X Rev 2 . 6  

met 1 
Poie 

Freq 
Zeta 

F r m t  
met2 

F r m t  : Rmpl / Phase 

5 

1040.92 Hz 
0.04 X 

Rmpl 1 Phase 

Pole : 5 

Freq : 1041.08 Hz 
Zata : 0.04 X 

Frmt : Rmpl 1 Phase 

Pole : 1 1  

Freq : 1557.84 Hz 
Zeta : 0.05  X 

met 1 

Frmt : Rmpi / Phase 
mmt2 
Pole : 10 

Freq : 1558.10 Hz 
Zeta : 0.02 X 
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figuur 2.4 g en figuur 2.5 

uic CADR-X Rev 2 .6  

F r m t  : Rmpl  / Phase 
mat 1 
Pole : 16 

Froq : 2144.50 Hz 
Zata  : 0.03 Z 

F r m t  : Rmpl / Phase 
mot2  
Pole : 14 

Freq : 2144.76 Hz 
Zeta  : 0.02 % 

Aantal knopen naar de binnenkant van de klok 
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3 Dempingsmeting 

3.1 de opstelling 

De gebruikte opstelling staat afgebeeld in figuur 3.1. Voor de excitatie van de klok wordt 
een excitator (1) gebruikt die wordt aangestuurd via een digitaal instelbare functiegenerator 
(2). Deze generator kan frequenties tot op U100 Hz nauwkeurig leveren. Ook de intensiteit 
van het (sinusvormige) signaal kan geregeld worden. 

figuur 3.1 

De versnellingsopnemer (3) levert een spanning die via een versterker en een oscilloscoop 
(4) aan het meetsysteem (5) aangeboden wordt. Het meetsysteem is DIFA. Deze meet de 
spanning van het uitgangssignaal (versnelling) en zet deze uit tegen de tijd (figuur 3.2). 
Als de logaritme van de absolute waarde van de spanning uitgezet wordt tegen de tijd 
(figuur 3.3) dan is de helling van deze grafiek een maat voor de demping bij de gemeten 
frequentie. Dit is in te zien aan de hand van de onderstaande formules. De versnelling is 
gedefinieerd als y(t). 

12 
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f imen  3.2 en 3.3 

............ ........... .......... ............. ;-.---.-.----.i--- ........ .... - - - -c . - - - - - - - - - - -  

;!!?R.l.i..tu.5!% ......................... 
TIME CHN 1 

.IN MU 
15.583 2.3003 

m?.Z.i..t.!&.+.@ ......................... 
TIME CHN 1 

.IN MU .~ ~ ~ 

15.583 2.3003 

0.0000 639.96 
, 

u n t  : 0 
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3.2 de meting 

Als eerste wordt weer de kleine terts klok gemeten.De eigenfrequenties uit de modale 
analyse worden ingevoerd op de functiegenerator. Aangezien deze gemeten frequentie niet 
de precieze eigenfrequentie is, wordt de ingestelde frequentie stapsgewijs veranderd, totdat 
de uitgangsspanning maximaal lijkt. (Dit is trouwens meteen een indicatie voor de 
nauwkeurigheid van het LMS meetsysteem v- de modale analyse. LMS is redelijk 
nauwkeurig, vergelijk de gemeten waarden met de waarden in bijlage 3.) Het bepalen van 
het m-m gekui% dom de spaiuhg d te lezen vm de ûsci~ûscûûg. Deze metbde 
lijkt niet echt nauwkeurig, maar in de praktijk kan de afwijking niet groter dan 1 Hz zijn. 
Zelfs in het moeilijkste geval verandert de maximale spanning al duidelijk als de frequen- 
tie 0.5 Hz gevarieerd wordt. 
Na het instellen van de frequentie wordt de intensiteit van het ingangssignaal zo geregeld 
dat de uitgangsspanning tussen de 0.05 en 0.60 Volt ligt. Bij deze spanning blijkt de 
meting goede resultaten te geven, hetgeen slechts op ervaring berust. 
Vervolgens wordt de klok geëxciteerd en wordt de dempingstijd geschat. Daarna wordt de 
meettijd ingesteld op het meetsysteem aan de hand van de gedane schatting van de 
dempingstijd. 
De klok wordt nu weer aan het trillen gebracht, de meting wordt gestart en de excitator 
losgemaakt van de klok. Na het verstrijken van de meettijd wordt gekeken of de meting 
goed was en zo niet dan wordt de meting nogmaals uitgevoerd. 
Sommige modes kunnen niet op de rand aangetrild worden, omdat de amplitude daar te 
laag is. Deze modes moeten elders in de klok geëxciteerd worden, op een plaats waar de 
amplitude hoog is. Gekozen is voor een punt langs de binnenzijde van de klok, dat voor 
alle benodigde frequenties een goed signaal geeft. In bijlage 4 zijn deze metingen 
aangegeven met een 'b' van binnenijde. 
Na de meting in lucht wordt de meting nogmaals uitgevoerd in vacuüm. Hierbij blijkt de 
eigenfrequentie in de meeste gevallen een iets hogere waarde te hebben dan bij de meting 
in lucht. Opvallend is ook dat de storing in vacuüm veel geringer is, hetgeen te verklaren 
is door het feit dat de klok voor de buitenwereld en de (bewegende) lucht is afgesloten. 
Uit de dempingsmeting in lucht wordt de totale demping bepaald, uit de vacuümmeting de 
materiaaldemping en uit het verschil de akoestische demping. In de figuren 3.4 a, b en c 
staan de voornaamste resultaten grdisch weergegeven. De meetwaarden en hun kwaliteit 
en verdere grafische representaties staan vermeldt in bijlage 4. 
Uit de figuren van 3.4 is op te maken dat er geen duidelijke correlatie bestaat tussen de 
demping en de frequentie. In de figuren die de akoestische demping per groep aangeven 
(figuren 3.5 a-f), is er vrijwel steeds een piek te zien bij een bepaald meridiaanpaar. Een 
verklaring voor die pieken is niet echt te geven. 
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figuur 3.4 a en b 
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figuur 3.5 a en b 
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3.3 dempingsmeting aan andere klokken 

Aangezien de demping van de naar vorm geoptimaliseerde grote terts (Vogt) al eens 
eerder bepaald is, blijven er in het laboratorium nog twee klokken over om metingen aan 
te verrichten: het prototype van de grote terts klok (Pgt) en een naar demping geoptimali- 
seerde (Dogt) versie ervan. 
Deze laatste twee klokken worden ook nog op demping geanalyseerd. Althans de zeven 
belangrijkste modes ervan. De dempingsconstanten van de genoemde grote terts klokken 
worden met &e vm de Ideke ieris vergekkefi h de vier tabellen de volgende twee 
pagina’s (tabel 3.1 - 3.4). Daartoe wordt per mode en per soort demping de procentuele 
afwijking berekend ten opzichte van de kleine terts klok 
(demp.,, - demp.,,d/demp,, * 100% . 

3.4 betrouwbaarheid 

Om de betrouwbaarheid van de metingen te controleren worden nog twee series van 26 
metingen verricht bij de modes 3-1 en 6-1 van de Dogt. De mode 3-1 gaf over het 
algemeen minder goede resultaten en leverde na 26 metingen een standaardafwijking van 
6% . De mode 6-1 leverde betere, zoniet zeer goede resultaten en haalde tot grote 
tevredenheid na 26 metingen een standaardafwijking van 1% . Alle gemerkte resultaten 
(met een *) hebben een afwijking in de orde van 6% . Omdat niet voor alle modes de 
standaardafwijking gemeten is, is alleen een grove schatting van de afwiijking mogelijk. 
Alle andere (ongemerkte) modes hebben naar schatting een afwijking kleiner dan 6% . 
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mode f [Hz] tot 

1. kleine terts klok.(referentie) 

mat ak tot % mat % ak% 

5- 1 

6- 1 

I1 2-1 I 417 I 1.15 I 0.71 I 0.44 1 53 I 27 I 132 1 1  

2414 1.81 0.90 0.91 24 50 6 

3264 2.62 2.03 0.59 38 148 -45 

1 1  2-2 I 835 1 2.26 I 0.74 I 1.52 1 84 I 16 

11 4-1 I 1664 1 3.22 I 0.86 I 2.36 -49 1 -2 ! -56 !I 

Alle dempingswaarden moeten met lo4 vermenigvuldigd worden. 
Nadere toelichting op de tabellen: 
f = frequentie 
tot = de totale demping 
mat = de materiaaldemping 
ak = akoestische demping 
* 

= meetahijking in de orde van 6% 
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mode f [Hz] tot mat ak 

2- 1 440 0.79 0.70 0.09 

2-2 876 1.49 0.87 0.62 

3-1 1100 10.0* 9.54 0.46 

3-2 1318 4.46 2.16 2.30 

4- 1 1764 5.29 1.65 3.64 

5- 1 2574 1.84* 1 .o9 0.75 

6- 1 3508 2.50 1.46 1 .O4 

~ 

tot % mat % ak% 

5 25 -53 

21 36 5 

720 1439 -23 

58 279 2 

-16 85 -33 

26 82 -13 

32 78 -4 

mode f [Hz] tot mat ak tot % 

2- 1 220 0.94 0.65 0.29 25 

2-2 440 1.03 0.62 0.41 -16 

3- 1 554 1.55 0.56 0.99 27 

3-2 652 3.68 0.58 3.10 30 

4- 1 88 1 4.32 0.76 3.56 -3 1 

5- 1 1274 1.63 0.69 0.94 12 

6- 1 1735 1.78 0.69 1.09 -6 

Alle dempingswaarden moeten met lo4 vermenigvuldigd worden. 
Nadere toelichting op de tabellen: 
f = frequentie 
tot = de totale demping 
mat = de materiaaldemping 
ak = akoestische demping 
* 

= meetafwijking in de orde van 6% 

mat 9% ak% 
16 53 

-3 -31 

- 10 65 

-2 38 

- 14 -34 

15 9 

-16 0.9 
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4 Conclusies 

Uit alle voorgenoemde experimenten kunnen op drie punten conclusies getrokken worden. 
Conclusies betreffende de modale analyse van de kleine terts klok, betreffende de 
dempingsmetingen voor alle gemeten klokken en conclusies die na het vergelijken van de 
vier klokken getrokken kunnen worden. 

4.1 de modale analyse 
- De Írequentiewaarden &e mei een îìuïìîeriek ïïiode! vm de kleine terts Id& Derekeend 

werden, kunnen meer dan 100 Hz afwijken van de experimenteel gemeten waarden. 
Vooral voor hogere frequenties (3000 Hz) is dit het geval. De lagere frequenties 
worden vaak erg goed benaderd. 

- De experimentele frequentiewaarden benaderen de waarden, die bij de excitatie in de 
dempingsanalyse van de klok gebruikt werden, goed. Voor de meeste modes zijn de 
afwijkingen niet groter dan 2 Hz. De enige uitzondering, afgezien van de gemeten 
zwevingsfiequenties, is mode 6-1 met een afwijking van bijna 5 Hz. 

- Niet alle modes onder de 4000 Hz werden gevonden, omdat de intensiteit van die 
modes niet hoog genoeg was om boven de meetruis uit te komen of omdat de gemeten 
mode vorm niet volledig bekend was. Ook moet met de filterfrequenties van de twee 
metingem rekening gehouden worden. Deze waren respectievelijk 3280 Hz en 2248 Hz. 
Boven deze frequenties treedt een aanzienlijke intensiteitsvermindering van de gefilter- 
de responsie op. Alle belangrijke modes zijn echter wel gevonden. 

4.2 de demuingsmetingen 
- Voor een goede dempingsmeting zijn de standaardafwijkingen in de orde van 1% , voor 

een slechte meting zijn deze in de orde van 6% . 
- Bij een bepaalde mode is de frequentie in lucht in de meeste gevallen lager dan die in 

vacuüm. 
- Er is geen duidelijke correlatie gevonden tussen demping en frequentie. Dit geldt voor 

totale, materiaal- en akoestische demping. 
- Als per groep de akoestische demping uitgezet wordt tegen het aantal meridiaanparen, 

is er bij elke groep een piek in de akoestische demping te zien. De meeste pieken 
treden op rond het derde meridiaanpaar (plus of min 1). 

4.3 vergeliiken van de demDingsconstanten 
De verwachting was dat het prototype van de grote terts klok (Pgt) een hogere totale 
demping zou hebben dan de kleine terts klok. Uit de resultaten is dit duidelijk af te 
leiden, immers vrijwel alle modes hebben een hogere dempingswaarde. 
Als de naar vorm geoptimaliseerde grote terts klok (Vogt) met de kleine terts klok 
vergeleken wordt, is het duidelijk dat de klankkleurverandering in de tijd verschillend 
is. De relatieve demping is namelijk voor elke mode weer anders. 
Vergeleken met de Pgt heeft de Vogt een goede dempingskarakteristiek. De Vogt heeft 
voor alle modes een lagere totale demping. 
Omdat de naar demping geoptimaliseerde grote terts klok (Dogt) lang uit moet klinken, 
werden lage dempingsconstanten verwacht. Vergeleken met de kleine terts is de 
demping buitengewoon hoog, vooral als het om de terts zelf gaat. Opvallend is dat dit 
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vooral te wijten is aan een relatief hoge materiaaldemping. 
De Dogt is ontworpen door P.J.M. Roozen-Kroon [3]. Volgens het numerieke model 
dat zij gebruikte, zou de terts een demping hebben die een factor vijf lager is dan de 
gemeten demping. Dus er zitten fouten in dat model. Een klein gedeelte van de 
afwijking kan uit de slecht meting van de terts verklaard worden. 
Als de Dogt met de Pgt vergeleken wordt, blijkt dat de eerste twee modes langer 
uitklinken door een veel lagere akoestische demping, de terts nauwelijks naar voren 
komt, de octaaf mider lang uitklinkt en de andere modes ongeveer dezelfde totale 
dempingscontanten hebben. Alleen cals het gaat om dcoestische demping is er in de terts 
van de Dogt een verbetering zichtbaar ten opzichte van de Pgt. 
De Vogt heeft eigenlijk een betere dempingskarakteristiek dan de de Dogt, vooral als 
het om de terts gaat. De Vogt dempt veel minder snel, de grondtoon uitgezonderd. De 
vormgeving van de Vogt zou dus best een goed startontwerp kunnen zijn voor een 
verdere dempingsoptimalisatie. Wellicht kan de demping van de terts nog verder 
verlaagd worden. 
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Gebruikte apparatuur 

Meetsvstemen: 
Leuven Measurement Systems (LMS) Cada-X 
Difa D-TAC 100 

Opnemers: 
versnellingen; PCB 302A sn:6608 

krachten; PCB 086B03 sn:4995 
PCB 302A07 sn:17237 

Functie generatoren: 
Philips PM 5193 sn:tO546248 
Ling Dynamic Systems TPO 25 sn:261 

Excitator: Ling Dynamic Systems (LDS) sn: 13491-4 
Meetverstekers: PCB 480D06 
Oscilloscoop: Philips PM 3208 sn:006148 
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Bijlage 1: Bepaling van de FRF. 

Bij de modale analyse wordt een Frequentie Respons Functie berekend aan de hand van de 
gemeten signalen. In deze bijlage wordt beknopt uitgelegd hoe een schatting van dit FRF- 
signaal tot stand komt. Voor uitgebreidere uitleg wordt verwezen naar A. de Kraker [i]. 
In de onderstaande figuur wordt aangegeven wat er met signalen in een systeem gebeurd. 

I I I I 

Het ingangssignaal x(t) of X(f) wordt omgezet in y(t) respectievelijk Y(f). Bij de meting 
van deze signalen worden de signalen vervuild met (witte) ruis. Uit deze vervuilde 
signalen moet wel een overdrachtsfunctie h(t) of H(f) berekend worden. Dat gaat globaal 
op de onderstaande manier. 

Het autopowerspectrum van het ingangssignaal is gedefinieerd als: 

5 x 1  ( f 1 - X * (  f 1 ' X (  f 1 

Het crosspoberspectrum is: 

s x , ( f ) - X * ( f ) .  Y ( f )  

De Frequentie Respons Functie wordt in theorie als volgt berekend: 

s ,  C f )  X + ( f ) ,  Y ( f ) = Y  f 
H ( f ) = + ? 7 T = X * ( f ) .  xx Y ( f )  xtrf 

Indien er op de gemeten signalen ook nog ongecorreleerde ru is  aanwezig is, zien de 
formules er als volgt uit: 

- U + ( f ) .  U ( f )  
f I+ (X f + N ( f ) )  

- X - ( f ) .  = Ix( "$c J?] ;x-{ f I N (  f ] + N e (  f ) I X( f ) +N*( f 

-U+( f )  . V (  f ) 
f P. ( Y ( f  + M ( f ) l  

- X * (  =Ix( f )  +N& * 2) +X*( f I M( f ) + N * (  f ) . X( f ] +N*( f ) 



Als er voldoende (in dit geval vier) metingen gedaan worden, zullen bij het middelen van 
de data de ongecorreleerde termen verdwijnen. De tijdsgemiddelde signalen worden 
aangeduid met < >. 
< suu ( f ] > -< lX( f ) 12> +< IN( f ) 1- 
< SU, ( f ) > =< X( f ) * .  Y( f ) > 

De schatting van de FRF kan hieruit afgeleid worden. 

< C U V (  f I >  
H s ( f )  = < s u u í  f ) >  

De coherentiefunctie stelt de mate van lineanteit voor tussen ingangssignaal en 
uitgangssignaal. Als  er dus uitgegaan wordt van een lineair verband, hetgeen hier het geval 
is, geeft de coherentie de mate van onnauwkeurigheid aan tussen de vier verschillende 
metingen. De onnauwkeurigheid wordt door de ruis veroorzaakt. De coherentie is 
gedefinieerd als: 

De coherentie varieert in waarde tussen de O en 1. Hoe dichter de waarde de 1 nadert, des 
te minder is de ru i s  van invloed op de metingen. 



Bijlage 2: Fitten met residuele termen. 

De Frequentie Respons Functie (FRF) is in principe gedefinieerd voor frequenties van min 
oneindig tot plus oneindig. Omdat f=2nw betekent dit dat de FRF ook moet gelden voor - 
00 c w < m. In de modale analyse wordt echter alleen een beperkte bandbreedte wmin c w 
< w,, gebruikt voor de bepaling van de FRF. Om dan toch nog rekening te houden met 
de in de buurt liggende pieken, wordt met residuele termen gewerkt. Dit zijn dus twee 
termen die het gebied voor w c w,, en voor w > w,, in rekening brengen. 

Ais voorbeeld wordt een FRF genomen van een proportioneel gedempt systeem, analoog 
aan pag. 6.14 - 6.16 van De Kraker [2]. 
De FRF matrix ziet er als volgt uit: 

Dit is ook in drie delen op te splitsen met: 

m,- 1 m2 n 

k=l m1 m,+l 
E ;  E ;  c 

Hierin bepalen m, en m, de modes in de frequentieband. 
In de eerste deelsom geldt d >> wo: en dus 

In de derde deelsom geldt d << wo: en dus 
T u ok U o k  =s 

m kW2,k  
k-mz+î 2 
- T wordt de residuele massaterm genoemd en 3 de residuele flexibiliteitsterm. 
De invloed van deze termen staat in de onderstaande figuur aangegeven. Deze methode 
voor de mode-berekening blijkt ook goed te werken bij de uitgevoerde modale analyse. 

I I I Mi-? 



Bijlage 3: Voorbeeld van mode-identificatie. 

Uit de gegevens die uit de gedane metingen volgen, is het soms moeilijk om de bijbeho- 
rende mode vorm te bepalen. Dit komt vooral door het feit dat de methg slechts in een 
beperkt gebied heeft plaatsgevonden. In dit geval werd er niet in de schouders van de klok 
gemeten, terwijl er daar wel knopen zitten die voor de determinatie van de modes nodig 
zijn. Uit de numeriek berekende vormen van het proggxrmia Dynopt en waarden vergele- 
ken met de experimentele uitkomsten wordt nu de mode bepaald. Dat wil dus niet zeggen 
dat het ook de goede mode is, maar de kans is heel erg groot. Het gekozen voorbeeld is 
van een onbelangrijke mode, maar het geeft duidelijk de problematiek weer. 

Voorbeeid: mode 0-4 

Het numerieke model geeft een frequentie van 1815.0 Hz en een bijbehorende vorm die in 
figuur 1 is weergegeven. 
In de praktijk wordt een frequentie van 1912 Hz gemeten en de 
bijbehorende mode kan gedeeltelijk uit figuur 2 afgeleid worden. 
Het restant van de vorm moet dus min of meer gegokt worden. 
Het zou evengoed de mode vorm uit figuur 3 kunnen zijn, maar 
de daarbij behorende numeriek berekende frequentie is echter 
1268.3 Hz en dat ligt verre van de gemeten waarde. Daarom 
wordt toch gekozen voor de mode uit figuur 1. 

f 
x' .".y 

\ 

figuur 2 

iiguur 3 

iiguur 1 



Bijlage 4: Overzicht van de gevonden dempingsparameters. 

Dempingsmeting aan de kleine terts Mok de soort demping staat in de laatste drie kolom- 
men. 



7-1 2786.20 2786.20 2.03 
2788.16 27 8 8.50 1.47 

8-1 3467.66 3469.26 6.24 
3467.26 

0-4 1912.54 1912.76 2.05 

1-3b 1140.72 1140.70 6.19 b 

1-4b 1453.24 1452.70 2.52 b 

1-5b 1851.68 1851.68 20.0 b 

1-6b 2360.16 236 1.56 3.36 b 

n 

9.74 1.06 
8.78 0.59 

5.27 5.71 
6.38 5.60 

14.77 0.57 

- - 
- - 

20.8 -0.1 

32.19 O. 14 
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