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INLEIDING 

We kunnen fysische signalen onderverdelen in deterministische (voor- 

spelbaar) en in stochastische(niet-voorspelbaar) signalen.De stochas- 
tische signalen worden door ons gebruikt om bepaalde fenomenen te me- 
ten.We kunnen de ruissignalen, waarmee we een konstructie aanstoten 
met behulp van bepaalde wiskundige methodieken kwantitatief beschrijf- 
baar maken.Hierbij zal de waarschijnlijkheidsleer een zeer belangrijke 

rol spelen. 
Doelstellingen: 
-Theorie doorgronden en schetsen. 

-Vertrouwd raken met meet- en verwerkingsapparatuur vla metingen b een 
opstelling, die reeds eerder op conventionele wijze is doorgeneten. 
-Via een verslag met bevindingen van dienst zijn voor diegenen die na 

mij meten op dezelfde wijze. 

http://signalen.De


IBESCHRIJVING VAN FYSISCHE SIGNALEN 

1 . 1 .  

7 
Fysische signalen 

We kunnen de fysische signalen als volgt onderverdelen: 

Stochastische 
signalen 

figuurl. I .  

Deterministische signalen: Bij deze signalen wordt een gebeurtenis volledig 

bepaald door haar oorzaken.Deze sigaalen kunnen we beschrijven in een 
mathematische relatie. 

Stochastische signalen: Van zo’n signaal kunnen we geen exacte waarde in de 
toekomst voorspellen.Deze signalen worden beschreven met hulpmiddelen uit 
de waarschijnlijkheidsleer en statistiek. 

Voorbeelden van stochastische signalen zijn: De hoogte van de golven op 
zee; de acoustische druk veroorzaakt door luc$t,die door een pijp wordt 
geb1azen;de ruwheidsmeting van een oppervlak. 

1.2.  Klassifikatie van de deterministische signalen. 

I Deterministische I 

I 

~ 1 ~ 7 1  Sinusvormig S&%GV$~- ;Periodiek Bijna Periodiek /Voorbijgaand( 

1 . 2 . 1 .  Sinusvormige periodieke signalen 

Deze signalen kunnen we mathematisch beschrijven als: 



3 . 2 . 2 .  Samengestelde periodieke signalen 

Samengestelde periodieke signalen kunnen beschreven worden 

als een functie van de tijd, waarbij de functie zich na een 

bepaald interval exact herhaalt: 
~ 

Deze functie kan beschreven worden met een fourierreeks: 
at 

Eenaiternatieve manier om de fourierreeks voor samengestelde 

periodieke signalen uit te drukken is: 

3 x/ 

4 

e 
i 



1 . 2 . 3 .  Bijna-periodieke signalen 

De som van twee of meer sinusgolven is lleen periodiek als 
de verhouding van alle mogelijke combinatie's van frequentie's 
meetbare o f  rationale getallen vormen. 
Voorbeeld: 

rationale getallen zijn.we noemen zo'n functie "Bijna 
periodiekt'.Bijna-periodieke signalen kunnen beschreven 
worden als: on 

' a b  /L7jdd+ 
even we een voorbeeld van een biJna perio- 

diek signaal. 

B i 

/j K 

! 

/e 3, 

Y 

1,2.4, Voorbijgaande niet-periodieke signalen 
Een voorbeeld van een niet-periodiek signaal is de am- 
plitude als functie van de tijd van de massa van een 
gedempt massaveersysteem, 

Deze signalen kunnen beschreven worden met een fourier- 

3 



In figuur 1 . 4  geven we een voorbeeld van een voorbij- 
gaand niet-periodiek signaal. 



1.3. Klassificatie van de stochastische sixnaleq --*-* 

l,3.1e Enige definitie's 
Stochastisch proces- 
Een stochastisch proces is een f > f & ~ g ~  ,dat zich in de tijd 

ontwikkelt en waarvan de variabele x(t),waardoor het gekarak- 
teriseerd kan worden niet op ieder tijdstip voorspelbaar is, 
Sample functie 
Een sample functie is een signaa1,dat een stochastisch fe- 
nomeen voorstelt bekeken over een oneindig lange tijdsduur. 

Sample record 
Een sample record is een signaalgdat een stochastisch feno- 
meen voorstelt bekeken over een eindige tijdsduur, 

Ens emb 1 e 

I 

Stel we hebben iepova Qgn stochastisch signaal n paralelle 
signalen ter beschikklng,zodat we n sample functie's kunnen 

vormen,Zo'n verzameling van paralelle sample functie's noe- 
men we een ensemble(zie figuur l, 5 )  m 

I 



Eerste &ment 
Het ee;rste moment is de gemiddelde waarde van het ensemble 
als functie van t.Hierbij bestaat het emsemble uit oneindig 
veel sample functie's.We defini8ren het eerste moment als: 

Voor het ensemble 

op tijdstip .t te 1 

i 

van figuur i , 5  is voor het eerste moment 
schrijven: 

Tweede moment 
Het tweede moment is de gemiddelde kwadratische waarde van 
het ensemble als functie van t, 
Voor het e semble van figuur l , 5  is voor het tweede moment 
op tijdstip tl te schrijven: 

e n moment 
Eet n moment is de gemiddelde n macht van de waarde van 
het ensemble als functie van te 

e e 

A u - t ; o c o r r e l a " L i e f - ~ ~ c t i e  of eeïste J-'-" W-LLIIU momeïlt 

De auto-correlatie functie of eerste joint moment van een 
ensemble is het gemiddelde van de producten van de waarden 
op tijdstip t e= tijdstip tar. 
Voor tijdstip tlvan het ensemble van figuur 1.5 is de auto- 
correlatie functie: 

e n joint moment 
Analoog aan het n moment is het n joint moment voor het 
ensemble van figuurA1.5:, 

e e 



1 . 3 . 2 .  Onderverdeling stochastische signalen 

at ionai re 

1;3,3. Een stationair stochastisch proces 

Een zwak stationair proces 
Zijn het eerske moment en de autokorrelatiefunctie geen functie 

van t, dus 1-i (t)=v 

dat R (t,t+T)=R ( T ) ,  dan noemen we dit stochastisch proces zwak 

stationair. 
Een stationair proces in strikte zin 
Een stationair proces in strikte zin is een stochastisch proces, 

en voor de autokorrelatiefunctie eveneens geldt 
X X 

X X 

waarbij de hogere orde momenten en jointmomenten nu ook onafhan- 
kelijk zijn van t. 

1 . 3 . 4 .  Een ergodisch stochastisch proces 

Bekijken we nu de ke sample functie van een stochastisch proces, 

dan kunnen we voor de gemiddelde waarde en voor de autokorrelatie- 
functie vaïi deze k e sample functie respectievelijk schrijven: - 

Is een stochastisch proces nu stationair en de gemiddelde waarde, 
de autokorrelatiefunctie en de hogere momenten zijn voor alle sample 

functie’s hetzelfde, dam is het proces ergodisch. 
Gelukkig zijn de meeste stationaire stochastische processen ergodisch, 
zodat in het algemeen stationaire stochastische fenomenen door een en- 

kele meting kunnen worden vastgelegd. 



1.4. Beschrijving van de eigenschappen van stochastische signalen 

We bespreken in de volgende paragrafen de volgende wiskundige metho- 

dieken om stochastische signalen te beschrijven: 
Het kwadratisch gemiddelde 

de kansdichtheidfunctie 
Autokorrelatiefunctie's 

Het autovermogensspectrum 
Cross-korrelatiefunctie's 

Het cross-vermogensspectrum 
De coherencefunctie 

Bij de beschrijving van het hiernavolgende gaan we er vanuit dat we 

te doen hebben met stationaire ergodische processen. 

1.4.1.Het kwadratisch gemiddelde 
De algemene intensiteit van een stochastisch signaal kan beschreven 
worden door het kwadratisch gemiddelde, hetgeen het gemiddelde van 
de kwadratische waarden in de tijd voorsteld.Het is als volgt te 

-7- 

schrijven : / 

De wortel uFt het kwadratisch gemiddelde wordt RMS(root mean square) 
waarde genoemd.De belangrijkste reden voor deze RMSwaarde als be- 

schrijvende groootheid is de directe relatie tot de energieinhoud 

van de trillingen. 
De variantie 

De variantie is het kwadratisch gemiddelde van de afwijking van het 
c 

wortel van de variantie noemt men de standaarddeviatie. 

1.4.2. De kansdichtheidsfunctie 

De kansdichtheidsfunctie van een stochastisch signaal beschrijft de 

waarschijnlijkheid dat het signaal een bepaalde waarde aanneemt bin- 

nen een gedefiniëerd gebied op een willekeurig ogenblik. 

http://genoemd.De


k 
T,= 2 Afi 

t 

De waarschijnlijkheid dat x(t )  tussen x en x+bx ligt kan beschreven 

worden als: e 

De kansdichtheidsfunctie is nu: 

t 

t 

I 

t 

, 
Four special time histories. (a) Sine wave. (6) Sine wave plus random 

noise. (c) Narrow-band random noise. (d) Wide-band random noise. 



Ter illustratie enkele figuren: 

Figuur 1.7.geeft als functie van de tijd achtereenvolgens 

a.Een sinusgolf 

b.Een sinusgolf plus stochastische ruis 

c.Stochastische ruis met een kleine bandbreedte 

d.Stochastische ruis met een grote bandbreedte 

Figuur 1.8. geeft de kansdichtheidsfunctie's van de functie's van 

de functie's van figuur 1.7. 

~ 

Probability density function plots. (u) Sine wave. (b) Sine wave plus 
random noise. (c) Narrow-band random noise. (d) Wide-band random noise. 



1 . 4 . 3 .  De autocorrelatiefunctie 

De auto-korrelatiefunctie van een stochastisch signaal beschrijft 

de algemene afhankelijkheid van de waarde van het signaal op een 

bepaalde tijd t.o.v. de waarde op een later tijdstip. 

i- 

* v v v v v i v  v v v v v 

T 

i- 

I 
O 

Autocorrelation function plots (autocorrelograms). (a) Sine wave. 
(6) Sine wave plus random noise. (e) Narrow-band random noise. (d) Wide-band 
random noise. 



De auto-Korrelatiefunctie is ais volgt in formulevorm weer te geven: 

Het is duidelijk dat het kwadratisch gemiddelde gelijk is aan Rx(0) 
en dat het gemiddelde gelijk i s  aan de wortel uit Rx(&).(beha1ve 
in speciaíe gevallen zoals een sinusgolf) 

Toepassing: 
De auto-korrelatiefunctie kan signalen determineren die vermengt of 

verborgen zitten in ruis, zoals figuur 1.10. laat zien. 

1.4.4. Het auto-vermogenssDectrum 

Ook wek genoemd de auto-spectrale dichtheidsfunctie. 

Stel we leiden het te analyseren stochastische signaal door een 
zeer scherp bandfilter, dat begrensd wordt door de frequentie's 

f en f+.bf ; van het verkregen resultaat bepalen we nu het kwadra- 
tisch gemiddelde, in formulevorm geschreven: 

Het vermogensspectrum wordt nu verkregen door van het kwadratisch 

gemiddeldepX(f, f9 de ilmietovergang 
3 f-sû te nemen: 

Ter il1ustratie:Figuur 1 . 1 1 .  geeft de vermogensspectra van de func-' 

tie's van figuur 1.7. 



~ 

Power spectral density plots (power spectra). (u) Sine wave. (b) Sine 
wzve plus r a n c i o ~  noire. (c> Narrow-band random noise. (d)  Wide-band random 
noise. 

To epas s ing : 

Het vermogensspectrum geeft informatie over de frequentiecomposi- 
tie van het geanalyseerde signaal. 

Met het vermogensspectrum is het mogelijk frequentieresponsfunctie’s 
te bepalen.Men drukt op een systeem een ruissignaal met een vermo- 
gensspectrum G x (f) en aan de uitgang meet men een signaal met 2 een 
vermogensspectrum G Y (f).Voor de frequentieresponsfunctie H (f) is 



1 . 4 . 5 .  Cross-korrelatiefunctie's 
We beschouwen twee signalen x(t) en y(t).(zie figuur 1.12).De cross- 
korrelatiefunctie beschrijft nu het verband tussen de waarden van 
x(t) en y(t) als functie van T. 

- 
x ( t )  

t 1 

O 1 

EEkele toepassingen 

a.Toepassing van cross-korrelatie 
bij turbulentiestudie's.De vormen 
van de korrelatiefunctie's geven 

aan, hoever wervelingen zich voort- 
planten.uit de verschuiving van de 

toppen is de stroomsnelheid af te 
leiden. 

http://1.12).De
http://turbulentiestudie's.De


b.Beschouw de auto van figuur 1.14.Veronderstel we willen onder- 

zoeken waar het geluid, dat de bestuurder hoort vandaan komt.Er 

zijn nu veel mogelijkheden. 

o 
GRAPHS 

I- 
FRONT T,&? 

RiTl NO 5:GhiFiCANT R W )  CORREIATIOY 
CORRELATION 0 

Hier worden slechts twee mogelijkheden bekeken.Uit de RA ;~.kfr j  van 
figuurl.14.b. kunnen we aflezen, dat er een korrelatie bestaat tus- 

sen het geluid en de voorbamd en geen korrelatie tussen het geluid 

en de achterband. 
c.De cross-korrelatietechniek kan ook gebruikt worden om de paden 

waarlangs het geluid zich voortbeweegt te bestuderen. 

S I  

-> (a 

@ 

Figwe 14. 
Deterniination of 
signal multi-páths. - 

TIUE SHIFT 

/- 1 A 1 

Uit een dergelijke analys kan de relatieve intensiteit en de vertra- 

gingstijd van de gereflecteerde signalen onderzocht worden. 



1.4.6. Het Cross-Vermogensspectrum 
We kunnen het cross-vermogensspectrum van twee stochastische sig- 

nalen direct afleiden uit de cross-korrelatiefunctie.Het cross- 

vermogensspectrum is de fourriergetransformeerde van de cross-kor- 
relatiefunctie,Gmdat een cross-korrelatiefunctie geen even functge 

i s ,  is het cross-vermogensspectrum in het algemeen een complexe 
functie : 

I - - 

Hieruit volgt: 

Typical cross-spectral density piot (cross-spectrum). 

Enkel e toepas s ingen : 
a,Stel we hebben een electrisch circuit met een frequentierespons- 
functie H(f).Veronderstel nu dat er een stochastisch sigma1 met 

een vermogensspectrum G(f) gezet wordt op de input van het electrisch 
circuit.Het cross-vermogensspectrum tussen in en output zal nu zijn: 

G (f)=H(f)lcGi(f) 
XY 



b.Een andere mogelijke toepassing voor een cross-vermogensspectrum 

is het bepalen van vertragingstijden: 
T =e (f)/2lrf 

XY 
Deze vertragingstijd is een functie van de frequentie en is niet uit 

de cross-korrelatiefunctie af te leiden. 

1.4.7. De Coherence functie 

Om na te gaan in hoeverre y(t) veroorzaakt wordt door x(t) gebrui- 

ken we de coherencefunctie: 
Gxy(f) 2 

2 
y(f)=Gx(f) Gy(f) ' * 

2 AlsfXy(f)=O bij een bepaalde frequentie, dan zijn x(t) en y(t) in- 

coherent. 



2 .  Korte beschrijving van de TD1923-C FFT Analyser 

2.1 .  ALgemeen 

De "Time-Data 1923" is een soort op de digitale rekenmachine geba- 

seerd systeem voor hoogwaardige brede-band analyses van analoge in- 
put te verkrijgen en is in staat met tijds afhankelijke getgevens 

een aantal manupulatie's uit te voeren en er algemene analyses op 

toe te passen. 
Voornamelijk gebaseerd op het principe van de Fast Fourier Transform 

(FFT) algoritme; is het systeem in staat simultaan twee kanalen te 
analyseren van gegevens met een bandbreedte van O tot 50 kHz. 

2 . 2 .  Systeemfunctie's 
Men heeft de keuze uit de volgende van te voren geprogrammeerde ana- 

lyse operatie's: 
-Directe Fourier Transformatie 
-Inverse Fourier, Transformatie 

-Auto-Vermogensspectrum 

-Cross-Vermogensspectrum 
-Transfer en Coherence functie's 
-Auto-Correlatiefunctie 
-Cross-Correlatiefunctie 
-Amplitude HIstogram 
-Waveform Averaging 

2 e 3 e  Invoer 
De invoer wordt analoog aangeboden in volts(a1s functie van t> en 

kan direct digitaal verwerkt worden.De gebruikelijke manier is om 

de invoergegevens op een FM Bandrekorder op te nemen en later voor 
analyse te verwerkeri. 

2.4.  Uitvoer 

De analyses (en ook de invoer) zijn op een ingebouwde scope te pro- 
jecteren, waarbij men de keus heeft uiidiverse coordinaatsystemn. 

Het is ook mogelijk om de functie's d.m.v. een plotter op papier te 
zetten.Eem derde mogelijkheid om uitvoer te kunnen interpreteren is 
de voor de functie relevante waarden uit te printen en eventueel op 

tape te zetten. 

http://worden.De


2.5. Algemene werking Analyser 

@) SYSTEM FUNCTION 
Select the algorithm to be performed 

@ DISPLAY INDICATES 
Select the source of data to be displayed (SAMPLED INPUT inhibits processing. 

Non-existent result such as CROSS A-S for AUTO function blanks display. ) 

_. - _-_- - - 
@ INPUT A / INPUT B 

Select input source or OFF i f  processing is not desired on that charnel. 
LEVEL switch as required to accommodate SiQal- 
Adjustable control to CAL and PROCESSING SCALING to NORIViAL for calibra 

display. 



@ INPUT TRIGGER 

For analog display or TRANSIENT acquisition, select coupling, source, level, 
and slope as desired. DELAY to O unless desired, 

@ Input Modifiers, Acquisition Mode, and Sequence. Check all off unless desired. 
ZERO INSERTION for non-circular correlation. 
HANNING for spectral smoothing. 
SINGLE for no averaging, largest frame. 
TRANSIENTfor triggered acquisition. 
DISPLAY DiHIBIT for no intermediate display, fastest process. 
INPUT INHIBIT for processing of displayed SAMPLED iNPUT. 

SUMMATION or EXP as desired; CONT for manual stop. 
OVERHALT on for overflow warning and protection. 
NORMALIZED for calibrated display. 

RANGE statement: either frequency bandwidth or time window length. I 

RESOLUTION for desired number of intervals in the result. 
FILTER IN if anti-alias filters are installed and desired. 

I 
I 

NQRIZONTA L 

I 

Check EXPAND mode display. I 
I @ Execution 

START for free-running acquisition and new average. 
ARM for TRANSIENT acquisition and new average. 
RESUME to preserve frame count and continue average. 

Select coordinate system if complex result. 
Select trace mode. 
Select Lin 01” log range. 

I 
@ VERTICAL 

I 

I Scaling switch to NORM for calibrated display. I 
. 

DISPLAY 
Set storage mode as desired. 

63 I 

@ OUTPUT 
Select device, START command for output to storage device. 

- 



3.METINGEN 
3.1.Eerste Cyclus 
3.1.1.Uitgangspunten 

-Eigen worden met meetapparatuur 

-Eigen worden met analyser 
-Keuze van exitator bepalen d.m.v. resultaten 

-Meetfouten opsporen 

3.1.2. Meetopstelling 
Ophanging frame 
De ophanging van het frame is exact dezelfde als bij de metingen van 
F.Sauren, zodat we hier volstaan met een voor zich sprekende figuur 

uit zijn afstudeerverslag en voor de vrgagen omtrent stabiliteit op- 
hanging en eigenfrequentie's systeem verwijzen naar literatuurv. 

- ~-~ -~ 

Plaats van de versnellingsopnemers 
Figuur 3.4. geeft een afbeelding van het frame met de mechanische ex- 
itator, waarmee F.Sauren zijn trillingen genereerde. 

P 

Onze exitator is op dezelfde plaats als de mechanische exitator van 

figuur 3.4. bevestigd en wel zodanig, dat de beweegingsrichting van 
de exiterende massa vertikaal is. 
Eén versnellingsopnemer is op het midden van het stuur bevestigd en 
één op de exiterende massa.Beide zijn zodanig geplaatst, dat ze ai- 

leen versnellingen in vertikale richting opnemen. 



De exitator 
Als hebben we achtereenvolgens twee types gebruikt te weten:De Good- 
man V47 (zie figuur 3.2.) en de Goodman 390A (zie figuur 3.3).Beide 
zijn magneto-dynamisch.Evenals bij de metingen van F.Sauren veronder- 
stellen we als exiterende krachtzhet product van de versnelling van 

de exiterende massa en die massa. 
Gegevens Goodman V47 massa exHtator:0.95 kg 

exiterende massa: 56.5 gram 

I "  & 



Gegevens Goodman 390A massa: 21.5 kg 

exiterende massa: 242 gram 

1 Piëzo-electrische versnellingsopnemer,type 4328 (Bruel en Kjaer) 

2 Voorversterker ,type 1606 (Brug1 en Kjaer) 

3 Voorversterker en Voedingsapparaat,typeV6No61528(Peekel) 

4 Impedantieomvormer,type D-746-8 (Muirhead) 

5 Versterker, model 24608 (Dymec) 

6 Bandrecorder, type T3000(Termionic) 

7 Oscillloscoop,type555 (Tektronix) 

8 Ruisgenerator,type HIO-3722 A (Hewlett-Packhard) 

9 Versterker,typel510A(peekel) 
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- Opmerking: 
Bij de versnellingsmeting van de exiterende massa was het signaa1,dat 

van de voorversterker kwam in grootte voldoende voor het invoerbereik 

van de bandrecorder.Daar echter de uitgangjciapedantle van de voorver 
Bterker(3) 1 OiKR en de ingangsimpedantie van de bandrecorder 1 O r  KR is 

was het noodzakelijk een impedantieomvormer(4) (ingangsimpedantie IMR 
en uitgangsimpedantie 150 Q)  tussen de voorversterker en de bandrecor- 
der te p1aatsen.Bi-j de versnellingsmeting aan het stuur bleek het sig- 
naal niet voldoende groot zodat een extra versterker tussen de voorver- 

sterker en de bandrecorder moest worden geplaatst.De impedantieaanpas- 

sing bleek nu ook meteen goed te zijn, daar deze versterker een ingangw- 
impedantie van 150 KRen een uitgangsimpedantie van 500.  

http://geplaatst.De


3.1.3, Metingen en verwerking 
Ijken opnemers 

De opnemers hebben we aangestoten met g m/sec (d.m.v. het trilta- 
feltje van de integrator (2)) en het signaal op de bandrecorder zo 

afgeregeld,dat de bandrecorderuitgang 0.1 Vamplitude afleverde, 

Meting 
Vervolgens hebben we één meting verricht met de exitator G390A en 
één met de exitator V47 onder de volgende meetomstandigheden: 

2 

ruisgenerator: 3 Volt R.M.S. 

0-150 Hz gausische ruis 

versterker : 0.5 Amp. 
multiplier : 10 maal 

Verwerking -- van de meetgegevens 
Van beide mettingen hebben we een Auto-Vermogensspectrum bepaald van de 
versnellingen van het stuurmidden en van de versnellingen van de exiteren- 
de massa.Deze auto-vermogensspectra zijn afgebeeld in de grafieken 1 en 2. 
Konklusie's 
We kunnen de volgende mogelijke verklaringen geven voor de verschillen in 
de auto-spectra van het stuur en de exiterende massa: 
1.Bij de V47 blijken de versnellingen van de exiterende massa bij lage 
frequentie's ( 3 5  Hz) groter te zijn dan bij hoge frequentie's, terwijl we 

b i j  de 390A een veel vlakker verloop aantreffen.De oorzaak zal hoogstwaar- 

schijnlijk liggen in het feib, dar de 39OA door zijn robustere uitvoering 
een grotere meegaandheid heefr d m  de 'J47. 
2,Voor de verschillen in resonantiefrequentie's hebben we twee redenen: 
a.Het verschil in massa tuusen de V47 en de 390A. 
b.De "slappe" ophanging van de 390A. 

3.We hebben een te kleine signaal-ruis verhouding, omdat we niet gebruik 

hebben gemaakt van volledige dynamische bereik van de bandrecorder.De 
voorversterker levert n.1. een gelijkspanningscomponent van ongeveer 1 

Volt.Daardoor in het niet mogelijk het signaal van de voorversterker (3) 
meer als tien maal te versterken in amplitude, omdat de versterker (4)een 

maximaal bereik heeft van 12  Volt.Het gevolg hiervan was, dat het signaal 
van de versnellingsopnemer van het stuur (na (3) ongeveer 0.04 Volt) op de 
bandrecorder -van het dynamische bereik inneemt.Dit is zeer slecht te 
noemen daar de signaal-ruis verhouding van de bandrecorder 35 dB (-) be- 

1 
25 1 

56 
draagt, 

http://aantreffen.De
http://bandrecorder.De
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Hoe Verder 

Voor de metingen van cyclus twee hebben we gekozen voor de exitator v47, 

omdat deze door zijn kleine gewicht het minste gevolg heeft voor het tril- 
lingsgedrag van het frame en daardoor een vergelijking met de metingen van 
F.Sauren beter mogelijk maakt.Door een iets kleinere exiterende massa te 

nemen kunnen we de exitatiekrachten evenrediger verdelen over het frequen- 
tiegebied. 

Door middel van een condensator van 2 VF filteren we de gelijkspanningScom- 
ponent uit het signaal. 

-~ -- 

~ ~- 

De resultaten van de lagere frequentie's worden hierdoor echter minder 
betrouwbaaE.. 

3.2.Tweede Cyclus 
3 . 2 . 1 .  Uitgangspunten 
-Invloed ruis bepalen. 

-Kijken in hoeverre de metingen van F.Sauren overeenstemmen met onze 

resultaten, 
-Bestudering van het stationair gedrag van het systeem. 

3 . 2 . 2 .  Meetopstelling 

De ophanging van het frame is dezelfde a ls  we in 3 . 1 . 2  beschr- oven en 
als exitator nemen we de Goodman V47, die we op de mechanische exits- 
tor bevestigen om zodoende de meetomstandigheden van F.Sauren zogoed 

mogelijk te benaderen. 



De Exitator 

De Goodman V47 met massa:0.95 kg en exiterende massa van 52gram. 
Plaats van de versnellingsopnemers 
Behalve de meetpunten, besproken in 3.1.2. plaatsen we nu ook een ver- 

snellingsopnemer op het zadelbevestigingspunt, één op de naaf van het 

voorwiel en één op het frame, allen in vertikale richting.Deze versnel- 

iingsopnemers zijn in figuur 31kB. aangegeven met z ;-N en F . 

3.2.3. Meting en verwerking 

Yken opnemers 
a.We stoten de versnellingsopnemers aan met g m/sec 2 (zie ijkprocedure 

van (i)).We ijken (2) nu zodanig dat het signaal, dat uit (3)  komt 
0.2 Volt piek-piek bedraagt, 

b.vervolgens versterken we het signaal in ) 10 maal en regelen de 
ingang van de bandrecorder zo af, dar de uitgang 0.32 Volt p-p levert. 

c,Tenslotte stellen we de voorversterker ( i )  zodanig in dat het signaal 
dat uit versterker (3) komt 2 Vp-p bedraagt, 

31 
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Meting 

Datum meting 2-10-1974 
7 Snelheid bandrec0rder:l-g 

Versterker (9) : bereik tot 1 Amp. 

Ruisgenerator : 3 Volt R.M.S. 

~ 

Verwerken van de meetgegevens 

In de grafieken 3 t/m 21 zijn auto-vermogensspectra van de signalen en de 

ruis van de diverse meetpunten en de transferfunctie's en coherencefuncr 

tie's van enige kombinatie's van die signalen weergegeven. 
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Konklusie's 
Stationair gedrag 

In grafiek 5 zijn de.auto-vermogensspectra van de versnellingen van het 
stuur van meting I en 5 weergegeven.voor deze twee metingen blijkt het 

het gedrag van de konstructie redelijk stationair.ook bij andere metingen, 
die we niet hebben afgebeeld bleek dit zo te zijn, 

Signaal-ruis verhouding 
Vergelijking van grafiek 8 en levert ons een signaal-ruisverhouding 

van rond de 30 dB (x 30).Alleen bij lage frequentie's bleek de sig- 

naal-ruisverhouding iets slechter n.1. 26 dB (z-19) ,Dit resultaat kan 

bevredigend genoemd worden, temeer daar de signaal-ruisverhouding van 
de bandrecorder 35 dB (vs-50) i s .  

Vr 

Vr 

Vr 
iI: De signalen, die van de andere opnemers kwamen waren zo zwak, dat 

ze een factor 30 of 100 vergroot moesten worden in amplitude voordat ze 
aan de bandrecorder aangeboden konden worden.De signaal-ruisverhouding 
van deze signalen was mider goed.Vergelijking van grafiek 3 en 4 levert 
ons op de pieken bij 32,54 en 87 Kz een signaal-ruisverhouding van res- 
pectievelijk 25dB(18.5), 24dB(16.5) en ZgdB(28.5). 

(1 

In grafiek 10 o waar de transferfunctie van de exitator-stuur is uit- 

gezet, hebben we tevens ter vergelijking de meetwaarden van F.Cauren 
afgebee?d,waarbij we de vertikale schaal hebben aangepast, zodanig 
dat de maximale waarden gelijk zijn.In grote trekken is er overeen- 
komst, terwijl de verschuiving van de resonantiepiek waarschijnlijk 
te wijten zal zijn aan het verschil in massa van de exitator. 

Hoe verder 
De betekenis en de consequentie's van de coherencefunctie z a l  bekeken 

moeten worden. 
Het filter (10) zal behalve het elimineren van de gelijkspanning ook 
een negatieve uitwerking hebben, doordat de amplitude van de lagere 

frequentie's veranderen. 

/ 

http://worden.De


Een electrische compensatie bleek hier de oplossing.J.Ijzermans i s  hiervoor 
aan het werk geslagen en a l s  resultaat kregen we een universele compensatie- 
schakeling als afgebeeld in figuur3.10. Deze schakeling kan een gelijkspan- 
ning compenseren tot 15 Volt.hdat we meerdere kanalen tegelijk moeten meten 
hebben we vier parallelle schakelingen nodig.Deze worden momenteel gebouwd 

door J.Ijzermans.Tevens wordt voor ieder kanaal een versterker ondergebracht, 
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MEETTECHNISCH 

1.Compensatieschakeling 
2.Eén versterker (kastjes 2,3,4,5,10 vervallen ) 
3,Grotere excitator +exciterende massa groter-texciterende krachten groter-+ 

signaal-ruisverhouding beter 

4.Andere +&recorder met betere signaal-ruisverhoudingdan 35dB en met aparte 

opname en weergavekop i.p.v. combikop. 
5.Eventueel ander aansluiting op analyser (b.v. digitaal) 
6.Ander soort modulatiesysteem op bandrekorder b.v.PAM,PDM,PCM(zie lit.1) 
7.Invtoed nagaan van filters van analyser (b.v. hanning en anti-aliasing) op 
nauwkeurigheid resultaat. 

8.Testen voor stationair gedrag (zie lit.]) 

THEORETISCH 

Belangrijk voor een volgende stap is het doorgronden van de theoretische achter- 
gronden van: 

l.statistikche verwerkingsmethodieken 

2.Fouriertransformatie’s, Wiener-Kintchin relatie’s, dubbelzijdige Laplacetrans- 
formatie’s. 

3.Ru~ssignalen:Therm~sche ruis,emissie ruis,verdelingsriis . 


