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1. Inleiding 

Om het gedrag van menselijke schedels onder extreme belastingsituaties te simuleren, 
is het zaak om een goed model van het hoofd te verkrijgen. Dit model zou een fysisch model 
kunnen zijn, bijvoorbeeld een holle bol. Het simuleren van het dynamisch gedrag van de 
schedel met een computer is echter eenvoudiger en flexibeler dan experimenten verrichten 
aan een fysisch model. Er wordt daarom naar gestreefd om een eindig elementen model 
(EEM) te genereren dat het gedrag van een schedel voldoende namkeurig beschrijft. 

In de praktijk kom-t het zelden voor dat eeri schedel bezwijkt ten gevolg, van een 
(quasi) statische belasting (Kuypers [i]). Vaker gebeurt het dat de schedel en de hersenen 
beschadigd raken door een dynamische belasting. Het dynamisch gedrag van de schedel onder 
extreme belastingsituaties is dan ook het onderwerp van het onderzoek waar mijn stage deel 
van uit maakt. 

Gebleken is dat het dynamisch gedrag van een schedel goed overeen komt met het 
dynamisch gedrag van een holle bol met een gat erin. Deze bol moet voldoen aan bepaalde 
afmetingen en materiaalconstanten. Het gat in de bol representeert het zogenaamde 'foramen 
magnum', het gat onderin de schedel waar de nekwervel, bloedvaten en zenuwbanen naar de 
nek lopen (Kuypers [i]). 

Met behulp van een computer moet het eveneens mogelijk zijn om numeriek het 
dynamisch gedrag van de eerder genoemde bol, en dus ook het dynamisch gedrag van de 
schedel, te bepalen. Hiervoor moet een eindig elementen model gegenereerd worden dat de 
bol beschrijft wat betreft geometrie, materiaalparameters en eventuele randvoorwaarden. 
Als eenmaal een EEM verkregen is kan de kwaliteit ervan gevalideerd worden door het 
dynamisch gedrag ervan te vergelijken met het experimenteel bepaalde dynamisch gedrag van 
de bol. 

Een eerste stap heeft J.T.H. Janssen [2] gezet door het vergelijken van een holle, 
halve aluminium bol met een EEM van de halve bol. Hij is tot de conclusie gekomen dat het 
goed mogelijk is om dit Qsisch model te beschrijven met een EEM mits deze is opgebouwd 
uit een aanzienlijk aantal elementen. Een volgende stap is in mijn onderzoek gemaakt. De 
twee bolhelften die in het hierboven genoemde onderzoek gebruikt zijn, zijn aan elkaar 
gelijmd zodat een hele, holle aluminium bol ontstaat. Van deze bol zijn experimenteel de 
eigenfrequenties en -modes bepaald. Deze resultaten zijn vervolgens vergeleken met de 
resultaten die volgden uit een eigenwaarden analyse van een EEM van de holle bol. Gebleken 
is dat het probleem moeilijker is dan op het eerste gezicht leek. 
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2. Experimentele modale analyse 

2.1. De bol 

Bij dit onderzoek zijn de twee bolhelften die J.T.H. Janssen gebruikt heeft bij zijn 
onderzoek aan elkaar gekoppeld. De verbinding tussen de twee bolhelften komt tot stand 
door twee effecten. Allereerst treedt er een kiemverbinding op. De twee afionderlijke 
Solhelften zijn zo nauwkeurig vervaardigd dat ze, door hun ongelijke geometrie, klemmend in 
elkaar gezet kunnen worden. Verder is bij de koppeling lijm aangebracht op de randen. Deze 
lijm moet er voor zorgen dat het systeem nu als een homogene bol beschouwd kan worden. 
De geometie van de bol is als weergegeven in figuur 2.1. 

Gegevens 

materiaalsoort aluminium 
dichtheid p 2.71e-6 kg/& 
Poisson constante v 0.33 - 
Young's modulus E 65e3 N/mm2 
Massa bovenste helft Mu 0.534 kg 
Massa onderste helft M1 0.5 1 1 kg 

I maten in mm 

figuur 2.1 - Geometrie van de bol 

2.2. Modale analyse 

Het dynamisch gedrag van de bol wordt bepaald door een experimentele modale 
analyse uit te voeren en kan beschreven worden met modale parameters. Deze modale 
parameters worden middels een black box benadering als volgt bepaald: 
Allereerst wordt op een vrijheidsgraad (DOF) van het te analyseren systeem een 
ingangssignaal aangeboden. Meestal is dit een te meten kracht. Op een andere vrijheidsgraad 
wordt de responsie gemeten, meestal de versnelling die daar optreedt ten gevolge van het 
aangeboden ingangssignaal. De complexe frequentieresponsfunctie (FRF) van de twee 
beschouwde vrij heidsgraden is gedefinieerd als het quotiënt van de Fouriergetransfomeerde 
van het responsiesignaal en de Fouriergetransformeerde van het ingangsignaal. 

Uitgang aan 
responsie DOF 

Y(f) 

FRF Ingang aan 
referentie DOF 

X(f) 

figuur 2.2 - Verband tussen in- en uitgang 
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Van de gemeten signalen wordt naast de FRF ook de coherentiefunctie bepaald. Deze 
functie, die altijd een dimensieloze waarde heeft tussen O en 1, geeft aan in hoeverre de 
gemeten responsie verklaard kan worden door het ingangssignaal. Als de waarde van de 
coherentiefunctie voor een bepaalde frequentie hoog is, dan betekent dit dat de kwaliteit van 
de gemeten FRF voor die frequentie goed is en dat er sprake is van een lineair verband tussen 
in- en uitgang. Een lage waarde duidt op een slechte kwaliteit. Dit kan te maken hebben met 
bijvoorbeeld een slechte signaal/ruis verhouding, met niet-lineariteiten in het systeem of met 
signaal-lek. 

A s  eerimad een set FWs bepaald is, dan kan een modaal model opgesteld wmden. 
Dit rriodel is bedoeld OM op een rnathematische wijze het dynmisch gedrag vm het systeem 
te beschrijven. Het modale model van een algemeen gedempt dynamisch systeem kan volledig 
beschreven worden door de volgende frequentieresponsfunctiematrix : 

Voor een volledige beschrijving van (1) wordt verwezen naar de Kraker [3]. 
De frequentieresponsfunctiematrix H van een systeem is opgebouwd uit een aantal 

elementen Hij(@. Het element Hij(@ beschrijft de FRF van ingang i naar responsie j en 
wordt volledig bepaald door n sets van twee complexe parameters, namelijk de eigenwaarden 
h k  (de polen) en het bij die eigenwaarden behorende residu &j,k. Deze complexe parameters 
zijn de zogenaamde Modale Parameters die de eigenfrequentie, de demping en de modevorm 
van een bepaalde mode vastleggen. 

Eigenfrequentie en demping: 

kk = pk f jvk 

&k := ,/- = Ihkl ; de ongedempte eigenhoekfrequentie 

vanmodek . 

; de dimensieloze dempingsconstante 

van mode k 

De modevorm wordt bepaald door de residumatrices Ak. 

De modale parameters moeten door middel van een parameter schatter methode 
bepaald worden uit de gemeten FRF. Hierbij kan uitgegaan worden van twee methoden: 
Single Degree Of Freedom (sDOF) en Multiple Degree Of Freedom (mDOF). De eerste 
methode kan toegepast worden wanneer opeenvolgende modes in een frequentieband elkaar 
niet beïnvloeden. Een typische FRF waarbij de sDOF techniek gebruikt kan worden ziet er als 
volgt uit: 

6 



figuur 2.3 - Modes die elkaar niet beïnvloeden 

De mDOF techniek houdt er wel rekening mee dat meerdere modes elkaar gedeeltelijk 
kunnen overlappen. Een typische FRF waarbij &OF identificatie gebruikt kan worden ziet 
er als volgt uit: 

I FRF I 

figuur 2.4 -figuur - Modes die elkaar wel beïnvloeden 

Zijn eenmaal de modale parameters bekend, dan kan hun juistheid met behulp van 
validatietechnieken bekeken worden. 



Samengevat vereist de modale analyse van een systeem de stappen die aangegeven 
zijn in figuur 2.5. 

opstellen 

modale parameters I bepalen 

eventueel 
parameters valideren 

figuur 2.5 - Modale analyse 

2.3. Experimentele identificatie van het systeem 

Om de metingen aan de bol te verrichten is gebruik gemaakt van een fourier analyser 
en bijbehorende D-tac200 software van de f m a  DIFA. Met het software pakket CADA-PC 
van LMS (Leuven Measurements Systems) zijn vervolgens de modale parameters bepaald. 

2.3.1 .De meetopstelling. 

Op de bol zijn door middel van kleine putjes in het oppervlak 74 meetpunten 
gemarkeerd, zie figuur 2.6. Op elke bolhelft liggen op 8, 26 en 50 graden in radiale richting 
12 meetpunten in omtreksrichting. Op de top ligt nog 1 meetpunt. 
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x 

figuur 2.6 - De 74 meetpunten op de bol 
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2.3.2. De excitatie 

Uit het onderzoek van Janssen [2] blijkt dat de eigenfrequenties van een halve bol in 
de frequentieband van ongeveer 2 kHz tot 15 kHz liggen. Verwacht wordt dat de 
eigenfrequenties van de hele bol nog hoger liggen omdat dit systeem stijver is. Het is daarom 
noodzakelijk om de bol tot hoge frequenties te kunnen exciteren, wat mogelijk is met behulp 
van een hamer met een harde kop. Tussen de hamerkop en de rest van de hamer bevindt zich 
een element om de impact-kracht te meten. Dit gemeten signaal wordt vervolgens 
aangeboden aan de analyser. Het autopowerspectrum van een hamerklap is weergegeven in 
figuur 2.7. 

' " I  

1 1 .s. 2 2.5 3 
frequentie [Hz] x io4 

-70; 0.5 

figuur 2.7 - Autopowerspectrum van een hamerklap 

Besloten is om in het vervolg frequenties tot 20 kHz te beschouwen omdat bij hogere 
frequenties het autopowerspectrum erg laag is. 

De responsie ten gevolge van een hamerklap wordt gemeten met behulp van een 
versnellingsopnemer. Deze wordt met bijenwas op een van de meetpunten van de bol 
bevestigd. 

2.3.3.De oplegging 

De te meten FRF's mogen niet beïnvloed worden door invloeden van buitenaf. Dit 
betekent dat gekeken moet worden naar de invloed van de manier van opleggen van de bol. 
Om deze invloed te bekijken is de bol achtereenvolgens opgelegd op zacht schuim, op een 
rubberen ring, op een houten tafel en als laatste is er een meting verricht waarbij de bol in een 
hand vastgehouden werd. De FRF's die gemeten zijn bij de verschillende ondergronden zijn in 
figuur 2.8 weergegeven. In het bovenste plaatje is de coherentie afgebeeld en in het onderste 
de absolute waarde van de FRF, als functie van de frequentie. 

i o  

http://2.3.3.De


I " 
0.8 i 1.2 1.4 1.6 1.8 2 

frequentie [Hz] x io4 

5400t U 1 -  rubber I 

0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 
frequentie [Hz] x lo4 

figuur 2.8 - FRF's bij verschillende oplegging 

Uit bovenstaande figuur blijkt duidelijk dat de gemeten FRF'S nagenoeg gelijk zijn 
voor de vier verschillende materialen waar de bol op ligt, althans voor wat betreft de ligging 
van de eigenfrequenties. De demping wordt wel beïnvloed door de oplegging. Bij de 
volgende metingen is de bol opgelegd op de rubberen ring. 

In de frequentieband tot 8000 Hz zijn geen pieken aanwezig, zie figuur 2.10. Deze 
frequentieband wordt daarom in het vervolg buiten beschouwing gelaten. 

2.3.4.Middelen van metingen 

De bol wordt op 73 punten geëxiteerd (op het punt waar de versnellingsopnemer zit 
wordt niet geëxiteerd). Dit betekent dat het meten veel tijd zou gaan kosten wanneer per punt 
over een aanzienlijk aantal metingen gemiddeld zou worden. Daarom is het gewenst om het 
aantal middelingen per punt te beperken tot een acceptabel aantal zonder daarmee verlies van 
nauwkeurigheid te introduceren. In figuur 2.9 zijn drie FRF'S zichtbaar die bepaald zijn met 2, 
6 en 15 middelingen. 
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1 

0.8 
I 
.S? +- 0.6 
I 

0.4 

0.2 

O 
0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 

frequentie [Hz] 

Y 

c 

c o 

lo4 

300 
\ 

2 midd. 
6 midd. 
16 midd. 

v) 
\ 

k 200 

E 
- 
LL 

- 100 

O 
0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 

x lo4 frequentie [Hz] 

figuur 2.9 - Invloed van middelen 

Bij de toename van 6 naar 16 middelingen verandert de FRF nauwelijks meer zodat in 
het vervolg over 6 metingen gemiddeld wordt. 

Nadat in CADA-PC de geometrie van de bol gedefiniëerd is, kunnen met behulp van 
DIFA de metingen verricht worden. In appendix A is een overzicht gegeven van het gebruik 
van DIFA en CADA-PC en de gebruikte instellingen. 

Aanvankelijk is getracht om met behulp van twee versnellingsopnemers zogenaamde 
'multiple modes' te vinden. De aanwezigheid van multiple modes wijzen op het optreden van 
verschillende modevormen bij een frequentie. Met slechts één versnellingsopnemer kunnen 
multiple modes niet gevonden worden. Dit kan vergeleken worden met het oplossen van twee 
onbekenden waarvoor ook twee vergelijkingen nodig zijn. Het bleek echter dat de TUE niet 
in het bezit was van de licentie om gebruik te kunnen maken van de multiple mode optie. 
Uiteindelijk zijn de metingen dus verricht met slechts één versnellingsopnemer op de bol. 

Om enig idee te krijgen van het aantal eigenfrequenties die voorkomen is in figuur 
2.10 de som van alle FRF's weergegeven. 
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figuur 2.1 O - Som van alle gemeten FRF's 

Uit bovenstaande figuur blijkt dat het aantal modes aanzienlijk is en dat veel ervan 
elkaar gedeeltelijk beïnvloeden. In de frequentieband tot 20 kHz zijn er zo'n 20 pieken 
zichtbaar. Dit is tevens het maximale aantal dat CADA-PC kan verwerken. 

Mode Indicator Functions (MIFs) zijn frekwentie-domein functies die locale minima 
bezitten op de resonantiefrekwenties. Met CADA-PC kan de MIF van de gemeten M ' s  
bepaald worden. Evenals de som van de gemeten FRF'S vertoont de gevonden MIF ook 
ongeveer 20 pieken. mddels een fit-methode worden vervolgens de eigenfrekwenties en 
demping van de bol bepaald op de plekken waar de MIF een minimum bezit. Deze zijn 
weergegeven in tabel 2.1. 
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mode nr. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

eigenfrequentie [kHz] 
8.66 
8.89 
9.40 
10.03 
10.81 
11.85 
12.66 
12.48 
13.11 
13.82 
14.10 
14.35 
14.55 
15.00 
16.53 
17.40 
17.64 
18.22 
18.47 
18.89 

demping [%I 
0.63 
0.45 
0.33 
0.70 
0.62 
0.49 
o. 12 
0.48 
0.54 
0.49 
0.36 
0.30 
O. 19 
0.16 
0.49 
0.27 
0.24 
0.11 
0.24 
0.63 

tabel 2.1 - Eigenfrekwentie en demping 

Om de geschatte parameters te valideren kunnen gemeten FRF’S vergeleken worden 
met FW’s bepaald uit de modale parameters. Zo’n vergelijking is te zien in figuur 2.1 1 



figuur 2.1 1 - Gemeten FRF en FRF bepaald uit parameters 

Uit bovenstaande figuur blijkt dat een gemeten FRF zeer goed benaderd kan worden 
door een theoretische FRF, bepaald met de geschatte parameters. 

Nadat de modale parameters bepaald zijn kan met de animated display manager van 
CADA-PC bekeken worden hoe de 20 verschillende modevormen er uit zien. Een modevorm 
wordt zichtbaar gemaakt middels een filmpje. Een frame uit het filmpje van mode 2 is te zien 
in figuur 2.12. 
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A 
x Y 

figuur 2.12 - Modevorm 2 

De rest van de modevormen zoals die experimenteel bepaald zijn staan in appendix B. 
Duidelijk is dat de modevormen moeilijk te interpreteren zijn. 
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3. Numerieke modale analyse 

-mi1 mi2 . . 
m21 m22 i 2 ( t )  

- 

In tegenstelling tot de experimentele analyse wordt bij de numerieke methode het 
dynamisch gedrag van een mechanisch systeem middels een white box benadering bepaald, 
namelijk met de eindige elementen methode (EEM). Het principe van de EEM is het opdelen 
van het te analyseren object in kleinere elementen. De bewegingsvergelijkingen van het 
systeem ontstaan door het combineren van de bewegingsvergelijkingen van elk afzonderlijk 
element en het in acht nemen van randvoorwaarden op de elementen. 
De bewegingsvergelijkingen waar van uit gegaan wordt zijn tweede orde differentiaal- 
vergelijkingen van de volgende vorm: 

k21 k22 + 

L .  
stijfheids matrix externe krachten 

Aan deze DV is te zien dat er met gediscretiseerde verplaatsingen gewerkt wordt. 
m, c, k en f zijn respectivelijk massa-, demping-, stijfheids-, en krachttermen. De 
verplaatsingen worden aangeduid met x. 
Een veel gebruikte veronderstelling bij een eindige elementen analyse is dat de demping in een 
systeem verwaarloosd kan worden. Vaak is de demping van een materiaal onbekend. Met 
behulp van de Lanczos methode kunnen vervolgens de eigenwaarden en -vectoren van het 
gegenereerde systeem berekend worden. 

3.1. Numerieke analyse met MARC 

Het eindige elementenpakket MARC (versie K6.1) is gebruikt om numeriek de 
eigenwaarden en -vectoren van de bol te bepalen. 

Hiervoor is allereerst de geometrie van de bol gedefiniëerd in het programma 
MENTAT. MENTAT is een pre- en postprocessor van MARC waarmee het mogelijk is om 
op een eenvoudige manier de bol te beschrijven met een aantal elementen. In MENTAT 
worden ook de materiaalgegevens ingevoerd, evenals het elementtype waarmee gewerkt 
wordt. Het elementtype legt de vorm van een element vast, bijvoorbeeld prisma of balk, en 
bepaalt het aantal knooppunten van een element. Het aantal knooppunten waarmee de bol 
beschreven wordt bepaalt de nauwkeurigheid waarmee de numerieke analyse uitgevoerd 
wordt. In Janssen [2] is al aangetoond dat er voor een nauwkeurige analyse van een halve bol 
al zo'n 5000 elementen nodig zijn waarbij elk element gedefiniëerd wordt door acht 
knooppunten. Dit zijn de zogenaamde lineaire brick elementen. Om de modale analyse uit te 
voeren had MARC zo'n twee uur rekentijd nodig. Omdat een hele bol veel stijver is dan een 
halve bol wordt verwacht dat er voor de numerieke analyse van de hele bol veel meer dan 
2*5000 = 10000 elementen nodig zijn om een redelijke nauwkeurigheid te halen. Zeker is in 
ieder geval dat een modale analyse veel tijd zal gaan kosten. 



De verbinding, die aanwezig is bij de bol die voor de experimentele analyse gebruikt 
is, wordt niet meegemodelleerd. Dit betekent dus dat een EEM opgesteld wordt van een bol 
waarvan de geometrie als ideaal beschouwd wordt. 

Uitgaand van de experimentele analyse mag verwacht worden dat MARC zo'n 20 
verschillende modes vindt. 

3.1 .I .Definitie van de bol in MENTAT 

Allereerst is een model van de bol gemaakt door deze in MENTAT te beschrijven met 
3000 elementen van het lineaire elementtype HEX 8. Dit betekent dat elk element beschreven 
wordt door acht knooppunten. De bol wordt opgebouwd uit 4 lagen over de wanddikte, met 
in elke laag 750 elementen. In appendix C staat beknopt hoe dit in MENTAT gebeurt. Het 
eerste plaatje in appendix E geeft aan hoe de elementen gerangschikt zijn. De elementen 
komen op twee tegenoverliggende punten van de bol samen. In deze punten zijn de 
elementen dus het kleinst. Nadat de elementen gegenereerd zijn worden er 
materiaaleigenschappen aan toegekend. Deze gegevens zijn overgenomen uit Janssen [2]. 

E-modulus: 65" lo6 rnN/mm2 
Poissonconstante v: 0.33 
Dichtheid p: 2.7 1 1 O-6 kg/mm3 

Het model is nu gegenereerd. 
De volgende stap is het aanmaken van een DAT-file in MENTAT. Dit is de file aan de 

hand waarvan MARC zijn berekeningen uitvoert. Alle gegevens die in MENTAT ingevoerd 
zijn, zoals elementtype, knooppuntcoördinaten, materiaalgegevens, het type analyse dat 
uitgevoerd moet worden, worden vertaald naar een DAT-file. Het begin en einde van de 
gebruikte DAT-file staan afgebeeld in appendix D. 

3.1.2.ResuItaten 

De modale analyse wordt door MARC uigevoerd waarbij gekeken wordt naar het 
frequentiegebied van O to 20.000 Hz. 

Het blijkt dat het niet mogelijk is om met het hiervoor beschreven eindig elementen 
model het fysisch gedrag van de aluminium bol ook maar enigzins te kunnen benaderen. Er 
wordt bij de modale analyse door MARC namelijk slechts één eigenfrequentie gevonden, 
terwijl de praktijk er zo'n twintig liet zien. Dit verschil kan verklaard worden door een 
blijkbaar verkeerd gegenereerd model. Er is vervolgens geprobeerd om de bol in MENTAT 
te beschrijven met een groter aantal elementen. Het bleek echter niet mogelijk te zijn om een 
goede modale analyse uit te voeren. Bij het gebruik van te weinig elementen werden er 
slechts één of enkele eigenfrequenties gevonden, en bij het gebruik van een aanzienlijk aantal 
elementen, tot zo'n 15.000, traden er onherroepelijk problemen op ten aanzien van de 
capaciteit van de gebruikte hardware: Lange rekentijden en uiteindelijk geen resultaat. 

Een modale analyse blijkt wel uitvoerbaar te zijn, wanneer de bol beschreven wordt 
met het element-type HEX 12. Dit zijn kwadratische elementen die beschreven worden door 
12 knooppunten. Door de vier extra knooppunten is dit type element buigzamer dan de 
lineaire elementen van het type HEX 8. Het eindig elementen model wordt opgebouwd uit 40 

18 



elementen in de ene omtreksrichting, 20 in de andere en 4 in de dikte. Totaal dus 40*20*4 = 
3200 elementen. Na een rekentijd van zo’n 13 uur bleken er 36 modes gevonden te zijn in de 
bandbreedte 7-20 kHz. In tabel 3.1 zijn deze frequenties weergegeven. 

figuur 3.1 
a 

Kwadratisch element met 12 kzooppunten 

mode nr. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

eigenfrequentie [kHz] 
9.881 
9.882 
10.24 
10.27 
10.55 
12.42 
12.46 
12.46 
12.70 
12.72 
13.44 
14.35 
14.91 
14.91 
14.92 
14.92 
14.98 
14.99 

mode nr. 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

eigenfrequentie [kHz] 
15.33 
15.36 
16.32 
16.35 
16.35 
16.58 
17.25 
17.45 
18.25 
18.25 
18.26 
18.27 
18.27 
18.27 
18.37 
18.37 
18.91 
18.95 

Tabel 3.1: Eigenfrequenties van een bol gegenereerd met 3200 elementen 

Wat opvalt is het feit dat er een aantal series van modes te onderkennen zijn waarvan 
de eigenfrequenties heel dicht bij elkaar liggen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de 
mesh van de bol niet helemaal symmetrisch is. Slechts rond één as is het model 
rotatiesymmetrisch. De modes binnen een serie vertonen ongeveer identieke modevormen. 
De eerste 20 modes zijn weergegeven in appendix E. Het getal achter “SUB”, linksboven in 
elk plaatje, geeft de mode aan. Ook hier zijn de modevormen moeilijk te interpreteren. 
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4. Vergelijking experimentele en numerieke 
resultaten 

Om een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van de gebruikte methoden voor 
de analyse van het dynamisch gedrag van een aluminium holle bol, worden allereerst de 
experimenteel bepaalde modes vergeleken met de numeriek bepaalde modes. 
Als tabel 2.1 vergeleken wordt met tabel 3.1, dan is meteen duidelijk dat het verband tussen 
de twee series eigenfrequenties klein is. Wei worden in beide gevallen zo’n twintig min of 
meer verschillende eigenfrequenties gevonden in het gebied tot 20 KHz. Dit is een indicztie 
dat de experimentele en de numerieke methode elkaar in ordegrootte benaderen. 

Wordt gekeken naar de modevormen, dan is duidelijk dat er nauwelijks een uitspraak 
gedaan kan worden over de gelijkheid in modevormen. 

Het blijkt dus niet mogelijk te zijn om min of meer identieke resultaten te krijgen uit 
de experimentele analyse en de numerieke analyse. Dit verschil roept een aantal vragen op: 

Wordt het dynamisch gedrag van een perfecte holle aluminium bol niet goed beschreven 
door de gebruikte aluminium bol ? 
Wordt het dynamisch gedrag van een perfecte holle aluminium bol niet goed beschreven 
door het eindig elementen model ? 
Of zijn zowel het experimentele model als het EEM een slechte benadering voar een 
perfecte holle bol? 

Op bovenstaande vragen wordt in dit hoofdstuk getracht een antwoord te geven. 

4.1. Mogelijke foutenbronnen 

Zowel de experimentele als de numerieke analyse zullen behept zijn met al dan niet 
grote fouten. Hier wordt in de volgende paragrafen naar gekeken. 

4.1 .I .Experimente!e analyse 

Om te beginnen wordt opgemerkt dat de hamer en de versnellingsopnemer 
niet helemaal als ideaal beschouwd mogen worden in het gebied tot 20 kHz, maar dat ze wel 
nauwkeurig genoeg zijn om er de metingen mee uit te kunnen voeren. Gegevens van de 
hamer en de versnellingsopnemer zijn opgenomen in appendix F. 

Bij het meten van trillingen kunnen een aantal foutenbronnen optreden. Zo kunnen 
vochtigheid en temperatuurswisselingen van invloed zijn op de resultaten. Ook trillingen 
dwars op de meetrichting van de versnellingsopnemer kunnen van invloed zijn. Misschien 
speelt ook de lucht in de bol een rol. Verwacht wordt echter dat deze invloeden klein zullen 
zijn in vergelijking met de invloed van de massa die de versnellingsopnemer heeft. Deze 
massa zal de constructie ter plekke van het bevestigingspunt verzwaren en zodoende het 
dynamisch gedrag daar beïnvloeden. Om het effect van de een additionele massa te 
onderzoeken zijn er metingen aan de bol verricht waarbij extra massa’s aan de 
versnellingsopnemer bevestigd werden. In het ene geval is het gewicht van de 
versnellingsopnemer verdubbeld door er een andere versnellingsopnemer aan te bevestigen. 
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In het andere geval is er een gewicht aan de versnellingsopnemer bevestigd met een gewicht 
van zo’n 10 keer het gewicht van de versnellingsopnemer. De resultaten van deze test zijn 
weergegeven in onderstaande figuur. 

zonder extra massa 
met veel extra massa I met extra versnel. opnemer 

3001 
250 i 

frequentie [Hz] 

Figuur 4.1 - Invloed van extra massa 

lo4 

Uit Figuur 4.1 blijkt dat de pieken door de extra massa iets minder hoog worden, 
maar dat ze wel op dezelfde plek blijven liggen. Hieruit wordt de conclusie getrokken dat het 
gewicht van de versnellingsopnemer geen invloed heeft op de ligging van de eigenfrequenties. 

De versnellingsopnemer wordt op de bol bevestigd door middel van bijenwas. Deze 
was wordt geacht geen invloed te hebben op de metingen en om dit te verifiëren zijn de 
volgende experimenten uitgevoerd: 

Allereerst is een meting gedaan. Daarna is de versnellingsopnemer van de bol gehaald 
en opnieuw bevestigd en is de meting opnieuw uitgevoerd. Hieruit zal blijken of de toevallige 
invloed van de manier van bevestigen van de versnellingsopnemer groot is. Een tweede 
experiment is uitgevoerd door de versnellingsopnemer te bevestigen met zeer veel was tussen 
de bol en de opnemer zodat het direct contact tussen de bol en de opnemer klein is. De 
resultaten van de experimenten zijn afgebeeld in figuur 4.2. 
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figuur 4.2 - Invloed van bevestiging 

Uit bovenstaande figuur blijkt dat het verschil tussen de eerste en de tweede meting 
klein is zodat ook de invloed van de bevestiging van de opnemer op de bol klein te noemen 
is. Wanneer zeer veel was gebruikt wordt blijkt er wel een verschil op te treden bij enkele 
frequenties maar daarmee is het grote verschil tussen de resultaten van de experimentele en 
de numerieke analyse niet te verklaren. 

Het laatste punt waar naar gekeken wordt is de geometrische imperfectie van de 
gebriiWLe bol. Als de bol als geheel symmetrisch ie beschouwen is, dan zou de 
frequentieresponsfunctie bij een vaste afstand tussen het excitatiepunt en het punt waar de 
LuuyVLluLw bwIIIVCwII v v  V L U L  V V V I  IIUUI UU V V I  I U U I I L I U I \  I I I V U L U I I  L I  IIi V I  U I L  VUIL L I U L  S U V C U  IO ULJ VUL J 
die gebruikt is wordt hier onderzocht. Op een aantal plaatsen op de bol zijn de FRF’S 
gemeten waarbij de afstand tussen versnellingsopnemer en excitatiepunt gelijk gehouden is. 
Uit figuur 4.3 blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de gemeten FRF’s. Dit is een 
duidelijke indicatie dat de gebruikte bol niet als een ideale holle bol beschouwd mag worden. 
Janssen [2] heeft aangetoond dat rondheid van de twee bolhelften nagenoeg perfect is. Dit 
betekent dat de invloed van de rand de grote bijdrage levert aan het imperfect zijn van de bol. 
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figuur 4.3 - FRF's op verschillende plaatsen 

4.1.2. Numerieke analyse 

In het geval van de numerieke dynamische analyse is al gebleken dat de beschikbare 
rekencapaciteit een beperking vormt voor de nauwkeurigheid waarmee de b d  gemodelleerd 
kan worden. Als de bol gemodelleerd wordt op de manier die eerder beschreven is, dan blijkt 
dat het gebruikte aantal elementen waarschijnlijk te klein is om een goed resultaat te krijgen 
maar dat dit aantal tegelijk ook het maximale aantal is dat gebruikt kan worden. Een nadeel 
van de gebruikte mesh is dat deze asymetrisch is. Hierdoor zal het dynamisch gedrag van het 
EEM afwijken van het dynamisch gedrag van een perfecte holle bol, ook al zou het aantal 
gebruikte elementen veel hoger genomen worden. Een manier om dit probleem te 
ondervangen is door de bol te beschrijven op een manier waarbij de elementen wel 
symmetrisch gerangschikt zijn. Dit kan bereikt worden door zeshoekige elementen te 
gebruiken. Hierbij kan gedacht worden aan de manier waarop bij een voetbal de vlakken 
verdeeld zijn over de bal. Het is echter de vraag of op die manier het model goed genoeg is 
om het dynamisch gedrag ervan te kunnen vergelijken met dat van een perfecte holle bol. 
Misschien is het aantal elementen dat gebuikt wordt namelijk nog te klein. 
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5. Theoretische benadering 

Omdat het niet mogelijk blijkt te zijn om de resultaten van de numerieke en de 
experimentele analyse met elkaar in overeenstemming te krijgen, is geprobeerd om het 
probleem via een theoretische benadering op te lossen. Daarvoor is een formule van Khalil 
en Viano[4] gebruikt waarmee de eigenfrequenties van een holle bol bepaald kunnen worden. 
Deze formule is een frequentie-vergelijking waarvan de oplossingen de verschillende 
dimensieloze eigenfrequenties zijn als functie van de verschillende mode-nummers. Deze 
dimensieloze frequenties worden vermenigvuldigd met een bepaalde factor zodat de 
frequenties in Hz uitgedrukt worden. 
De formule: 

2Q6k,k,(k,k, -$) / (1-u) 

-Q4 { (kr k, - $)ca, + 4k, ( 1 + u)  / ( 1 - u)] + k, [e (k,  + g) + 2 + k, + 2k, ( k ,  + k, )( h , / (1 - u)  - i)] } 

+Q2{4(1+u)(2-hn)+k,[h,(h, - 3 - ~ ) + 2 ( l + ~ ) ( h ,  -2)/(k,y + i ) ]  
+k,[2k,h,(An +4u)  / (1 -u) / ( i -u)  + h,(h, + e  +u)  + (1+ 3u)(5 - 2kJ - (1 -u)]} 

-(A, -2)[h,(hn -2 )+2k , ( l+u) (h ,  - l + u ) + ( l - u 2 ) ( c  +l ) ]=O 

Met: Q : Dimensieloze eigenfrequentie 
E: Young’s modulus 
p: Soortelijke massa 
V: Poisson’s ratio 
5 = 12(Rm/h) 

Rm: Gemiddelde bolstraal (0.061 m) 
h: wanddikte (0.008 m) 

k, = shear coefficient = 1.2 

k, = 1+1.8/5 
h, = n(n+l) met n mode nummer 

ki = l+l/c 

Invullen van deze parameters en oplossen van de vergelijking levert een aantal dimensieloze 
eigenfrequenties. Deze worden vermenigvuldigd met de volgende factor: ~ CP . 

2xRm 
E 

C, is hierin de plaat-buigings golfsnelheid [m/s]: Cp = 

Hieruit volgen eigenfrequenties [Hz]. De kleinste vijf zijn de volgende: 
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mode nr. 
1 
2 
3 
4 
5 

tabel 5.1 - Tabel met theoretische eigenfrequenties 

eigenfrequentie [kHz] 
9.475 
11.91 
14.48 
17.69 
22.33 

De kleinste eigenfrequentie blijkt van dezelfde ordegrootte te zijn als de eerder 
gevonden kleinste eigenfrequenties, maar verder is er weinig overeenkomst met de eerdere 
resultaten. Misschien zijn de hierboven gevonden eigenfrequenties inderdaad de theoretische 
maar het kan ook zijn dat de gebruikte theorie niet voldoet voor een bol met een zeer hoge 
stijfheid. Dit moet nog onderzocht worden. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 

6.1. Conclusies 

Het pakket CADA-PC blijkt in combinatie met DIFA goed te gebruiken voor een modale 
analyse van een mechanisch systeem. Omzichtigheid blijkt echter geboden bij het 
wegschrijven van meetdata via de DIFA apparatuur. Een goed assenstelsel-gebruik in 
CAGA-FC is noodzakelijk bij de definitie van het te analyseren systeem. 
Gebleken is dat de eigenfrequenties van de aluminium bol zeer hoog zijn, maar dat de 
metingen toch zo uitgevoerd kunnen worden dat ze nog nauwkeurig genoeg zijn. Dit bleek 
uit het feit dat er nauwelijks verschillen in de resultaten ontstaan bij gebruik van 
verschillende ondergronden, additionele massa op de versnellingsopnemer en verschillend 
gebruik van bijenwas om de versnellingsopnemer te bevestigen. Gemeten FRF’s bleken 
goed overeen te komen met FRF’s gegenereerd uit de modale parameters. Verreweg de 
grootste fout die gemaakt wordt is het feit dat de bol niet beschouwd mag worden als een 
ideale holle aluminium bol omdat de bol geen symmetrisch gedrag vertoont. Uit het 
onderzoek van Janssen bleek dat de twee bolhelften afzonderlijk goed beschreven kunnen 
worden met een eindig elementen model. Uit dit gegeven volgt de conclusie dat het 
asymmetrisch gedrag van de bol ontstaat door de verbinding van de twee helften. 
Om de bol te kunnen beschrijven met een EEM zijn een aanzienlijk aantal elementen 
nodig. Dit betekent dat de rekentijden erg groot worden en dat de EEM-som veel 
geheugen in beslag neemt. Tevens is het nog maar de vraag of met dit grote aantal 
elementen de bol wel goed genoeg beschreven wordt. De mesh is in het EEM niet 
symmetrisch, waardoor een fout geïntroduceerd wordt. 
De resultaten van de twee analyses wijken sterk van elkaar af. De ordegroottes van de 
gevonden freqenties komen wel overeen. Beide analyses zijn behept met fouten. 

6.2. Aan bevel ingen 

0 Omdat de bol zeer s ~ j f  is zullen afwijkingen ten opzichte van een ideale holle bo! snel 
optreden. Ook is een stijve bol moeilijk te modeleren met een EEM omdat het gebruik van 
veel elementen een vereiste is. Wat dus gedaan kan worden om de experimentele en 
numerieke resultaten beter in overeenstemming te krijgen is het gebruiken van een minder 
stijve bol. Dit kan bereikt worden door een grotere bol te gebruiken, een kleinere 
wanddikte ie nemen of gebruik te maken van een materiaal met een lagere E-modulus. Op 
deze manier zou het gedrag van de bol ook beter in de buurt komen bij het gedrag van de 
menselijke schedel waarvan de eigenfrequenties zo’n factor drie lager liggen. 
Om de metingen aan de bol nauwkeuriger te kunnen verrichten kan gebruik gemaakt 
worden van een optische versnellingsopnemer. Hierdoor wordt er geen additionele massa 
bevestigd aan de bol en zal de dynamica van de opnemer geen rol spelen zodat de 
resultaten van de metingen nauwkeuriger zullen zijn. Dit voordeel weegt echter nog niet 
op tegen de nadelige invloed van de rand van de bol. 
Als de CADA-PC licentie beschikbaar is die het rekenen met multiple modes mogelijk 
maakt, dan kan dit fenomeen onderzocht worden. 
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Om een symmetrische mesh verkrijgen moeten de elementen symmetrisch verdeeld zijn. 
Gedacht kan worden aan de manier waarop de vlakken van een voetbal gerangschikt zijn 
over de bol. 
Door een theoretische analyse uit te voeren, kan bekeken worden welke resultaten (dus de 
numerieke of de experimentele) het dichtst in de buurt van de theoretische komen. Een 
eerste aanzet voor de theoretische analyse is al gemaakt. Met een theoretische analyse 
kunnen uiteraard geen modevormen zichtbaar gemaakt worden. 
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Appendix A - Tips bij het gebruik van CADA-PC en DIFA 

Met DIFA meetapparatuur en DIFA software worden de metingen aan de bol 
verricht. Met CADA-PC wordt vervolgens de modale analyse uitgevoerd. 

Om met DIFA de metingen uit te kunnen voeren en weg te kunnen schrijven in 
CADA-PC formaat, moeten de metingen ‘gelabeld’ worden. Daarvoor moet eerst een model 
van de bol gegenereerd worden in CADA-PC. Voor een beknopte bespreking van de te 
verrichten handelingen wordt verwezen naar Broeders [5].  Hierbij wordt opgemerkt dat 
zowel het globale assenstelsel als het lokale assenstelsel spherisch gekozen moet worden, 
omdat er anders door CADA-PC geen goede analyse uitgevoerd wordt. Dit is een slordigheid 
in het CADA-PC pakket omdat het eigenlijk niets uit moet maken hoe je het globale 
assenstelsel kiest. Nadat de bol gedefinieerd is, is het niet meer mogelijk om het globale 
assenstelsel te wijzigen. 

Met DIFA kunnen nu de metingen uitgevoerd worden. In Broeders [5] staat beknopt 
hoe dit in zijn werk gaat. Aangeraden wordt om telkens een serie van bijvoorbeeld 10 
metingen te doen en dan de metingen op te slaan. Dit is omdat het labelen van metingen zeer 
omzichtig moet gebeuren. Een fout kan er toe leiden dat een serie metingen opnieuw 
uitgevoerd moet worden. Let er op dat de eerste meting in een serie om een onverklaarbare 
niet meegesaved wordt. Dus: Definieer een label, in analogie met de namen aan nodes die 
toegekend zijn aan de bol in CADA-PC. Voer een meting uit. Definieer een nieuw label en 
voer nu pas de eerste echte meting uit. Als dit gebeurd is wordt weer een nieuw label 
gedefinieerd en wordt de volgende meting verricht. Na een aantal metingen wordt de data 
gesaved in het CADA-PC formaat. Zoals gezegd wordt de data van de eerste meting niet 
gesaved . 

Instellingen CADA-PC: 

Settings: Acquisition: 

Measure: 

FFT-window : 

Calibration: 

Labels: 

2048 samples 
25.6 kHz bandwidth 
time: 40.000 ms 
channel 1: ICP 
channel 2: ICP 

Average count: 6 

Response window: no window 
Reference window: impact, width 5% 

CHAN QUANTITY FACTOR 
1 force +435 
2 acceleration +979 

Group: 1 
Measurement: FRF 
CHAN COMP POINT DIR 
1 upha 1 X 

2 upha 10 X 

UnitN 
N 
m / S 2  

FIXED 
Yes 
no 
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De instelling bij labels geeft aan dat er geëxciteerd wordt op node 1 van upha (upper 
half = bovenste bolhelft). Bij FIXED staat ‘yes’. Dit is in tegenspraak met de werkelijkheid 
maar in overeenkomst met de CADA-PC definitie die stelt dat het excitatiepunt ‘fixed’ is. De 
responsie is gemeten in node 10 van upha. 
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Appendix B - Mode vormen bepaald met CADA-PC 

Mode 1 Mode 4 

Mode 2 Mode 5 

Mode 3 Mode 6 
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Mode 7 Mode 10 

Mode 8 Mode 11 
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Mode 13 Mode 16 

Mode 14 Mode 17 

Mode 16 Mode 18 
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Mode 19 

Mode 20 
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Appendix C - Bol definiëren in MENTAT 

1. MESH GENERATION 

element class: HEX (12) 

surface type: Rules 
curvetype: ARC-CRAA 

@ CRVS + ADD + center O 0 0  
radius 57 (straal binenwand) 
arc beginning angle -90 
arc ending angle 90 
idem voor radius 65 (straal buitenwand) 

0 SRFS .P ADD .) klikdetweecwves aan 
0 CONVERT + Stel divisions in, bv 15 5 

0 EXPAND + ROTATION: 0 6 0  
3 60 
6 

SURFACES TO ELEMENTS + klik surface aan 

- = 60 REPETITIONS : 

ELEMENTS: All existing 
SWEEP + A l l  

2. MATERIAL PROPERTIES 

0 ISOTROPIC I) Young’s modulus: 6.5 e7 
Poisson’s ratio: 0.33 
Mass density 2.71 e-6 



Appendix D - DAT-file EEM 

title mod. an. 
sizing 12000000 32001459943797 
elements 21 
elements 107 
dynamic 1 20 1 1 
all points 
dist loads O 3200 
setname O 
end 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
solver 

O O O 
optimize 9 
connectivity 

1 21 1 2 23 22 1 106 853 22 3849 3850 3851 3852 3853 3854 

2 21 1 106 853 22 1 107 854 22 3853 3854 3855 3852 3858 3859 

3 21 1 107 854 22 1 108 855 22 3858 3859 3860 3852 3863 3864 

4 21 1 108 855 22 1 109 856 22 3863 3864 3865 3852 3868 3869 

5 21 1 109 856 22 1 110 857 22 3868 3869 3870 3852 3873 3874 

3855 3852 1 3856 3857 22 

3860 3852 1 3861 3862 22 

3865 3852 1 3866 3867 22 

3870 3852 1 3871 3872 22 

14594-5.59381-5 6.40000+1-1.72160-4 
14595-1.78791-4 6.40000+1-2.83177-5 
14596-1.61289-4 6.40000+1 8.21811-5 
14597-8.21811-5 6.40000+1 1.61289-4 
14598 2.83177-5 6.40000+1 1.78791-4 
14599 1.28000-4 6.40000+1 1.28000-4 
is o t ropi c 

1 
7.00000+7 3.30000-1 2.71000-6 O.OOOOO+O O.OOOOO+O O.OOOOO+O 

1 to 3200 
no print 
post 

control 
99999 10 O O O 1 1 O 1 O 
1.00000-1 o.ooooo+o o.ooooo+o o.ooooo+o o.ooooo+o 

end option 

$....start of loadcase lcasel 
control 
99999 10 O O O 1 1 O 1 O 
1.00000-1 o.ooooo+o o.ooooo+o o.ooooo+o o.ooooo+o 

modal shape 
7.00000+3 2.00000+4 20 O O 
continue 
recover 

continue 
$....end of loadcase lcasel 

O 16 17 1 o 19 20 O 1 O 6 

$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 20 2 

$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Appendix E - Mode vormen bepaald met MARC 

IN@ : o 
SUB : O 
TIME : 0.000e+00 
FREQ : 0.000e+00 

l.OOOe+OO 

9.000e-01 

8.000e-01 

7.000e-01 

6.000e-01 

5.000e-01 

4.000e-01 

3.000e-01 

2.000e-01 

1.000e-01 

0.000e+00 

mod.an. 

Displacement x 

L E 

1 



iNC : O 
SUB : 1 
TIME : 0.000e+00 
n E Q  : 6.208e+04 

1.492e+00 

1.193e+00 

8.950e-01 

5.966e-01 

2.982e-01 

-2.700e-04 

-2.987e-01 

-5.971e-01 

-8.956e-01 

-1.1 94e+00 

-1.492e+00 

9880 Hz 

Displacement x 1 



INC : o 
SUB : 2 
TIME : 0.000e+00 
E E Q  : 6.209e+04 

1.515e+00 

1.21 2e+00 

9.092e-01 

6.061 e-O1 

3.031e-01 

-1.500e-05 

-3.031e-01 

-6.062e-01 

-9.092e-01 

-1.21 2e+00 

-1.51 5e+00 

9881 Hz 

Displacement x 

i- 
1 



INC : O 
SUB : 3 
TIME : 0.000e+00 
FREQ : 6.436e+04 
n 

1.298ei.00 

1.049e+00 

7.992e-01 

5.499e-01 

3.006e-01 

5.1 22e-02 

-1.981 e-O1 

-4.474e-01 

-6.968e-01 

-9.46le-01 

-1.1 95e+00 

10243 Hz 

Displacement x 1 



INC : o 
SUB : 4 
TIME : 0.000e+00 
FREQ : 6.455e+04 n 

4.413e-01 

3.433e-01 

2.453e-01 

1.473e-01 

4.927e-02 

-4.874e-02 

-1.467e-01 

-2.448e-01 

3.428e-01 

-4.408e-01 

-5.388e-01 

10273 Hz 

Displacement x 3 



INC : O 
SUB : 5 
TIME : 0.000e+00 
FREQ : 6.626e+04 n 

1.059e+00 

8.476e-01 

6.358e-01 

4.239e-01 

2.121e-01 

2.600e-04 

-2.1 16e-01 

-4.234e-01 

-6.352e-01 

-8.47le-01 

-1.059e+00 

10546 Hz 

Displacement x 3 



iN@ : o 
SUB : 6 
TIME : 0.000e+00 
FREQ : 7.801 e+04 
n 

1.855e+00 

1.527e+00 

1.200e+00 

8.726e-01 

5.453e-01 

2.179e-01 

-1.094e-01 

-4.368e-01 

-7.641 e-O1 

-1 .O91 e+OO 

-1.41 9e+00 

I L 
12416 Hz 

Displacement x 2 



SNC : o 
SUB : 7 
TIME : 0.000e+00 
FREQ : 7.801 e+04 a 1.863e+00 

8.908e-01 

' 5.668e-01 

2.428e-01 

-8.1 12e-02 

-4.051 e-O1 

-7.290e-01 

-1.053e+00 

-1.377e+00 

12420 Hz 

Displacement x 

k, 
2 



INC : o 
SUB : 8 
TIME : 0.000e+00 
FREQ : 7.827e+04 n 

1.387e+00 

1.1 1 le+00 

8.346e-01 

5.583e-01 

2.81 9e-01 

5.485e-03 

-2.709e-01 

-5.473e-01 

-8.237e-01 

-1.1 00e+00 

-1.376e+00 

12457 Hz 

Displacement x 4 



INC : o 
SUB : 9 
TIME : 0.000e+00 
FREQ : 7.829e+04 n 

1.366e+00 

1.093e+00 

8.202e-01 

5.473e-01 

2.744e-01 

1.545e-03 

-2.714e-01 

-5.443e-01 

-8.1 72e-01 

-1.090e+00 

-1.363e+00 

I 
12460 Hz 

Displacement x 4 



iplc : o 
SUB : 10 
TIME : 0.000e+00 
FREQ : 7.979e+04 

1.496e+00 

1.237e+00 

I 
9.782e-01 

7.192e-01 

4.603e-01 

2.013e-01 

-5.764e-02 

-3.166e-01 

-5.756e-01 

-8.345e-01 

-1.093e+00 

12699 Hz 

Displacement x 1 



INC : I) 
SUB : 11 
TIME : 0.000e+00 
[EQ : 7.995e+04 

8.756e-01 

7.261e-01 

5.766e-01 

4.271e-01 

2.777e-01 

1.282e-01 

-2.1 28e-02 

-1.708e-01 

-3.202e-01 

-4.697e-01 

-6.192e-01 

12724 Hz 

Displacement x 3 



INC : o 
SUB : 12 
TIME : 0.000e+00 
FREQ : 8.443e+04 n 

1.1 72e+00 

9.377e-01 

7.034e-01 

4.690e-01 

2.346e-01 

2.650e-04 

-2.341e-01 

-4.685e-01 

-7.028e-01 

-9.372e-01 

-1.1 72e+00 

13440 Hz 

Displacement x 3 



IWC : o 
SUB : 13 
TIME : 0.000e+00 
FREQ : 9.368e+04 n 

1.620e+00 

1.296ea00 

9.718e-01 

6.479e-01 

3.240e-01 

9.000e-05 

-3.238e-01 

-6.477e-01 

-9.71 6e-01 

-1.296e+00 

-1.619e+00 

14920 Hz 

Displacement x 

i, 
2 



INC : O 
SUB : 14 
TIME : 0.000e+00 
FREQ : 9.369e+04 n 

1.621 e+OO 

1.297e+00 

9.725e-01 

6.484e-01 

3.243e-01 

1.450e-04 

-3.240e-01 

-6.481 e-O1 

-9.722e-01 

-1.296e+00 

-1.620e+00 

14920 Hz 

Displacement x 

co- 

x 

2 



INC : o 
SUB : 15 
TIME : 0.000e+00 
FREQ : 9.373e+04 n 

1.987e+00 

1.59Qe+00 

1.1 92e+00 

7.948e-01 

3.974e-01 

0.000e+00 

-3.974e-01 

-7.948e-01 

-1.1 92e+00 

-1.590e+00 

1.987e+00 

14920 Hz 

Displacement x 2 



INC : o 
SUB : 16 
TIME : 0.000e+00 
FREQ : 9.373e+04 n 

2.098e+00 

1.678e+00 

1.259e+00 

8.392e-01 

4.1 96e-01 

-5.000e-06 

-4.1 96e-01 

-8.392e-01 

-1.259e+00 

-1.678e+00 

-2.098e+00 

14920 Hz 

Displacement x 2 



INC : o 
SUB : 17 
TIME : 0.000e+00 
FREQ : 9.413e+04 n 

1.508e+00 

1.207e+00 

9.051e-01 

6.037e-01 

3.023e-01 

8.1 50e-04 

-3.006e-01 

-6.021e-01 

-9.035e-01 

-1.205e+00 

-1.506e+00 

I 
14980 Hz 

Displacement x 4 



INC : O 
SUB : 18 
TIME : 0.000e+00 

1.471 e+OO 

í.í77e+00 

8.831 e-O1 

5.890e-01 

2.948e-01 

7.000e-04 

-2.934e-01 

-5.876e-01 

-8.817e-01 

-1.1 76e+00 

-1.470e+00 

14990 Hz 

I Displacement x 4 



INC : O 
SUB : 19 
TIME : 0.000e+00 
n E Q  : 9.634e+04 

1.474e+00 

1 .1 73e+00 

8.71 7e-01 

5.706e-01 

2.694e-01 

-3.173e-02 

-3.329e-01 

-6.340e-01 

-9.352e-01 

-1.236e+00 

-1.537e+00 

15330 Hz 

Displacement x 1 



¢ o m  INC : O 
SUB : 20 
TIME : 0.000e+00 
FREQ : 9.651e+04 n 

7.940e-01 

6.247e-01 

4.494e-01 

2.770e-01 

1.047e-01 

-6.763e-02 

-2.400e-01 

-4.123e-01 

-5.846e-01 

-7.570e-01 

-9.293e-01 

15360 Hz 

Disdacem nt x 3 



Appendix F - Excitatiehamer en versnellingsopnemer 

De hamer: PCB - 086B03 

Super Soft Tip ..................... Model No. 084B11 

........................... 
....................... 

.......................... 
........................ 

................ 

Soft Tip Model No. 

Medium Tip Model No. 

Hard Tip Model No. 
Extender.. Model No. 

Connector (coaxial) Thd 

I Frequency Range (to). .............. kHz I8 
.. 

Hammer Sensitivity (approx) ........ 
Hammer Range (for 5V output) (to). 

Resonant Frequency kHz 

Hammer Mass (without extender) 

Head Dia.. in (cm) 

............... 
... 

........................ O.S(l.5) 

Ibf (N) 

Ib (kg) 

Tip Dia.. .......................... in (cm) 

Handle Length (nominal) ........... in (cm) 
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De versnellingsopnemer: PCB - 303A02 

Application 
Stud M t g  
Side 
Cnnn 

Stud Mt! 
TOP 
Conn 

303A02 

10 

- 
5 - 44Thd. 303A02 

I 

Model Number 
see optional models 

Sensitivity Peak131 mV/g 

Range (for t-5V out) +g pk 

303A 

10 

500 500 

Range 
(for r l O V  out)(') 

.o1 Resolution 

1 o o t  

1 to 
1 o O00 

I 

Freq Range 110%i') Hz I ~ ~ o o  
.7 to 
20 O00 I 

Overload Recovery y s  10 ' 10 

Discharge Time 
Constanti*) @ 7OoF 0.5 

1 1 % Amplitude Linearity (zero 
based best straight line) 

Output Impedance* <ohm 

Transverse Sens (max) 4; 

100 1 O0 

5 5 

Strain Sens g /y in / in  I 05 .O5 

Temperature Rangei4) O F  -40 to I +zoo 
-40 tû 
+zo0 

.O3 03 

1 O00 
~_ 

Temp Coefficient %/OF 

Vibration (max) "gpk 1 000 

2000 Shock (rnax) gpk 2000 

Structure 
(iso-compression) 

I 

upright upright 

281 x 
61 

2 33, 

5-44 
vicro 

Size (hex x 
height) 

Weight gm I 2 *  
Connector integral@) 

1 O' cable 

Case Material ss 31 6 316 

ipoxy 

Ground Isolation(61 no 10 

OPTIONAL MODELS 
(see specific data. 
sheets) 
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