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In the course of several centuries western bell founders have established emperically 
a number of rules, enabling them to influence the ratios of the eigenfrequencies of a bell 
and to tune a bell. However, using these rules they have not succeeded in developing 
completely new, musically interesting bells, such as the major third bell. 

A FEM-analysis of bells, combined with an optimization algorithm can be utilized 
for the design of new bells. Use of this approach, followed by improvements of the 
prototype bell found, finally led to a major third bell (Schoofs et al. 1987). However, this 
approach proved to be time consuming and required some knowledge of bell design. 

IC order to obtain a fast and easy to use tool for optimization, the seven most 
important eigenfrequencies for the sound of a bell are described as analytical functions of 
the design variables describing the bell geometry in a specified geometry region. 

The geometry region chosen ranges from narrow, thin-walled bells to broad, 
thick-walled bells, containing the classical minor third bell as a reference. A complete 
factorial design of experiment for the design variables was set up, covering the geometry 
region chosen. With a FEM-package the eigenfrequencies and their first derivatives with 
respect to the design variables have been calculated for each combination of variable 
levels in the complete factorial design of experiment. 

For each of the seven eigenfrequencies a polynomial function was fitted on the 
numerical data using regression techniques. The polynomial functions proved to predict 
the eigenfrequencies, calculated with a FEM-analysis, reasonably accurate in general. 

The polynomial functions were used in an optimization program. This resulted in 
estimates of an optimal bell design. The accuracy of such an estimate could often with 
little difficulty be improved using a FEM-based optimization program. 

The estimation of the shape of an optimal bei1 using the pdynûmid functioos, 
followed by improvement of the estimate towards the defined ûgtimim, preved to be a 
powerful tool for designing new bells. Several possible shapes for a major third bell, a 
minor third bell and (among others) a sext bell could be found. 

However, it is not always possible to improve an estimate towards the defined 
optimal bell, or to find a reasonable estimate of the defined optimal bell at all. Some 
bells may physically not exist in (a part of) the defined geometry region. 
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Samenvatting 

In de loop van enkele eeuwen hebben de west-europese klokkengieters op empirische 
wijze een aantal relaties tussen klokgeometrie en klank vastgesteld, die hen in staat 
stellen de klank van klokken te beinvloeden en klokken te  stemmen. Toch zijn zij, 
gebruikmakend van deze relaties, niet in staat geweest volledig nieuwe, muzikaal 
interessante klokken te ontwikkelen zoals bijvoorbeeld de grote terts klok. 

Het doel van het STW-project "Modelvorming en optimalisering van het 
klankspectrum van klokken" is het ontwikkelen van een analytisch model voor de 
analyse en synthese van de complete dynamische responsie van luid- en carillonklokken 
op het aanslaan met een klepel of speelhamer. 
Met dit analytische model zal de dynamische responsie numeriek worden geoptimaliseerd 
m.b.t. frequenties, trillingsvormen, (relatieve) amplituden en uitklinktijden van de 
grondtoon en relevante boventonen van de klokken. Omdat het klankspectrum van de 
klok zeer direct gekoppeld is aan de structurele dynamische responsie, zullen 
eigenschappen van het klankspectrum geoptimaliseerd kunnen worden door de 
corresponderende structurele eigenschappen van de responsie te optimaliseren. 

De meest belangrijke eigenschap van het klankspectrum is of de klok zuiver dan wel 
vals klinkt. Dit wordt bepaald door de verhouding van de eigenfrequenties van de klok. 
Daarom is als eerste stap bij de optimalisering van het klankspectrum van klokken 
gekozen voor het optimaliseren van de verhoudingen van de belangrijkste 
eigenfrequenties van een klok. 

Als eerste stap is er een analytisch model ontwikkeld voor de eigenfrequenties van 
een klok als functie van het materiaal en de geometrie van de klok. Dit analytisch model 
voor de eigenfrequenties van een klok is als volgt opgesteld : 
M.b.v. 20 ontwerpvariabelen wordt de geometrie van de klok eenduidig vastgelegd. De 7 
belangrijkste eigenfrequenties worden beschreven als expliciete functies van de 20 
ont werpvariabelen. 
Rond de geometrie van de kleine terts klok is een gebied afgebakend waarbiïìnefi het 
analytisch model voor de eigenfrequenties geldig moet zijn. Hierbij mogen de stralen van 
de klok maximaal * 15 % en de dikten maximaal * 30 % variëren t.o.v. de geometrie van 
de kleine terts klok. Er is een volledige factoriele proefopzet gemaakt die het 
gedefinieerde geometriegebied geheel bestrijkt. Elke klokgeometrie in die volledige 
proefopzet is m.b.v. het EEM-programma DYNOPT doorgerekend. 
Op de data die op deze manier verzameld werd, te weten eigenfrequenties en afgeleiden 
van de eigenfrequenties naar de ontwerpvariabelen, werd m.b.v. het programma CADE 
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voor elke frequentie een 4eorde polynoom als functie van de ontwerpvariabelen gefit. 
De opgestelde polynoom modellen voor de eigenfrequenties bleken gemiddeld binnen 2% 
nauwkeurig de EEM-eigenfrequenties te voorspellen. 

Het opgestelde analytisch model werd vervolgens gebruikt in een 
optimaliseringsprogramma, gebaseerd op de methode van sequentieel quadratisch 
programmer en. 
Met dit optimaliseringsprograma konden vervolgens klokgeometrieën bepaald worden 
die een vooraf als optimaal gekozen verhouding van de eigenfrequenties bezitten. T.g.v. 
het feit dat het analytisch model de eigenfrequenties van een klok voor 
klokkengietersdoeleinden niet nauwkeurig genoeg beschrijft , werden de gevonden 
klokgeorrietrkh m.b.v. de optimaliseringsroutine in het EEM-programma DYNOPT 
verbeterd. De gewenste eigenfrequentieverhoudingen konden vaak met weinig moeite tot 
de juiste waarden geoptimaliseerd worden. 

Het bleek echter in sommige gevallen niet mogelijk te zijn om m.b.v. het analytisch 
model een klokgeometrie te bepalen, die het gedefinieerde optimum voldoende dicht 
benadert, zodat m.b.v. DYNQPT de gevonden klokgeometrie tot een gietbare en 
stembare klok kan worden verbeterd. Een voorbeeld hiervan is de harmonische klok. 
Deze klok lijkt fysisch niet te bestaan in het geometriegebied waarbinnen het analytisch 
model geldig is. 

Wanneer het analytisch model wél een klokgeometrie kan bepalen die het 
gedefinieerde optimum voldoende dicht benadert, is het soms niet mogelijk om deze 
geometrie m.b.v. DYNQPT zodanig te verbeteren dat deze klok na het gieten tot het 
gedefinieerde optimum te stemmen is. 

Gebruikmakend van het analytisch model konden verschillende klokgeometrieën 
voor de grote en de kleine terts klok bepaald worden, alsmede een geometrie voor een 
russische klok en een aantal geometrieën voor een kleine sext klok. 
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HOOFDSTUK P : INLEIDING 

1.1 Ideíding 

In de loop van enkele eeuwen hebben de west-europese klokkengieters op empirische 
wijze een aantal relaties tussen klokgeometrie en klank vastgesteld, die hen in staat 
stellen de klank van klokken te beinvloeden en klokken te  stemmen. Toch zijn zij, 
gebruikmakend van deze relaties, niet in staat geweest volledig nieuwe, muzikaal 
interessante klokken te ontwikkelen zoals bijvoorbeeld de grote terts klok. 

Het doel van het STW-project "Modelvorming en optimalisering van het 
klankspectrum van klokken" is het ontwikkelen van een analytisch model voor de 
analyse en synthese van de complete dynamische responsie van luid- en carillonklokken 
op het aanslaan met een klepel of speelhamer. Als model is een analytisch model gekozen 
omdat dit zeer snel te evalueren is in vergelijking met bijvoorbeeld een EEM-model. Dit 
is van groot belang bij het optimaliseren waar vaak een groot aantal evaluaties van de 
objectfunctie (en daarmee van het gebruikte model) nodig zijn. 

Het klankspectrum van een klok is het totale geluid dat door een aangeslagen klok 
uitgestraald wordt. Het klankspectrum is zeer nauw gekoppeld met de structurele 
dynamische respons van de klok. M.b.v. het op te stellen analytische model zullen de 
karakteristieke eigenschappen van het klankspectrum van een klok geoptimaliseerd 
worden d.m.v. het optimaliseren van de corresponderende karakteristieke eigenschappen 
van de structurele dynamische responsie. 

De meest belangrijke eigenschap van het klankspectrum is of de klok zuiver dan wel 
vals klinkt. Dit wordt bepaald door de verhouding van de eigenfrequenties van de klok. 
Daarom is als eerste stap bij de optimalisering van het klankspectrum van klokken 
gekozen voor het optimaliseren van de verhoudingen van de belangrijkste 
eigenfrequenties van een klok. 

Allereerst moet er dus een analytisch model voor de eigenfrequenties van een klok 
opgesteld worden. Het model voor de eigenfrequenties zal een functie van 
materiaalparameters en de klokgeometrieparameters zijn. Dit model zal vervolgens in 
een optimaliseringsprogramma gebruikt worden om klokprofielen (=klokgeometrieën) te  
bepalen die een van te voren gekozen verhouding van de eigenfrequenties bezitten. 
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1.2 Historie 

Voor het bepalen van de eigenfrequenties van de klok kan een EEM-model gebruikt 
worden. De evaluatie van een EEM-model is weliswaaz duur in rekentijd, maar de 
resultaten zijn zeer nauwkeurig. Het programma DYNOPT combineert een 
EEM-programma met een optimaliseringsalgoritme, gebaseerd op stuksgewijze lineaire 
programmering met stapverkleining (Van Asperen (1984)). 

Een poging om m.b.v. het EEM-programma DYNOPT de vorm van een grote 
tertsklok te bepalen, uitgaande van de vorm van een kleine terts klok, mislukte omdat 
het optimaliseringsalgoritme keer op keer in een locaal minimum vastliep. De 
verhoudingen van de eigenfrequenties van de klok die correspondeerde met het locale 
minimum, kwamen onvoldoende overeen met de gezochte verhoudingen, horend bij een 
grote terts klok. De klokkengieter adviseerde toen een geometrieverandering die 
weliswaar resulteerde in een verbetering van de verhoudingen van de eigenfrequenties, 
maar ook deze nieuwe klokgeometrie was geen acceptabele grote terts klok. Op deze 
manier nieuwe klokken ontwerpen bleek dus zowel duur als inefficient te zijn. (Van 
Asperen (1984)) 

Deze door Van Asperen (1984) uiteindelijk gevonden (onaccept abele) benaderings- 
geometrie voor een grote tertsklok werd als prototype gebruikt bij een nieuwe poging om 
de geometrie vaa een grote terts klok te bepalen. De geometrie van het prototype van de 
grote terts klok werd vastgelegd m.b.v. 7 ontwerpvariabelen. Hiervan beschreven 5 
ontwerpvariabelen de straal van de klok (d.i. de loodrechte afstand van de symmetrielijn 
van de klok tot het midden van de klokwand), en 2 ontwerpvariabelen beschreven de 
wanddikte van de klok in de buurt van de slagring. De wanddikte van de rest van de 
klok was gelijk aan de wanddikte van de kleine terts klok met dezelfde slagring diameter 
(zie figuur 1.1 A). 

Door de 7 ontwerpvariabelen die de vorm van het EEM-model van het prototype 
vastlegden, - een variatie van 5% of -5% te geven en d i e  mogeiijke F = i % û  combinaties 
door te rekenen werden eigenfrequenties en de afgeleiden van de eigenfrequenties naar Ûe 
ontwerpvariabelen verzameld. Voor de 5 belangrijkste eigenfrequenties werden m.b.v. 
regressietechnieken expliciet e functies die het verloop van de eigenfrequenties als functie 
van de ontwerpvariabelen beschrijven, op de verzamelde numerieke data gefit. 

M.b.v. deze expliciete functies werden in een optimaliseringsprogramma, gebaseerd 
op een stapsgewijze zoekmethode, de waarden voor de 7 ontwerpvariabelen bepaald 
waarbij de eigenfrequenties de juiste onderlinge verhouding van de eigenfrequenties voor 
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een grote terts klok het best benaderden. Deze klok werd gegoten en kon tot een zuivere 
grote tertsklok gestemd worden (Maas (1985)). Zowel de kleine als de grote terts klok 
zijn afgebeeld in figuur 1.1 B. 

De beschreven techniek, het benaderen van de belangrijkste eigenfrequenties m.b.v. 
expliciete functies van de ontwerpvariabelen, waarbij de expliciete functies gefit worden 
op een grote hoeveelheid vooraf berekende of gemeten data, bleek dus goed te voldoen en 
zeer goedkoop in rekentijd te zijn. Het verzamelen van de data en het fitten van de 
functies op de data is weliswaar zeer rekenintensief, maar eenmalig. 

Besloten werd om voor de eerste zeven eigenfrequenties van klokken dergelijke, 
beschrijvende expliciete functies op te stellen in een ruim geometriegebied dat de 
klassieke kleine terts klok bevat. Hierbij werd het aantal ontwerpvariabelen uitgebreid 
van 7 tot 20 variabelen om de geometrie van een klok flexibel te kunnen beschrijven. 

I 

Figuur 1.1 

A B 

A prototype van het grote terts klok profiel 

B grote terts klok (a) en kleine terts klok (b) profiel 
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1.3 Klok en klankspectrum 

Wanneer een klok wordt aangeslagen met een klepel of speelhamer zal de klok gaan 
trillen in een groot aantal structurele eigenmodes. Elke structurele eigenmode straalt een 
geluidsveld uit met een frequentie die gelijk is aan de structurele eigenfrequentie van de 
eigenmode. Elk geluidsveld wordt verder nog gekenmerkt door de amplitude van de 
geluidsdruk en de uitdemptijd. Zo'n geluidsveld wordt een partiaal of (boven)toon 
genoemd. Het klankspectrum van een klok is opgebouwd uit een groot aantal partialen. 

De eigenschappen van het klankspectrum dat we willen optimaliseren, zijn op de 
volgende manier gekoppeld aan de structurele eigenschappen van de klok : 

de eigeofrequenties van de structurele eigenmodes van de klok zijn gelijk aan de 
frequenties van de corresponderende partialen en bepalen de absolute toonhoogte van 
de klok 
de verhoudingen van de structurele eigenfrequenties bepalen het verschil in 
toonhoogte tussen de verschillende partialen, de zogenaamde toonstructuur. Deze 
toonstructuur bepaalt of de klok zuiver dan wel vals klinkt. 
de amplitude van de structurele eigenmode en de efficientie waarmee deze eigenmode 
geluid afstraalt naar de lucht die de klok omringt, bepalen samen de amplitude van 
de geluidsdruk van de corresponderende partiaal, d.w.z. de sterkte van de partiaal 
de demping van de structurele eigenmode, veroorzaakt door materiaaldemping en 
door de afstraling van geluidsenergie naar de lucht die de klok omringt, bepaalt de 
uitdemptijd van de partiaal 

structurele eigenschappen van klok eigenschappen klankspectrum 

eigenfrequentie -+ toonhoogte (absoluut) 
verhouding van eigenfrequent ies - toonstruct uur (relatief) 
amplitude en stralingsefficientie eigenmode -+ sterkte partiaal 
mat er iaal- en st ralingsdemping -+ uit klinktijd partiaal 

Tabel 1.1 Eelaiie tussen sirüctürde e i g e ì d x p p e ~  v m  de responsie van een klok en het bijbehorende 
klankspectrum 

Een klok is een continu lichaam en heeft oneindig veel eigenmodes. Het 
klankspectrum daarentegen is opgebouwd uit een eindig aantal partialen. Wanneer 
immers de frequentie van een partiaal te hoog of de beginsterkte te laag is, kan het 
menselijk gehoor deze geluiden niet meer waarnemen zodat het aantal samenstellende 
partialen eindig is. 
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1.4 Frequentieverhoudingen en centswaarden 

De belangrijkste partialen voor het klankspectrum van de klok zijn de zeven laagste 
partialen (zie tabel 1.3). De klokkengieter is In staat hiervan de laagste vijf partialen te 
stemmen, nadat de klok gegoten is. Een goed klokontwerp wordt erdoor gekenmerkt dat 
de frequenties van de 6e en 7e partiaal "vanzelf" voldoende dicht bij de gewenste 
frequentieverhouding liggen. Het stemmen van de klok kan daaraan nagenoeg niets 
veranderen. De nog hogere partialen zijn minder belangrijk voor de zuiverheid van de 
klank van de klok omdat ze erg snel na de aanslag van de klok uitgedempt zijn. 

De kwaliteit van een klok wordt dus allereerst bepaald door het feit of de klok al dan 
diet ziiiver/colisonaat klinkt. Moe meer de verhoudingen van de frequenties van de 
partialen op een harmonische reeks of op een andere musikaal goed gedefinieerde reeks 
lijken, hoe zuiverder de klok klinkt. Tabel 1.2 geeft enkele voorbeelden van zulke 
toonstructuren. 

Klok Toonstructuur 

Harmonische klok 1 : 2 : 3  : 4 : 5 : 6 : 7  
Kleine terts klok 1 : 2 : 2 . 4  : 3 : 4 : 6 : 8  
Grote terts klok 1 : 2 : 2 . 5  : 3 : 4 : 6 : 8  
Kleine sext klok 1.25: 2 : 2.5 : 3 : 4 : 6 : 8 

Tabel 1.2 Toonstructuur van enkde klokken 

In de klokkengieterswereld worden meestal niet rechtstreeks de frequentieververhou- 
dingen, maar de centswaarden van een klok gebruikt. De relatie tussen centswaarden en 
de frequentieverhoudingen van een klok luidt als volgt : 

[cent] voor frequentie i = 1200 *21og(4fi/foCtaaf) 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de verhouding van de frequenties van de ie partiaal 
en de 5e partiaal, genaamd het octaaf. 

n hen vessclS vas I200 cmts ~'UESUI? twee pr t iden  komt overeen met een verschil in 
toonhoogte van een octaaf. Wanneer twee partialen een onderlinge toonafstand van een 
octaaf bezitten, verhouden de frequenties van deze partialen zich als 1 : 2. Een octaaf 
wordt onderverdeeld in 6 tonen, elke toon heeft een grootte van 200 cents. Een verschil 
van 100 cents tussen twee partialen komt dus overeen met een halve toon. In tabel 1.3 
worden, naast de frequentieverhoudingen voor kleine terts klok en grote terts klok, ook 
de centswaarden vermeld. 

Voor de elastische trillingen in een homogeen, isotroop lichaam (zoals een klok) geldt 
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Cauchy's gelijkvormigheidsprincipe (Van Heuven (1949)). Het gelijkvormigheidsprincipe 
houdt in dat voor gelijkvormige lichamen van hetzelfde materiaal de eigenfrequenties 
van de met elkaar corresponderende eigenmodes omgekeerd evenredig zijn met de 
afmetingen van de lichamen. 
Wanneer dus van een willekeurige klok (van homogeen, isotroop materiaal) alle 
afmetingen met een factor 3 vermenigvuldigd worden, dan zullen alle eigenfrequenties 
van de nieuwe klok met een factor 1/3 vermenigvuldigd worden. De toonstructuur, 
d.w.z. de verhoudingen van de eigenfrequenties, ligt voor gelijkvormige klokken dus vast. 
Bij het vergroten of verkleinen van een klok verandert de absolute toonhoogte van de 
klok wel, maar de toonstructuur niet. 

Bij het opstellen van een analytisch model dat de frequenties van de 7 belangrijkste 
partialen beschrijft, is het dus mogelijk om het analytisch te beperken tot één maat klok 
(zie verder 2.2). 

part iaal partiaal frequentieverhouding cent swaarde 
code kleine terts grote terts kleine terts grote terts 

grondtoon H-2 1 1 O O 
priem F-2 2 2 1200 1200 

quint 11-3 3 3 1900 1900 
terts 1-3 2.4 2.5 1500 1600 

octaaf 1-4 4 4 2400 2400 
duodeciem 1-5 6 6 3100 3100 
dub beloct aaf 1-6 8 8 3688 3600 

tabel 1.3 : Codering en frequentieverhoudingen van de belangrijkste zeven partialen voor kleine en grote 
terts klok. 

Een sinds de zeventiende eeuw bekende consonante klok is de kleine terts klok. De 
laagste drie partialen van deze klok vormen een kleine terts akkoord. Sinds 1985 is de 
vorm van een grote terts klok bekend. Deze klok bezit een grote terts akkoord in de 
laagste drie partialen, en klinkt iets opgewekter dan een kleine terts klok. In figuur 1.1 is 
het verschil in vorm goed te zien. 

In tabel. 1.3 wordepi de partiadcodes vém de k i ~ k  gegeven. 3eze codes bese'oïij-ve=. de 
vorm van de eigenmodes van de klok die corresponderen met de verschillende partialen. 
Elke eigenmode van de klok bestaat uit een combinatie van een trillingsvorm in het 
verticale vlak, gekenmerkt door een hoofdletter, en een trillingsvorm in het horizontale 
vlak, gekenmerkt door een cijfer (zie figuur 1.2). Dit cijfer komt overeen met de helft van 
het aantal buiken en knopen in de horizontale trilvorm. 



OT. 
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HOOFDSTUK 2 : DATA EN WERKWIJZE 

2. i Doektelling 

Het meest belangrijke kenmerk van het klankspectrum van een klok is de 
toonstructuur, dit zijn de verhoudingen van de eigenfrequenties van de klok. De 
toonstructuur bepaalt of de klok zuiver dan wel vals klinkt. Daarom is besloten om, als 
eerste stap in het modelleren en optimaliseren van het klankspectrum van de klok, de 
toonstructuur te modelleren en te optimaliseren. 

Allereerst moet er een analytisch model voor de toonstructuur bepaald worden. Er is 
voor gekozen om de eigenfrequenties van de klok te modelleren i.p.v. de verhoudingen 
van de eigenfrequenties. Het analytisch model moet aan de volgende eisen voldoen : 
0 

e 

het model moet een expliciete functie van de geometrie van de klok zijn 
het model moet geldig zijn in een ruim geometriegebied, d.w.z. de eigenfrequenties 
voor een groot aantal verschillend gevormde klokken kunnen beschrijven 
het model moet snel te evalueren zijn, zodat de optimalisatie van een klok zeer snel 
uitgevoerd kan worden 

o 

Het analytische model zal m.b.v. regressietechnieken gefit worden op data voor de 
eigenfrequent ies en de afgeleiden van de eigenfrequent ies naar de geomet rieparamet ers 
van een groot aantal verschillende klokken. Deze data wordt m.b.v. het 
EEM-programma DYNOPT berekend. Als het analytisch model opgesteld is, zal het in 
een optimaliseringsprogramma gebruikt worden om nieuwe klokken te ontwerpen. 
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2.2 Geometriebeschrijving van een klok 

Het is de bedoeling om voor de frequenties van de 7 belangrijkste partialen, zoals 
genoemd in tabel 1.3, een analytisch model als functie van de klokgeometrie op te 
stellen. Dit model zal gefit worden op EEM-data. De te verzamelen EEM-data zijn de 
eigenfrequenties en de afgeleiden van de eigenfrequent ies naar de klokgeometrie- 
parameters. Deze data zullen m.b.v. het EEM-programma DYNOPT berekend worden 
voor een groot aantal klokvormen. 

In het programma DYNOPT wordt het de verticale dwarsdoorsnede van een 
klokgeometrie (=profiel) vastgelegd m.b.v. een aantal stralen en wanddikten, de 
klokgeometrieparameters. Deze stralen en wanddikten vormen de ontwerpvariabelen 
voor de klok en zijn als volgt gedefinieerd : 
o De straal is de loodrechte afstand van de klokmiddenlijn tot het middenvlak van de 

klokwand. De stralen worden op equidistante afstanden op het middenvlak van de 
klokwand opgegeven (zie figuur 2.1). 
De wanddikte van de klokwand wordt loodrecht op het middenvlak van de klokwand 
opgegeven. De wanddikten worden eveneens op equidistante afstanden op het 
middenvlak van de klokwand opgegeven (zie figuur 2.1). 

Een willekeurige klokgeometrie kan dus beschreven worden m.b.v. een aantal stralen en 
wanddikten. ~ 

o 

Figuur 2.1 Kleine terts klok met 7 stralen en 13 wanddikten die de klokgeometrie 

beschrijven. 
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Een willekeurige klokgeometrie kan beschreven worden t.o.v. een referent ieklok. Als 
referentieklok wordt een kleine terts klok met een grootste diameter van 1176 mm 
gekozen. In het middenvlak van de wand van deze referentieklok worden np basispunten 
op onderling gelijke afstanden in het middenvlak gekozen. In nr (nrsnp) van deze 
basispunten wordt de grootte van het verschil Ani tussen de werkelijke straal en de 
referentiestraal opgegeven. Het verschil Ani wordt loodrecht op het middenvlak van de 
referentieklok uitgezet (zie figuur 2.2). De grootte van het verschil Ani is proportioneel 
met de dimensieloze ontwerpvariabele Xi en met de grootte van de referentiestraal ïi. De 
richting waarin het verschil Ani wordt uitgezet, is echter & in het verlengde van de 
referentiestraal Ti .  Ani wordt loodrecht op het middenvlak van de referentieklokwand 
uitgezet, in het punt waar ook de referentiestraal ï i  is uitgezet. Het feit dat Ani lood- 
recht, ep het middenvlak van de referentieklokwand wordt uitgezet i.p.v. in het verlengde 
van de referentiestraal T i  heeft tot gevolg dat er een groter aantal klokvormen beschreven 
kunnen worden. Een klok met een naar buiten gekrulde onderrand kan door deze keuze 
voor de richting van Ani beschreven worden. 
Voor de grootte van het verschil Ani geldt : 

i=l, nr 

met : 
nr aantal ontwerpvariabelen voor de stralen, nrsnp 
ïi referentiestraal i voor het middenvlak van de referentieklok, i=l,  nr 
Xi  dimensieloze ontwerpvariabele i voor straal i, i=l, nr 
Ani grootte van het verschil tussen straal i van de werkelijke klok en de 

referentiestraal ïi 
wî i  weegfactor voor straal i 

Het middenvlak van de referentieklok wordt beschreven door de waarden voor de 
dimensieloze ontwerpvariabelen voor de stralen : Xi=0.0,  i=1,7. Voor wïi wordt de 
waarde 0.05 gekozen. Dit houdt in dat Ani 5% van de referentiestraal ïi bedraagt als de 
waarde van de dimensieloze ontwerpvariabele xi 1.0 bedraagt. 
De variaties Ani bepalen nr punten in het middenvlak van de werkelijke klok. M.b.v. 
spiines wordt door de nr pimieï~ iri het ;;íiddeil.,r!& vm de werkelijke klok een gladde 
curve gelegd. 

In nt basispunten worden de werkelijke wanddikten taj opgegeven. De werkelijke 
wanddikten taj worden loodrecht op het middenvlak van de werkelijke klok uitgezet (zie 
figuur 2.2). De wanddikte taj is proportioneel met de referentiewanddikte tnj en lineair 
in de dimensieloze ontwerpvariabele voor de wanddikte t j  : 

j=i, nt 

met : 
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nt 

tnj 
taj 
t j  
wt j  weegfactor voor wanddikte j 

aantal ontwerpvariabelen voor de wanddikten, nt Snp 
referentie wanddikte j, j= l ,  nt 
werkelijke wanddikte j, j=l, nt 
dimensieloze ontwerpvariabele voor de wanddikte, j=l ,  nt 

De wanddikte van de referentieklok wordt beschreven door de dimensieloze ontwerp- 
variabelen voor de wanddikte, tj=O.O, j=1,13. 
Voor wtj  wordt de waarde 0.1 gekozen. Dit houdt in dat de wanddikte taj 110% van de 
referentiewanddikte tnj bedraagt als de waarde van de dimensieloze ontwerpvariabele t j  

van 0.0 naar 1.0 toeneemt. 
De wanddikten leggen nt punten op zowel de klokbinnenwand als de klokbuitenwand 
vast. M.b.v. splines worden door de nt punten op de binnen- en buitenwand van de klok 
gladde curves bepaald. De kop van de klok heeft een vaste vorm, en zijn afmetingen 
orden vastgelegd m.b.v. de straal die in de schouder ligt (zie figuur 2.1). 

Figuur 2.2 

t a; 
.J 

I 

j ri- 

i 
werkelijke 
klokmiddenvlak 

\ 

tnj 

Referentie- en werkelijke klokmiddenvlak, en de definitie van A n i ,  tnj en taj. 
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2.3 Afbakening van geometriegebied 

Om een beeld te krijgen van de aard van de functies die nodig zullen zijn om de 
afhankelijkheid van de frequenties van de ontwerpvariabelen te beschrijven, zijn er door 
Schoofs (1987) oriënterende berekeningen uitgevoerd. Hierbij werden als eerste de 7 
ontwerpvariabelen voor de stralen op 5 verschillende manieren gevariëerd. Figuur 2.4 
toont de vijf verschillende variaties van de ontwerpvariabelen voor de stralen. In formule 
vorm luiden deze variaties : 

i=l, 7 
i=l,  7 
i=l,  7 
i=l ,  7 A if2 
i=l,  7 A i#3 

Figuur 2.5 toont voor de laagste 5 frequenties het verloop van de frequenties als functie 
van de parameter Q voor elk van de verschillende variaties. 

Uit de resultaten van de variaties van het type a, b en c kan opgemerkt worden dat 
de niet-lineariteit sterker wordt als de waarde van Q toeneemt. Wanneer de variatie van 
de ontwerpvariabelen xi beperkt wordt tot : 

i=l ,  7 

kan er volstaan worden met regressiefuncties van een lage orde. 

De locale variaties van het type d en e veroorzaken veel sterkere niet-lineariteiten 
dan de variaties van het type a, b en c. Om deze niet-lineariteiten te beperken wordt er 
geëist dat de locale variaties beperkt worden tot : 

Ixi - Xi-11 5 2.0 i=2,7 

Oriënterende berekeningen waarbij alleen de dimensieloze ontwerpvariabelen voor de 
wanddikte gevariëerd werden tussen -3.0 en $4.0 (d.w.z. de werke!ijke wmddikten 
variëerdeo tiissen. 0.7 en 1.4 maai de ï€erer,tre.,t.znuddikJeu) inondenl aan dat de 
frequenties (met een afwijking van max i 2%) lineair in de wanddikte zijn. De 
verandering Afi van frequentie f i  t.g.v. een toename in wanddikte van 0.0 naar t j  kan 
geschreven worden als het product van de dimensieloze ontwerpvariabele voor de 
wanddikte t j  en de ai 

ont werpvariabele t j. 

Afi = tj*(afi/&j) 

;eleide dfi/&j van de frequentie fi  naar de dimensieloze 

j=l,  13 i=l, 7 
t =o 
N N  
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Hierbij is de afgeleide (afi/&j) van frequentie fi naar de dimensieloze ontwerp- 

variabele tj berekend voor een klok met een wanddikte gelijk aan de wanddikte van de 
referentieklok. (Kolom N t bevat de 13 ontwerpvariabelen voor de wanddikte.) De lineari- 
teit van de frequenties in de dimensieloze ontwerpvariabelen voor de wanddikte t j  is 
geldig wanneer de ontwerpvariabelen t j  in het interval [ -3.0, 4.0 ] liggen. 

/n t=$ 

Om gebruik te kunnen maken van vgl. 2.6 voor de bepaling van de eigenfrequenties 
van een klok met een willekeurige wanddikte, uitgaande van de eigenfrequentie van 
dezelfde klokvorm met referentiewanddikte, moeten de dimensieloze ontwerpvariabelen 
voor de wanddikte tj beperkt worden tot het interval [ -3.0, 4.0 1. Het gebruik van vgl. 
2.6 heeft 2 voordelen (zoals later nog blijkt). 
Ten eerste wordt het analytisch model lineair in de ontwerpvariabelen voor de 
wanddikte. Ten tweede zal een veel geringere hoeveelheid EEM-data volstaan voor het 
fitten van het analytisch model, omdat het analytisch model lineair in de ontwerpvaria- 
belen voor de wanddikte zal zijn. 

Het geometriegebied waarbinnen het op te stellen model geldig zou moeten zijn, is 
hiermee bepaald : 

Xi  E [ -3.0, 3.0 ] i=l ,  7 (2.7) 
I xi - xi-1 I _< 2.0 
t j  E [ -3.0, 4.0 ] 

i=2, 7 
j=i,  13 

ont werpvariabelen 
voor de stralen 

referentie klokmiddenvlak 
(rechtgetrokken) 

4 "a 
I+ 

171 

1 

a 

Figuur 2.4 

1 

l,il 

b 

7 
6 
5 

1 

121 

c; 

I , i l  

d 

De 5 typen variaties voor de ontwerpvariabelen in de stralen 

B 
e 
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-a 

frequentie 1 

frequentie 3 
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Figuur 2.5 

- -  
-a - 

frequentie 4 

frequentie 2 

frequentie 5 

Frequentieveranderingen t.g.v. variaties in de ontwerpvariabelen voor de 

stralen. 
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2.4 EEM-programma en EEM-model 

De m.b.v. nr+nt ontwerpvariabelen vastgelegde geometrie van het profiel, dit is de 
verticale dwarsdoorsnede van de klok, wordt door de meshgenerator het van 
EEM-programma DYNOPT in een aantal elementen verdeeld. Het soort en het aantal 
elementen moeten vooraf opgegeven worden. Omdat een klok rotatiesymmetrisch is, 
wordt het profiel van de klok gemodelleerd m.b.v. rotatiesymmetrische elementen. 
Figuur 2.3 toont een dwarsdoorsnede van het EEM-model voor de kleine terts klok. 

Figuur 2.3 Dwarsdoorsnede van het EEM-model van de kleine terts klok met 1 9  

elementen 

De op ie stellen ex?!iciete fucties voor de frreqiientles moeten geldig zijn in het in 
2.3 afgebakende geometriegebied. In dit geornetriegebied ligt de geometrie van de kleine 
terts klok centraal. De dimensieloze ontwerpvariabelen zijn genormeerd op de kleine 
terts klok geometrie, zodat de keuze : 

Xi = 0.0 i=l,  nr 
t j  = 0.0 j= i ,  nt 

de kleine terts klok geometrie beschrijft. 

De np basispunten liggen op equidistante afstanden in het middenvlak van de 
referentieklok. In dit verslag worden np en nt gelijk aan 13 gekozen, en nr gelijk aan 7. 
De nr ontwerpstraien worden zó uit de np mogelijke ontwerpstralen gekozen dat ze OP 
equidistante afstanden in het middenvlak van de referentieklok liggen. 

De keuze van nr=7 is een compromis tussen de wens om de rekentijden binnen 
redelijke grenzen te houden (zie hiervoor 2.5), en de wens om een zo groot mogelijke 
klasse van vormen voor het middenvlak van een klok te kunnen beschrijven. (Het aantal 
ontwerpvariabelen voor de wanddikte is niet van belang voor de rekentijden, zoals in 2.3 
en 2.5 blijkt.) 
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2.5 Data en en proefopzet 

Er zullen expliciete functies bepaald worden, die de frequenties van de zeven 
belangrijkste partialen beschrijven als functie vas1 de ontwerpvariabelen. Deze expliciete 
functies zullen gefit worden op de EEM-data van de eigenfrequenties en de afgeleiden 
van de eigenfrequenties naar de ontwerpvariabelen van klokken die in het afgebakende 
geometriegebied liggen. Om de door te rekenen klokken in het geometrie- gebied op een 
gestructureerde manier te kiezen, wordt gebruik gemaakt van een volledige factoriële 
proefopzet. 

Bij een volledige factoriële proefopzet met n variabelen wordt voor elke variabele i 
het interval waarbinnen deze variabele zich mag bewegen, in ni deelintervallen van 
gelijke lengte verdeeld. In de proefopzet mag de variabele i alleen equidistante waarden 
aannemen. Dit geldt voor alle n variabelen. Zo ontstaat er een multidimensionaal 
rooster, en elk roosterpunt in dit rooster vormt een door te rekenen situatie in de 
proefopzet. Het aantal roosterpunten in de proefopzet bedraagt : n1-n2*n3*n4. ... en,. 
(Zie ook figuur 2.5) 

Figuur 2.5 -7 actmieie proefopzet voor twee vitri&e!er? 

In het geval van de klok hebben we met 7 ontwerpvariabelen voor de stralen te 
maken die elk waarden in het interval [-3, 31, en 13 ontwerpvariabelen voor de 
wanddikte die elk waarden in het interval [-3, 41 moeten bezitten. Wanneer we elke 
variabele met stapgrootte 1.0 laten veranderen resulteert dit in een proefopzet met 
77.813 door te rekenen klokken. Dit is een immens aantal. Wanneer we stapgrootte 2.0 
voor de ontwerpvariabelen voor de stralen en stapgrootte 8/3 voor de ontwerpvariabelen 
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voor de wanddikte kiezen, bestaat de proefopzet uit 420 klokken. Dit is nog steeds zeer 
groot. Er zijn echter twee factoren die het aantal benodigde klokken in de proefopzet 
reduceren. 

1. Ten eerste bleek uit oriënterende berekeningen, uitgevoerd door Schoofs (1987), dat 
de eigenfrequenties bij benadering lineair in de ontwerpvariabelen voor de wanddikte 
zijn, zie vgl. (2.6). Omdat het programma DYNOPT ook de afgeleiden van de 
eigenfrequenties naar de ontwerpvariabelen berekent, kan ermee worden volstaan om in 
de proefopzet alleen de ontwerpstralen te variëren. De ontwerpdikten in de proefopzet 
worden gelijk aan 0.0 gehouden, d.w.z. dat alle klokken dezelfde wanddikte als de 
referentie kleine terts klok zullen hebben. De frequenties voor een klok met een 
wanddikte, afwijkend van de referentiewanddikte, zullen m.b.v. de afgeleiden van de 
frequenties naar de ontwerpvariabelen voor de wanddikten bepaald worden, gebruik- 
makend van vgl. (2.6). 

2. Ten tweede worden uit de proefopzet die punten verwijderd, die een klok opleveren 
die plaatselijk een zeer sterke verandering van de straal bezit (zie 2.3). Alle punten in de 
proefopzet waarvoor geldt dat de dimensieloze ontwerpvariabelen voor de st ralen 
voldoen aan : 

Ixi - xi-11 _< 2.0 

blijven in de proefopzet gehandhaafd. 

i=2, 7 

Voor de proefopzet kan nu dus volstaan worden met het variëren van de 
ontwerpvariabelen voor de stralen, terwijl de ontwerpvariabelen voor de wanddikten 
gelijk aan 0.0 gehouden worden. 
Stel nu een volledige factoriële proefopzet op voor de 7 ontwerpstralen, waarbij de 
stralen met stapgrootte 2.0 veranderen en de stralen aan de vgl. (2.5) moeten voldoen. 
De proefopzet bevat 1220 punten (klokgeometrieën) wanneer de ontwerpvariabelen voor 
de stralen xi de waarden { -3, -1, 1, 3 } mogen aannemen, i=l,  7. 
Wanneer de ontwerpvariabelen voor de stralen xi de waarden { -2, O, 2 } mogen 
aannemen bevat de pmehpzei 2 i i puden. rrrn 

Door B. Schoofs zijn beide proefopzetten doorgerekend. Voor elk van de 1797 
verschillende klokken in de proefopzetten zijn de 7 eigenfrequenties berekend, evenals de 
afgeleiden van elke eigenfrequentie naar de 20 ontwerpvariabelen. M. b.v. deze 
EEM-data kunnen nu expliciete functies bepaald worden die de eigenfrequenties als 
functie van de ontwerpvariabelen beschrijven. 



21 

HOOFDSTUK 3 : MODELFITTEN 

3.1 Vorm van het analytisch model 

In 2.3 bleek dat de frequenties afhankelijk zijn van de ontwerpvariabelen voor de 
stralen en de wanddikten. Hierbij is de frequentie f i  lineair in de ontwerpvariabelen voor 
de wanddikten. De frequenties f i  worden daarom beschreven door een analytisch model 
dat lineair is in de ontwerpvariabelen voor de wanddikten : 

i=l ,  7 
j = i  

met : 

N 
N t 

kolom met ontwerpvariabelen voor de stralen 
kolom met ontwerpvariabelen voor de wanddikten 

De functie fix($ uit het analytisch model beschrijft frequentie f i  als functie van 5, 
voor een klok met een willekeurige vorm van het middenvlak (beschreven door kolom x), N 

en een wanddikte die gelijk is aan de wanddikte van de referentieklok (beschreven door 
N N  t=O). De functie fix(2) wordt gefit op EEMdata voor de 1797 klokken in de beide 
proefopzetten. De EEM-data die voor het fitten van functie fix($) worden gebruikt, zijn 
de frequentie f i  en de afgeleiden afi/&j van frequentie f i  naar de ontwerpvariabelen voor 
de stralen xj, j= i ,  7. 

De functie fij(5) uit het analytisch model beschrijft de afgeleide dfi/&j van 
frequentie f i  naar de ontwerpvariabele voor de wanddikte t j  als functie van 5, voor een 
klok met een willekeurige vorm (beschreven door kolom E), en een wanddikte die gelijk is 
aan de wanddikte van de referentieklok (beschreven door N t=g). De functie fij(X) N wordt 
gefit op EEM-data voor de 1797 klokken in de beide proefopzetten. De EEM-data die 
voor het fitten van functie fij(x) wordt gebruikt, is de afgeleide dfi/dtj van frequentie f i  
naar de ontwerpvariabele voor de wanddikte tj. 

Voor de functies fix(5) en fij(N) worden polynomen in de 7 ontwerpvariabelen voor 
de stralen gekozen. 

Eerdere pogingen door Schoofs (1987) om de polynoomfuncties fix(x) op te stellen, 

de functies fix($) minimaal 4eorde hoofdtermen moeten bevatten, alsmede een 
groot aantal int eractiet ermen. 

toonden aan dat : 
1. 
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3.2 Fitten van het model op de data 

Het programma CADE (Nagtegaal (1987)) wordt gebruikt om de polynoomfuncties 
fi,(x) en fij(2) te fitten op de verzamelde EEM-data voor de 1797 klokken. Hierbij biedt 
het programma CADE de mogelijkheid om univariate regressie-analyse of multivariate 
regressie-analyse te gebruiken. De polynoomfuncties f i j  (5) worden m. b.v. univariate 
regressie-analyse bepaald, de polynoomfuncties fi,(x) m. b.v. multivariate regressie- 
analyse. 

Bij univariate regressie-analyse wordt 1 afhankelijke variabele y gefit op een functie 
van k onafhankelijke variabelen x1 t/m Xk (zie Bard (1974)). 

y(xi) = $(xJtR + ei (3.3) 
met : 

i=l, n 

n 

Y (xi) 

Xi  

N N  f(xi) 

R 
ei 

aantal experimenten 
waarneming van de afhankelijke variabele voor experiment i, i= l ,  n 
(k*l)-kolom met de onafhankelijke variabelen, i=l, n 
(p*l)-kolom, N f(x.)t N 1  = [i fl(xi) f2(xi) ........ fp-i(gi) 1 ,  i=i ,  n 
(p*l)-kolom met onbekende coëfficiënten 

verschil tussen waarneming y(zi) en de voorspelling ?(xi) door het 
model voor experiment i, i=i, n 

De onbekende coëfficiënten in vgl. 3.3 worden bepaald m.b.v. de ongewogen kleinste 
kwadratenmethode. Hierbij wordt de kwadratensom van de fouten ei gesommeerd, en 
vervolgens wordt de kolom i zodanig gekozen dat de kwadratensom van de fouten 
minimaal wordt. 

De polynoomfunctie fij(5) beschrijft het verloop van de afgeleide dfi/&j van de 
frequentie f i  naar de ontwerpvariabele van de wanddikte t j  als functie van de klokvorm 
(beschreven door kolom x), voor een klok met wanddikte gelijk aan de wanddikte van de 
referentieklok ( t  N N  =O). De coëfficiënten in de functies fij(5) worden m.b.v. de univariate 
regressie-analyse bepaald. Hierbij worden de 1797 waarnemingen van de afhankelijke 
variabele gevormd door de EEM-data voor de afgeleide Xi/&? van frequentie f i  naar de 
ontwerpvariabele voor de wanddikte t j .  De onar^nankeiijke variabelen zij2 de 7 
ontwerpvariabelen voor de stralen, opgeslagen in de kolom N. 

.. 

Bij multivariate regressie-analyse worden m afhankelijke variabelen y1 t /m y,,, gefit op 
m functies van k onafhankelijke variabelen x1 t/m Xk (zie Bard (1974)). 

i=l ,  n (3.4) 
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X k i )  

F(xi) 
-1 e. (m*l)-kolom met verschillen van waarneming z(xi) en de 

(m*l)-kolom met waarnemingen van de afhankelijke variabelen 
voor experiment i, i=l ,  n 

(p*m)-matrix, F(zi) = [&(xi) f2(zi) ... &(3)], i=l, n 

voorspelling X(xi) door het model voor experiment i, i=l ,  n 

De onbekende coëfficiënten in vgl. 3.4 worden bepaald door een iteratieve, gewogen 
kleinste kwadratenmethode (zie appendix A). De multivariate regressieanalyse en de 
statistische eigenschappen van de schatters voor de onbekende coëfficiënten en de 
afhankelijke variabelen, worden beschreven in appendix A. De univariate 
regressie-analyse is een speciaal geval van de multivariate regressie-analyse. 

M.b.v. rnultivâziate regressieanalyse is het ook mogelijk een polynoomfunctie fix($ 

te fitten, waarbij de functie fix(5) de frequentie f i  als functie van kolom beschrijft, en 
waarbij de afgeleide functie ai,(%)/ dxj van functie fix($) naar de ontwerpvariabele voor 
de stralen Xj,  j=l, 7, de afgeleide dfi/&j als functie van kolom x N beschrijft. De functie 
fix($ moet dan gefit worden op data voor de frequentie f i  en op data voor de afgeleiden 
i3fi/&j van frequentie f i  naar de ontwerpvariabele voor de stralen Xj, j = l ,  7. M.b.v. de 
keuze voor vector X(xi) 

en voor matrix F(5i) 

kan de beschreven polynoomfunctie fix(X) N gefit worden op de twee soorten data. Het 
voordeel van deze handelwijze is dat er veel data beschikbaar is per EEM-berekening 
van een klok voor het fitten van functie €i&). Dit is gunstig omdat EEM-berekeningen 
van een klok vrij veel rekentijd vergen. 

X(Ei)t = [ yi %i/&i dyi/dx2 ..... %i/&7 3 met m=k+l 

F(5i) = [ fix($ dfix(x)/&i afix(5)/&2 ..--. a f i x ( ~ ) / & ï  3 

De pol ynoomfunct ie fix( z) , opgesteld m. b. v. multivariate regres sie-analy se, 
beschrijft het verloop van frequentie f i  als functie van de kolom 2, voor klokken met een 
wanddikte gelijk aan de wanddikte van de referentieklok (i=!). De coëfficiënten in de 
functie fix(5) worden m.b.v. de multivariate regressie-analyse bepaald. Hierbij vormt de 
EEM4ata  V O Q ~  frequentie f i  en voor de 7 afgeleiden dfi/&j van frequentie f i  naar de 
ontwerpvariabelen voor de straien xj, j=i,  7, de i797 waaïnerìingzi; 'v'm de 8 

afhankelijke variabelen. De onafhankelijke variabelen zijn de 7 ontwerpvariabelen voor 
de stralen, opgeslagen in kolom 5. 

Bij het vaststellen van de exacte vorm van de polynoomfuncties voor fix(%) en fij(5) 

heeft men te maken met twee, enigzins tegenstrijdige wensen. 
Enerzijds wil men het aantal termen in de polynoomfuncties zo klein mogelijk houden 
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i.v.m. de variantie-eigenschappen van het model (Nagtegaal (1987)) en de benodigde 
rekentijden, anderzijds wil men een zo nauwkeurig mogelijk model opstellen. Er zijn een 
aantal mogelijkheden om aan deze beide wensen tegemoet te komen. 
1. 

2. 

3. 

Uitgaande van een polynoomfunctie met een aantal termen, kan men tijdens de 
regresssie-analyse per iteratiestap de meest niet-significante term verwijderen, 
totdat alle in de polynoomfunctie resterende termen significant zijn. Deze methode 
heet acht erwaart se eliminatie. 
Een tweede mogelijkheid is om de polynoomfunctie vanaf nul termen op te  bouwen 
door per iteratiestap de meest significante term uit een verzameling van mogelijke 
termen in de polynoomfunctie te kiezen totdat alle resterende termen in de 
verzameling van mogelijke termen niet-significant zijn. Deze methode heet de 
voorwaart se select ie. 
De derde mogelijkheid is om de polynoomfuncties vanaf nul termen op te bouwen 
door per iteratiestap de meest significante term uit een verzameling van mogelijke 
termen in de polynoomfunctie te kiezen. Indien door de keuze van een of meerdere 
termen een van de reeds in de polynoomfunctie opgenomen termen niet-significant is 
geworden, wordt de meest niet-significante term uit de polynoomfunctie verwijderd. 
Hierbij worden alle niet-significante termen uit de polynoomfunctie verwijderd 
voordat er nieuwe termen worden opgenomen. Deze methode heet stapsgewijze 
regressie-analyse. 

Het programma CADE biedt alle drie de mogelijkheden (Nagtegaal (1987)). 

Bij het opstellen van de polynoomfuncties f i X ( 5 )  en fij(5) m.b.v. stapsgewijze 
regressie, is de volgende werkwijze gevolgd : 
1. 

2. 

3. 

Kies een verzameling van mogelijke termen voor de op te stellen polynoomfunctie. 
Deze verzameling van mogelijke termen is een deelverzameling van de 330 termen 
van het volledig 4 ~ r d e  polynoom in 7 variabelen. 
De stapsgewijze regressie-analyse wordt gebruikt om de termen van de polynoom- 
functie te  kiezen. In elke stap van de stapsgewijze regressie-analyse moeten de 
onbekende coëfficiënten in de polynoomfunctie bepaald worden. Hierbij wordt voor 
de polynoomfuncties f i j  (5) de univariate regressie-analyse gebruikt, en voor de 
polynoomfuncties fix($) de multivariate regressieanalyse. 
Na het opstellen van de polynoomfuncties wordt een schatting voor de 
standaarddeviatie van de residuen bepaald. Hierbij zijn de residuen de verschillen 
tussen de EEM-data en de voorspelling van deze data door de opgestelde 
polynoomfunctie. Om een goede indruk van de voorspellingsnauwkeurigheid te 
krijgen, wordt niet alleen de standaarddeviatie van de residuen voor de 1797 klokken 
voorspeld, ma&ï oûk de stadaarddeviatie  vil^ de residwen 1709~ een o--dr prnm klokken --- 

die niet gebruikt is voor het fitten van de polynoomfuncties. 
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3.3 Nauwkeurigheidsaspecten 

Om een indruk te  krijgen van de voorspellingsnauwkeurigheid van het opgestelde 
analytische model voor de eigenfrequenties van een klok, zijn de residuen, dit zijn de 
verschillen tussen de EEM-eigenfrequenties en de door het analytische model voorspelde 
eigenfrequenties, vergeleken voor een drietal groepen van klokken. 
O 

e 

O 

De eerste groep van klokken bestaat uit 97 klokken met een wanddikte die gelijk is 
aan de referentiewanddikte. Schoofs (1987) gebruikte deze groep van klokken om de 
eerste aanzet tot een analytisch model voor de eigenfrequenties te beoordelen. Deze 
groep klokken maakt geen deel uit van de groep klokken waarop het analytische 
model gefit is. 
De tweede groep van klokken bevat 400 klokken die willekeurig in het 
geometriegebied gekozen zijn. Voor deze klokken zijn zowel de vorm als de 
wanddikte willekeurig gekozen. 
De derde groep van klokken bevat de 1797 klokken waarop het analytisch model 
gefit is. 

3.3.1 Voorspellingsnauwkeurigheid van het analytisch model 

Voor elk van de drie groepen klokken is de gemiddelde eigenfrequentie, en de 
gemiddelde waarde en de standaarddeviatie van de residuen, dit zijn de verschillen 
tussen de EEM-eigenfrequenties en de door het analytisch model voorspelde 
eigenfrequenties, bepaald. Deze waarden worden zowel in Hz als in cents weergegeven in 
de tabellen 3.1, 3.2 en 3.3 voor respectievelijk groep 1,2 en 3. De maximum absolute 
waarden van de residuen zijn eveneens weergegeven in de tabellen. 

partiaal gem. freq. 
P I  

ac 
[ cent] 

o 
[cent] 

grondtoon 192.1 
priem 360.1 
terts 436.9 
quint 6û4.7 
octaaf 735.1 
duo deciem 1095.3 
dubbel octaaf 1499.2 

-1.55 
2.29 
0.38 

4 . 7 2  
0.28 

4 . 0 6  

1 1 1  
-1.11 

2.07 
3.27 
3.25 
3.71 
3.98 
4.49 
4.36 

6.17 
1 O .42 
9.64 

12.55 
13.21 
15.89 
11.67 

-1 1.71 
11.96 
2.97 

-1.58 

2.24 
1.77 

- 

17.65 
15.61 
10.10 
- 14 -. 44 -- 

- 
3.10 
5.35 

51.48 
49.23 
42.90 
66.92 

- 
10.23 
15.53 

Tabel 3.1 Gemiddelde eigenfrequentie, en gemiddelde, standaarddeviatie en absolute maximum van de 
residuen model voor 97 klokken met referentie wanddikte. 

Tabs1 3.1 geeft ze=. bwld v a  de .roorsPellingsn~i~wbeurigheid van het analytisch 
model bepaald m.b.v. de groep van 97 klokken en weergegeven m.b.v. betrouwbaar- 
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heidsintervallen. De 95% betrouwbaarheidsintervallen, uitgedrukt in cents, liggen 
allemaal binnen het interval [-SO, 501 cents. 

De groep van 400 willekeurige klokken zal een betrouwbaarder beeld geven van de 
voorspellingsnauwkeurigheid van het analytisch model dan de groep van 97 klokken 
omdat zowel de vorm als de wanddikte van de klokken willekeurig gekozen zijn binnen 
het toegestane geometriegebied én omdat het beschouwde aantal klokken veel groter is. 
Zie tabel 3.2. 

partiaal gem. freq. nf CT IAfI max E 0 I A c  I max 
[Hzl Hzl [Hzl [Hz 1 [ cent] [cent] [ cent ]  

grondtoon 198.8 0.iO 2.54 12.9c 0.77 26.42 134.21 
priem 358.3 1.23 3.93 14.58 3.95 25.37 133.39 
terts 440.0 1.29 4.54 31.76 3.85 17.62 180.90 
quint 623.9 0.58 5.40 23.40 0.59 23.83 149.44 
octaaf 738.4 0.28 7.33 73.02 
duo deciem 1093.6 -1.93 16.56 139.03 -3.21 15.00 163.42 
dubbel octaaf 1490.6 -5.50 26.18 266.29 -6.82 22.93 279.28 

- - - 

Tabel 3.2 Gemiddelde eigenfrequentie, en gemiddelde, standaarddeviatie en absolute maximum waarde 
van de residuen voor 400 klokken met willekeurige wanddikte. 

De 400 willekeurige klokken liggen in het geometriegebied, beschreven in 2.3, en 
voldoen eveneens aan de eis I tj-tj-1 I 5 2.0 voor j=2, 13. Deze eis voorkomt klokken met 
een wild variërende wanddikte. De voorspellingsnauwkeurigheid van het analytisch 
model wordt bepaald aan de hand van de groep van 400 klokken, en uitgedrukt in 95% 
betrouwbaarheidsint ervallen. 
Uit tabel 3.2 en tabel 3.5 blijkt dat de 95% betrouwbaarheidsintervallen, uitgedrukt in 
cents, van het analytisch model voor vrijwel elke partiaal binnen het interval [-SO, 501 
cents liggen. Het analytisch model voorspelt dus tot op 50 cents, dit is een kwart toon, 
nauwkeurig. De halve breedte van de 95% betrouwbaarheidsintervalleen, uitgedrukt in 
Hz, bedraagt voor de eerste vijf partialen f 2% van de gemiddelde frequentie, voor de 
zesde partiaal * 3.5% en voor de zevende partiaal f 4% van de gemiddelde frequentie. 

Tabel 3.3 toont de gemiddeide frequentie, gemiddelde waarde en de stmdaaïddevia- 
tie van de residuen voor de groep van 1797 klokken. Opvallend is dat, vooral voor de 
hogere frequenties, de standaarddeviaties voor de groep van 400 klokken veel groter zijn 
dan de standaarddeviaties van de beide andere groepen. De hogere residuen voor de 
groep van 400 klokken wordt veroorzaakt door de sommatie van van de residuen van de 
polynoomfuncties fij (5)) j=i, 13. De voorspellingsnauwkeurigheid van het analytisch 
mcjdd, bepaald a m  de haud vm de greep van 400 klokken, is hierdoor geldig voor elke 
klok die in het afgebakende geometriegebied ligt. 
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3.3.2 Eigenschappen van de gebruikte kleinste kwadraten schatters 
In tabel 3.3 is duidelijk te zien dat de gemiddelde waarde van de residuen voor de 

grope van 1797 klokken gelijk is aan O Hz. Dit betekent dat de verwachting van de 
residuen gelijk is aan O Hz, en dat dientengevolge de schatters voor de onbekende 
parameters in de polynoomfuncties fix(5) zuiver zijn. Bovendien zijn de schatters voor de 
eigenfrequenties hierdoor ook zuiver (zie ook appendix A). 

De Gauss-Markov theorie toont aan dat de gebruikte schatter voor de onbekende 
modelparameters (zie appendix A) de kleinste variantie van alle lineaire, zuivere 
schatters bezit. 

Wanneer de verdeling van de residuen gaussisch is, is de gebruikte schatter efficiënt. 
Dit houdt in dat de schatter een variantie bezit, die de theoretisch Heinsi mogelijke 
variantie is (Bard (1974)). 

grondtoon 206.7 4 10-7 2.29 11.27 
priem 343.6 4.10-7 3.97 19.56 
terts 440.3 i - 10-7 3.58 29.23 
quint 665.2 -2 * 10-6 4.97 27.06 
octaaf 743.3 2 10-7 6.34 68.79 
duo deciem 1103.2 6 * 8.10 68.66 
dubbeloctaaf 1504.5 3 .  i 0 - S  8.01 69.19 

Tabel 3.3 Gemiddelde eigenfrequentie, en gemiddelde, standaarddeviatie en absolute maximum waarde 
van de residuen voor de 1797 klokken waarop het model gefit is. 

3.3.3 Verdeling van de residuen 

Bij het opstellen van betrouwbaarheidsintervallen wordt aangenomen dat de 
residuen gaussisch verdeeld zijn. Om dit te controleren zijn de residuen in staaf- 
diagrammen uitgezet, zie figuur 3.1 t /m 3.7. In deze figuren zijn de residuen uitgezet 
voor de groep van 400 klokken. Deze staafdiagrammen vertonen een matige tot redelijke 
oveïeenkûmt met de ga~&r,he kmmmen die eenzelfde verwachting - en standaard- 
deviatie bezitten (zie fig. 3.1). In het algemeen zijn de staafdiagrammen in de buurt van 
de gemiddelde waarde van de residuen hoger dan de overeenkomstige gaussische 
kromme. Gezien het vrij geringe aantal van 400 klokken, lijken de residuen een 
gaussische verdeling te  bezit ten. Dit houdt in dat de betrouwbaarheidsintervallen 
inderdaad gebruikt mogen worden om de kwaliteit van het opgestelde analytische model 
ie  beschrijven. 
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De staafdiagrammen voor de residuen van de groep van 1797 klokken waarop het 
analytisch model gefit is (zie figuur 3.8 t /m 3.14), vertonen eveneens een matige tot 
redelijke overeenkomst met de corresponderende gaussische krommen. Het lijkt erop dat 
de residuen gaussisch verdeeld zijn zodat de gebruikte schatters niet alleen zuiver, maar 
ook efficiënt zijn. De schatters hebben dan de theoretisch kleinst mogelijke variantie (zie 
ook 3.3.2). 

3.3.4 Uitschieters onder de residuen 

Gemiddeld ligt 5 % van alle residuen buiten de 95% betrouwbaarheidsintervallen. 
Onder deze 5 % van de residuen kunnen residuen voorkomen die ver tot zeer ver buiten 
het 95% betrouwbaarheidsinterval liggen. Deze residuen worden uitschieters genoemd. 

3.3.4.A Uitschieters 

UITSCHIETERS voor : 
klok- grond- priem terts quint octaaf duo dubbel 
nummer 1 toon I 1 1 I 1 deciem 1 octaaf 

16 
37 
39 
51 
67 
93 
94 
106 
125 
134 
137 
140 
141 
148 
248 
260 
313 
314 
317 
319 
344 
363 
386 

12.9 

8.4 

6.8 

8.9 

9.8 

-14.6 

13.8 

-13.3 

12.2 

q n  n 
1L.L  

17.7 

-19.6 

31.8 

, n  1 
10.1 

-23.4 
-19.9 

-21.8 

17.0 

-36.8 

-73.0 

-35.2 

-21.3 
-29.9 

-21.3 
42.6 

-107.6 

-139.0 

-116.4 

-95.7 

-117.6 

-254.2 
-132.0 

-266.3 

-169.0 

-138.2 

Tabel 3.4 Uitschieters (in H z )  die ver buiten het 95% betrouwbaarheids interval liggen voor elk van de 7 
eigenfrequenties voor de groep van 400 klokken met willekeurige vorm. 

In de figuren 3.1 t /m 3.14 valt op dat er een aantal zeer grote uitschieters zijn. Deze 
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uitschieters vallen ruimschoots buiten de 95% betrouwbaarheidsintervallen. Nader 
onderzoek toonde aan dat het regelmatig voorkomt dat een of meer eigenfrequenties van 
een klok niet goed voorspeld worden. Wanneer de klokken in de groep van 400 klokken 
aangeduid worden met de nummers 1 t /m 400 staan in tabel 3.4 de kloknummers en de 
waarde van de uitschieters per eigenfrequentie vermeld. Hierbij betreft het alleen de 
grootste uitschieters voor elke frequentie. 

De 95% betrouwbaarheidsintervallen, gebaseerd op de residuen voor de groep van 
400 klokken met willekeurige wanddikte, zijn in tabel 3.5 weergegeven in Hz en in cents. 

partiaal 95% betrouwbaarheids 95% betrouwbaarheids 
int erval [Hz] interval [cent] 

grondtoon [ 4 . 8 7  , 5.07 ] [-51.01 , 52.56 ] 
priem 
terts 
quint 
octaaf 
duo deciem 
dubbel octaaf 

[ -6.46 , 8.93 ] 
[ -7.61 , 10.19 ] 
[-10.01 , 11.17 ] 
[-14.08 , 14.65 ] 
[-34.39 , 30.54 ] 
[ -56.82 , 45.82 ] 

[45 .77  , 53.67 

[46 .11  , 47.30 
[ -30.69 , 38.39 

[-32.61 , 26.19 ] 
[-51.76 , 38.13 3 

Tabel 3.5 95% betrouwbaarheidsintervallen in Hz en cents, opgesteld aan de hand van de residuen van de 
groep van 400 klokken met willekeurige wanddikte 

De vorm van de klokken waarvoor de uitschieters optreden, bieden geen 
aanknopingspunten voor een verklaring van de optredende uitschieters. Figuur 3.15 en 
3.16 tonen respectievelijk 8 klokken waarvoor de residuen alle binnen de 95% 
betrouwbaarheidsint ervallen liggen en 8 klokken waarvoor een of meerdere residuen ver 
buiten de 95% betrouwbaarheidsintervallen liggen. De klokken waarvoor de uitschieters 
optreden zijn niet extremer van vorm dan de klokken waarvoor geen residuen buiten de 
95% betrouwbaarheidsintervallen liggen. 

3.3.4.B Onderzoek van de uitschieters 

Opvallend is dat voor frequentie 5, 6 en 7 de uitschieters niet alleen groot tot zeer 
groot zijn, maar ook alle negatief! Het analytisch model maakt dus overschattingen voor 
deze EEM-eigenfrequenties. De meest voor de hand liggende verklaring is dat in het 
verloop van deze EEM-eigenfrequenties locaal zeer sterke fluctuaties voorkomen. Deze 
fluctuaties vormen als het ware "putten" in het verloop van de EEM-eigenfrequenties. 
Het analytisch model kan deze "putten" niet netjes beschrijven, het model vlakt de 
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locale fluctuaties af. 

Om deze aanname te toetsen is een klok waarvoor de grootste uitschieters optreden 
uit de groep van 400 klokken gekozen, nl. klok 106. Voor deze klok zijn de stralen xi t /m 
a één voor één gevariëerd, zodanig dat de gevariëerde stralen van klok 106 alle binnen 
het afgebakende geometriegebied liggen waarvoor de opgestelde polynoommodellen 
geldig zijn. 

xi= -2.2 
x2= -2.8 
x3= -2.0 
xq= 0.0 
x5= 1.7 
q= 2.2 
x7= 1.3 

ti= 1.1 
t 2 =  1.4 
t3= -0.5 

t5= -1.0 

t7= -1.9 

t4= -1.6 

t6= -1.8 

tg= -2.6 
tg=  -2.4 
t10=-2.2 
til= -0.3 
t12= 1.4 
t13= 2.8 

Klok 106 

Voor elk van de 7 frequenties is het verloop van de EEM-frequentie en het verloop 
van de frequentie, voorspeld door het analytisch model, als functie van de gevariëerde 
stralen weergegeven. Hierbij zijn de intervallen waarbinnen de stralen variëren opgesteld, 
rekening houdend met het geometriegebied waarbinnen het analytisch model geldig is : 

XI E [-3.0,-0.8] 
~2 E [-3.0, -0.21 
~3 E [-2.0, -0.81 
x4 E [-0.5, 0.21 
x5 E [ 0.2, 2.01 

(eigenlijk x4 E [-0.3, 0.01) 

In de resulterende plots die het verloop van de EEM-frequentie en de frequentie, 
bepaald m.b.v. het analytisch model, als functie van een variatie van een van de stralen 
XI t /m x5 tonen (zie fig. 3.17 t/m 3.23), is duidelijk te zien dat er geen sprake is van een 
1ocaa1, sterk fluctuerend verloop van de EEM-frequenties in de buurt van klok 106. 

In de buurt van klok 106 vertonen de EEM-frequenties en de voorspelde frequenties voor 
frequentie 5, 6 en 7 over het algemeen een constant (en groot) verschil. Er is geen 
aanwijzing voor het ontstaan van deze grote discrepantie tussen de EEM-frequenties en 
de voorspelde frequenties in de buurt van klok 106 en de andere klokken waarvoor 
uitschieters optreden. In de buurt van deze klokken voorspelt het analytisch model dus 
bijster slecht. 

T-L----~--I I - - L  --,,I--- 1- Q Q n a  Ln-..n-+:n -1-A nnmA~,- otrirl,n fi.,ritti0t;no 
lllbC~C1lUtXl7 11Cb V t X l U U p  V d l l  Ut: L I L I l v I - L L t ; q u t ; l l b l c  ID ICCL g~au,  UWUUGI n u c x n c  L I U L U U ~ U I ~ ~ .  
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3.3.4.C Controle van CADE met commerciële software 

De polynoomfuncties fix($) en fij(x) in het analytisch model 

i=1,7 
j = l  

zijn m.b.v. het binnen de vakgroep WFW ontwikkelde programma CADE gefit op de 
EEM-data voor de groep van 1797 klokken. De onverklaarbare concentratie van 
negatieve uitschieters bij de frequenties 5, 6 en 7 gaf aanleiding tot een controle van de 
regressieresult aten van het programma CADE. 

Het commerciële pakket SAS (Statistical Analysis System) van het SAS Institute 
Inc., Cary, NC, USA kan vrijwel dezelfde regressie-analyses uitvoeren als het 
programma CADE. 

Als eerste is de univariate, stapsgewijze regressie-analyse uitgevoerd voor de 
EEM-data van de afgeleide van frequentie 7 naar dikte 3, &/&. Evenals bij de 
regressieberekeningen uitgevoerd door CADE, werd uitgegaan van het volledige 4-rde 
polynoom in 7 variabelen. Bij stapsgewijze regressie wordt het meest geschikte model 
stapsgewijs opgesteld uit de totale verzameling van mogelijke termen. In elke stap wordt 
nagegaan 
A of alle reeds in het model gekozen termen nog relevant zijn, en 
B welke van de nog niet in het model gekozen termen het meest relevant is. 
Wanneer een term in het model niet langer relevant is, wordt deze term in de stap 
verwijderd. Indien er geen niet-relevante termen in het model voorkomen, wordt de 
meest relevante (nog niet in het model aanwezige) term, in het model gekozen. 

Het resulterende SAS-model voor het verloop van af7/&3 bevat 81 termen, inclusief 
de constante. De vergelijking van het CADE-model en het SAS-model voor het verloop 
van &/at3 is gedaan m.b.v. de groep van 1797 klokken en de groep van 400 willekeurig 
gekozen klokken. 

De vergelijking van de staafdiagrammen v m  de residuen voor de groep van 179'7 

klokken (fig. 3.24) en de groep van 400 klokken (fig. 3.25) toont dat de staafdiagrammen 
voor het CADE-model en het SAS-model vrijwel identiek zijn. De standaarddeviatie, de 
maximum waarde en de minimum waarde van de residuen zijn per groep klokken vrijwel 
gelijk aan elkaar voor beide modellen. Verder bleek dat het CADE-model en het 
SAS-model een groot aantal gemeenschappelijke termen bevatten. De parameters die 
met deze gemeenschappelijke termen corresponderen zijn vaak voor beide modellen 
vrijwel identiek. 
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Hieruit kan geconcludeerd worden dat het SAS-model en het CADE-model voor het 
verloop van ûf~/& vrijwel hetzelfde model is. 

Het bepalen van de multivariate, stapsgewijze regressie-analyse voor frequentie 7, 
gebaseerd op de EEM-data voor zowel frequentie 7 als de afgeleiden van frequentie 7 
naar de 7 ontwerpstralen, is een zeer ingewikkelde procedure in pakket SAS. Om een 
eerste indruk op te kunnen doen over de geldigheid van het CADE-model, is er een 
SAS-model opgesteld voor het verloop van frequentie 7 op basis van de EEM-data voor 
frequentie 7. Hierbij is weer gebruik gemaakt van de univariate, stapsgewijze regressie- 
techniek. 

Het SAS-model (bepaald m.b.v. de univariate, stapsgewijze regressieanalyse en 
gebaseerd op de EEM-data voor frequentie 7) en het CADE-model (bepaald m.b.v. de 
multivariate, st apsgewijze regressie-analyse en gebaseerd op de EEM-dat a voor 
frequentie 7 en de partiele afgeleiden van frequentie 7 naar de ontwerpstralen) werden 
vergeleken m.b.v. de groep van 1797 klokken (fig. 3.26) en de groep van 400 willekeurig 
gekozen klokken (fig. 3.27). (De vergelijking m.b.v. de groep van 400 klokken is alleen 
mogelijk wanneer de 13 CADE-polynoomfuncties fij(5) voor het verloop van de 
afgeleiden van frequentie 7 naar de ontwerpdikten in combinatie met het SAS-model 
gebruikt worden.) 

De vergelijking van de staafdiagrammen van de residuen voor de groep van 1797 
Hokken voor de beide modellen (fig. 3.26), toont aan dat de Standaarddeviatie, het 
maximum en de absolute waarde van het minimum van de residuen voor het het 
SAS-model kleiner zijn dan voor het CADE-model. De staafdiagrammen zelf zijn niet 
goed vergelijkbaar omdat het aantal staven in de beide diagrammen niet overeenkomt. 
Toch is er in beide diagrammen hetzelfde patroon van de uitschieters waar te nemen. 
Vooral het aantal negatieve, uitschieters en de verdeling hiervan komt vrij goed overeen. 
Voor het grootste gedeelte van de residuen wordt de frequentie voor dezelfde klokken 
door beide modellen slecht voorspeld, hoewel de grootte van de residuen voor het 
SAS-model iets afgenomen is. 

De vergelijking van de staafdiagrammen van de residuen voor de groep van 400 
klokken voor de beide modellen (fig. 3.27), toont aan dat de verdeling van de residuen 
voor beide modellen vrijwel identiek is. De gemiddelde waarde, de standaarddeviatie en 
de absolute waarde van het minimum van de residuen zijn voor het SAS-model iets 
kleiner dan voor het CADE-model, het maximum echter iets groter. De grootste 
uitschieters treden ook hier voor dezelfde klokken op voor beide modellen. Hierbij komen 
de grootten van de residuen heel goed overeen. Hoewel de beide modellen voor 
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3.4 Gebruik van het analytisch model 

Na het kiezen van de vorm van het analytisch model, 
13 

i=1,7 
j = l  

het kiezen van de aard en de termen van de functies fix($) en fij(z), en het bepalen van 
de onbekende coëfficiënten in deze functies, is het analytisch model klaar voor gebruik. 
Om m.b.v. het analytisch model klokken te kunnen ontwerpen die een van te voren 
gespecificeerde toonstructuur bezitten, is een optimaliseringsprogramrna met de naam 
OPTIPOL geschreven. 

Het programma OPTIPOL minimaliseert een niet-lineaire objectfunctie F(x) m.b.t. 
de ontwerpvariabelen, opgeslagen in de kolom x. Hierbij is het mogelijk om rekening te 
houden met lineaire en niet-lineaire constraints in de ontwerpvariabelen. Het 
minimaliseringsprobleem wordt opgelost m.b.v. sequentiele quadratische programmering 
(SQ P-algorit me, 

min F(x) 
x 

zie appendix B) . Het algemene minimaliseringsprobleem luidt : 

begrenzing van de ontwerpvariabelen 
lineaire constraints 
niet-lineaire constraints 

(3.5) 

met ~ t = ( x t ,  N tt) de kolom met achtereenvolgens de 7 ontwerpvariabelen voor de stralen 
en de 13 ontwerpvariabelen voor de wanddikten, en met F(x) een niet-lineaire functie 
van kolom x. 
In dit rapport is de objectfunctie F(x) als volgt gedefinieerd 

met : 
W i  

Ci(X> 

weegfactor 
cert;swc?arde, behorend bij frequentie i, i=l,7 

ci ( x)= 1200 * 'log [4fi( X) /fwt ( x)] 
fO&> = f5(x) 

gewenste waarde voor ci(x) 
f-D-waarde, f.D(x) = +-foct(x).r1 (3.10) 
met f de grondtoonfrequentie en D de diameter van de slagring 
gewenste waarde voor f .  D(x) f.D* 

De f.D-waarde koppelt de absolute toonhoogte van een klok aan de grootte van de klok. 
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Voor een goede kleine terts klok bedraagt de f-D-waarde 200 á 220 m/s. 

De objectfunctie F( x) minimaliseert de kwadratensom van de gewogen verschillen in 
centswaarden tussen de werkelijke toonstructuur en de gewenste toonstructuur, en het 
gewogen verschil tussen de werkelijke f D-waarde en de gewenste f D-waarde. M.b.v. 
de weegfactoren is het mogelijk om het relatieve belang van een verschil (Ci(x)<i*) of 
het verschil (f.D(x)-f.D*) in de objectfunctie F(x) aan te  geven. 

Vgl. (3.6) in het algemene minimaliseringsprobleem beschrijft de grenzen voor de 
ontwerpvariabelen. Zoals in 2.3 reeds besproken is, mogen de waarden van de 
ontwerpvariabelen voor de stralen variëren tussen -3.0 en 3.0, en de waarden van de 
ontwerpvariabelen voor de wanddikten tussen -3.0 en 4.0 : 

-3.0 5 yi 5 3.0 i=l, 7 
-3.0 5 yi 5 4.0 i=8,20 

Vgl. (3.7) in het algemene minimaliseringsprobleem beschrijft alle lineaire 
constraints. De in 2.3 besproken beperkingen voor de ontwerpvariabelen voor de stralen 

worden als lineaire constraints geformuleerd. Om klokken met zeer wild variërende 
wanddikten te voorkomen, zijn er extra constraints opgenomen die de locale variatie van 
de wanddikte van de klok beperken. Deze constraints luiden : 

Iyi-yiI 52.0 i=9,20 (3.11) 
Vgl. 2.5 en vgi. 3.11 vormen samen het volledige stelsel van lineaire constraints, 
weergegeven door vgl. 3.7. 
Er zijn geen niet-lineaire constraints bij dit optimaliseringsprobleem. 

I yi - yi-i I I 2.0 i=2,7 (2.5) 

Het in het programma OPTIPOL opgeloste optimaliseringsprobleem luidt dus : 

(3.12) 

(1.1) 
(3.10) 



38 

HOOFDSTUK 4 : RESULTATEN 

4.1 Ontwerpprocedure voor klokken 

De ontwerpprocedure voor klokken wordt weergegeven in de flowchart van figuur 4.1. 
Hierbij zijn de volgende stappen te onderscheiden : 
1. 

2. 

3. 

4. 

De eerste stap bij het ontwerpen van een klok is het definieren van een gewenste c.q. 
optimale toonstructuur, gevolgd door het kiezen van een klokgeometrie als 
startpunt. 
Wanneer we gebruik maken van het opgestelde analytische model om de 
eigenfrequenties als een functie van de klokgeometrie te  beschrijven, kunnen we het 
optimaliseringsprobleem (zoals beschreven in 3.4) oplossen m.b.v. het SQP- 
algoritme (zie appendix B). 
De klokgeometrie die correspondeert met het minimum dat voor het 
optimaliseringsprobleem gevonden wordt, wordt daarna doorgerekend met het 
EEM-programma DYNOPT. 
De EEM-toonstructuur, dit zijn de verhoudingen van de EEM-eigenfrequenties, 
wordt vergeleken met de gewenste toonstructuur. Er zijn 3 mogelijkheden : 
O 

O 

O 

Als de EEM-toonstructuur goed tot zeer goed overeenkomt met de gewenste 
toonstructuur is de gezochte klokgeometrie gevonden. 
Als de EEM-toonstructuur helemaal niet overeenkomt met de gewenste 
toonstructuur, wordt de betreffende klokgeometrie verworpen. Een nieuwe 
startgeometrie wordt gekozen, eventueel gecombineerd met andere weegfactoren 
in de objectfunctie van het optimaliseringsprobleem. 
Als de EEM-toonstructuur vrij goed overeenkomt met de gewenste toonstruc- 
tuur, wordt de gevonden klokgeometrie m.b.v. de optimaliseringsprocedure in het 
EEM-programma DYNOPT verbeterd totdat de overeenkomst van de EEM- 
toonstructuur met de gewenste toonstructuur goed genoeg is. Aangezien de 
EEM-toonstructuur van de gevonden klokgeometrie reeds in de buurt van de 
gewenste toonstructuur ligt, is dit vaak een eenvoudige zaak. Ret Is echter niet 

overeenkomst tussen de EEM-toonstructuur en de gewenste toonstructuur goed 
genoeg is. 

1i.. 1 al~ijo m-ogeiijk e n  EEM-ioorisirncitr zodanig ie ie ve.&iere~ dat de 

Een voorbeeld van een klok waarvoor de optimalisering m.b.v. het analytische model 
geen klokgeometrie kon vinden waarvoor de EEM-toonstructuur de gewenste toonstruc- 
tuur redelijk benaderde, is de zogenaamde harmonische klok (zie tabel 1.1). Wellicht 
bestaat een klok met een harmonische toonstructuur fysisch niet in het beschouwde 
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geometriegebied. Een voorbeeld van een klok waarvoor de optimalisering m.b.v. het 
analytische model wel een klokgeometrie vond waarvoor de EEM-toonstructuur de 
gewenste toonstructuur redelijk benaderde, is  de grote terts klok "majeurklok 3" (zie 
4.2). De toonstructuur van deze klokgeometrie kon echter m.b.v. de optimaliserings 
procedure in het EEM-programma DYNOPT niet tot een acceptabele benadering van de 
gewenst e toons t ruct uur verbeterd worden. 

I levert dit de gewenste 
3 toonstructuur op? 

a 

Figuur 4.1 Flowchart van de ontwerpprocedure voor klokken. 

nee 

nee 
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4.2 Resultaten 

De in 4.1 bescheven procedure om klokken te ontwerpen is gebruikt om 
klokgeometrieen voor de volgende toonstructuren te bepalen : 

kleine terts klok 
grote terts klok 
russische klok 
kleine sext klok 

In de onderstaande tabellen worden de gewenste toonstructuren en de toonstructuren 
van de gevonden klokken weergegeven in cent swaarden. 

part iaal gewenste mineur mineur 
toon- klok 1 klok 2 
structuur 

grondtoon O -5.9 -1.4 
priem 1200 1184.7 1199.9 
terts 1500 1507.4 1500.1 
quint 1900 1905.0 1908.0 
octaaf 2400 2400.0 2400.0 
duo deciem 3100 3084.6 3075.4 
dubbel octaaf 3600 3627.1 3605.6 

Tabel 4.1 De gewenste, kleine terts of mineur toonstructuur en de toonstructuren van de gevonden 
klokken, weergegeven in cents. 

Van de beide kleine terts klokken is klok 2 het beste. Klok 2 voldoet aan de eisen die 
gesteld worden aan een carillonklok, zoals opgesteld door de adviescommissie van het 
Nederlands Carillon Genootschap (Lehr, (1987)). Hierbij wordt geeist dat tenminste de 
grondtoon, priem en terts van een carillon binnen 3 cents nauwkeurig moeten zijn. Dit is 
een zeer strenge eis. De eisen voor luidklokken zijn minder streng. 
Klok 1 zal na gieten stembaar zijn tot een kleine terts luidklok. Zie ook figuur 4.2 t /m 
4.4. 

I T - . .  2- r I t  1 1  
Y ~ L L  rie r3 gevonden grote terts Kmmen (zie tabel 4.2) is blok 3 onbruikbaar. Deze 

klok kon m.b.v. het EEM-programma DYNOPT niet verder verbeterd worden dan de 
getabelleerde toonstructuur. Klok 3 is een voorbeeld van een benadering van een grote 
terts klok waarbij fysisch geen echte grote terts klok in de buurt lijkt te  liggen. 

Klok 1 is zeer goed. Deze klok voldoet vrijwel aan de eisen voor een carillon klok. 
Deze klokgeometrie is dezelfde klok die eerder al door Maas (1985) werd gevonden. Klok 
2, 4 en 5 zijn ook vrij goede grote terts klokken, hoewel ze niet aan de eisen voor carillon 
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klokken voldoen. Deze klokken zullen na gieten en stemmen goede luidklokken zijn, zie 
figuur 4.5 t /m 4.9. 

partiaal gewenste 
toon- 
structuur 

majeur 
klok 1 

majeur 
klok 2 

majeur 
klok 3 

majeur 
klok 4 

majeur 
klok 5 

grondtoon O 5.4 6.3 28.3 14.8 7.3 
priem 1200 1200.9 1211.9 1253.2 1211.4 1199.8 
terts 1600 1594.9 1579.4 1582.1 1586.4 1584.4 
quint 1900 1900.9 1878.9 1864.0 1885.8 1897.9 
octaaf 2400 2400 .O 2400.0 2400.0 2400.0 2400.0 
duo deciem 3100 3051.6 3049.8 3048.4 3051.1 3049.6 
dubbel octaaf 3600 3594.6 3482.3 3570.1 3583.9 3583.6 

Tabel 4.2 De gewenste, grote terts of majeur toonstructuur en de toonstructuren van de gevonden 
klokken, weergegeven in cents. 

partiaal gewenste russische 
toons truct uur klok 

grondtoon 0.0 
priem 1017.6 
terts 1484.0 
quint 1719.5 
octaaf 2400. O 
duo deciem 3100.0 
dubbel octaaf 3600.0 

-17.5 
1003.4 
1455.2 
1734.4 
2400.0 
3080.8 
3606.9 

Tabel 4.3 De gewenste, russische klok toonstructuur en de toonstructuur van de gevonden klok, 
weergegeven in cents. 

De gevonden klokgeometrie voor de russische klok heeft niet zo'n goede toonstructuur. 
De eerste drie partialen zijn beduidend te laag, de vierde partiaal te hoog, zie figuur 4.10. 

Voor de kleine sext klok zijn vier klokgeometrieen gevonden, zie tabel 4.4. Hiervan is 
Mek 3 16et stembauu tct een kleioe sext klok, De grondtoon Is te lay en de qüint te 
hoog. Deze afwijking van de gewenste toonstructuur is over het algemeen niet m.b.v. 
stemmen te corrigeren. 
De andere drie klokken zijn vrij goede kleine sext klokken. Zie figuur 4.11 t /m 4.15. 
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4.3 Conclusies 

In dit rapport is beschreven hoe een analytisch model voor de eigenfrequenties van 
een willekeurig gevormde klok werd opgesteld. Dit analytisch model is geldig voor alle 
klokken in een afgebakend, ruim geometriegebied. 

De voorspellingsonnauwkeurigheid van het opgestelde analytisch model varieert van 
2 % tot max 4 % afwijking van de EEM-eigenfrequentie. 
Hoewel dit voor klokkengietersdoeleinden niet nauwkeurig genoeg is, kunnen de klokgeo- 
metrieen die m.b.v. het analytisch model gegenereerd worden over het algemeen als een 
goede eerste benadering van een klokgeometrie met de gezochte toonstructuur 
beschouwd worden. 

Zo'n eerste benadering van een klokgeometrie met de gezochte toonstructuur kan 
over het algemeen m.b.v. de optimaliseringsprocedure in het EEM-programma 
DYNOPT met weinig moeite verbeterd worden tot een klokgeometrie die de gezochte 
toonstructuur binnen de door de klokkengieter gewenste nauwkeurigheid bezit. 

Hiermee is een krachtig ontwerpgereedschap voor het ontwerpen van nieuwe 
klokgeometrieen ontwikkeld. Het gebruik van deze ontwerpprocedure voor klokken 
vereist geen kennis van de campanologie. 

Het is evenwel niet altijd mogelijk om een goede eerste benadering van een 
klokgeometrie met de gezochte toonstructuur te bepalen m.b.v. het opgestelde analytisch 
model. Wanneer zo'n eerste benadering wel gevonden wordt, is het echter niet in elk 
geval mogelijk om de toonstructuur van deze klok m.b.v. het EEM-programma 
DYNOPT te verbeteren tot de gezochte toonstructuur. 

De beschreven procedure voor het opstellen van een analytisch model, dat bepaalde 
eigenschappen van een constructie beschrijft als functie van materiaal en geometrie van 
de constructie, en het gebruik ervan in een optimaliseringsprocedure is niet beperkt tot 
1 1  -l-l-..- 
KlUKKtXi. 
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APPENDIX A : Multivariate regressieanalyse 

Beschouw de onafhankelijke variabelen XI, x2, x3, ... Xk, en de afhankelijke 
variabelen y1, y2, ... Ym. Als verband tussen de kolom x van de afhankelijke variabelen en 
de kolom x N van de onafhankelijke variabelen wordt het volgende model verondersteld : 

i=l ,  n ( A 4  
t 

x(xi) = F(xi) CJ + $(xi) 

Hierin geldt : 

N i  (k*l)-kolom met de waarden voor de onafhankelijke variabelen voor 
meting i, i=l ,  n 

x(xi) (m*l)-kolom, x(5i)t = [yi(Xi) y2(xi) - - e -  ym(zi)] i=l,  n 
F(xi) (p*m)-matrix, F(xi) = [$($i) fz(5i) .... fm(xi)] i=l,  n 

i j  (xi) (p*l)-kolom, fj(5i)t = [i fjl(5i) fjz(5i) .... fjp-~(zi)] j= l ,  m 
13 (p*l)-kolom met onbekende coefficienten 
N N  e (xi) (m*l)-kolom met toevallige fouten, i=l,  n 

Veronderstel nu dat voor de kolom ei=$(xi) met de toevallige fouten de verwachting en 
de covariantiematrix bekend zijn, waarbij geldt : 

Bij het bepalen van een kleinste kwadratenschatting voor de kolom met onbekende 
coefficienten 6 willen we een groter gewicht toekennen aan waarnemingen met de 

kleinste varianties. Hiertoe wordt vgl. (A.l)  voorvermenigvuldigd met matrix S-l. 

met : 

w(xi) = S-lx(Zi) 

W(5i) = F(Zi)St 

N N  q(xi> = s-l$(xi) 

E(2i) = E(S-'ei) = C-'E@i) = 2 
cov(gi) = E(gigi) t = E(S-le-e-S t -t ) = S-lcov(e.)S-t = I 

Dit leidt er toe dat de verwachting en variantie van de gewogen fouten voldoen aan : 

(A.5) 

(-4.6) N ~ N I  N 1  

(In feite wordt de gaussische (veronderstelde) verdeling van de fouten door de weging 

met S-l genormeerd op de standaard normale verdeling, zie Bard (1974)) 

M.b.v. de notaties : 
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8 = (xtX)-lxtw N (-4.8) 

E(i) = E(& + (XtX)-'Xt3) = & + (XtX)-'XtE(3) = 

Wanneer voldaan is aan vgl. (A.2) en (A.3) of aan vgl. (A.5) en (A.6) geldt voor de 
schatters voor en E : 

(A.9) 

COV( 8) = E [ (&O) (&E) t] = ( XtX)-lXt E (g$)X( XtX)-' 

= = (xtx)-l (A.lO) 

(A.11) E(W) N = E(X8) = XE + X(XtX)-lXtE(~) = X t  
COV(W) = E[(w-X&)(w-X&)t] = X(XLX) -1 X t E[z$]X(X~X)-~X~ 

N N N 

= x(xtx)-lxt (A.12) 

Mits aan vgl. (A.2) en (A.3) voldaan is, geldt dat de schatters i en i zuivere schatters 
zijn. De Gauss-Markov theorie toont aan dat van alle zuivere, lineaire schatters, vgl. 
(A.8) de schatter met de kleinste variantie is (Bard (1974)). 
Wanneer de fouten N ei normaal verdeeld zijn, zijn de schatters voor & en efficiënt. Dat 
houdt in dat de schatters niet alleen de kleinste variantie van alle mogelijke zuivere, 
lineaire schatters bezitten, maar ook dat de variantie van de schatters de theoretisch 
kleinst mogelijke variantie is (Bard (1974)). 

Wanneer niet aan vgl. (A.2) en (A.3) voldaan is, veranderen de verwachting en de 
covariantie van de schatters voor & en w. N Neem bijv. aan dat de verwachting van de fout 
gelijk is aan : 

= : (A.13) 
Dan geldt voor de verwachting van de schatters : 

E(& = + (XtX)-lXt~ 

E(w) N = X& + X(XtX)-lXt~ N 

(A.14) 

(A.15) 

De schatters voor & en 
Volgens de Gauss-Markov theorie is de variantie van de onzuivere, lineaire schatters 
groter zijn dan de variantie van de zuivere, lineaire schatters. 

zijn dan onzuiver. 



I 
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Appendix B : SQP-algoritme 

In het optimaliseringsprogramma OPTIPOL wordt de NAG-routine E04UCF (NAG 
(1987)) gebruikt om het in 3.4 beschreven minimaliseringsprobleem op te lossen. De 
NAG-routine E04UCF is gebaseerd op het sequentieel quadratisch programmerings 
algoritme (SQP-algoritme). 

I 
In het SQP-algoritme wordt uitgegaan van het algemene minimaliseringsprobleem. 

min F(x) N 

X€Rn N 

met de constraints : 

gj($ 5 0 j=l,m P - 2 )  
hi($ = O i=l,k 03.3) 

Het SQP-algoritme bestaat uit 4 delen : 
1. In stap 1 wordt de uitgebreide Lagrangiaan van het algemene minimaliserings 

probleem opgesteld : 
k 

L(X N'N' = ~ ( x )  N + j = i  f [Xj$j + P#I + 1=1 .E [Xi+mhi(x) + P { ~ ~ ( z > ) ~ I  03.4) 

met : $j = m a [  gj(x), -Xj/2~l  (B-5) 
X N 

p 

(k+m*l) kolom met Lagrange multiplicatoren 
penalty parameter, constant in minimalisatie 

2. In de tweede stap wordt de richting E* bepaald waarin de quadratische benadering 
&(E) van de uitgebreide Lagrangiaan L(x,A,p) in de buurt van het punt xq-1, N het 
snelst afneemt. 
De uitgebreide Lagrangiaan L(x,A,p) wordt in de buurt van het punt Zq-1 

quadratisch benaderd m.b.v. de functie Q( N s) : 

De jacobiaan N J wordt analytisch bepaald aan de hand van de uitgebreide 
Lagrangiaan L(x,A,p) of berekend m.b.v. numerieke differenties. De matrix H wordt 
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in eerste instantie gelijk aan de eenheidsmatrix I gekozen. De hessiaan H wordt in 
latere iteraties m.b.v. update formules aangepast. 
De constraints gj(X) en hi(x) worden lineair benaderd. De richting s* wordt nu 
bepaald door het kwadratische optimaliseringsprobleem op te lossen : 

N 

min Q(:) 
N S €IRn 

(B.ll) 

j= l ,  m 
i=l,  k 

A O < & l  

(B.12) 
(B.13) 

(B.14) 

De oplossing van dit minimaliseringsprobleem, te bepalen m. b.v. standaard- 
procedures, is de richting :* waarin de quadratische benadering &(:) van de 
uitgebreide Lagrangiaan L(z,A,p)het snelst afneemt. (De oplossing voor de Lagrange 
multiplicatoren A, A*, is nodig in de stap 3 van het SQP-algoritme zodat de kolom 
A* N ook bepaald moet worden.) 

3. Nadat de zoekrichting N s* bepaald is, wordt de uitgebreide Lagrangiaan L(z,A,p) 
geminimaliseerd in de richting N s*, m.b.v. een l-dimensionaal minimaliserings 
algoritme. Hierbij wordt de I'exterior penalty function" gebruikt : 

in eerste iteratie 

(B.15) 

in volgende it erat ies 

De functie Q wordt geminimaliseerd m.b.t. Q. Hierbij wordt de oplossing a", 
waarvoor minimaal is in de richting N s*, bepaald. 

4. Na het bepalen van de zoekrichting N s*, en de minimalisatie van de uitgebreide 
Lagrangiaan L(x,X,p) in de richting van E*, wordt de hessiaan matrix H in &(E) 

L(z,A,p) te genereren in de buurt van xq=xq-l+a"s*. N N  N 

Als update-formule wordt gebruikt : 

nnnmnr\nn+ firn nn- Ln+n-n m * . n r l - n + : m n L n  L n - n A n d - -  *In- A n  -.:+-nL-n:dn ln-,n-Ann- 
ChChllgC&lChùb U111 CCll U C b C i C  ~UChUlChblùLllC Ut:llChUt:illlg V C h l l  Ut: Ulbgt :Ul  G l u t :  l C h 5 l C l , l l 5 l C l , C l , i i  

(B.16) 
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Figuur 3.21 Verloop van EEM-frequentie 5 en frequentie 5, voorspeld door het analytisch 
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Figuur 3.22 Verloop van EEM-frequentie 6 en frequentie 6, voorspeld door het analytisch 
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polynoomfunctie af,(,)/&, voor a) het CADE-model en b) het SAS-model, 

voor de groep van 1797 klokken. 



830 

7.47 

6.64 

5.81 

iz 
4 
Y 

O 4.98 

P 
4.15 

3.32 

2.49 

1.66 

0.83 

0.00 
-84. -72. -59. 47. -34. -22 -10. 

residu in [Hz] 

RESIDUEN VOOR HET CADE-MODEL 

3. 15. 2%. 40. 

~ 

afgeleide DF7rm3 

#data= 

# staven 

staafbr. 

res. max 

res. min 

max #/st 

genues. 

StandeV 

residu 

400. 

60. 

1.70607 

34.9022 

-67.462 

33. 

-20933 

14.s7n 

afgeleide DF7DT3 I 
t------. 

9.50 

8.55 

7.60 

6.65 

- 
E 
5.70 

g 
4.75 

3.80 

2.85 

1 M 

0.95 

0.00 

RESIDUEN VOOR HET SAS-MODEL 

n 

3. 15. 2%. 40. 

#data= 

#staven 

Staafa.. 

res. max 

res. min 

max #/st 

gemres. 

I standev 

400. 

60. 

1.70617 

34.6409 

-67.729 

38. 

-2.1266 

14.5994 

Figuur 3.25 

residu 

Percentage van de residuen uitgezet tegen de grootte van de residuen van 

polynoomfunctie 8 ~ ( ~ ) / & 3  voor a) het CADE-model en b) het SAS-model, 

voor de groep van 400 klokken. 



i 
RESIDUEN VOOR HET SAS-MODEL 

9.70 r 

8.73 

-11.2 -1.8 7.7 17.1 26.6 36.0 
residu in [E] 

-58. 

residu I 
frequenne 7 

#data= 179.  

#staven 100. 
staafbr. .929481 

reS. Umx 35.6963 

reS.min -57.251 

max #/st 173. 

SmR%. -.12E-5 

standev 5.8644 

I 
esidu 

Figuur 3.26 Percentage van de residuen uitgezet tegen de grootte van de residuen van 
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de groep van 1797 klokken. 
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