
 

Akoestische stralingsdemping van klokken

Citation for published version (APA):
Starmans, E. M. (1991). Akoestische stralingsdemping van klokken. (DCT rapporten; Vol. 1991.060).
Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1991

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/5c4f7872-6a64-4dde-b9c7-0e8e9c39a022


Akoestische
stralingsdemping

van klokken

E.M. Starmans
juli 1991
vakgroep Fundamentele Werktuigkunde (WFW)
faculteit Werktuigbouwkunde
Technische Universiteit Eindhoven
rapport WFW91 .060

Dit onderzoek wordt gesteund door de Stichting voor de Technische Wetenschappen (STW) .



Inhoudsopgave

Summary

Samenvatting

1 Inleiding

2 Voorgaand onderzoek

3 Projectbeschrijving

4 SYSNOISE

5 Akoestische analyse

6 Regressiemodellen

7 Conclusies

8 Referenties

Appendix A - Convergentie

Appendix B - Het opstellen van regressiemodellen voor de even eigenmodes

Appendix C - Werkwijze bij de akoestische analyse van een klok

1

2

3

5

7

8

9

11

12

13



1

Summary

ACOUSTIC RADIATION DAMPING OF BELLS

Summary: The aim of the project "Model building and optimization of the tonal structure of bells" is

the development of numerical tools for the designing of bells with a new and/or optimal sound . The

sound spectrum of the bell can be derived from the dynamic response of the bell to a stroke with a

clapper. A bell with an optimal sound spectrum can be obtained by optimizing the dynamic

response of the bell, using shape optimization of bell and clapper. The damping of the bell consists

of structural damping due to energy dissipation in the bell and acoustic radiation damping due to

energy radiation from the surface of the bell into the air . The former is shape-independent and can

be determined experimentally, the latter can be calculated using the Boundary Element Method . In

order to avoid these time consuming acoustic calculations in each iteration step of the optimization,

regression models describing the modal acoustic radiation damping as a function of the bell

geometry will be used in the optimization . These approximating functions are fitted on numerical

data obtained for a large number of bell geometries .
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Samenvatting

Het doel van het STW-project "Modelvorming en optimalisering van het klankspectrum van klokken"

is het ontwikkelen van numerieke methoden voor het ontwerpen van luid- en carillonklokken met

een nieuwe en/of optimale klank .

Het klankspectrum van een klok (d.i. het hoorbare geluid dat door een klok wordt uitgestraald) kan

worden afgeleid uit de dynamische respons van de klok ten gevolge van een klepelaanslag . Een

klok met een gewenst klankspectrum kan worden verkregen door het optimaliseren van de

dynamische respons, gebruik makend van vormoptimalisatie van klok en klepel .

De dynamische respons wordt mede bepaald door de demping van de klok. Deze demping bestaat

uit twee delen :

• materiaaldemping t.g.v. energiedissipatie in de klok

• akoestische stralingsdemping t .g.v. energieoverdracht van het klokoppervlak aan de

omringende lucht

De materiaaldemping wordt op experimentele wijze bepaald . De akoestische stralingsdemping kan

worden berekend m.b.v. de Boundary Element Method in het akoestisch analyse-programma

SYSNOISE. De lange rekentijden die hiermee gepaard gaan zijn echter niet gewenst in een

optimalisatieproces . Daarom worden regressiemodellen voor de akoestische demping als functie

van de klokgeometrie ingebouwd in het optimalisatie-algorithme . Deze benaderingsfuncties zijn

gebaseerd op SYSNOISE-berekeningen voor een groot aantal verschillende klokgeometrieén .
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1 Inleiding

Een klok is een rotatiesymmetrisch lichaam dat volgens een bepaald profiel wordt gegoten in

klokkenbrons (t 80% Cu, 20% Sn). Men onderscheidt luidklokken, die schommelend aan een as

met behulp van een klepel worden aangeslagen, en speelklokken, die behoren tot een serie

klokken die samen een toonreeks vormen (beiaard of carillon) . Een speelklok hangt vast aan een

balk en wordt aangeslagen door middel van een klepel of een hamer .

Een klok bezit een oneindig aantal eigentrillingsvormen. Elke eigentrillingsvorm straalt een

deeltoon (partiaal) uit en kan beschreven worden als een combinatie van een verticale en een

horizontale mode (zie Figuur 1) . Tabel I geeft de hierop gebaseerde partiaalcode voor de

voornaamste deeltonen van een traditio~nele kleine-tertsklok . De trillingsvormen zijn niet

rotatiesymmetrisch maar vertonen wel symmetrie ten opzichte van een aantal verticale vlakken . Bij

een even aantal symmetrievlakken kan men spreken van een "even" mode, in het andere geval van

een "oneven" mode .

partiaalcode frequentiecode naam deeltoon 4- f/ f,,w",

H-2 2-1 grondtoon (hum note) 1

F-2 2-2 priem (fundamental) 2

1-3 3-1 terts (third) 2.4

11-3 3-2 quint (fifth) 3

1-4 4-1 octaaf (nominal) 4

1-5 5-1 duodeciem (tweffci,) 6

1-6 6-1 dubbeloctaaf (double octave) 8

Tabel I Voornaamste deeltonen van een kleine-tertsklok

De slagtoon bepaalt de toonhoogte van een klok . Deze toon wordt niet door een

eigentrillingsvorm uitgestraald, maar wordt gevormd in het menselijk gehoor. Door de periodiciteit

van het octaaf 1-4, de duodeciem I-5 en het dubbeloctaaf 1-6 (frequentieverhouding 2 :3:4) wordt een

residutoon ervaren die 1 octaaf onder het octaaf 1-4 ligt . Voor een zuivere kleine-tertsklok valt de

slagtoon dus samen met de priem F-2. De frequentie van het octaaf 1-4 bepaalt de hoogte van de

slagtoon en wordt vaak als referentiewaarde gebruikt .

Voor klokken geldt het gelijkvormigheidsprincipe van Cauchy . Dit houdt in dat voor

gelijkvormige lichamen van hetzelfde materiaal de eigenfrequenties van corresponderende

eigenmodes omgekeerd evenredig zijn met de afmetingen van de lichamen . Men kan bijvoorbeeld

alle afmetingen van een klok met een factor 2 vergroten om alle eigenfrequenties met een factor 2

te verlagen. De verhouding van de eigenfrequenties blijft dan ongewijzigd, terwijl de toonhoogte 1
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octaaf lager wordt .

Veel muziekinstrumenten werken volgens het principe waarbij een snaar of een luchtkolom

in trilling wordt gebracht . Bij deze instrumenten vormen grondtoon en boventonen een harmonische

reeks met frequentieverhouding 1 :2:3:4:5:6:7, etc. De luisteraar hoort deze deeltonen niet

afzonderlijk, maar als een totaalklank met de toonhoogte van de grondtoon . Bij slaginstrumenten

zoals een klok, een pauk of een xylofoon zijn de boventonen echter geen harmonischen .

De frequenties van de 7 belangrijkste deeltonen van een kleine-tertsklok verhouden zich

als 1 :2:2.4:3:4:6:8. Deze tonen worden afzonderlijk waargenomen en vormen samen een

mineurakkoord . Deze eigenschap heeft tot gevolg dat de traditionele klok minder geschikt is voor

muziek in een majeur toonsoort . Om deze en andere redenen heeft men reeds veel inspanning

verricht om het profiel van een grote-tertsklok te vinden [3] . De frequenties van de deeltonen

verhouden zich hierbij als 1 :2:2.5:3:4:6:8 en vormen samen een majeurakkoord . Deze ogenschijnlijk

eenvoudige wijziging bleek echter met de traditionele trial-and-error-technieken niet realiseerbaar .

Het gebruik van numerieke methoden leverde uiteindelijk het gewenste resultaat op .
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2 Voorgaand onderzoek

Om te komen tot een ontwerp voor een grote-tertsklok werd het programma DYNOPT ontwikkeld .

Dit programma combineert vormoptimaliseringstechnieken met berekeningen volgens de Eindige

Elementen Methode (EEM) .

Vormoptimaliseren heeft tot doel het ontwerpen van structuren die beter aan de gestelde

eisen voldoen dan de uitgangsstructuur . Het gedrag van een structuur wordt geanalyseerd, waarna

de geometrie van de structuur zodanig wordt gewijzigd, dat beter wordt voldaan aan de gestelde

eisen. Dit wordt herhaald tot een optimale structuur is bereikt . Een structuur wordt beschreven met

behulp van nx ontwerpvariabelen x, . De objectfunctie F(x) geeft aan in welke mate het ontwerp aan

de gestelde eisen voldoet.

De klokgeometrie wordt vastgelegd met behulp van n, variabelen r, voor de straal en nt

variabelen t, voor de wanddikte van de klok (n, = n, + rij . Als objectfunctie wordt de gewogen

kwadratensom van de verschillen tussen de werkelijke en de gewenste frequentieverhoudingen

gekozen. Een klokprofiel met een optimale frequentieverhouding kan worden gevonden door deze

objectfunctie te minimaliseren.

De EEM-modellering in DYNOPT maakt gebruik van zogenaamde Fourier-elementen . Dit

zijn ringelementen waarbij het verloop in omtreksrichting van de vervormingen wordt beschreven

door middel van een Fourier-reeks . Een EEM-berekening geeft naast de eigenfrequenties f, ook de

partiële afgeleiden van de frequenties naar de ontwerpvariabelen. Deze afgeleiden worden gebruikt

in het optimaliseringsalgorithme .

Bij een eerste poging tot het vinden van een grote-tertsklok werd als uitgangspunt de

kleine-tertsklok genomen . De geometrie ervan werd beschreven door 5 ontwerpvariabelen voor de

straal (de afstand van de symmetrieas van de klok tot het midden van de klokwand) en 2 voor de

wanddikte. Een iteratief optimaliseringsproces leverde een prototype op dat de gewenste

frequentieverhoudingen onvoldoende benaderde .

Een nieuwe poging had dit prototype als uitgangspunt . De 7 ontwerpvariabelen werden

+5% en -5% gevarieerd en voor alle 2' (= 128) combinaties werden frequenties en afgeleiden

berekend. Op deze numerieke data werden vervolgens voor de 5 belangrijkste deeltonen

regressiemodellen gefit, die de frequentie als functie van de ontwerpvariabelen beschrijven .

Hiermee konden in het optimaliseringsprogramma de waarden van de ontwerpvariabelen bepaald

worden, waarbij de gewenste frequentieverhoudingen het best benaderd werden . Dit leidde

uiteindelijk tot een acceptabele grote-tertsklok [2]. Deze klok is hoger dan de traditionele kleine-

tertsklok en heeft een karakteristieke uitstulping in de flank (zie Figuur 2) .

Deze wijze van optimaliseren, waarbij de frequenties werden benaderd met

regressiefuncties op basis van een groot aantal berekeningen, voldeed goed en kostte weinig

rekentijd. Het opstellen van de benaderingsfuncties is weliswaar zeer rekenintensief, maar eenmalig .
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De gevonden grote-tertsklok bleek in de praktijk een kortere uitklinktijd en een kleiner

dynamisch bereik dan de kleine-tertsklok te hebben . Omdat vormverandering van een klok blijkbaar

niet alleen de frequenties beinvloedt, werd besloten een nieuw project te starten waarin ook andere

aspecten van de klank kunnen worden geoptimaliseerd .
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3 Projectbeschrijving

Het doel van het STW-project "Modelvorming en optimalisering van het klankspectrum van klokken"

is het ontwikkelen van numerieke methoden voor het ontwerpen van klokken met een nieuwe en/of

optimale klank.

De eigenschappen van het klankspectrum die geoptimaliseerd worden, zijn als volgt

gekoppeld aan de dynamische respons van de klok ten gevolge van een klepelaanslag :

- De frequenties van de deeltonen zijn gelijk aan de eigenfrequenties van de

corresponderende structurele eigenmodes

- De toonstructuur van de klok (de onderlinge ligging van de deeltonen) wordt bepaald

door de verhouding van de structurele eigenfrequenties

- De sterkte van een deeltoon wordt bepaald door de amplitude en de akoestische

stralingsdemping van de structurele eigenmode

- De uitklinktijd van een deeltoon wordt bepaald door de totale demping en de

eigenfrequentie van de structurele eigenmode

Een gewenst klankspectrum kan hiermee worden vertaald in een gewenste dynamische respons .

Deze kan worden verkregen door het optimaliseren van de vorm van de klok en de klepel .

De geometrie van de klok wordt in het huidige project beschreven met 20

ontwerpvariabelen (n, = 7 en nt = 13), waarbij de stralen tussen -15% en +15% en de wanddikten

tussen -30% en +40% ten opzichte van de kleine-tertsklok mogen variëren . Voor de frequenties van

de 7 belangrijkste deeltonen worden regressiemodellen opgesteld, gebaseerd op EEM-

berekeningen [7]. Tevens wordt een botsingsmodel opgesteld, om de energieoverdracht van klepel

naar klok te kunnen bepalen. Hierin zijn contactpunt, contacttijd en contactkracht belangrijke

parameters. Tenslotte wordt een model voor de demping opgesteld, waarbij onderscheid wordt

gemaakt tussen materiaaldemping en akoestische stralingsdemping . Materiaaldemping treedt op

door energiedissipatie in de klok, is geen functie van de klokvorm en kan daarom eenvoudig

worden bepaald door middel van experimenten . Akoestische stralingsdemping treedt op door

energieoverdracht van het klokoppervlak aan de omringende lucht en is afhankelijk van de

klokvorm. Hiervoor worden, analoog aan de frequentie-modellen, regressiemodellen opgesteld die

de modale akoestische stralingsdemping als functie van de klokgeometrie beschrijven . In dit artikel

wordt aandacht besteed aan het op numerieke wijze bepalen van de geluidsafstraling van een klok

en het opstellen van de genoemde regressiefuncties . De numerieke berekeningen worden

uitgevoerd met het akoestisch analyse-programma SYSNOISE .
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4 SYSNOISE

Akoestische verschijnselen kunnen worden beschreven met de golfvergelijking :

V2p _ 1 a2p a 0
ca at2

(1)

waarin p = p(x, t) de akoestische druk als functie van de plaatscobrdinaat x en de tijd t voorstelt De

variabele c is de geluidssnelheid in het beschouwde medium .

Voor harmonisch gedrag met hoekfrequentie w kan p geschreven worden als :

p(x ' t) = P(x)e~ <ot (2)

Substitutie van de harmonische uitdrukking voor p(x, t) in de golfvergelijking geeft de

Helmholtzvergeli jking:

,V20(X) + k2P(x) = 0 (3)

waarin k = w I c het golfgetal genoemd wordt .

Aangevuld met randvoorwaarden voor druk, normaalsnelheid en/of impedantie kan de

Helmhoitzvergelijking opgelost worden met behulp van SYSNOISE . Hierbij kan gekozen worden

tussen de Eindige Elementen Methode en de RandElementen Methode (REM) . Bij de EEM maakt

men een elementenverdeling van het medium waarin de golven zich voortplanten . Bij de REM

volstaat het om de rand van het te bestuderen gebied in elementen te verdelen. Een voordeel van

de REM is dat er minder elementen nodig zijn dan bij de EEM, een nadeel is dat de berekeningen

in verhouding meer tijd kosten dan bij de EEM .

SYSNOISE biedt verscheidene mogelijkheden : inwendige problemen (keuze tussen EEM

en REM), uitwendige problemen (alleen REM) en elasto-akoestische problemen, waarbij de

interactie tussen vloeistof en structuur kan worden gemodelleerd [8J . Het bepalen van de afstraling

van een klok is een uitwendig probleem, zodat gebruik gemaakt wordt van de RandElementen

Methode. De vloeistof/structuurinteractie wordt verwaarloosd .
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5 Akoestische analyse

De totale demping van een eigenmode is de som van de materiaaldemping en de akoestische

stralingsdemping [6j . Uitgedrukt in verliesfactoren geeft dit

11. w lIw+rima (4)

De verliesfactor voor de materiaaldemping rl, zal op experimentele wijze bepaald worden . In de

literatuur vindt men waarden voor ij. die variëren rond 1,1 .10'4 [1]. De akoestische

stralingsverliesfactor ij,. volgt uit:

r~
l1na =

P

~ n

(5)

Het uitgestraalde vermogen P,ad wordt met SYSNOISE bepaald. De hoekfrequentie w en de

kinetische energie E„„ van de structurele eigenmode worden bepaald met DYNOPT .

De akoestische stralingsdemping is van invloed op de sterkte en de uitklinktijd van een

deeltoon. De sterkte van een deeltoon kan worden aangegeven met behulp van het

geluidsvermogenniveau :

LP =10101og Pr ad =10101og ~~dwEk~ [dB] (P,®, =10'2 W) (6)
Prei Pret

Een maat voor de uitklinktijd van een deeltoon is de tijd waarin het geluidsvermogenniveau van een

deeltoon met 60 dB afneemt :

= In108 = In 106T
so rl otw TIT,_+1IJ w (7)

De eerste stap in de berekening van de akoestische stralingsverliesfactor 11,®d is een

structurele analyse met DYNOPT (EEM). Het klokprofiel wordt gemodelleerd met 19 ringelementen

(zie Figuur 3), hetgeen bij de frequentie-berekeningen zeer nauwkeurige resultaten opleverde. De

structurele analyse omvat berekening van de eigentrillingsvorm, de eigenfrequentie en de kinetische

energie.

Vervolgens wordt in een speciaal hiervoor geschreven programma een REM-mesh

aangemaakt op basis van de EEM-mesh . Zowel de buiten- als de binnenwand van de klok worden

met schaalelementen "bedekt" . Aangezien men in SYSNOISE symmetrievlakken evenwijdig aan de

hoofdvlakken kan definiéren, volstaat het om voor de oneven modes de helft en voor de even

modes een kwart van de klok te modelleren (zie Figuur 4) . Het aantal elementen voor het

berekenen van een oneven mode zal bij gelijke nauwkeurigheid dus twee maal zo groot zijn als

voor een even mode. In het programma worden voor de knooppunten van de REM-mesh de
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verplaatsingen berekend .
Tenslotte wordt de akoestische analyse met SYSNOISE uitgevoerd. Hierbij worden uit de

verplaatsingen en de eigenfrequentie de normaalsnelheden op het oppervlak bepaald (zie Figuur 5a

en 6a). Dit zijn de randvoorwaarden voor het akoestische probleem . Naast de waarden voor de

druk p (Figuur 5b en 6b), de snelheid v en de intensiteit I op het oppervlak wordt ook het

uitgestraalde vermogen P,~, berekend . Hieruit volgt met vgl. (6) de akoestische stralingsverliesfactor .

Het is mogelijk in SYSNOISE om in een nadere akoestische analyse een aantal

veldpunten te definiéren, waarna men uit de oppervlakte-resultaten vrij snel de waarde van p, v en i

in deze punten kan berekenen . Hiermee kan men inzicht verkrijgen in de vorm van het geluidsveld

(Figuur 5c en 6c) .

Een verschil van 10% in uitklinktijd is hoorbaar, zodat rlr . , ook binnen 10% nauwkeurig

bepaald moet worden. Op het moment dat dit artikel geschreven wordt, is echter nog geen

experimentele data beschikbaar, zodat validatie van de berekende waarden voor rl .,, niet mogelijk

is. Wel is onderzocht hoe deze waarden veranderen bij een toenemend aantal elementen in

omtreksrichting . Hierbij bleken berekeningen met lineaire en kwadratische elementen onderling

weinig te verschillen . Voor de even modes waren de resultaten goed geconvergeerd bij een

elementenverdeling met * 1200 knooppunten. Dit vergde een CPU-tijd van ruim 1 uur op de Alliant

FX-40/2 mini-supercomputer. Bij de oneven modes was zelfs bij de hoogst haalbare verfijning (t

1900 knooppunten) de convergentie slechts redelijk te noemen . De hiervoor benodigde rekentijd

van ruim 4 uur is met het oog op het grote aantal uit te voeren berekeningen onaanvaardbaar . Het

implementeren in SYSNOISE van een randelementen-analogon van het Fourier-element zou hier

een drastische verbetering kunnen betekenen . De momenteel beschikbare rotatiesymmetrische

elementen kunnen alleen rotatiesymmetrische snelheidsvelden beschrijven, en zijn daarom niet

bruikbaar voor het klokprobleem .

Voor de 7 belangrijkste deeltonen van een kleine-tertsklok, een wijde grote terts-klok en

een smalle grote-tertsklok werd de akoestische stralingsverliesfactor berekend (Figuur 7). De

gevonden waarden zijn van dezelfde orde-grootte als de materiaaldemping, hetgeen overeenkomt

met de literatuur [1]. Verder blijkt %d onafhankelijk te zijn van de klokafmetingen en van de

amplitude van de eigenmode. De kortere uitklinktijd en dus grotere akoestische demping van grote-

tertsklokken wordt door de resultaten bevestigd . Vergelijking van de twee grote-tertsklokken

onderling toont aan dat twee klokken met dezelfde toonstructuur toch kunnen verschillen in modale

demping. Dit bevestigt het vermoeden dat het mogelijk is om klokken te ontwerpen die naast een

optimale frequentieverhouding ook optimale uitklinktijden en toonsterkten bezitten .
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6 Regressiemodellen

Het opstellen van een model dat de modale akoestische stralingsdemping als functie van de

klokgeometrie beschrijft, geschiedt met behulp van regressieanalyse . Er wordt uitgegaan van een

polynoomfunctie van de onafhankelijke variabelen x, . Deze bestaat uit een constante, een aantal

hoofdtermen (machten van xj en een aantal interactietermen . Met de kleinste-kwadratenmethode

wordt deze functie zo goed mogelijk "gefit" op de waarden voor de afhankelijke variabele %„ die

met SYSNOISE voor een groot aantal verschillende klokgeometriesn berekend zijn . Hierbij worden

de parameters bepaald, die de polynoomfunctie vastleggen .

De regressiemodellen worden opgesteld in een geometriegebied rond de kleine-tertsklok .

De stralen variéren tussen -15% en +15%, de wanddikten tussen -30% en +40%. Tevens wordt de

onderlinge variatie van opeenvolgende stralen en opeenvolgende wanddikten beperkt tot 10% . Een

aantal oriënterende berekeningen werd gemaakt om een keuze voor de polynoomfunctie te kunnen

maken. Hieruit bleek dat %„d bij benadering lineair is in de wanddikten t;, en dat rl,,,,(r~ kan worden

benaderd met een derdegraads functie . Aangezien de invloed van de wanddikte-variatie echter veel

kleiner is dan de invloed van de straal-variatie werd besloten om alleen de stralen in de

polynoomfunctie mee te nemen . Dit leidde tot een polynoomfunctie met 33 termen : 1 constante, 21

hoofdtermen (r,, r,2, r,) en 11 interactietermen (r,• rF„ r,• r, .a) .

Een stapgrootte in r, van 10% geeft in het beschreven geometriegebied 1220

kandidaatpunten (mogelijke klokgeometrieén) . Door het uitvoeren van een "design of experiments"

kan bij het gegeven model en een vastgesteld aantal experimenten (in eerste instantie was dit 100)

bepaald worden welke (numerieke) experimenten men moet doen om tot een zo goed mogelijk

regressiemodel te komen .

Voor deze 100 verschillende klokvormen werd de akoestische stralingsverliesfactor van de

grondtoon berekend. De regressieanalyse leverde echter een slechte benadering op. Daarom

werden meer interactietermen in de polynoomfunctie meegenomen en het aantal experimenten

uitgebreid naar 300. Omdat voor de grondtoon ft~, sterk afhankelijk van de eigenfrequentie f bleek

te zijn, werden ook de termen f, f2 en f3 en interactietermen tussen straal en frequentie aan de

functie toegevoegd . Deze maatregelen leidden tot een sterk verbeterde benaderingsfunctie . In

Appendix B wordt nader ingegaan op de gevonden regressiemodellen voor de even modes en de

nauwkeurigheid ervan .

Voor de oneven modes zal in verband met de lange rekentijden uitgeweken worden naar

een krachtiger computer .
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7 Conclusies

Het bepalen van de akoestische stralingsdemping van een klok met behulp van SYSNOISE is

mogelijk en leidt tot aannemelijke resultaten . Validatie van de berekende waarden door het

uitvoeren van experimenten is echter noodzakelijk . Tevens moet de materiaaldemping bepaald

worden om de totale demping en daarmee de uitklinktijd van een deeltoon te kunnen optimaliseren .

Nauwkeurige berekeningen van de akoestische stralingsverliesfactor gaan (vooral bij de oneven

modes) gepaard met lange rekentijden . Modellering met behulp van rotatiesymmetrische

randelementen met niet-rotatiesymmetrische vervormingen zou hier een uitkomst kunnen zijn .

Het ontwikkelen van de regressiemodellen is zeer bewerkelijk . Slechts bij veelvuldig

gebruik van deze modellen zal de tijdwinst bij het optimaliseren opwegen tegen de benodigde

ontwikkeltijd. De "design of experiments"-methode is een goede hulp bij het effectief plannen van

(numerieke) experimenten. Hierbij is een juiste keus van het polynoommodel zeer belangrijk .

Uiteindelijk zullen voor de 7 belangrijkste eigenfrequenties van de klok regressiefuncties

worden opgesteld. Vervolgens zullen deze worden geïmplementeerd in DYNOPT. Tenslotte zal door

het testen van het optimaliseringsalgorithme moeten blijken in welke mate het mogelijk is om naast

de frequentie ook de sterkte en de uitklinktijd van een deeltoon te optimaliseren .
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Appendix A - Convergentie

Daar er op het moment van schrijven geen experimenteel bepaalde waarden voor de akoestische

stralingsdemping beschikbaar zijn, is het niet mogelijk de numerieke resultaten uit SYSNOISE te

valideren. Wel is uitgebreid onderzocht of de resultaten convergeren naar een eindwaarde bij het

verfijnen van de elementenverdeling . Hierbij bleek dat de door SYSNOISE geadviseerde vuistregel

"6 elementen per golflengte in lucht" volstrekt onvoldoende was voor nauwkeurige resultaten .

Voor de berekening van eigenfrequenties en eigenmodes in DYNOPT wordt steeds gewerkt met 19

kwadratische (8-knoops) ringelementen (3 in de kop, 2 in de schouder, 14 in de flank) .

Berekeningen met minder elementen vertonen ontoelaatbare afwijkingen . Deze elementenverdeling

bevat 98 knooppunten, waarvan er 79 op het klokoppervlak liggen .

Bij het genereren van de SYSNOISE-mesh kan men kiezen tussen lineaire (4-knoops) en

kwadratische (8-knoops) schaalelementen . Door een keuze te maken uit de knooppunten op het

profiel, legt men het aantal elementen in het verticale vlak vast. Bij het maximale aantal van 79

knooppunten heeft men dan 78 lineaire of 39 kwadratische elementen in verticale richting .

Voor de 7 belangrijkste modes werd de akoestische stralingsdemping berekend bij een toenemend

aantal elementen in omtreksrichting . Dit werd zowel met lineaire als met kwadratische elementen

gedaan, waarbij het aantal knooppunten in het verticale vlak 79 bedroeg . De resultaten hiervan zijn

af te lezen in de figuren Al t/m A4.

Voor de even modes, waarvoor slechts 1/4 klok gemodelleerd moet worden, zijn de resultaten bij ~

1300 knooppunten goed geconvergeerd . Dit komt overeen met 16 lineaire of 11 kwadratische

elementen in omtreksrichting . Voor de oneven modes moet 1/2 klok gemodelleerd worden . Bij het

maximale aantal knooppunten (± 2000) lijkt er (vooral bij de modes 3-1 en 3-2) nog niet voldoende

convergentie op te treden . Wanneer men de hierbij optredende rekentijden beschouwt (figuur A5)

moet men concluderen dat voor deze modes een krachtiger computer moet worden ingeschakeld .

De resultaten van lineaire en kwadratische elementen komen goed overeen . Bij een gelijk aantal

knooppunten zijn de rekentijden voor kwadratische elementen iets korter . Uiteindelijk werd gekozen

voor kwadratische elementen, ook omdat deze het best aansluiten bij de DYNOPT-modeliering .

Een kwadratisch model met 11 elementen in omtreksrichting en 79 knooppunten in verticale richting

bevat in totaal 1355 knooppunten. Uit figuur A5 kan worden afgelezen dat de benodigde rekentijd

dan t 13/4 uur bedraagt . Om de rekentijd te verlagen werd het aantal knooppunten in het verticale

vlak verminderd. Bij een toenemend aantal (kwadratische) elementen in omtreksrichting werd de

akoestische stralingsdemping voor de modes 2-2 en 3-2 berekend, waarbij het aantal knooppunten

in verticale richting als volgt werd gevarieerd (zie ook figuur A6) :



3,2,14 79 knooppunten

3,2,13,1 77 kn .: van de 3 zeer dicht opeen liggende knooppunten op de punt van de

klok werd alleen de middelste gekozen

2,2,14 75 kn .: 4 knooppunten uit de kop werden weggelaten

1,2,14 71 kn.: 8 knooppunten uit de kop werden weggelaten

3,1,14 75 kn .: 4 knooppunten uit de schouder werden weggelaten

3,2,13 75 kn .: 4 knooppunten uit de flank werden weggelaten

3,2,12 71 kn .: 8 knooppunten uit de flank werden weggelaten

Geconcludeerd werd dat het weglaten van knooppunten uit de flank en het weglaten van meer dan

4 knooppunten uit de kop te grote afwijkingen oplevert . Voor de even modes werd daarom de

volgende modellering gekozen : - kwadratische elementen

- 11 elementen in omtreksrichting

- 69 knooppunten in verticale richting (2 knooppunten

weggelaten uit de punt, 4 knooppunten weggelaten uit de

kop en 4 knooppunten weggelaten uit de schouder)

De resultaten met 69 knooppunten en met 79 knooppunten kwamen zeer goed overeen . De

benodigde rekentijd voor het gekozen model (1180 knooppunten) bedraagt nu ± 11/4 uur.

Voor de oneven modes moet het benodigd aantal elementen in omtreksrichting nog bepaald

worden .



Figuur Al De akoestische stralingsverlie,.sfactor van mode 2-1 (boven) en mode 2-2
(onder) als functie van het aantal knooppunten van de kwart REM-mesh, voor
zowel lineaire als quadratische elementen. Hierbij werd alleen het aantal
elementen in omtreksrichting gevariáerd .
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Figuur A2 De akoestische stralingsverliesfactor van mode 4-1 (boven) en mode 6-1
(onder) als functie van het aantal knooppunten van de kw art REM-mesh, voor
zowel lineaire als quadratische elementen. Hierbij werd alleen het aantal
elementen in omtreksrichting gevariëerd .
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Figuur A3 De akoestische stralingsverliesfactor van mode 3-1 (boven) en mode 3-2
(onder) als functie van het aantal knooppunten van de halve REM-mesh, voor :
zowel lineaire als quadratische elementen. Hierbij werd alleen het aantal
elementen in omtreksrichting gevariéerd .
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nrad versus number of nodes
bell 001, mode 51
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Figuur A4 De akoestische stralingsverliesfactor van mode 5-1 als functie van het aantal
knooppunten van de halve REM-mesh, voor zowel lineaire als quadratische
elementen. Hierbij werd alleen het aantal elementen in omtreksrichting
gevariëerd.
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Figuur A6 De akoestische stralingsverliesfactor als functie van het aantal quadratische
elementen in omtreksrichting, voor een aantal verschillende mesh-verdelingen
in verticale richting . Voor mode 2-1 (boven) en mode 3-2 (onder)
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Appendix B - Het opstellen van regressiemodellen voor de even elgenmodes

Het programma SYSNOISE berekent het akoestische vermogen dat door een klok wordt uitgestraald,

uitgaande van een klokgeometrie, en de bijbehorende eigenfrequentie en eigenmode. Uit dit

uitgestraalde vermogen P„d kan eenvoudig de akoestische stralingsverliesfactor ij,,,, bepaald worden

volgens: rim, = P~,, /(w * E,a, J

De akoestische verliesfactor ijd van eik van de 7 belangrijkste eigenmodes zal m .b.v.

regressiemodellen gemodelleerd worden als functie van de ontwerpvariabelen die de klok beschrijven

en de eigenfrequentie . De regressiemodellen worden m .b.v. het programma CADE [4] gefit op de

verzamelde data voor de akoestische verliesfactor ijd .

Als eerste stap in het opstellen van de regressiemodellen moet vastgesteld worden wat de globale

vorm van de regressiemodellen dient te zijn . Hiertoe zijn een aantal oriënterende berekeningen van de

akoestische verliesfactor voor de grondtoon (ofwel hum, de eerste even eigenmode met partiaalcode

H-2) uitgevoerd . Er werd uitgegaan van de geometrie van de referentieklok . Deze klok wordt

beschreven m.b.v. de dimensieloze ontwerpvariabelen

r,=0, i=1,7

ti =0, j=1, 13

Vervolgens zijn r2 en r4 ieder afzonderlijk gevarieerd tussen -15% en 15% (dimensieloos tussen -3 en

3). In figuur B1 zijn de relatieve veranderingen van de akoestische verliesfactor t .g.v. de variatie van

respectievelijk r2 en r,, weergegeven . Het is duidelijk dat de variatie van een of meerdere stralen een

zeer groot effect op de akoestische verliesfactor heeft . In figuur B1 ligt de invloed tussen -50% en

150%. In figuur B1 zijn eveneens een derde-orde en een vierde-orde polynoom op de 7 datapunten

gefit Hieruit blijkt dat de invloed t .g.v. de straalvariatie minstens m.b.v. een vierde-orde polynoom

beschreven moet worden .

Uitgaande van de referentieklokgeometrie zijn ook de overeenkomstige wanddikten afzonderlijk

gevarieerd. Wanddikte t3 (gedefinieerd op dezelfde plaats als rj en wanddikte t7 (gedefinieerd op

dezelfde plaats als rj zijn ieder afzonderlijk tussen -30% en 30% gevarieerd (dimensieloos tussen -3

en 3) . In figuur B2 zijn de relatieve variaties van de akoestische verliesfactor t .g.v. de diktevariaties

weergegeven . De invloed van de diktevariaties op de akoestische verliesfactor is vele malen kleiner

dan de invloed van de variaties van de overeenkomstige stralen . Uit de regressie-analyses op deze 7

datapunten, eveneens aangegeven in figuur B2, blijkt dat de invloed van de diktevariaties minstens

m.b.v. een tweede-orde polynoom beschreven zou moeten worden . In figuur B3 is de invloed van

diktevariatie voor vijf onderling zeer verschillende klokken weergegeven . Deze figuur toont dat de

variatie van de akoestische verliesfactor t .g.v. diktevariatie in ruwe benadering lineair is .

Uit de oriënterende berekeningen is dus gebleken dat de invloed van de straalvariaties op de

akoestische verliesfactor vele malen groter is dan de invloed van de diktevariaties . Bovendien is

gebleken dat de invloed van de straalvariaties minstens m .b.v. een vierde-orde polynoom beschreven



moet worden. Voor de beschrijving van de invloed van de diktevariaties lijkt een tweede-orde polynoom

te volstaan .

Nadat de globale vorm van het op te stellen regressiemodel bepaald is (vierde-orde in de stralen,

tweede-orde in de dikten), moet er bepaald worden voor welke klokgeometrieën (=datapunten) de

akoestische verliesfactor berekend moet worden . Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de statistische

theorie van proefopzetten, geïmplementeerd in het programma CADE . M.b.v. deze theorie kunnen de

n klokgeometrieën uit de np (n < np) mogelijke klokgeometrieën (de kandidaatpunten) gekozen worden

die de maximale informatie voor de regressie-analyse van het geponeerde model opleveren . Voor eik

model is de optimale proefopzet dus anders . In het kort komt de theorie erop neer, dat de datapunten

gekozen worden die een zo klein mogelijke variantie van de te schatten coëfficiënten in het model, of

van de variantie van de voorspelde waarden opleveren .

De regressiemodellen moeten geldig zijn in een ruim geometriegebied van de klok, aangegeven met

r,E[-15%, 15%], i=1,7

~ E[-30°,/0, 30°!0], j=1, 13

Dit zijn in totaal 20 ontwerpvariabelen voor de klokgeometrie. Zelfs indien elke variabele 2 verschillende

waarden mag aannemen, ontstaan er 220 > 108 mogelijke klokgeometrieën (kandidaatklokken) waaruit

de proefopzet gekozen moet worden . Zoveel kandidaatpunten kan de proefopzetmodule van CADE niet

aan .

Daarnaast zou een model in de 20 onafhankelijke variabelen (plus de eigenfrequentie) dermate veel

termen bezitten dat de beschikbare rekencapaciteit niet voldoende zou zijn om zelfs voor 1 à 2

modellen voldoende data te verzamelen . (Elke SYSNOISE analyse voor een even eigenmode duurt

1 .25 CPU-hour op 1 CE van een Aliant FX-40/2 .) Een maximum van ± 300 klokvormen per

regressiemodel wordt door de beschikbare tijd opgelegd .

Gezien het feit dat de invloed van diktevariatie vele malen kleiner is dan de invloed van de

straalvariatie, is besloten de invloed van de ontwerpvariabelen voor de dikten niet mee te nemen . Dit

betekent een reductie van 13 ontwerpvariabelen .

De resulterende onafhankelijke variabelen zijn de 7 stralen en de eigenfrequentie :

r, E[-15%, 15% ] ( dimensieloos [-3, 3]), i = 1, 7

eigenfrequentie f

De volgende stap is het kiezen van een proefopzet uit een verzameling kandidaatpunten .

Zoals reeds eerder opgemerkt, mogen de waarden van de stralen tussen de -15% en 15% afwijken

van de referentiewaarden voor de stralen . Hierbij geldt de restrictie dat het absolute verschil van de

variaties van 2 straten niet meer dan 10% mag bedragen. Er wordt voor gekozen dat de stralen

discrete, equidistante waarden mogen aannemen, bijv . -15%, 0% en 15% .

Om het aantal kandidaatklokken, dat is de verzameling van mogelijke klokgeometrieën binnen het

afgebakende geometriegebied, hanteerbaar te houden is er gekozen voor een set kandidaatpunten



waarbij de stralen -15%, -5%, 5% en 15% van de referentiestraalwaarde mogen variéren. De keuze

van de stapgrootte van 10% is een compromis tussen de wens de set kandidaatklokken klein en dus

hanteerbaar te houden, en de wens een voldoend kleine stapgrootte te gebruiken i .v.m. het

discriminatievermogen van de te bepalen proefopzet. Aangezien de akoestische verliesfactor minstens

m.b.v. een derde-orde polynoom in de straalvariaties beschreven moet worden, zijn 4 equidistante

waarden het minimum om deze derde-orde termen te kunnen beschrijven .

De gekozen stapgrootte resulteert in een set van 1220 kandidaatklokken, rekening houdend met de

restrictie van maximaal 10% verschil in 2 opeenvolgende straalvariaties .

De set van 1220 kandidaatklokken met 4 verschillende waarden voor de toegestane straalvariaties,

staat toe dat -strikt genomen- een regressiemodel met maximaal derde-orde termen op de te

verzamelen data gefit kan worden .

Na het bepalen van de set kandidaatpunten wordt er een model gekozen op grond waarvan de

proefopzet uit de set kandidaatpunten wordt gekozen . De proefopzet is de verzameling van klokken

waarvoor de akoestische verliesfactor berekend zal worden. Hierbij is gebruik gemaakt van 3

verschillende modellen .

model 1 bevat de termen :

r, ri2
,

ri3
,

riri .,rirw2 i= 1, 7
model 2 bevat de termen :

rn ri2
,
r 3+ rir„ riri+2, riri.„ rirf+4, riri.„ riri+8 i = 1 , 7

model 3 bevat de termen :

rl+ ri2+ rlri.,+ rlrk2+ riri.„ ririr4, riri.5, riri+8 i = 1, 7

M.b.v. een trial-and-error procedure is er gekozen voor de volgende proefopzetten voor de modes 2-1,

2-2, 4-1 en 6-1 (verder ook aangeduid met de codes 21, 22, 41 en 61) :

mode 2-1* :

de referentieklok, plus 325 klokken uit de 1220 kandidaatklokken op grond van model 1 (Deze

proefopzet is stapsgewijs opgebouwd van 100 naar 200 en uiteindelijk 300 datapunten .

Aangezien deze proefopzetten niet geheel overlapten kwam het totaal aantal klokken op 325)

mode 2-1, 2-2, 4-1 en 6-1 :

de referentieklok, 200 klokken uit de 1220 kandidaatklokken op grond van model 2, plus 100

klokken uit de set van 577 kandidaatklokken op grond van model 3

Hierbij is de set van 577 kandidaatpunten gebaseerd op de 3 equidistante waarden van -10%, 0% en

10% voor de straalvariaties . De 100 punten uit de set van 577 kandidaatklokken zijn toegevoegd aan

de proefopzet in de hoop/veronderstelling dat de eerdere, teleurstellende resultaten hiermee zullen

verbeteren.

Het gebruikte algoritme voor het berekenen van de proefopzetten is het Averaged Mean Square Error

(AM) algoritme (met gebruik van het excursie algoritme) in het programma CADE . Dit AM-algoritme

bepaalt een robuuste proefopzet. Robuustheid houdt in dat er een proefopzet uit de set

kandidaatpunten voor het geponeerde model bepaald wordt z.d.d. de gemaakte fout in het geponeerde



model geen al te grote invloed op de gekozen proefopzet heeft . M.a.w. een verandering in het

geponeerde model heeft weinig effect op de eigenschappen van de gekozen proefopzet . Het AM-

algoritme voor de robuuste proefopzet minimaliseert de gewogen som van de gemiddelde variantie en

de bias in de response voorspelling van het geponeerde model [4] .

In tabel B1 zijn de eigenschappen van de berekende proefopzetten weergegeven . De waarden voor

de eigenschappen dienen in principe zo klein mogelijk te zijn .

model model 1 model 2 model 3

grootte proefopzet 300 200 100

det''P covariance matrix 0.181 0.181 0.42

maximum variance 39.0 56.7 54.7

average variance 32.4 41 .4 35.7

unscaled average sq bias 1 .05 1 .14 1.23

ratio 5.0 5.0 5.0

average MSE 7940.0 5720 3120.0

1correlation I max 0.91 0.92 0.74

jcorrelation I average 0.37 0.30 0.20

(correlation (% non zero 15 17 28

Tabel B1 Eigenschappen van de berekende proefopzetten

Na het uitvoeren van de SYSNOISE-analyses van de akoestische verliesfactor voor alle klokken in de

proefopzet voor de 4 even modes, zijn er regressiemodellen op de vergaarde data gefit m .b.v. het

programma CADE [4] . Op trial-and-error basis zijn de modellen 1 en 2 (die voor het bepalen van de

proefopzetten gebruikt zijn) uitgebreid met termen totdat een "goede" fit bereikt werd . Door gebruik te

maken van zowel klokken uit de set van 1220 als uit de set van 577 kandidaatklokken was het mogelijk

vierde-orde termen aan het regressiemodel toe te voegen . Uiteindelijk is gebruik gemaakt van een

volledig vierde-orde polynoom in de 7 straalvariaties, uitgebreid met frequentietermen tot en met de

vierde macht, plus mengtermen van straalvariaties met de frequentie . Het totale regressiemodel bevat

1 constante, 32 hoofdtermen en 469 interactietermen . In de regressie-analyse zijn zowel de waarden

voor de straalvariaties als de frequentiewaarden genormeerd m .b.t de referentieklok. Er geldt :

-3.0sr,s 3.0, i=1,7

f w 1 .0



Hierbij komt de dimensieloze waarde 1 .0 van een straalvariatie overeen met 5% variatie . De frequentie

is genormeerd m.b.v. de frequentie van de referentieklok voor de betreffende eigenmode .

In figuur B4 t/m B8 zijn de akoestische verliesfactoren, berekend voor de verschillende eigenmodes,

uitgezet tegen de frequentie van de eigenmode. Figuur B4 bevat de 326 datapunten voor mode 2-1*,

voor de proefopzet die alleen uit de set van 1220 kandidaatklokken gekozen is (in het vervolg

aangeduid met een *). Figuur B5 bevat de 301 datapunten voor mode 2-1, voor de proefopzet die 200

klokken uit de set van 1220, en 100 klokken uit de set van 577 kandidaatpunten bevat . De data in

figuur B6, B7 en B8 voor respectievelijk mode 2-2, 4-1 en 6-1 zijn verzameld voor dezelfde proefopzet

van 301 klokken .

Uit deze figuren blijkt duidelijk dat de akoestische verliesfactor met de frequentie van de eigenmode

gecorreleerd is .

De resultaten van de regressie-analyse, in termen van verklaarde variatie en maximale relatieve fout

in de voorspelling van de oorspronkelijke data, zijn weergegeven in tabel B2 .

verklaarde variatie max. rel . afwijking

mode 2-1* 0.97795 307.65

mode 2-1 0.82587 -2146.74

mode 2-2 0.99887 -73.96

mode 4-1 0.99739 -18.19

mode 6-1 0.69812 -16.29

Tabel B2 Resultaten van de regressie-analyse voor de 5 regressiemodellen

Opvallend is dat de, in eerste instantie als slecht beoordeelde resultaten van mode 2-1* veel beter zijn

de resultaten van mode 2-1 . Hierbij is het regressiemodel aangeduid met mode 2-1, gebaseerd op

dezelfde proefopzet als de modes 2-2, 4-1 en 6-1 .

Een tweede beoordeling van de opgestelde regressiemodellen wordt uitgevoerd m .b.v. een 40-tal
random gekozen klokken. Voor deze klokken zijn zowel de straalvariaties als de diktevariaties random

gekozen. Hierbij is wel rekening gehouden met de eisen :

xiE[-15%, 15%], i=1,7

ti E[-30%, 30%] , j = 1, 13

K-xF, 1 s10%, i=2,7



Voor deze 40 klokken is m .b.v. SYSNOISE voor alle 4 de even modes de akoestische verliesfactor

berekend. Vervolgens zijn de akoestische verliesfactoren voorspeld m .b.v. de 5 opgestelde

regressiemodellen. Hierbij zijn de optredende diktevariaties verwaarloosd, aangezien de opgestelde

regressiemodellen geen termen in de diktevariaties bevatten . In figuur B9 t/m B13 zijn de numeriek

berekende en de m.b.v. de regressiemodellen voorspelde waarden voor de akoestische verliesfactoren

van de 4 even modes weergegeven. In deel A van de figuren zijn steeds de numeriek berekende en

de voorspelde waarde van de akoestische verliesfactor voor de 40 random klokken en de referentieklok

uitgezet tegen het kloknummer (de referentieklok is nr . 1). In deel B van de figuren zijn steeds de

relatieve afwijkingen voor de voorspelde akoestische verliesfactor uitgezet tegen de kloknummers . Uit

deze figuren blijkt duidelijk dat de regressiemodellen de juiste grootte-orde van de akoestische

verliesfactoren voorspellen. De relatieve afwijkingen zijn echter vaak erg groot . Bovendien blijken de

regressiemodellen ook negatieve waarden voor de akoestische verliesfactoren te voorspellen, hoewel

deze fysisch gezien altijd groter of gelijk aan 0 moeten zijn . Vooral het model voor mode 6-1 geeft veel

negatieve voorspellingen .

Conclusies

Waarschijnlijk is het fenomeen van akoestische verliezen t .g.v. geluidsuitstraling te complex om met

een relatief simpel polynoommodel nauwkeurig gemodelleerd te worden . Desondanks voorspellen de

opgestelde regressiemodellen de grootte-orde van de akoestische verliesfactor redelijk .
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Appendix C - Werkwijze bij de akoestische analyse van een klok

In deze appendix wordt weergegeven hoe van een in DYNOPT berekende klok een akoestische

analyse met SYSNOISE kan worden uitgevoerd .

Uitgangspunt is het programma DYNOPT. Hiermee kunnen voor een bepaalde klokvorm

eigenfrequenties en eigènmodes berekend worden . In respons.in kan men aangeven voor welke

eigentrillingsvormen deze structurele analyse wordt uitgevoerd. Meestal wordt hierbij de klok

beschreven met 19 kwadratische ringelementen en 98 knooppunten (waarvan er 79 op het

klokoppervlak liggen) .

Er is gekozen voor postprocessing met het programma I-DEAS, waarbij gebruik wordt gemaakt van

de mogelijkheid om "universal files" (volgens format SUPERTAB) in te lezen . Daarom is er een

subroutine unvout in DYNOPT ingevoegd, die ervoor zorgt dat de file dynopt.unv wordt

aangemaakt: een universal file met daarin de knooppuntscoórdinaten, de element-connectivity tabie

en per eigenmode de verplaatsingen in de knooppunten met de corresponderende eigenfrequentie .

De eigenvectoren worden zodanig genormeerd dat voor de (modale) kinetische energie van de klok

geldt dat E .„ = 1 . In de file unvout.in kan men aangeven hoeveel en welke van de berekende

eigentrillingsvormen worden uitgevoerd naar de universal file .

Met het programma unvren kan de naam van dynopt.unv worden gewijzigd in een zelf gekozen

naam, bijv . b001 .unv, waarbij tevens overal in de file deze naamswijziging wordt doorgevoerd .

Voor het aanmaken van de SYSNOISE-mesh kan men kiezen tussen de programma's sysin

(kwadratische schaalelementen) en Isysin (lineaire schaalelementen) . De werking van deze

programma's is gelijk. Eerst wordt er gevraagd welke universal file als invoer moet dienen .

Vervolgens wordt gevraagd hoeveel elementen in omtreksrichting van de klok aangemaakt moeten

worden. Bij oneven modes heeft dit aantal elementen betrekking op een halve klok, bij even modes

op een kwart klok . In de file sysin.in kan men aangeven hoeveel en welke van de (meestal 79)

knooppunten op het klokoppervlak men wil gebruiken om de verticale doorsnede te beschrijven . Bij

kwadratische elementen moet het aantal knooppunten minus 1 deelbaar zijn door 2 . Bij elke

gekozen eigenmode worden de verplaatsingen in de knooppunten op de omtrek van de klok

berekend .

Een voorbeeld: de universal file b001 .unv bevat de even modes 2-1 en 2-2 en de oneven mode 3-

1 . Men kiest het aantal elementen op de kwart klok 12 en op de halve klok 16 .

Er worden dan ddor sysin of Isysin twee universal files aangemaakt: b001q12.unv en b001hl 6.unv .

De eerste bevat een mesh van de kwart klok en datasets met verplaatsingen behorend bij mode 2-

1 en mode 2-2. De tweede bevat een mesh van de halve klok en een dataset met verplaatsingen

behorend bij mode 3-1 . Deze universal files zijn bedoeld om de mesh in SYSNOISE in te voeren,

maar men kan ze natuurlijk ook bekijken in I-DEAS (bijv. "deformed geometry"-plaatjes zoals Figuur



C1 en C2) .
Tevens worden B001Q12 .21D, B001Q12.22D en B001H16 .31D aangemaakt, files waarin naast de

eigenfrequentie de knooppuntsverplaatsingen "free-format" worden weggeschreven, zodanig dat

deze in SYSNOISE kunnen worden ingevoerd om de randvoorwaarden (normaalsnelheden op de

wand) te kunnen bepalen.

Daarnaast worden door sysin of Isysin B001 Q12.21 C, B001 Q12 .22C en B001 H16.31 C aangemaakt .

Dit zijn commandofiles waarmee men SYSNOISE in batch-mode kan draaien (dit kan met het

SYSNOISE-commando: READ <naam commandofile». Bij interactief werken kan men de

commando's uit zo'n file zelf handmatig invoeren. B001Q12.21C ziet er als volgt uit:

LOGFILE B001Q12 .21L

OPTION BEM COLLOCATION EXTERIOR

INPUT MESH FORMAT SUPERTAB FILE "b001q12 .unv"

TITLE "b001q12 .21"

SYMMETRY PLANE X=0

SYMMETRY PLANE Y=O

GENERATE VELOCITY FILE B001Q12 .21V FROM DISPLACEMENTS FILE

B001Q12 .21D NODE ALL RETURN

READ B001Q12 .21V

RESPONSE FREQUENCY 4 .25333E+02 SAVE POTENTIALS STEP 1 FILE B001Q12

RETURN

OUTPUT POTENTIALS FORMAT SUPERTAB FILE "b001q12 .21p"

EXIT

Opmerkingen: 1 Bij het werken in batch-mode wordt de schermuitvoer weggeschreven in

een logfile (dit commando niet gebruiken bij interactief werken) .

2 We hebben hier te maken met een "exterior problem", dit kan in SYSNOISE

alleen met de Boundary Element Method . Er is gekozen voor BEM

collocation omdat hierbij het uitgestraalde vermogen P,~, meteen wordt

uitgerekend (Het alternatief is BEM variational) .

3 De universal file met de mesh wordt ingelezen, waarbij andere datasets dan
knooppunten en elementen worden genegeerd .

4 Een titel wordt toegekend aan alle uitvoer .

5/6 Door gebruik te maken van symmetrie hoeft voor deze even mode slechts

het gedeelte met positieve x- en y-coórdinaten gemodelleerd te worden . Bij

oneven modes geldt alleen y=0 als symmetrievlak en dient het gedeelte

met positieve y-coórdinaten gemodelleerd te worden (NB. de z-as is de

rotatie-as van de klok) .

7 Voor eik knooppunt wordt uit de eigenfrequentie en de

knooppuntsverplaatsingen de normaalcomponent van de snelheid berekend

en vervolgens in de vorm van een BOUNDARY-commando weggeschreven



naar een velocity-file . Zo'n commando legt de normaalsnelheid in een

knooppunt als randvoorwaarde op .

8 De commando's uit de velocity-file worden ingelezen en daarmee de

randvoorwaarden opgelegd.

9 De respons bij de eigenfrequentie wordt berekend en de resultaten

weggeschreven naar een binary file (hier: B001Q124253.POT) . Voor

verdere akoestische analyse kan in een andere SYSNOISE-sessie deze file

worden opgevraagd met het commando SEARCH . Bij elke

responsberekening wordt de frequentie f, het uitgestraald vermogen P,,, en

de stralingsefficiéntie a naar een file POWER .RES geschreven .

10 De resultaten (druk p, snelheid v en intensiteit I op het oppervlak) worden

naar een universal file weggeschreven voor post-processing . Deze file is

niet opvraagbaar binnen SYSNOISE .

11 De SYSNOISE-sessie wordt beéindigd .

Vervolgens wordt door sysin of Isysin B001Q12.21J, B001Q12.22J en B001H16.31J aangemaakt.

Deze files bevatten een script en kunnen als job in een batch-queue geplaatst worden . Zo'n job

omvat o.a. het runnen van SYSNOISE behulp van de hiervoor beschreven commando-files, en het

berekenen van de akoestische stralingsverliesfactor ij . met het programma etarad uit de gegevens

van POWER.RES (de gevonden waarden voor de verliesfactor komen in b001q12 .21e, etc. te

staan), het wijzigen van de naam van de binary files in B001 Q12.21 B, etc ., en het wegschrijven van

de "tail" van de logfiles naar B001Q12 .21T, etc., zodat men hierin eventuele foutmeldingen altijd

kan terugvinden .

Tenslotte maakt sysin of Isysin de files B001 .SUB en B001 .REM aan. Door nu B001 .SUB als job in

een batch-queue te plaatsen wordt ervoor gezorgd dat B001Q12.21J, B001Q12.22J en

B001H16.31J en als laatste B001 .REM op hun beurt in de queue komen te staan . B001 .REM zorgt

voor het verwijderen B001Q12.21J, B001Q12 .22J, B001H16.31J, b001q12.unv en b001h16.unv.

Men kan ook sysinvs of isysinvs gebruiken. Deze programma's zijn puur gericht op het berekenen

van ij' ; hierbij worden universal files alleen gebruikt om de mesh in SYSNOISE in te lezen .



SDRC I-DEAS 1 0 Pre/Post Processing
DATABASE B1_11029
VIEW FROM ABOVE

Task Post Processing
Model- 1-FE_MODEL1

DISPCWNTMOD~AG MIN : 0 OOEDO1MXT1E1 fl DÉ N0T5 FICATION

3-APR-90 11 50 59

DISPLAY . No stored OPTION

Associated Workset : 1-WORKING_SET1

Figuur Cl Vervormde geometrie van de referentieklok (kleine-terts klok) voor de
eigenmode 2-1, behorend bij de grondtoon



SDRC I-DEAS 1 0 : Pre/Post Processing
DATABASE B1_19029
VIEW : FROM ABOVE

Task Post Processing
Model- 1-FE_MODELI

DISPEÁCEMENTMOD A AG MIN : 0 OOED+003F1AMX~51 20E N05 FICATION

9-APR-90 15 30 99
UNITS SI

DISPLAY No stored OPTION

Associated Workset : 1-WORKING_SET1

LX

Figuur C2 Vervormde geometrie van de referentieklok (kleine-terts klok) voor de
eigenmode 2-2, behorende bij de priem .


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65

