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:1iJn derde stageperiode heb ik kunnen doorlopen op het labo
ratorium voor geometrische meettechniek van de T.H. Eindhoven.
!k ben in deze periode begeleid door ing. K.G. Struik.

~1iJn opdracht was het ontwerpen van een trillingsarme opstel
ling '~oor de optische ruwheidsmeter, een experimenteel produkt
van de samenwerking tussen Philips en de T.H. Eindhoven. Voor
de realisatie 'Jan deze opdracht was het de bedoeling onderdelen
te gebruiken die al op de afdeling aanwezig waren. Er is geko
zen Joor de volgende gang ~an zaken:

Allereerst zal de optische ruwheidsmeter worden getest op een
enkele massa-~leer s~steem in slingerophanging zonder demping.
Deze opstelling is volledig op te bouwen uit de aanwezige on
derdelen.

Blijkt nu dat deze opstelling in de praktijk niet voldoet, dan
zal deze opstelling worden voorzien van d~namische isolator
volgens Den Hartog [~J. De realisatie hiervan is redeliJk goed-
kooo en 8envDuoig.
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De oodracht die ik heb uitgevoerd tiJdens mijn stage aan het
laboratorium voor geometrische meettechniek van de I.H. Eind
hoven luidt ais voIgt:

Ontwerp een trillingsarme opstelling voor de optische ruw
heidsmeter van Philips/I.H. Eindhoven. Gebruik biJ het ont
werp het interaktieve simulatie programma TUTSIM voor de
optimalisering van de waarden voor massa's, veerkonstantes
en dempingsweerstand. De volgende onderdelen moeten biJ
voorkeur worden gebruikt:

- cphang konstruktie Czie Figuur 16)
- vier trekveren met een gezameliJke veerkonstante

0< = l'-±, '-±51 N/mm
1-380 proFiel voorzien van twee staven ~ '-±O mm ais bal
last

De ontwerpEase van deze opstelling is vastgelegd in dit rap
port. Uoordat daartoe wordt overgegaan wordt eerst de benodigde
theorie besproken.
In hooEdstuk 3 worden de seismische trillingen en hun voort
planting naar meetopstellingen besproken. Ievens komen de meet
methoden aan de orde. In hoofdstuk '-± wordt de triliingsisolatie
voor meetopstellingen behandeld. In hoofdstuk 5 wordt een be
schrijving gegeven van het anal~tisch modelleren en simuleren
van mechanische s~stemen met behulp van een oomputer. In hoofd
stuk 6 worden de drie mogeIiJke opstellingen voor de tril
Iingsisolatie van de optische ruwheidsmeter besproken. In
hooFdstuk 7 worden de konklusies gegeven. In bijlage 1 ziJn de
berekeningen opgenomen en in bijlage 2 wordt de simulatie van
de s~stemen met IUISIM besproken. Tenslotte ziJn in bijlage 3
de ontwerptekeningen van het massa-veer systeem met dynamische
isolator volgens Den Hartog ['-±] opgenomen.
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in deover de zee,

Trillingen Lomen voor in zeer veel verschillende gebieden zoals
de trillinger. van:

- atomen en molekulen
lucht, water en andere vloeistoFFen
hartsoieren en longen

- aardbodem, gebouwen en machines
vervoersmiddelen voor op het land,
lucht en in de ruimte

De term trillingen kan gebruikt worden vaor de beschrijving
van een c~cIische variatie van elke F~sisehe grootheid, zoa1s:

- druk- en trekspanningen
- elektrische spanningen en stromen
- Iengte

In deze kontekst zijn aIleen de bewegingen van trillende
voorwerpen interessant. Uan belang hierbiJ ziJn de verplaats
ingsamplitude en de frequentie. Deze parameters leggen nag niet
het bewegingsverloop vast, zij zijn eehter weI de belangrijkste
kenmerken bij de bepaling van de effekten van trillingen op ma
chine-opstellingen en konstrukties. Bij geliJk bliJvende ampli
tude en stiJging van de frequentie worden de snelheden en ver
snellingen hoger. Er bestaat een grens waarboven de versnel
lingen zo groet worden dat de trilling destruktief wordt.

Het aardoppervlal~ is kontinu in beweging. Seismografen over
de gerele wereld registreren, ook tussen twee aardbevingen in,
oppervlakte trillingen. Dit verschijnsel is eigenlijk het zelf
de ais het natrillen van een klok na het aanslaan. Na een aard
beving trilt de aarde nog we ken of maanden door. Daarnaast ziJn
er de micro-seismische trillingen die veroorzaakt worden door
stoorinvloeden van binnen uf buiten de aarde op het aardopper
vlak. Ze ziJn er de beweging van de zee, zware industriele ma
chines, zware vervoersmiddelen, pneumatische grondbewerkingsma
chines explosies, etc. Deze kunnen zelfs kilometers verderop
gedetekteerd worden.

De vloeren en muren van gebouwen worden door machines, aard
oppervlak en windbelastingen in trilling gebraeht. Deze tril
lingen liggen ongeveer tussen de 10 en de 100 Hz en hebben een
amplitude van ver beneden de 0,1 mm. Hoge flatgebouwen worden
door windstoten in horizontale trilling gebracht met een fre
quentie van ongeveer 5 Hz en een moge1ijke amplitude van zelFs
enige honderden millimeters.



~..·JI.r;.~~_i..!1~D ~tD d eY-.C:'-c::lI:.t.P-J,.~r!;J.ng in f..4..r!c:t~;1!!!_~ !!!D m_~..~';.QP.~_t. ..~_t:
Li..lJ.g.~n

SiJ het cntwerpen ~an gebouwen en konstrukties is en wordt
'.'eel te weinig aandacht besteed aan trillingsproblemen. Meestal
wordt gedacht dat deze achteraf weI kunnen worden opgelost of
~orden er natte-vinger-formules toegepast. De oorzaak hiervan
:s waarschiJnliJk de slechte kommunikatie tussen onderzoekers
Ctheorie) en gebruikers CpraktiJk). Beter zou ziJn dat tril
lingen in fundaties zoveel mogeliJk zouden worden voorkomen.
Uolledige isolatie is in de praktiJk niet te realiseren. On
derstaand wordt het nrincipe van trillings isolatie beschreven
(zie ook figuur 2).

De trilling wordt veroorzaakt door een bron (source) en wordt
door de vloer of konstruktie (transducer path) naar de ontvang
er (receiverj geleid. Trillings isolatie is de aktie of hande
Ilng welke de ongewilde trillingen of grotendeels elimineerd of
tot een acceptabel ni'Jeau reduceerd. Er ziJn hiervoor verschil
lende mogelijkheden:

- aktie bij de bron, zodat er minder trillingen ontstaan
- modifikatie van de geleidingsweg, zodat er minder tril-

lingen van de bron naar de ontvanger worden overgebracht
- aktie bij de ontvanger, zodat deze minder respons geeft

aan de ongewilde trillingen in haar fundatie

~.k.t~.E!l Q.tJ. Q.l1i9.. 1:>_~PT.:l.. ~.~.k;.~.E:lY.~ !.~c::lJ.~.;_t~)_
Allereerst moet de bron worden gelokaliseerd. Dit kan door af
zonderlijk in- en uitschakelen van de verschillende bronnen of
een frequentieanal~se. Er zijr. nu verschillende mogelijkheden
om de trillingen te verminderen:

- bran d~namisch uitbalanceren
- 'Jeranderen van machinekondities, zoals belastingen, snel-

heden, etc.
- bron vervangen door een minder trillende uitvoering
- bron plaatsen op een minder kritische plek

~ebban deze aktie gean nut of effekt dan kan de bron in een
seismische Ctrillings isolerende) opstelling worden opgenomen.
Uaak ziJn er eehter meer bronnen dan ontvangers en is de ver
scheidenheid in de bronnen zeer groot. Het kan dan economiseher
zijn een of meer akties bij de ontvangers uit te voeren.

t1o.¢'tf.tk~..t!..l1i9.. ~a D. Q~ g.~_!.~J..9.J!Jg.~_~E!lJa
Ds geleidingsweg kan gevormd worden door de aardbodem of een
konstuktie Cfundatie, vIoer). Als een konstruktie wordt aange
stoten zullen aIle onderdelen gaan trillen. De amplitudes en
frequenties worden bepaald door de demping en de eigenfrequen
tie van de verschillende onderdelen. De demping van metselwerk
of geklonken staalkonstrukties is bijvoorbeeld hoger dan van
gewapend beton of gelaste staalkonstrukties. De trillingen
:~orden versterkt door resonantie Chet trillen in eigenfrequen-
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tie) en ~erm~nderd door de demping. Het kritieke punt hierbi]
is vaal: de ophanging of ondersteunlng van de ontvanger. De
eigenfrequentie mag hiervan niet hinnen 20-~O~ van de opge
wekte trillingen liggen. De fundatie kan dan zowel "low tuned"
als "}ligh twned" i.tiorden ui tge'Joerd. Di t is een eigenfrequentie
van de fundatie die tenminste 60-80~ respektievelijk onder of
hoven de opgewekte trillingen ligt. Hiermee moet altiJd biJ het
ontwerp rekening worden gehouden, omdat na de realisatie van
een konstruktie vaak niet voldoende vriJheid aanwezig is de
massa of de stijfheid van de konstruktie voldoende te verander-
en.

Teneinde de trillingsenergie naar de ontvanger te beperken
kunneG in de geleidingsweg dempende elementen worden opgenomen.
De tot nu toe gebruikeliJke materialen voor fundaties hebben
zeer slechte dempings eigenschappen Cgewapend beton). Een ho
ger-e demping kan dan ook aIleen worden bereikt als in de tunda
tie dempende elementen worden opgenomen. De vloer van de meet
kamer van de TH Eindhoven is gescheiden van de rest van de fun
datie door delitatie-voegen. Bovendien is een laag kurk onder
het linolium aangebracht, waardoor de invloed van lopen en val
lende voorwerpen sterk gereduceerd is. Trillings metingen heb
ben aangetoond dat de meetvloer inderdaad rustiger is dan de
cmliggends vloeren (zie ook 3.3).

A..k.t...!.!=3.pj,.J !t~ .9n!;Vi:!T]QE.3.T .~..P.9.??j._.£?_y_§! .!.?.PJ_§..t),~2
Er zijn t~8e mogeliJkneden:

- opstelling op rustiger plaats zetten
- opstelling in sen seismische opstelling opnemen

Een eventueel alternatief is het minder trillingsgevoelig maken
van de cpstelling door de konstruktie te wijzigen. Dit kan na
tuue 1 i j k gemakkel i j k gereal isesrd worden bi j e:x;per imentele ap
paratwur. Bij serie produkten moet echter het ontwerp worden
gewijzigd met aIle problemen van dien. Omdat de plaats van de
optische ruwheidsmeter a1 vast ligt, wordt verder geen aandacht
besteed aan de plaatsing van gevoelige apparatuur. Het konstru
eren van een seism~sche opstelling wordt besproken in Hfdst. ~.

De optische ruwheidsmeter heeft als tastkop een gemodificeerde
oonemer van een Philips compact-disc speIer.
De laserstraal wordt gefocuseerd op het af te tasten oppervIak
met behulp van een posltioneersysteem. Als nu doortrillingen in
de opstelling, steeds de drempelwaarde van dit systeem wordt
Dverschreden, wordt het systeem onrustig met als mogelijk ge
volg dat de konstruktie in resonantie komt. Het is duideliJk
dat met een dergelijk instabiel s~steem geen betrouwbare meet
resultaten zijn te bereiken.

Naast boven genoemde motivatie is er nog een reden voor tril-
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lingsisolatie. Gebleken is dat trillingen de reprodueeerbaar
heid van een meets~steem behoorlijk kunnen beinvloeden Czelfs
tot een faktor 5 onnauwkeuriger).

~~.~ l::t~.:t;_ '!!~.:t;S.D_ ~~n. ~£.t~.1ina._~n ~D. ~S J:'S.~.PJ~.D..!!.!_~_~.!='t ~~n. ~@. I)1S§!tQ.P_"::.
!§..!:e JL~J19. I;t~.§iI" 0 P.

Trillingsmetingen kunnen erg nuttig zijn in verband met tril
lingsbeheersing. Aan de hand van de meetresultaten kan worden
vastgesteld of de trillingen een seismisehe opstelling noodza
keliJk maken of niet. Ais dit weI het geval is kunnen de me
tingen informatie versehaffen over de versterking van de tril
lingen door en de d~namisehe eigensehappen van de ondersteunen
de konstruktie en de te isoleren apparatuur. Naderhand kunnen
de prestaties van de seismisehe opstelling worden gekontro
leerd. In het geval van de optisehe ruwheidsmeter is het gebied
tussen de 2 en de 200 Hz van belang. De amplitudes van de vloer
ziJn zowel vertikaal als horizontaal in de orde-grootte 0,1 um
(in het frequentie gebied van 5 tot 15 Hz). De responsie van de
meettafel van de bestaande opstelling daarop (zie figuur 1) is
vertikaal in de zelfde orde-grootte en in het zelfde frequentie
gebied. Horizontaal eehter is de amplitude in de orde-grootte
l,e um in het frequentiegebied van 7 tot 10 Hz. Zie ook figuur
9.

p.~ '!.'.~.l?-t_§i.P'P_~r;::.i:i.t...l"J_!::J.r.::
De meetuitrusting bestaat uit een opnemer CseismiseMe overdra
ger), signaalversterkings- en konditioneerapparatuur en regi
stratie apparatuur (zie figuur 3).

Belangrijke eigensehappen van de opnemer ziJn gevoeligheid,
frequentie karakteristiek en lineairiteit tussen het ingegeven
signaal (trilling van het meetobJektJ en de geregistreerde
waarden. Tevens is de gevoeligheid vaor trillingen niet in de
riehting van de meetas en voor veranderingen in de omgevings
kondities belangriJk. Het s~steem moet gekalibreerd worden voor
gevoeligheid, frequentie karakteristiek en amplitude responsie.

In de opnemer is de seismisehe massa bevestigd op een verend
(e) element of strip, welke aIleen in de gevoelige as kan uit
slaan. Het kenmerk van de seismisehe massa is dat deze de
neiging heeft stil te blijven staan als de opnemer aan een
trilling wordt blootgesteld. De relatieve beweging tussen de
seismisehe massa en het opnemerhuis wordt geregistreerd en
elektriseh versterkt. Dit signaal is representatief voor een
parameter van de trilling van het meetobjekt.



Er ziJn verschillende typen opnemers, t.w:
1 De verplaatsings-opnemer. De relatieve verplaatsing tussen

de seismische massa en het opnemershuis is ongeveer even
groot als de verplaatsing van het opnemershuis. Oit type
wordt niet meer veel toegepast.

2 Oe snelheids-opnemer. Tussen de seismische massa en het op
nemershuis is een elektro-magnetisch element aangebracht,
welke de relatieve snelheid omzet ineen elektrisch signaal.
Dit t~pe wordt veel gebruikt voor trillingsmetingen aan de
aardbodem en (werktuig-jboukundige konstrukties. Gelet moet
worden op de goede bevestiging van de opnemer met de onder
grond, omdat anders grote fouten kunnen worden geintrodu
ceerd.

3 De versnellings-opnemer (accelerometer, zie figuur ~j. De
seismische mass a is bevestigd op een stiJve vering, zodat
de eigenfrequentie boven het meetgebied ligt (high tuned).
De vering is vaak van een piezo-elektrisch materiaal, welke
is verbonden met de meetbasis van de opnemer. Het piezo
elekt~ische element fungeert dus als verend element en als
bron 'Jan het elektrische signaal, welke representatief is
voor de versnelling. Dit type kan zeer klein worden uitge
voe~d met een zeer hoge eigenfrequentie, zodat zij ook ge
schikt is voor het meten van schokken. Oit type is bij de
metingen gebruikt (zie 3.3). Naast deze uitvoering bestaat
er ook nog de servo accelerometer. Hierbij is de slappe
vering van de verplaatsingsopnemer gekombineerd met een
servo systeem, welke de seismische massa kontinu in de
nulpositie regelt. Het output signaal van dit regelsysteem
is een maat voor de versnelling. Oit type is met name
geschikt voor het meten van zeer lage frequenties.

BiJ het onderzoek naar de meest geschikte manier van trillings
isolatie kan een frequentie analyse zeer belangriJk ziJn. Bij
zo'n anal~se worden de frequentie-komponenten van het inkomende
signaal gescheiden en zo kunnen meetresultaten gemakkeliJk
worden gerelateerd aan een bepaalde trillingsbron.
Uroeger werd het inkomende signaal gevisualiseerd en met het
DOg beoordeeld op de belangrijkste komponenten. Tegenwoordig
worden biJna aIle frequentie anal~ses met elektrische filter
technieken uitgevoerd. De bedoeling is dan aIleen die frequen
tie komponent door te laten die van belang is. Een uitbreid
ings mogeliJkheid is het automatic sweep band-pass filter.
HierbiJ wordt het betreffende frequentiegebied automatisch af
getast met een zeer smal doorlaat-filter. De meetresultaten
vo~nen dan een spektrum met de relatieve amplitudes van de ver
schillende frequentie komponenten. Een nieuwere ontwikkeling is
de real time-anal~ses, welke zeer snel achter elkaar een fre
quentiegebied volledig kan analyseren. De snellere meting heeft
als voordeel dat de variaties in een random signaal beter tot
uitdrukking kunnen komen.
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Zis veer sen schema van de opstelling Figuur 5. Een meer geds
tailleerde beschrijving is te vinden in de betreFFende nand
1e1dinge1"1. De gebruikte apparatuur is van ds firma Bruel &
Kjaer. De set is v011edig portable uitgevoerd, zodat op de
meeste plaatsen frequentie analyses uitgevoerd kunnen worden
(zie figuur 3). De set bestaat uit:

- trillingsmeter type 2511, signaa1 versterking en konditio
nering

- sweep band-oass filter t~pe 1621 met automatiscn scannen
van een van te voren ingesteld frequentiegebied.

- Y-t recorder type 2306, een l-kanaals scnriJver
- accelerometer type ~370

De apparatuur is verkrijgbaar bij de Hr. Huisman van de C.T.D.
van de T.H. Eindhoven.
2ie voor een koppelingsschema Figuur 5.

De accelerometer moet veldoende stiJf op net meetoppervlak
bevestigd zijn. De accelerometer is nameliJk high tuned zodat
de eigenfrequentie voidoende ver van het meetgebied moet bIiJv
en. De opspanning verschilt per meetobjekt:

- niet magnetiseerbare voorwerpen:
• vloer, accelerometer met magneet (zie Figuur 5FJ op een

steunpilaar bevestigd (zie figuur 7)
• granieten of aluminium voorwerpen CmeettaFels, gelei

dingen, etc.), accelerometer bevestigd op zwaar metalen
hlok (zie Figuur 8)

• indien mogelijk schroefdraad verbinding (z1e F1guur 5a)
- weI magnetiseerbare voorwerpen: accelerometer met magneet

bevestigd op voorwerp, indien echter mogelijk met schroef
draad verbinding.

De versterkingsfaktor van de signaalversterker kan met de in
terne kalibratie worden ingesteld. Het referentie signaal wordt
op de recorder ingesteld op een bepaalde waarde zodanig, dat de
maximale te verwachten piek overeen komt met de ma)(imale
schaalwaarde van het recorderpapier. 2odoende kan een goede
grafische weergave verkregen worden. Vervolgens worden de appa
raten zo ingesteld dat een meting kan worden uitgevoerd. Het
frequentiebereik wordt daarbiJ ingesteld op aehter eenvolgens
2-20 Hz en 20-200 Hz. Voorbeelden van enige registraties ziJn
gegeven in Figuur 9.

De amplitudes zijn na een meting relatieF ten opzichte van
het reFerentiesignaal bekend. Omdat eehter na het interne kali
breren het gehele elektrische cicuit wordt veranderd en boven
dien het reFerentiesignaal onvoldoende bekend is zou het meet
s~steem met een Accelerometer Calibrator gekalibreerd moeten
worden CbiJvoorbeeld type ~291 van Bruel&Kjaer, zie Figuur 10).
AIleen op deze manier kan in de zelfde konfiguratie als tiJ
dens de trillingsmetingen het meetsysteem gekalibreerd worden
met een ingangstrilling met bekende amplitude en Frequentie.
Helaas was een dergelijke opstelling tijdens miJn verbliJF bij
de TH Eindhoven niet beschikbaar.
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- basketballen
glasfiber

- lood
- asbestos
- aarde en zand
- grind
- stapel kranten

In het verleden was er weinig kennis van de eigensehappen van
de isolerende materialen en er was niet voldoende inzieht in de
te isoleren trillingen. Er werd toen ontworpen volgens de
"trial and error"-methode. Tegenwoordig is deze kennis wei aan
wezig en voor veel toepassingen ziJn kant en Klare trillings
isolatoren op voorraad leverbaar. Deze kennis is voortgekomen
uit ondermeer onderzoekingen waarbij versehillende materialen
ziJn beproefd zoa1s:

- metalen sehroefveren
rubber
kurk
vilt

- luehtzakken
- sqoashballen
- tennisballen

!Joer
zijn

de bescherming van kwetsbare goederen tiJdens
zelfs pop-corn en kippeveren onderzoeht.

transport

Er zijn drie hoofdgroepen. Zij versehillen in de plaats en de
manier waarop de isolerende materialen en/of elementen ziJn
aangebraeht. Zo zijn er:

montage aan de basis van de seismische mass a (zie fig. 11)
- montage in het zwaartepuntsvlak van de seismisehe massa

Czie figuur 12)
slinger ophanging waarbij de isolerende elementen boven de
seismische massa zijn bevestigd (zie figuur 13)

t19JJ1;?lg~ ?l.~..1J 9.~ .Q.~..!?--i.-J? Y?ln~LE;! ?E;!j".!?I!IJ.?.J=hE;! !!)_~.?s§.
In het verieden werd een te isoleren opstelling op een onaf-
hankeliJke massa geplaatst. Dit is een massa die op de aardbo
dem is geplaatst, waarbij de aardbodem als ondersteuning en
isolator optreed (zie figuur 1~). Tegenwoordig worden isolatie
elementen veelvuldig toegepast (zie figuur 11). Zij komen voor
in vele vormen en afmetingen. Enkele voorbeelden zijn gegeven
in figuur 15.

tl9r.!.:t:..~.gl:!l. An. D_l5.l1:. ~~.i!l_i!l_L~p'l,J_r.!_1;!?Y...J._i!l)<: va!:! .r;!~ ~.~J...!?m..t~u;he. ma!?~.§.
In het geval van horizontale bewegingen van het zwaartepunt van
een seismisehe massa treden bij montage aan de basis kante
lingen op. Om deze te voorkomen kunnen de isolerende elementen
geplaatst worden in het zwaartepuntsvlak van deze massa. Op
deze manier grijpen de reaktiekrachten van de elementen aan in
het zwaartepuntsvlak zodat geen momenten en dus ook geen kante
lingen worden geintrodueeerd (zie figuur 12).
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Bij deze opstelling (zie figuur 13) kan een zeer lage eigenfre-
quentie van het systeem bereikt worden. In de opstelling van
figuur 13 is de massa opgehangen aan schroefveren die op de
\:loer rusten. Een andere mogeliJkheid is het ophangen van de
'leren aan het plafond of een geschikte konstruktie. Een derge
lijke konstruktie is aanwezig in de meetkamer van het labora
torium voor geometrische meettechniek van de TH Eindhoven (zie
figuur 16).

De trillingsisolerende eigenschappen van een seismische
stelling kunnen nog aanzienliJk worden verbeterd door de
passing van een dynamische isolator of een hulpmassa.

op
toe-

BiJ een enkele massa-veer systeem kan de resonantiepiek wor
den verlaagd door de toepassing van demping. Als nu de dempers
rechtstreeks tussen de massa en de fundering worden gemonteerd
Crelatieve demoing) wordt theoretisch de resonantie sterk ver
minderd (zie figuur 19a en b). Er komen nu weI twee tegen
strijdige Eisen: 'Joor sne1 uittril1en moet de demping groot
zijn en voor weinig meetri11en moet de demping klein ziJn.
bovendien is in de praktijk gebleken dat de dempers de tril
lingen van de fundering doorgeven aan de seismische massa. Een
veel betere oplossing zou het plaatsen van de demper tussen de
seismische massa en een vast punt zijn (absolute demping).
Uergroting van de demping geeft dan in beide gaval1en een ver
betering (zie figuur 20).

Het voorgaande is goed voor te stellen door de demping onein
dig groot te denken. In het geval van relatieve demping Cfiguur
19) zal de massa de fundering exakt gaan volgen. BiJ absolute
demping Cfiguur 20) zal de massa stil gaan staan. Helaas kan
deze wijze van demping nooit worden gerealiseerd, omdat het
vaste punt niet bestaat en als dat al zo was, dan zou de op
stelling ook reohtstreeks op dit vaste punt geplaatst kunnen
worden. Er bestaan twee teohnieken om nu tooh de isolerende
eigenschappen te verbeteren. De eerste is de isolatie met een
dynamische isolator volgens Den Hartog [~J en de tweede is het
vaste punt nabootsen met een hulpmassa volgens Haringx [3J.

P.~ g!:lD.'!.1..m_,i,_?r;h.-~t?gJ.E.!.J:-'2.r... y'9J.g~D_? peIJ. ttar.:.tgg
2ie figuur 17.
Er ziJn twee motivaties voor de toepassing van een dynamische
isolator. De eerste is de isolatie van een bepaalde stoorfre
quentie (motor met konstant toerental). De eigenfrequentie van
de isolator wordt gelijk gekozen aan de stoorfrequentie. BiJ
een juiste dimensionering blijft de seismische massa nagenoeg
S ... i 1 staan.

De tweede reden kan zijn de onderdrukking van de resonant ie-



piek van de seismisehe massa. In figuur 21 is het effekt te
zien: bij een gunstige luaarde van q is de resonantiepiek ver
vangen deor twee minimale pieken Cq = 0,7). Haringx [3J en Den
Hartog [~J volgen in dit opzieht dezelfde theorie. Haringx gaat
sehter in de riehting van een zo groot mogeliJke hulpmassa, die
door haar massatraagheid bij hogere Erequenties de neiging
heeft stil te gaan staan. Den Hartog werkt met isolatoren die
hoogstens de helft van het gewieht hebben van de hoofdmassa. In
Eiguur 18 is de invloed van de massaparameter u C=m/M) op de
ligging van de beide resonantiepieken weergegeven.
Op de TH Eindhoven is een dergeliJke opstelling a1 gerealiseerd
(eehter zonder isolator en dempende elementen). Deze opstelling
kan redeliJk snel en goedkoop worden omgebouwd tot een gedempd
massa-veer s~steem met d~namisehe isolator in slingerophanging.
Daar een dergelijke opstel1ing ook zeer gunstige isolatie ei
gens=happen kan hebben is voor deze opstelling gekozen'. Het
antwerp wordt uiteen gezet in hoofdstuk 6.

1:5~J:,PJTI~_~§"i:!, ~fJJ.a~D!!?, li.g:.JDa,?;.,
Het vaste aangrijpingspunt voor de demping kan worden nage
bootst door de toepassing van een hulpmassa Czie Eiguur 21).
EiJ hogere frequenties zal de hulpmassa, door haar massatraag
heid, de neiging hebben stil te gaan staan en zodoende een
bijna vast aangrijpingspunt voor de demping vormen. Een derge
liJke opstelling is voor zowel het meetrillen als het uittril
len zeer gunstig te dimensioneren Czie figuur 21b en e).

Een mogelijkheid is het 180 graden draaien van de opstelling
zodat een slingerophanging ontstaat. Deze handeling heeEt ver
der geen konsequenties voor de berekening van de parameters zo
als massa's, veerstiJEheden en dempingsweerstand.

De realisering van een dergelijk s~steem is eehter veel
duurder en moeiliJker dan het s~steem met d~namisehe isolator.
Er is dus verder aEgezien van dit s~steem.

BelangriJke eigenschappen van de isolerende elementen zijn:
- de maximale belastbaarheid en de vervorming

de stijfheid in axiale en radiale riehting
de demping

- de gevoeligheid voor veranderingen in de omgevingskondi
ties

- de gevoeligheid voor extreme omgevingskondities
- de bestendigheid tegen olie, water, oplossingen en nukle-

aire straling

De ontl~erpkriteria ziJn voor passieve en aktieve isolatie de
zelfde. Het doel bij het ontwerpen is een gesehikte eigenEre
quentie (low oE high tuned) en voldoende demping te realiseren.
DaarbiJ wordt de eigenErequentie bepaald door de stiJfheid van
de isolerende elementen. Hier wordt dan de d~namische stiJfheid
bedoeld. veroorzaakt door de trillende beweging van de massa's.
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Onderstaand worden de belangriJkste isolerende eleme~~en be
schreven t.w:

- schroefveren
- viskeus dempende elementen
- rubber isolatoren
- luchtveren

Overige isclerende elementen ziJn:
- elementen met gekombineerd een metalen veer, rubber en!

of pneumatische elementen
- platen van rubber, glasfiber, kurk, vilt of kombinaties

daarvan

.!:.i_c;b.!':."..t..J§I.[Y_IE..r.§I.1J
De schroefveer kan worden toegepast als trek-belast of druk-be
last element. De veerkracht is reehtevenredig met de uitrekking
respektievelijk indrukking, de stiJfheid is dus konstant. De
radiale stijfheid is zeer moeiliJk te bepalen. Daarom wordt er
in deze kontekst verder geen aandaeht aan besteed. 8iJ het ont
werp kan de eigenfrequentie uiterst laag worden gekozen. 8iJ op
druk-belaste veren kan het s~steem dan weI instabiel worden
doordat de statisehe indrukking te groot wordt. Als de eigen
frequentie op 1 Hz wordt gesteld is de statisehe indrukking al
ongeveer 25 em.

Sehroefveren kunnen biJ zeer lage en zeer hoge belastingen
worden toegepast. ZiJ bezitten eehter geen eigen dempingsweer
stand. Als er mogeliJke of niet toelaatbare resonanties te ver
waehten zijn is dat een groot nadeel en zullen extra dempende
elementen moeten worden gemonteerd. Hiervoor kunnen viskeuze
of wrijvingsdempers worden gebruikt.

Y-.!~J~~l"J_~ g§l'!!.P.1? n_Q.§!. .l:.!X~'.!!§In.~~.D
Zie figuur 22.
De staaf welke in de olie steekt (met vierkante dwarsdoorsnede)
is verbonden met de hoofdmassa en het oliebad is verbonden met
de hulpmassa. De demping is gebasseerd op de drukversehillen in
de olie veroorzaakt door de relatieve bewegingen tussen de
staaf en het oliebad. De wriJvingskraehten in de olie leveren
ook een kleine biJdrage. De staaf heeft een grondvlak oppervlak
B * B en een speling met de wanden d Cd « 8). De staaf is over
de hoogte H in kontakt met de olie met de viskositeit n. Het
oliebad is aan de bovenziJde voorzien van een verwijding zodat
de olie tiJdens bedriJf niet kan overstromen. Dit kan ook wor
den bereikt door het olie bad hoger te maken dan noodzakeliJk.
De demping vindt in aIle riehtingen plaats (zowel X-, Y- en Z
as) .

Doordat de demping sterk afhankeliJk is van de waarde van d
Cook aan de onderziJde) moet de staaf biJ het monteren in de
Juiste positie worden gemonteerd. Daarom wordt een hoogtever
stelling in de staaf gebouwd.
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van enkele Herzen kan bereikt worden.
de grote statische verplaatsingen voor
drukveren het geval zou ziJn. Wanneer
wordt toegepast kan zelfs een eigenfre-

R.Yp.p..F;3.~ :i.o.!?9..:l.:i:i..tQJ:.:.E.3.n
Zie figuur 23.
Rubber wordt a1 ongeveer een eeuw gebruikt. De meest belang
rijke ontwikJ(eling op dit gebied is de vinding dat rubber che
misch verbonden kan worden met meteal. Zodoende kan het rubber
ook op afschuiving worden belast. Het ontwerp van een rubber
isolator is een moeiliJke zaak, waarbij de keuze van het mate
riaa1. de vorm en de afmetingen van het rubber de belastbaar
heid en de stijfheid bepalen. Daarom worden veelvuldig stan
daard rubber isolatoren toegepast, waarbiJ de konstrukteur Cde
gebruikerj afgaat op de gegevens van de fabrikant. De statische
belastings/verplaatsings verhouding is meestal niet lineair en
de dynamische stijfheid is meestal groter dan de statische. De
nodige gegevens ziJn echter niet altijd voldoende bekend, zodat
gemakkeliJk fouten gemaakt kunnen worden.

voor de meeste toepassingen hebben rubber isolatoren voldoen
de demping. De grootte van de demping is afhankeliJk van het
materiaal, de trillingsspanning en de frequentie. De vertikale
eigenfrequentie kan niet veel lager ziJn dan 10 Hz. De rubber
isolator is dus meer geschikt voor de isolatie van hogere fre
quenties. WeI moet dan rekening worden gehouden met het feit
dat de effektiviteit van de isolator sterk verminderd, als de
trilling een staande golf in het rubber veroorzaakt.

~~.c;::..b~_Y-.fiJl.J::~D
Zie figuur 21.f.
In principe is de luchtveer 8en Kamer met gekomprimeerde lucht,
welke de massa ondersteund. In het ver1eden werden de binnen
banden van auto- en scooteruJielen gebruikt. In voertuigen wordt
tegenwDordig veelvu1dig luchtvering toegepast. Zij ziJn vaak
van het Bellows-type Czie figuur 21.faj en hebben zelf geen ra
diale stijfheid. Zij maken dan ook deel uit van een veringssy
steem waarbiJ de radiale stiJfheid verzorgd wordt door de an
dere komponenten.

Een speciale vorm van de luchtveer is die met automatische
hoogteregeling (zie figuur 2I.fb). De idee achter dit type is ge
basseerd op het volgende:

De opwaarste Kracht is gelijk aan het produkt van de kamerdruk
en het oppervlak CF= p. A). Ais nu de massa uit de rustpositie
naar beneden beweegt zal de druk stiJgen. Er is dan een grotere
opwaarste kracht, waardoor de massa weer in de rustpositie
gedwongen wordt. Het is gebleken dat de stijfheid van de veer
(en dus de eigenfrequentie van het systeem) aIleen afhankeliJk
is van de hoogte van de luchtveer. Als nu de hoogte automatisch
geregeld wordt, bliJft de stiJfheid konstant. De werking daar
van is als voIgt: als de massa naar beneden beweegt, wordt er
extra lucht in de Kamer gelaten, zodat de opwaartse Kracht
extra verhoogd wordt. Ais de massa naar boven beweegt wordt er
minder lucht in de Kamer gelaten, waardoor de opwaartse Kracht
e::<tra daal t .

Een eigenfrequentie
Hierbij komen dan niet
zoals biJvoorbeeld biJ
een extra buffervolume

ll.f



quentie van ongeveer 1 Hz worden bereikt.
In figuur 2~c is de pneumatisch-elastische luchtveer ge

schetst. Deze biedt het voordeel dat ze ook zonder perslucht
belastbaar zijn Cbijvoorbeeld tiJdens installatie of buiten ge
bruik zijn van de opstelling). De radiale stijfheid is ongeveer
geliJk aan de axiale, waardoor ook radiaal een goede isolering
wordt bsreikt.

De demping van luchtveren is nlet erg groot. Deze kan sehter
vergroot wordsn door ds tospassing van ssn buffsrvolums, waar
bij ds luehtstroom van en naar de luehtvsrsn gssmoord kan wor
den, Als de smoring variabsl wordt uitgsvoerd kan de demping
aan versehillende konfiguraties worden aangepast.

?_'... 1::l.E.3...t.. l!.r.:tE'l_~.yt.;.j, ..!?_c:::b_ 1!!99.§I11..~F..~D.. E.3.D. ~j,_1!1 u ~~I;_l?I!. ~~JJ. l!!.l?c:::b.!?-D i ~c::..b.E.3... !§?Y..::..
~Lt.:.!3.m_~_D.. l!!.E.3._t Q.!?JlL,JJ_P. Y-.a ry ~.~!.!. C:::.Q.IT!Pu1:JET.

Bij het ontwsrpen van seismische opstelling is in het vsrleden
veel gewerkt met de "trial and error" methode. Tegenwoordig is
deze teehniek niet mesr te verkopen en is dus gezocht naar a1
lerlei manieren om het ontwerpen te struktureren. Als esrste
zijn ar formulss onstaan die gebasseerd ziJn op theoris en em
perie. Het gebruik van deze formules kan tot verkeerde resulta
ten laiden als de f~sische betekenis niet voldoende bekend is.

Het opstellen van wiskundige modellen kan hier een beter in
zicht geven, a1 komt de praktijk niet altijd geheel overeen met
de theorie. Een relatief nieuwe ontwikkeling op het gebled van
de s~steem beschriJving is de s~steemtheorie, waarbij wordt ge
werkt met bindingsgrafen (of bondgrafen),

De ontwikkeling van de software voor computers heeft het mo
geliJk gemaakt s~stemen anal~tisch te simuleren.

De voorgaande drie ontwikkelingen hebben bijgedragen aan een
veel beter inzicht in het gedrag van mechanisehe s~stemsn, in
hst bijzonder de massa/veer-s~stemen, a1 voordat deze gereali
seerd ziJn.

Ongeveer 50 Jaar geleden gebruikten konstrukteurs voor het
eerst een sehematische voorstelling van esn seismische opstel
ling zoals in figuur 25a. Het schema wordt een ontwerp-model
genosmd. Os gskoneentrserde massa Cm,CkgJJ stelt de te isoleren
massa voor en de vsrtikaal verende elementen worden voorgesteld
door de veer met stijfheid alpha ([N/mJ of C in [miN)). De veer
wordt lineair veronderstelt en alpha is dus konstant. Uerder
wordt aangenomen dat aIleen vertikale bewegingen mogelijk zijn.
In figuur 25b is de aktieve isolatie geschetst en in figuur 25c
de passieve. Het effekt van een dergeliJke opstelling is dat
het ingaande signaa1 CPs of Zs) verzwakt door de massa wordt
gevolgd Crespektievelijk Pt en ZtJ, Het verband tussen de fre-
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quentie en de veerstijEheid is weergegeven in Eiguren 26 en 27.
Als de frequentie oploopt vanaf bijna nul zal de responsie van
het s~steem eerst geliJk zijn aan de input Cfiguur 26a), ver
volgens treedt oseilatie op Ctrillen in eigenfrequentie van het
s~steem, figuur 26b) en als de frequentie hoog genoeg is zal de
responsie naderen tot nul Czie figuur 26e). Dit is grafiseh
weergegeven in figuur 27.

Aan dit s~steem Kleven twee bezwaren. Ten eerste is de res
ponsie voor de eigenfrequentie als input geliJk aan oneindig en
als er een trilling wordt geinitialiseerd zal deze trilling on
eindig lang met gelijk bliJvende amplitude doorgaan. Beide ei
gensehappen kunnen in de praktiJk niet voorkomen Cvoor tril
lingsisolatie aIleen maar gunstig). In werkeliJkheid wordt
eehter altiJd energie geabsorbeerd, hetzij door een niet ideale
veer of door een als zodanig bedoelde demper. De demping be
perkt de resonantie-responsie bij geforeeerde trillingen en
verminderd de responsie biJ vrije trillingen.

Ais gevolg van het bovenstaande is in de loop van de tijd in
het ontwerpmodel een demper opgenomen met dempingsweerstand R
([Ns/mJ) Deze demper is representatief voor aIle demping die in
het s~steem optreden Cdus ook luehtweerstand en dergelijke). De
demper is bedoeld am de relatieve beweging tussen de beide uit
einden in beide riehtingen tegen te gaan. 2ie voor een be
sehriJving van dempende elementen ~.3.

In ~.2 is al naar voren gekomen dat de prestaties van een
seismisehe opstelling nag aanzienliJk verbeterd kunnen worden
door toepassing van een hulpmassa Czie figuur 21). EigenliJk
zou het model ook tussen de fundatie en de hoofdmassa Ml een
demper moe ten hebben. Omdat eehter aIleen verende elementen met
nagenoeg geen inwendige demping worden toegepast kan deze biJ
benadering weggelaten worden.

TUTSIM is een interaktieve simulatietaal Cvraag/antwoord pro
grammering) gesehikt voor de Apple II personal computer. 2ij is
bedoeld voor het berekenen van kontinue d~namisehe s~stemen,

besehreven met een bloksehema oE een bondgraaf. De resultaten
kunnen direkt grafiseh worden weergegeven, zodat in Korte tiJd
een model met bijbehorende gegevens kan worden geoptimaliseerd.
Na aEloop kan het simulatieprogramma op floppy worden wegge
sehreven.
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De simulatie van kontlnue d~namische systemen komt neer op
het berekenen van krachten in een systeem en de bewegingen die
door deze krachten optreden in de systeemelementen. Dit kan
worden gerealiseerd voor veel als diFFerentiaalvergeliJkingen
te schriJven systemen. Enkele gebieden waar sprake is van bewe
gingsvergeliJkingen zijn:

- beweging van lading in een elektrisch netwerk
- mechanische bewegingen Cwetten van Newton)
- warmte- en entropystromen in de thermodynamica
- vloeistoFstromen in de stromingsleer
- teruggekoppelde regelsystemen
- kapitaalgroei in economische modellen
- populatie groei in groepen interaktie
- gedragsanalyse

Uoordat een simulatie kan worden gerealiseerd moet het sy
steem worden gevat in een rekenmodel, waarvan de uitkomsten het
gedrag van het te simuleren systeem benaderen. Dit wordt weI
modelleren of modelbouw genoemd. TUSIM biedt de volgende moge
lijkheden:

1 modelbouw via het opstellen van bewegingsvergeliJkingen
en het hieruit aFleiden van een blokschema

2 modelbouw via bondgraFen

!2...·..? ..!..1. ?A.I!!.!"JJ.~r.-,,~.D. ,!!.~1;.. g..!ff.§lrJ3nj;J.~J?_~_ye£1l.~..l i j k i ngem. ~I!. Q1B.!5-.
!!g.h.~!!1 ..~...'...!!

Onderstaand wordt aIleen aandacht besteed aan massa/veer-syste
men. Zie bijlage 2 voor een speciFieke uiteenzetting.

Uan het kontinue dynamische systeem wordt eerst een model opge
steld Czie Figuur 28a). Dit model bestaat uit een massa, een
veer en een demper. Uervolgens worden de bewegingsvergeliJking
en opgesteld. Deze vergeliJkingen kunnen dan gebruikt worden
voor het opstellen van een blokschema Czie Figuur 28b). Ten
slotte wordt dit blokschema vertaald in een model voor de
computersimulatie Czie Figuur 29). In het programma wordt dit
opgesplitst in een modelstruktuur en een parameter deklaratie.
In de eerste groep worden de Funkties van de blokken gedekla
reerd met hun ingangen en biJ de tweede worden de waarden van
de parameters zoals massa's, veerstijfheden en dempingsweer
stand ingevoerd.

Uoor de graFische weergave van de uitgangssignalen van be
paalde blokken moeten de betreFFende nummers en de versterk
ingsFaktoren worden opgegeven. Na het invoeren van de bereke
ningsstapgrootte en de tiJdsschaal kan de simulatie graFisch
worden weergegeven. Een voorbeeld van een graFische weergave
wordt gegeven in figuur 28c. Hierin wordt de snelheid en de
verplaatsing van de massa van figuur 2Ba ten gevolge van een
stapvormige verandering van de erop werkende kracht.
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Daze techniek is een snelle methode om direkt uit een fysisch
probleem een bondgraaf-rekenmodel af te leiden. Dit gaat op ba
sis van het herkennen van komponenten, waarvan het gedrag vast
ligt en de samenhang van deze komponenten in het fysische sy
steem. Uoorbeelden van komponenten in een mechanisch systeem
zijn: massa's, veren en dempers.

Ook hier wordt begonnen met het opstellen van van het model.
Uervolgens wordt hiervan de bondgraaf opgesteld Czie figuur
30a). Het voert in dit Kader te ver deze theorie te gaan uit
diepen. Er wordt vo1staan met met programma voor de TUTSIM si
mulatie te vinden in figuur 30b.

;i..!. 1:i!.; g..T::lt~Br...p.. Y_".D !!,BD. ';'.r..t~ ..t~.1"...s..~_~_t::J!1J! Q.P.!5t!!J 1 iD~. YflJ;lJ.:. d~ gP..:::
t i !!?.£.b.§! .L!::!~[1....§!_ig.?.!!!.§!.t.J§!..[

Zie voor de berekeningen bijlage 1.
BiJ het ontwerp is uitgegaan van het gebruik van de konstruktie
getekend in Figuur 16. Er zijn drie verschillende benaderingen
van het probleem bekeken:

enkele massa-veer systeem zonder demping in slingerophang
ing

- massa-veer' systeem in slingerophanging voorzien van een
dynamische isolator volgens Den Hartog [~J

- massa-veer systeem in slingerophanging voorzien van een
hulpmassa volgens Haringx [3J

Deze drie benaderingen zijn met TUTSIM gesimuleerd Czie biJlage
2). De Frequentiekarakteristieken en de sprongresponsies van de
verschillende systemen zijn weergegeven in respektieveliJk fi
guur 31, 32 en 33.

1:!.~_; ~~_~1~ ffi?s !:iE.:::..~~..~.[ .?bl.?_t...~.§!l1!
De simulatie resu1taten wiJzen uit dat het zinvol is eerst een
enkele massa-veer systeem zonder demping uit te testen in de
praktiJk. De motivatie hiervoor is de zeer eenvoudige realisa
tie: aIle benodigde komponenten zoals trekveren, I-profiel en
bevestigingsmateriaal zijn a1 aanwezig. Bovendien trilt de mas
sa altiJd hoofdzakelijk in de eigenFrequentie van 0,9 Hz onge
acht de frequentie van de ingang. De ingangsFrequentie is aI
leen terug te vinden a1s rimpel met Kleine amplitude op de res
ponsie. De grotere amplitudes komen dus aIleen maar voor biJ de
lage frequentie van 0,9 Hz. Dit heeft als gevolg dat de ver
snellingen klein bliJven, ondanks dat de isolatie de slechtste
is van de drie s~stemen. Zie voor een berekening van de optre
dende versnellingen en benodigde stiJfheid van de konstruktie
bijlage 1a.

De veerstijFheid van de vier veren tesamen bedraagt l~,~Sl

N/mm en de massa is ~3S kg. De eigenfrequentie is dan 0,92 Hz.
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11B .t.. m_~.?_~.i?::\!. BEU:':.. ~y.s t.-~.~.m !!lJ!tt c;!.Y..!J~.ml§_c;;.h~ i so!.J!tor-
Wi~zen metingen met de optische ruwheidsmeter:- uit dat de iso
latie van het enkele massa-veer s~steem niet voldoende is, dan
kan een d~namische isolator worden gemonteer:-d. De isolatie in
het fr:-equentiegebied tussen de 5 en de 15 Hz is duideliJk beter
dan zonder:- d~namische isolator:- Congeveer:- faktor 7). revens is
de resonantiepiek veel kleiner:- CvergeliJk figuur- 31 en 32). De
frequentie van de responsie is nu weI ongeveer- geliJk aan de
ingangsfrequentie. In biJlage Ib is een berekening gegeven van
de optredende versnellingen en ver:-eiste stiJfheid van de kon
struktie.

BiJ een gunstige dimensioner:-ing van de isolator:- bIiJft de
resonantiepiek vr:-ij smal doordat de twee eigenfrequenties zeer
dicht bij elkaar liggen (kleine massa m van de isolator, zie
oak figuur 18). Het bliJkt uit de simuiatieresuitaten dat de
massa van de isolator nagenoeg geen invloed heeft op de ver
sterking tussen de 5 en de 15 Hz. In het r:-esonantiegebied wordt
biJ toenemende massa van de isolator de piek Kleiner maar oak
br-eder (zie figuur 18). De versterking in het resonantiegebied
is niet van primair belang vanwege de lage versnellingen. De
uittrileigenschappen worden biJ toenemende massa van de isola
tor weI beter: de uittriltiJd en het doorschot worden beide
kleiner. Omdat er tiJdens het meetproces geen grate stoten
hoeven te worden verwacht ziJn de uittrileigenschappen van
secundair belang. De realisatie van een kleinere isolator is
oak veel goedkoper omdat dan trekveren uit voorraad leverbaar
zijn. De demping van de isolator wordt gerealiseerd door vis
keuze dempers volgens Haringx [3J.
Er is gekozen voor een massa van de isolator van 100 kg. De
hoofdmassa is ~50 kg en de hoofdveerstijfheid bliJft gelijk aan
lY,Y51 N/mm. De hulpveerstijfheid is 2,00 N/mm en de dempings
weerstand is 338 Ns/m.

H.I!!J-t... m.~_~.~.i?.=.Y.~~.r_ ~...Y..~~I?-!t'!'. mB t !:l..Y.l..p_tT!.~§..? a.
Uit de simulatieresultaten blijkt dat biJ toenemende massa van
de isolator:- deze isolator:- steeds minder meetrilt. De ideeen van
Haringx ziJn hier:-op gebasseerd. In verband met praktische pro
blemen wordt de hulpmassa nooit groter gekozen dan de hoofdmas
sa zelf. De simulatieresultaten hebben uitgewezen dat een der
geliJk systeem de beste mee- en uittrileigenschappen heeft van
de drie onderzochte s~stemen. Omdat de hulpmassa bij hoger:-e
frequenties de neiging heert stil te gaan staan, is het zeer:
aantrekkelijk de optische ruwheidsmeter hierop te plaatsen. Dit
resulteerd dan weI in een afstand van hoofd- tot hulpmassa van
ongeveer 1,25 m. Hier tussen moet ook de demping war-den aange
br:-acht. Als nu de ligging van het zwaar-tepunt of de massa van
de hulpmassa ver-anderd (biJvoor:-beeld door het (ver-)plaatsen
van een meetobJekt) veranderd de positie van de hulpmassa ten
opzichte van de hoofdmassa, waardoor- de dempers in een nieuwe
rustpositie komen. Aangezien de dempingsweerstand sterk af
hankeIijk is van de spleetbreedte tussen de staaf en de bodem
van het oliebad is dan ook de dempingsweerstand veranderd. Na
iedere verandering aan de konfiguratie moet dan de idelale
rustpositie van de dempers opnieuw worden ingesteld. Dit is
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natuurIijk niet wenseIiJk. Een aiternatief zou zijn de optische
ruwheidsmeter gewoon op de hoofdmassa te plaatsen. De mee- en
uittrileigenschappen ziJn dan echter maar weinig beter dan die
van het massa-veer systeem met dynamische demper. Tevens is de
realisatie van het s~steem met de hulpmassa veel duurder door
dat de hogere massa sterkere trekveren vereist, welke niet meer
uit voorraad leverbaar zijn. Deze mogeliJkheid valt dus af. Ter
vergeliJking is zij weI in het verslag opgenomen.

Aan de hand van de slmulatie resultaten is besloten ais eerste
de optische ruwheidsmeter te plaatsen op het enkele massa-veer
s~steem zonder demping. De massa is ~35 kg en de veerkonstante
is totaal 1~,~51 N/mm. Deze opstelling heeft de slechtste iso
latie eigenschappen maar trilt hoofdzakelijk in de eigenfre
quentie van 0,9 Hz. De ingangsfrequentie is aIleen ais rimpel
op de responsie trug te vinden. Hierdoor bliJven de optredende
versnellingen 1aag. Oat is van groot belang voor de benodigde
stiJfheid van de konstruktie van de optische ruwheidsmeter. Als
de maximale relatieve verplaatsing tussen Iaserkop en meetob
jekt op 0,01 um wordt gesteld is de minimale stiJfheid van deze
konstruktie 7~0 N/m. Daar wordt ruimschoots aan voldaan.

Een nadeel van deze opstelling is dat er nagenoeg geen dem
ping is ingebouwd. Na werkzaamheden aan de opstelling bliJft
deze dus zeer lang uittrillen. TiJdens het meetproces ziJn geen
stoten van betekenis te verwachten. Nu kan dit nadeel worden
verholpen door de massa tiJdens werkzaamheden te ondersteunen.
Uoordat een meting wordt begonnen moet dan voorzichtig de on
dersteuning worden verwiJderd. De isolatie eigenschappen van
deze opstelling worden gekenmerkt door:

de eigenfrequentie: ~ = 0,92 Hz
- de versterking biJ f = fo : Afo == 38

de versterking bij f == 5 Hz: AS == 0,23
de versterking biJ f == 15 Hz: A15 == 0,055

- het doorschot: D - 1,00
- de uittriltijd: T == zeer lang (geen ingebouwde demping)

BIijkt uit de resultaten van de testperiode dat het enkele
massa-veer systeem zonder demping in de praktiJk niet voldoet,
dan kan deze opstelling worden voorzien van een dynamische iso
lator volgens Den Hartog [~J. De hoofdmassa wordt dan ~50 kg en
de isolator 100 kg. De hoofdveerkonstante bedraagt nog steeds
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1~,~5l N/mm en de veerkonstante van de isolator is 2,00 N/mm.
De laatst bedoelde vier veren kunnen bij de firma TEUEMA worden
aangeschaft (nummer T 32890 vol gens DIN 17223 [-1.1200). De
dempingsweerstand bedraagt 338 Ns/m en wordt gerealiseerd door
vier viskeuze dempers volgens Haringx [3J. De ontwerptekeningen
zijn in biJlage 3 opgenomen. De isolatie eigenschappen van deze
opstelling worden gekenmerkt door:

- de eigenfrequentie: fo = 0,82 Hz
- de versterking bij f = f o : Afo = 3,87

de versterking biJ f = S Hz: AS = 0,03~

- de versterking bij f - 15 Hz: A15 - 0,0035
het doorschot 0 = 0,83~

de uittriltiJd T = ~,O 5

Het massa-veer s~steem met hulpmassa volgens Haringx [3J is
niet geschikt gebleken voor de slingerophanging en is dus niet
als zodanig worden gerealiseerd.

Deze trillingsarme opstelling is natuurlijk niet alleen ge
schikt voor de optische ruwheidsmeter. A1s het gewicht van de
hoofdmassa steeds wordt aangepast naar ~50 kg kan elke andere
meetopstelling worden geisoleerd.
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Onderstaand volgen de berekeningen van respektieveliJk het en
kele massa-veer systeem, het massa-veer systeem met dynamische
isolator volgens Den Hartog en het massa-veer systeem met hulp
massa volgens Haringx.

Er is zoveel mogeliJk uitgegaan van het materiaal dat op de af
deling aanwezig is:

- vier trekveren met
draaddikte d
windingsdiameter D
aantal windingen n
glijdingsmodulus G

8,0 +/- 0,1 mm
- 66,5 +/- 1,~ mm
= ~O

B3000 f'J/mm2

I-profiel met een Iengte L = 3~00 +/- 2 mm voorzien van
twee staven ¢ ~O,O +/- O,B mm met een lengte L = 3000 +/- 2
mm

De totale massa kan als voIgt worden berekend:

- massa optische ruwheidsmeter

- massa 1-380 profiel met m = 8~ kg/m
MI = 3,~ • 8~ = 285,6 kg.

dMI ten gevolge van lengtetolierantie:
dMIl = 0,002 m • 8~ kg/m = 0,17 kg

Mop = BO +/- 5 kg

d~11 ten gevolge van oppervlaktetollerantie voor de dwarsdoor
snede met A = 10700 +/- 300 mm2 en rho = 7,85 kg/dm3:
dMI2 = 0,03 dm2 • 3~ dm • 7,85 kg/dm3 = 5,33 kg
dMI = dMIl + dMI2 - 0,17 + 5,33 - 5,5 kg

MI - 285,6 +/- 5,5 kg

- mass a van twee staven ¢ ~O

Ms - 2 • phi!~ • O,~ • 30 • 7,85 - 59,2 kg

dMs ten gevolge van de diametertollerantie:

dNsl =2 • phi/~ {CO,~08 -O,~ )+CO,~ -0,392 )}/2 • 30 • 7,85
= 2,37 kg

dMs ten gevolge van de lengtetollerantie:
dMs2 = 2 • phi!~ • O,~ • 0,02 • 7,85 = O,O~ kg
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di-1s df'1s1 + dr-1s2 2,37 + O,Olf 2,lf1. kg

Ms = 59,2 +/- 2,lf kg

- bevestigings artikelen f'"lB 10,2 +/- 1,1 kg

massa totaal = lf35 +/- llf kg

De veerstiJfheid van de vier trekveren tesamen is:

83E3 - 8
4

If - ==========
8-65 5'3 -lfO,

llfL.f51 N/m

kontrole berekening op wringing:

Ft - D/2 = phi/15 - d
3

- ~ 3
lf3S-S,81/lf llf 66,5/2 - phi/IE llf 8 - T

T = 353 N/mm2 Cmaximaal toelaatbaar is 600 N/mm2)

De eigen frequentie van dit systeem wordt:

Wo = '10< /M' = VllflfSl /lf3S'
f o

5,76 rad/s
0,92 Hz

De versterking in het frequentiegebied van 5 tot 15 Hz is biJ
deze opstelling nog behoorlijk groot. Het is daarom interessant
te weten welke invloed de trillingen van de vloer kunnen hebben
op de optische ruwheidsmeter.

Trillingsmetingen aan de vloer hebben aangetoond dat de maxi
male pieken ongeveer 0,1 um hoog ziJn. De versterking van het
massa-veer systeem zonder demping is bij 0,9 Hz ongeveer lfO. De
basis van de optische ruwheidsmeter trilt dus met een amplitude
ven 0,1. lfO = L.f um, bij een freqentie van 0,9 Hz (W=5,6 rad
is) :

z = A sin Wt = If sin S,6 t

z' = AW cos Wt If llf S,6 cos S,6 t = 22,lf cos 5,6 t

z' '- -AW sin Wt = -lf llfS,6 sin 5,6 t = -12S,lf sin S,6 t

De maximale versnelling is dus 125,lf um/s2, dit is 1,2SE-lfm/s2.
De konstruktie waarop de laserkop is bevestigd is ongeveer 10
kg zwaar. De massatraagheids krachten worden dus:

F M. a ==) F = 10 - l,2SE-lf - 1,2SE-3 N

De maximaal toelaatbare relatieve verplaatsing tussen laserkop
en meetobJekt wordt gesteld op 0,01 um (xl - x2 = 1E-8 m). De
stijfheid van de ondersteunende konstruktie moet minimaal de
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volgende waarde hebben:

0'<' k* (xl - x2) = F ==> a< k llt lE-8 = 1, 25E-3
0< k= 125 N/mm

met: v= dWi~~ konh"'akbit
k,,"ri.lfi,;rihl

De s1edetaFel van de optisehe ruwheidsmeter staat met een ko
geloplegging op de driepoottaFel Czie Figuur 1). Uoor de kogel
oplegging geldt voor de indrukking:

(

L~ ')., 2.. ~)~Z =::: _9_r_ [J - VS'i- + 1-Va f ] 3
8d £.sf Eae

De aFgeleide hiervan is:

~z =3: (~)~TYJ~ (I-lis: + 1- YQ1) "1./,
ol"f 3 8,), E,..l E~I

Als nu F = 30 Nj d = 8 mmj yst = 0,28; Val = 0,28; Est = 2E5
N/mm2 en Eal - 7E~ N/mm2, dan is:

dF
= 13160 N/mm

dZ

Dat is veel hoger dan de benodigde 125 N/mm. Omdat een hogere
stiJFheid altijd gunstig is wordt de sledetaFel toeh op de
driepoottaFel vastgeboud.

De driepoottaFel staat met de aFgeronde poten direkt op het
geverfde bed. Deze oplegging is niet naar tevredenheid. Ter
verhoging van de stijFheid zullen op het bed worden vastgeboud.

De bereikte isolatie eigensehappen worden gekenmerkt door:
- de eigenfrequentie: Fo = 0,92 Hz

de versterking bij f f o : AFo = 38
de versterking biJ F 5 Hz: AS = 0,23
de versterking bij F 15 Hz: A15 = 0,065
het doorsehot: D = 1,00
de uittriltiJd: T = zeer lang Cnagenoeg geen demping)

Deze opstelling heeFt nagenoeg geen eigen demping. Na aanstoten
zal dus de mass a zeer lang blijven uittrillen. Om sneller te
kunnen werken kan de massa tiJdens werkzaamheden aan de opstel
ling worden ondersteund door een met zaeht sehuimrubber beklede
onder steuning. De massa moet dan net boven de rustpositie van
het s~steem worden gehouden. Uoordat een meting wordt begonnen
moet de ondersteuning voorziehtig worden verwiJderd.

!~ H~1. ~~§.§~=y§~£. ~~~~~m. ~§1. 9~~~mjs£b~. isolatgr volgen~ geD.
Ha r.1:_QB.

600 N/mm2)is
550*9,81;~ lit 66,5/2 = phi/16 * 83 • ~

T = ~~6 N/mm2 (maximaal toelaatbaar

De hoofdmassa blijft dezelfde als de massa het enkele massa
veer s~steem, ziJ wordt eehter zonodig verzwaard tot ~50 kg. De
zelfde trekveren kunnen worden gebruikt CgezameliJke hoofdveer
konstante ~l = 1~,~51 N/mm). De kontrole berekening op wring
ing:
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Aan de hand van de simulatieresultaten is gekozen voor een mas
sa van de isolator M2 = 100 kg. Gebleken is namelijk dat de
isolatie voor meetrillen van de hoofdmassa in het frequentiege
bied tussen de 5 en de 15 Hz niet zo afhankeliJk is van M2. Het
uittrillen na een stoot is redelijk goed (wordt biJ toenemende
f12 steeds beter). Aangezien daze eiganschap niet van primair
belang is kan dus voor een kleine M2 worden gekozen. Dit geeft
bovendien het voordeel dat de realisatie goedkoper wordt.

1 W2
Uolgens Den Hartog geldt:

1 +;U W1

1

1 + lOO/Lf50
0,8182

Va< 2/100'
========== ==) ~2 = 2150 N/m

De simulatieresultaten met TUTSIM hebben uitgewezen dat een
verlaging van de hulpveerkonstante altiJd een verbetering in de
mee- en uittrileigenschappen betekent (zie figuur 3Lf). De toe
laatbare wringspanning wordt dus de bepalende parameter:

Ft • D/2 = phi/16 • d
3

• r
Als T 650 N/mm2 dan blijkt de volgende veer van de firma
TEVEMA te voldoen:

d = 3,2 mm; D = 32,8 mmj L = 2Lf3 mm.

De hulpveerkonstante wordt dan: ~2 = Lf • 0,5 = 2,0 N/mm
Kontrole berekening op wringing: 3

100-9,81/Lf • 32,8/2 = phi/16 • 3,2 • T
1: = 625 N/mm2

De lengte van de veren onder belasting van M2 (Ft - 2Lf5 N) is:
2Lf3 + ~13 - 656 mm

Uit figuur 21b is af te lezen dat de resonantie pieken het
meest worden gedempd als qO = 0,7.

R
qO

M2

R

De

.(550'
100 • V~~~;~

dempingsweerstand van

= 0,7 ==) R = 359 Ns/m

een viskeuze demper vol gens Haringx is:

k 18,3
d

( 1 + 2,5 ===)

B

Er is uitgegaan van een oliebad van vierkante buis 60 • 60. 2
mm. De berekende waarde voor de dempingsweerstand is 359 Ns/m.
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Per demper is dat dus angeveer 90 Ns/m. Ualgens de simulatiere
su1taten is het eehter gunstig de dempingsweerstand R- 3~0 Ns/m
te kiezen (zie figuur 35). Dit is per demper 85 Ns/m dus k
0,08665 kgs/em. Als nu de spleetbreedte d - 0,665 mm wardt
gekazen, dan ligt autamatiseh de breedte van het staafgrandvlak
oak vast, nameliJk: B - ~,27 mm.

De dempingsweerstand wardt nu:

3£-6 .. ~,274
k - 18,3 .. ============:=====

0,665
(1 + 2,5 -----)

~,270

- 0,0862 kgs/cm

De totale dempingsweerstand R is:

R = ~ • 0,0862 • 981 "" 338,3 Ns/m
De hoogte van het gedeelte van de staaf dat in kontakt moet
ziJn met de olie is angeveer:

d
H - 1,39 .. B (1 + 0,6 -==)

B

0,665
H "" 1,39 .. ~,27 (1 + 0,6 =--=-) - 6,0 em

~,270

De ontwerptekeningen ziJn opgenamen in biJlage 3.

De bereikte isolatie eigensehappen worden gekenmerkt door:

- de eigenfrequentie: fo - 0,82 Hz
- de verserking biJ f - fo : Afo - 3,87
- de versterking biJ f = 5 Hz: AS "" 0,03~

- de versterking biJ f = 15 Hz: A15 - 0,0036
- het doorsehot: D - 0,B3~

- de uittriltijd: T - ~,O 5

In biJlage la is een berekening gegeven voor de vereiste stiJf
heid van de konstruktie welke de laserkop van de optisehe ruw
heidsmeter ondersteund. Uoor het massa-veer systeem met dyna
mische isolator is de versterking biJ 5 rad/s (=0,8 Hz) onge
veer~. De vereiste stiJfheid wordt dan 10000 N/m.

Haringx gaat er vanuit dat de hulpmassa zo zwaar mogeliJk moet
ziJn, zodat ziJ ten gevolge van haar massatraagheid biJ hogere
frequenties de neiging heeft stil te gaan staan. Dit werd door
de simulaties met TUTSIM bevestigd. Om praktische redenen wordt
ziJ niet grater gekozen dan de hoofdmassa. Omdat deze uitvoe
ring voor deze probleemstelling niet aantrekkelijk was wordt
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onderstaand niet de voledige berekening gegeven.

Uit berekeningen is gebleken dat de op de afdeling aanwezige
trekveren niet gebruikt kunnen worden. Ais zij ais hoofdveren
worden gebruikt zouden de massa's 163 kg moeten worden cte
licht vanwege de vereiste stijfheid) en ais zij ais huIpveren
zouden worden ingezet zouden de massa's 651 kg moeten worden.
Het maximale gewicht is in verband met de handelbaarheid op 500
kg gesteld.

Nu wordt de aanwezige massa CI-profiel en twee staven) met
een gezameIijk gewicht van 3~5 kg ais gegeven beschouwd. Samen
met de optische ruwheidsmeter en bevestigingsmateriaal ziJn de
massa's:

MHI = MH2 = ~65 kg

Voor de
geIdt:

eigenfrequentie van de hoofdmassa zonder

2 • phi • I, 5 = VCY< HI /HMI' = JCP< HI 1~651

~ HI = ~130~ N/m

hulpmassa

==)

De hulpveerstiJfheid is volgens [3J:
e>< H2 = 0< H1 /~ ... ~130~ ILf = 10326 N/m

Voor de dempingsweerstand geldt:

RH = 3099 Ns/m

(==)

RH
=======-=====::s==

2 •

~65 3/2

930

Deze waarden ziJn met TUTSIM getoetst en geoptimaliseerd. De
kriteria waren daarbiJ voornameliJk de mee- en uittrileigen
schappen.

De geoptimaliseerde parameters ziJn:

- MH1
- 0< H1
- 0< H2
- RH

= MH2 = ~75 kg
380~0 N/m
7580 !'J/m

... 2800 Ns/m

Er tract een verbetering op van gemiddeld 10 % voor:

- de eigenfrequentie: f o = 0,85 Hz
- de versterking bij f = f o : Afo ... 2,13
- de versterking biJ 5 Hz: AS = 0,017
- de versterking biJ 15 Hz: A15 = 0,0006
- het doorschot: D ... 0,697
- de uittriltiJd: T = 1,6 5
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Zie ook paragraaf 5.3

Het wiskundige model voor dit systeem in slinger ophanging is
als voIgt:

Er geldt voor de massa krachten evenwicht CF - M • a):

00

:~: 1

- 0". (xl - ;:(0)

xl - xO

r-1 "" c

Deze bewegingsvergelijking voor xl moet nu in een blokschema
verwerkt worden. In dit blokschema komen de volgende blokfunk
ties "loor:

~
'n

PLS

Sprongfunktie. De parameters bepalen respektie
velijk de aanvangstijd CT1), de eindtijd CT2)
en de amplitude Cp).

Verzwakker. Deelt de inkomende signalen a1 tim
an Cblok-nummers) door de parameter p

Versterker. Vermenigvuldigd de som van de inko
mende signalen a1 tim an met de parameter p.

Integrator,
a~ signaal a.

29

integreerd het signaal a tot het



Het blokschema:

c

r----I AT'f
5 +

A

x,

.------i SIN
3

w

Gfll 1'5'r---; T/11
1. L=:1_~

·0

"-.-.r - AVT !--'-X-=-,-----:l~

6

o
X

In het programma voor TUTSIM-simulatie begint elke regel met
een bloknummer (zie ook blokschema). BiJ de modelstruktuur
voIgt dan de Funktie van dat blok en vervolgens de nummers van
de ingangsblokken. Bij de parameterdeklaratie volgen de waarden
van de parameter (in de Juiste eenheid uitgedrukt). Dit ziJn de
gebruiv.te eenheden:

Uoor de massa's M1 en M2 : [kgJ
Uoor de veerkonstantes c1 en c2 : [m/NJ
Uoor de dempingsweerstand R : [Ns/mJ

De APPLE lIe computer moet met de DOS 3.3 System Master worden
opgestart. Het programma voor het massa-veer systeem zonder
demping staat op de Floppy NICO, DEMPING TUTSIM onder de pro
grammanaam IPRO.

Het programma is als voIgt:

1, TH1
2,GAI,1
3,SIN,2
Ii, GA r ,3
5,ATT,-li,B
E,ATT,-5
7, INT, E
B,UH,7

Para~et§..r.s Qmschr i...J.v i ng

• •
• 2, 12.53333 • W in rad/s
• •
• Ii, 1 • amplitude
*' 5, 0, 692E-1i • c1 = 6,92E-5 miN
... 6,li35 ... M = li35 kg
• • snelheid van M
• • verplaatsing van M
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t<~.r.:.t9.B

Zie oak hooFdstuk 5.3.

Het wiskundig model voo~ dit s~steem in s1ingerophanging is a1s
voIgt:

rvl

/11

Er geldt voor beide massa's cat er kraehtenevenwicht is CF=m-a)
Voor Ml: 00

Fv2 + FR - Fvl = Ml • Xl

(X2-Xl)
c:: =:=:=:===== + R

c2

o 0

CX2-:C)
(XI-XO)

c1

00

Xl

o 0

CX2-Xl) R (X2-X1) CXI-XO)

V::::lOr 112:
r1J

-Fv2 - FR - M2 • \2

-CX2-:0)
-=-~---==-= - R

c2

o "eX2-Xl)

00
X2

o ,
-(X2-X1) R CX2-Xl)
=====~== - =========

De bewegingsvergeliJ~ingEn voor
schema verwerkt werder.

32.
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Het bloksc~ema:

C1

Xo

r-,Tr
~ +

111

1:'(1 0

+ ATT X, )<, X,

+ 5

c?.

---- --- PTT
3 +

R

GAl
l.( +

M2.

0>'; "
RTf )(1 Xl INT X?.

8 P

De APPLE lIe computer moet worden opgestart met de DOS 3.3
System Master. Het programma voor het massa-veer systeem met
ee~ dynamische isolator staat op de floppy NICO, DEMPING TUTS:M
onder de programmanaam DP1.

Het programma is als voigt:

2.ATT,-1,-7
3,ATT,-7.10
~,GAI.-5.~

5,ATT,-2,3,Lf
6, I r~T .5
7, HH.6
8,ATT,-3,-Lf

1,0,10, .5
2 .. 6~2E-Lf
-:< C:~_-:<
--' ~ • -.J.... --'

Lf,338
5,Lf5C

8,100

• sp~Dngf~n;·:tie CA=Q!5~

• 01 = 5,~2E-5 miN
.. c2 = 5,OE-Lf m/~

'* p. = 338 Ns/m
.. r-11 = Lf50 kg

100 kg



De sprongf~nktie op de ingang kan o~~ vervangen werden deor een
sinus-funktie. Deze kan als voIgt worden gegenereerd:

w

TIM 1--"""""""" Gp I I---..l SIN
'/ /:J. 13

A sin Wt

UCt) Cble~n~mmer lY~ werd~ nu aangeboden als ingang ep de At
tenuater veer c1 Cb1eknummer 2) in plaats van de sprongfunktie
(blokn~m~er 1). In het programma:

1 ~ T I r---1

2,GAI
3.SHJ
Y,GAI

~ 2.12.56655

"'"... Y,l

33
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rlguur 1. De optische ruwheidsmeter,
stantie was opgesteld.

Source

zoals die in eerste in-

ReceiYlll'

Figuur 2.
(source,
dingsweg
ver, bv.

Transmission path

Situatie schets van trillingsvoortplanting. De bron
bv. een machine) veroorzaakt trillingen die de gelei

(transmission path) doorgeeft aan de ontvanger Crecei
gevoelige meetapparatuur).



Figuur 3. De portable Vibration Analyser met Level Recorder van
Bruel & KJaer voor het ter plaatse maken van hardcopy rrequen
tie analyse plots.

I

'~-;~""~ I

Piezoelectric Elemen' I
in Compression

Trianvuler
Center POlt

IPi.....I-.:"o<: EI.rnent'~iiiii!!!iiiiiiiiiiOl<I ,n She.r .......-::

IP'oIO*li"ll R."II

I
I -Output

IIDeI1II 51.- t> Type

rlguur~. Twee voorbeelden van veel voorkomende accelerometer
konFiguraties.

IN
INPUT -

2511 our 1621

ouy-pur

4310
"YR/G6t.R

2306t

"
Figuur 5. Het schema van de interne koppelingen tussen de tril
lingsmeter (2511), band-pass Filter (1521), recorder (2305) en
accelerometer C~370).

35



(a)

ThIn film of
Slhc:oneG,....

1~ 32 NF $*1 Stud
YO 2llIO .. YO 211I2

'"M3 it.. Stud YO 2007
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.... IT T;if"
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:Ill

___ ::e

_. -t

=1= - m
500 1k100 200

,OW~+_
dB -

o

Max Tttmp gs"c f200"FI

(d)

! (e)

Figuur 6 a tim e. Uerschillende bevestigings mogelijkheden voor
piezoelektrische accelerometers en voorbeelden van bijbehorende
frequentiekarakteristieken.
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(f)

VA 0010

r--
43Fl7

Magnet l
Mal( Tl!mp

150'C (300'F)

__~ 0 :_

=- "'-,-

,\
lW

Figuur 6 (vervolg) f en g.

HE -/60 B

c

~==::::;::I-----,.--

I

Figuur 7, meetkonfiguratie voor triiiingsmetingen aan de vioer
in drie richtingen.
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Figuur 8. Meetkonfiguratie voor trillingsmetingen aan niet mag
netische voorwerpen in drie richtingen.
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Figuur Sal. Registratie van trillingsmetingen aan de vloer CX).
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Figuur Sa2. Registratie van trillingsmetingen aan de vloer CY).
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Figuur 9a3. Registratie van trillingsmetingen aan de vloer (Z).
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Figuur 9b2. Registatie van een meting aan een ophangpunt van de
slingerophang-konstruktie CY-richting).

Figuur 9bl. Registratle van een meting aan een ophangpunt van
de slingerophang-konstruktie eX-richting).
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Figuur Sb3. Registratie van een meting aan een ophangpunt van
de slingerophang-konstruktie CZ-riehting),
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Figuur Sel. Registratie van een meting aan een granieten tafel
bed op driepuntsondersteuning CX-riehting).

Figuur Se2. Registratie van een meting aan een granieten tafel
bed op een driepuntsondersteuning CY-riehting),
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Figuur 9c3. Registratie van een meting aan een granieten tafel
bed op een driepuntsondersteuning CZ-richting).

Figuur
Kjaer.

10. De Accelerometer Calibrator t~pe ~291 van Bruel &
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Figuur ll. Uoorbeeld van montage van de isolerende elementen
aan de basis van de seismische massa.
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Figuur 12. Uoorbeeld van montage van de isolerende elementen in
het zwaartepuntsvlak van de seismische massa.
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Figuur 13. Uoorbee1d van een slingerophanging van een seis
mische massa.
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Figuur 1~. Een toepassing van een onafhankelijke massa.
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Figuur 15. Isolerende elementen van Airloc Ca) en Rosta Cb).
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Figuur 16. De konstuktie in de meetkamer van de afdeling Leng
temeettechniek van de TH Eindhoven. Deze wordt gebruikt voor
slingeropnanging van zeer gevoelige meetapparatuur zoals lasers



Figuur 17. Model van Ben seismische massa voorzien van Ben d~

namische trillingsdemper

1.5 -- .- -1.25
l,..--"'">--

r'---.
---0.8

0.1 0.4 0.5

Figuur 18. Het effekt van de massaparameter u op de ligging van
de twee resonantiepieken.
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19b
Figuur 19a. Schematische voorstelling van de elementaire op
stelling met relatieve demping.
Figuur 19b. De frequentiekarakteristiek van het model van 19a
bij verschillende waarden van de dempingsparametsr q (=R/ M·o )
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Figuur 20a. Schematische voorstelling van de elementaire op
stelling met absolute demping.
Figuur 20b. De rrequentiekarakteristiek van het model van 20a
bij verschillende waarden van de dempingsparameter q.
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Figuur 21a. Schematische voorstelling van de opstelling met
hulpmassa.
Figuur 21b. De rrequentiekarakteristiek van het model van 21a
biJ verschillende waarden van de dempingsparameter q in het
bijzondere geval van u = p = 0,5. Cu=Ml/CM1+M2) en
p =(0 2/01)·{CM1+M2)/M2}]
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Figuur 21c. Het uittri11en van de opstelling met hulpmassa van
21 a en b na een beginuitwiJking .

•

Figuur 22. De viskeuze demper volgens Haringx bestaande uit sen
staaf die met speling in een visrkant oliebad steskt.
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Figuur 23. Een op afschuiven belaste rubber isolator.

Air chamber

( II)

Figuur 2lfa.
type.

Schema van een luchtveer van het dubbele bellows
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Piguur 2~b. Schema van een luchtveer met automatische hoogte
regeling.
Figuur 2~c. Schema van een pneumatisch-elastomerische isolator.

m

( II) ( b) (c)

Piguur 25. Model van een ongedempte massa van een seismische
opstelling.
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Figuur 26. Eenvoudige demonstratie van trillingsisolatie.
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Figuur 27. De frequentiekarakteristiek van een ongedempd enkele
massa-s~steem.
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28a

L-- ------

28b

Figuur 28a. Het model van een massa/veer-systeem.
Figuur 28b. Het blokschema van het model van 2Ba met nummers en
runkties voor de blokken, klaar voor TUTSIM-simulatie.

TUTSIH

o

Figuur 28c. De simulatie resultaten van het model van 28b. De
ingangspuls (I), de verplaatsing (2) en de versnelling (3) van
de massa ziJn uitgezet tegen de tijd.
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APPLE II DIALOOG

IUT6IH ••V6~02••
tOPVRIOHT TWENTE UNIVERSITV

LICENSE NR.I ,

USER'
J,W.HEERHAN
TWENTE UNIVERSITV
EN8C~EDE (NL)

INPUT FROM:
K(EV80ARO) ,
F(LOPPY),
C (ASSETTE) !

N(O INPUT) ?

STRUCTURE
!l,PLS
!2,ATT,1,-5,-6
!J,INT,2
!4,INT,J
!.~, GA I ,3
!~nATT,4

!

PARAMETERS
!.1 tlO,200, 1
!.2,10
!~, .5
!.6,10
:

Modelstrul:luur.

Modelparamelers.

(Niet gespecificeerde

para met E' I' S b 1 i j ve nO. )

OUTPUT.LOCKS
lliO,0,200
'!!..! ~s. - 1 , 1
lli4,0,20
VJll,-1,9
Y4i

AND
>
>
>
>

RANGES
Interne sim. L i jd langs
Snelheid van de massa.
Positie van de massa.
Ingangspuls F'4'

X as.

TIMING
:'.~,200

>>-__.........,~. Rekenstapgroote o. ') (sec).
Totale sim. tUd 200(sec).

GIVE COMMAND(HmHELP)
!GD > ~

GIVE COMMANO(H=HELP)
!..SD > ~

Veeg het. sc he r'm schoon en
teken een omlijning.

Start de simulatie met
rp~ult~t~n op d~ Display.

Figuur 29. De dialoog met de Apple II voor de simulatie van net
model van 28b.
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Figuur 30a. Hat bondgraafmodal van hat model van 28a met num
mers en funkties, klaar voor TUTSIM-simulatie.
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TUrSI" ••Vb~02••
COPYRIGHT TWENTE UNIVERSITY

LICENSE NR.' 7

UIERI
J.W.t1EERHAN
TWENTE UNIYERSITY
ENSCHEDE (NL)

INPUT FROI1'

KCEY8QARD) ,
FCLOPPY),
CCASSETTE) ,
NCO INPUT)? IK

STRUCTURE
!l,I1,4,-2,-3
!2,C,1
!3,R,1
!4,SE,5
!5,PLS
!6,lNTtl
!

PARA"'ETERS
: 1 , 10
:2,10
• 3, • 5
~5 ,10,200, I
!4,1

•

Modelstr·uctuur.

Mode 1 pal·ameters.
(Niet gespecificeerde
parameters blUven 0.)

OUTPUT BLOCKS
XI:O,0,200
Vlll,-1tl
Y2:6,O,20
V3:5,-1,9
V4:

AND RANGES
> ~ Illterne sim. tijd langs
> .. Snell1eid van de massa.
> .. Positie van de massa.
> ~ lllgangspuls.

de Xa

TIMING
1.5,200 >>-__----:~~ Reke n ::, tapg r U 0 teO. 5 (sec ) .

Totale 31m. tUd 200(sec).
GIVE COMMAND(H-HELP)
!GD >>----~. Veeg het scherm schoon en

teken een omlijning.
GIVE COMMAND(H-HELP)
fSD >~----l.~ Start de simulatie met

de resultaten op de Display.

Figuur 3Gb. De dialoog met de Apple II voor de simulatie van
het bondgraaFmodel van 30a.
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rlguur 31. De frequentiekarakteristiek van het enkele
veer s~steem zander demping.
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Figuur 32a. De frequentiekarakteristiek van het massa-veer s~

steem met d~namische isolator volgens Den Hartog [~J.
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32b. Het uittrillen van het massa-veer systeem met dyna
isolator. De ingang is een sprongFunctie met amplitude
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Figuur 33a. De frequentiekarakteristiek van het massa-veer s~

steem mat hulpmassa volgens Haringx [3J.
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Figuu~ 33b. Het uittrillen van het massa-veer systeem met hulp
massa. De igang is een sprongfunktie met amplitude 0,5.
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Flouur 3~. De meetrilamplitude van de hoofdmassa voorzien van
een dynamische isolator als funktie van de veerkonstante van de
isolator (C>f2).
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Figuur 35. De meetrilamplitude CA) van de hoofdmassa voorzien
van een d~namische isolator als funktie van de dempingsweer
stand R. De ingang is hierbij in de vorm: 1,0 sin 12,57 t.

Tevens is de uittriltiJd van deze hoofdmassa uitgezet tegen
R. De ingang is dan een sprongfunktie met amplitude 0,5. De
uittriltiJd is bereikt als de responsie binnen 0,5 +/- 0,01
bliJft.
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~oofdmassa var s~steem met isolator
Mass5 van isolator
Hoofdmassa van systeem met hulpmassa
Hu:omassa

MI
112
r1Hl
MH2

[kgJ
[kgJ
[kg]

[kgJ

~eer~onstante van enkele massa-veer syst.

Hoofdveerj~onstante \Jan massa-veer s!:jsteem
met d~namische isolator
Ueerj~onsta"te \/an de isolator

Hoofd',·'eeckonstante \/an massa-veer s~steerr;

met hulpmassa
Ueer~·:o~stante van hLlpmassa

cl
ex1
c1
0<2
c2
OW HI

o<H2

[N/mJ
[m/NJ
U~/mJ

[m/f'·J]
UJ/m]
[ m/f\JJ
[ r'~ ../rnJ

[I'J/m]

IJraadd i }·:te \·~ari trE~:vEEr

EigenFrequentie ~;8or isolator
Eigenfrequentie ~oor hoofdmassa

K [kgs/cmJ
P CNs/mJ
PH [fJs./mJ

F [Hz]·0
Wo [rad/s]
WI [rad/s]
W2 [rad/s]

::: [mm]
IJ [mm]
n
G [ ~,J/mm2J

Ft [N]

'r [N/mm2J

o<k [N/mJ

isolator
hulomassa

£'::"gE::f:-equentiE

Stijfheid van de konstruktie van de op
tische ruwheidsmeter

Dempingswesrstand tctaal VDor
Dempings~eerstand totaal vcor

Wi nd.: ngsdi. amster 'ian tre~veer

aantal windingen van trekveer
3liJdingsmcGulus
Trekkracht Der trekveer
!.;Jr i ngspanni ng

Demp~ngsweerstand per demper voor
111sche isolat8r
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