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VOORWOORD. --------

Dit is het verslag van een onderzoek door J.G.A.M. v. Heck 

voor zijn eindstudie aan de afdeling der werktuigbouwkunde 

van de T.H. Eindhoven. Als einddoel van dit onderzoek 

werd het ontwerp van een meetmethode gesteld; een meetmethode 

waarmee geluidsbronnen bij een pers opgespoord kunnen worden. 

Na een literatuuronderzoek werd in januari 1979 begonnen 

met de metingen; de verslaglegging was in juli 1979 klaar. 

Ik wil mijn begeleider Ir. J.A.W. Hijink en afstudeerhoogleraar 

Prof.Dr.Ir. A.C.H. v.d. Wolf hartelijk dank en voor 

de hulp en raadgevingen waarmee zij het onderzoek steeds 

begeleid hebben. Ook Dr.Ir. J.P.A. Berhault was steeds 

bereid bij te staan met raadgevingen in verband met geluids-

me.tingen. Verder wil ik aIle leden van de vakgroep PT 

bedanken voor de hulp die ik van hun gekregen hebe 

Tenslotte wil ik nog iedereen bedanken die naast mIn studie 

voor morele steun en gezelligheid gezorgd heeft: mIn collega

studenten, huisbewoners, de roeivereniging th~ta en de rest 

van de nederlandse roeiwereld, de verenigingen Dekate Mousa 

en Demos, maar bovenal mIn ouders die dit allemaal mogelijk 

gemaakt hebben. 
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SAMENVATTING. 

Dit is de verslaglegging van een onderzoek naar een meetmethode 

om lawaaibronnen bij persen op te sporen. Hiermee wordt de 

kloof verkleind die bestaat ttissen enerzijds een groot aantal 

persen die teveel lawaai maken en anderzijds een set be

strijdingsmiddelen die door de industrie ontwikkeld is. 

Er is gekozen voor een methode op basis van metingen in 

het frequentiedomein, die tegenwoordig snel en eenvoudig 

uitgevoerd kunnen worden met een digitale fourier-analyser. 

Na de inlei4ing en probleemstelling volgen in hoofdstuk II 

enkele wiskundige achtergronden van deze transformatie. 

Ook worden toepassingen van de fourier-transformatie 

bij de bestudering van dynamische systemen besproken. 

Diverse systeemrelaties worden afgeleid, waaronder de 

koherentie-fUnktie, die een zeer belangrijke rol gaat spelen 

bij het speurwerk naar geluidsbronnen. In hoofdstuk III 

wordt besproken hoe deze technieken voor praktisch gebruik 

geschikt gemaakt worden in een digitale fourier-analyser. 

Voordat het signaal getransformeerd kan worden moet het 

eerst enkele bewerkingen ondergaan. Principiele fouten 

die bij deze bewerkingen en bij de meting gemaakt 

worden zijn ook besproken tezamen met de methodes die 

ontwikkeld zijn om de invloed hiervan te verwijderen of 

te verkleinen. Voordat met deze apparatuur aan een pers gemeten 

werd moest eerst ervaring worden opgedaan in het meten en 

analyseren van geluid. Hiertoe werden er metingen uitgevoerd 

aan een "ruisende" radio en een staalplaat die met een hamer 

in trilling werd gebracht. Deze metingen worden in hoofdstuk IV 

besproken. Nadat het gebruik van de korrektiemethode met 

de koherentie-fllnktie bij deze eenvoudige systemen was 

uitgetest kon begonnen worden met de geluidsmetingen aan 

een pers. In hoofdstuk V wordt de meetopstelling hiervoor 

gegeven waarbij de pers in de geluidskamer is opgesteld. 

Er werden enkele coherent output power spektra berekend 

die de bijdrage van een bepaalde geluidsbron aan het totale 

lawaai weergeven. 
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Wanneer verschillende van deze spektra opgeteld worden 

blijkt er een goede overeenkomst te bestaan met het 

totale geluidsvermogen spektrum. 

Als a:fslui ting van di t hoof'dstuk worden de metingen 

besproken die in de werkplaats uitgevoerd zijn. De 

methode bleek ook hier goed bruikbaar te zijn. 

In het laatste hoof'dstuk is tenslotte een puntsgewijs 

meetvoorschrif't gegeven waarmee de bijdrage van bepaalde 

lawaaibronnen van een gegeven pers aan het totale 

geluidsbeeld gemeten en berekend kan worden. 
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SYMBOLENLIJST. 

a , b 
n n 

T 

Ic (f)t 
n 

'fn(f) 

~ 
~ 
'P- l 

H (f) 

h(t) 

Qi(f) 

~( f) 

x(t) 

y( t) 

Sx(f) 

Sy(f) 

Gxx(f) 

G (f) yy 

Gxy{ f) 
R (t) xx 
R (t) yy 
R (t) yx 
tf 2(f) 

Hoeksnelheid (rad/s) 

Hoeksnelheid van de grondfrequentie (rad/s) 

Tijd. (s) 

fouriercoefficienten 

Periodetijd (s) 

Amplitudespektrum 

Fasespektrum (rad) 

Trans forma tie 

Fouriertransformatie 

Inverse Fouriertransformatie 

Overdrachtsf'unktie of transfer-function (TRANS.) 

Impulsresponsie of stootkarakteristiek (IMPLS) 

dempingskonstante 

fasehoek van de overdrachtsfunktie (rad) 

Ingangssignaal van een systeem 

Uitgangssignaal van een systeem 

Lineair spektrum van het ingangssignaal (L SPEC) 

Lineair spektrum van het uitgangssignaal (L SPEC) 

Vermogensspektrum of Auto-power spektrum 

van het ingangssignaal (A SPEC) 

Vermogensspektrum of Autopower spektrum 

van het uitgangssignaal (A SPEC) 

Cross Power spektrum (C SPEC) 

Auto-korrelatie van het ingangssignaal (A CORR) 

Auto-korrelatie van het uitgangssignaal (A CORR) 

Cross-korrelatie (C CORR) 

Koherentie-fllnktie (COHER) 

f Frequentie waarmee het signaal bemonsterd wordt (HZ) sample 
Gll • 2 (f) Gekonditioneerd auto-power spektrum van ingangssignaal 1 

waarbij de invloed van ingangssignaal 2 gealimineerd is 

G 2(f) Gekonditioneerd auto-power spektrum van het uitgangsyy. 
signaal waaruit de invloed van ingangssignaal 2 

gealimineerd is 

Gly• 2 (f) Cross-power spektrum, gekonditioneerd door de invloed 

van ingangssignaal 2 te verwijderen 
2 

Y Partiale koherentie-funktie tussen ingangssignaal 1 Oly.2 
en het uitgangssignaal. 
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VERKLARING VAN DE SYMBOl-EN BIJ DE GRAFIEKEN. 

X & Y waarden van de cursors. 

A SPEC, C SPEC, L SPEC, COHER, TRANS, IMPLS, A CORR, C CORR; 

Zie symbolenlijst; TI AVG = time record, HIST = histogram. 

Recordnummer van de geheugenplaats op het cassettebandje 

waar de grafiek is opgeslagen 

Aantal metingen dat gemiddeld is 

Aanduiding dat de harmonischen van de frequentie 

van de X-cursor ingetekend zijn 

Aanduiding da t de grafiek niet met de originele 

schaalwaarden getekend is.--------~ 
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IMAG: Imaginaire dee 1 

REAL: Reeele deel 

y. 2. 0000 K 
.. ~ HARMONIC 

'Aa 5 EXPAND 

HZ 

t 
HZ: Frequentie in Hz. 

LGHZ: Logaritme van frequentie, 
schaal in HZ. 

SEC: Tijd in sekonden 

VLT: Voltage v. ingangssignaal 

REAL: Reeele deel van berekend 
spektrwn 
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HOOFDS'IUK I. INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING. 

In de technisdhe maatschappij van vandaag is het moment 

aangebroken waarop niet aIleen gekeken mag worden naar de: 

ekonomische belangen van nieuwe ontwikkelingen maar waar 

steeds meer aandacht besteed zal moeten worden aan de 

gevolgen hiervan voor het milieu. Hieronder valt, uiteraard, 

het milieu waarin de werknemers hun arbeid moe ten verrichten. 

In de Nederlandse industrie blijkt geluid een van 

de grote "vervuilers lt te zijn; 49% van de nederlandse bedrijven 

heeft een geluidsdrukniveau dat hoger ligt dan 80 dB(A); 

een niveau dat internationaal erkend is als de grenswaarde 

waarboven kans bestaat op beschadiging van het menselijk 

gehoororgaan. Het meest luidruchtige proces dat algemeen 

in de industrie wordt toegepast is het stampwerk op 

persen; vooral het ponsproces produceert erg veel lawaai. 

In de wetgeving wordt, vooral internationaal gezien, steeds 

meer werk gedaan om deze schrikbarende geluidsprodukties 

aan banden te leggen. In Nederland bestaat nog geen 

echte norm die door de overheid gesteld is, maar deze wordt 

zeer spoedig verwacht. 

De fabrikanten v~lpersen en gereedschappen besteden 

tegenwoordig veel meer tijd aan dit lawaaiaspekt dan 

vroeger gebruikelijk was. Bij het ontwerp van een nieuwe 

pers worden lawaaiarme onderdelen en konstrukties toegepast. 

Nieuwe ontwikkelingen in de hydrauliek en de elektronica 

vinden bijvoorbeeld toepassingen in regelsystemen die 

het persontlastingslawaai verminderen. 

Ook bij persen die al een tijd in gebruik zijn bestaan 

mogelijkheden tot geluidsreduktie; zij het in mindere 

mate. Voorbeelden hiervan zijn de inbouw van snijslagdempers, 

leiplaatvertragingsmechanismen en afgeschuinde snijders. 

Welke van deze middelen bij een gegeven pers toegepast 

moeten worden is vaak een zaak van ervaring en ui tproberen. 
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Het menselijk oor is niet objektief genoeg om bepaalde 

bronnen die een totaal lawaaibeeld veroorzaken te 

onderscheiden; een geluidstechnikus vertrouwt nooit 

op zijn gehoor! 

Er bestaat in de lawaaibestrijding bij persen dus een 

kloof met aan de ene kant het probleem van een groot 

aantal luidruchtige persen en bewerkingsprocessen en aan 

de andere kant een set bestrijdingsmiddelen die per 

lawaaisoort toegepast ~unnen worden. Nu is er nog 

behoefte aan een objektieve methode waarmee lawaaibronnen 

bij het ponsproces kunnen worden opgespoord; naar aanleiding 

van de resultaten van de meting kan dan gekozen worden 

uit de gegeven set bestrijdingsmiddelen. In dit verslag 

wordt getracht de kloof te verkleinen. 

Er kunnen verschillende wegen bewandeld worden bij het 

opstellen van zo'n meetmethode. Voor de hand liggend is 

toepassing van een variant op parametervariatie; het 

geluid wordt gemeten bij steeds wisselende kondities. 

Het proces zelf kan beinvloed worden door ander materiaal 

te gebruiken, ander gereedschap in te spannen, keuze 

van een andere snijspleet enz., terwijl aan de pers en 

het stempelhuis konstruktieve veranderingen aangebracht 

kunnen worden, zoals verwijderen van de leiplaat, 

geluidsisolatie van bepaalde onderdelen e.nz •• 

Het voordeel van deze methode is het feit dat er we~nig 

meetapparatuur nodig is. Er kleven echter enkele grote 

nadelen aan deze meetopzet. Het wijzigen van konstrukties 

is arbeidsintensief en niet altijd mogelijk, zodat het 

doormeten van een pers enkele weken in beslag kan nemen. 

Bovendien moet voor elke pers weer een nieuwe methode 

opgesteld worden afhankelijk van de mogelijkheden van 

de konstruktieve wijzigingen. 

Een andere methode die uitgewerkt kan worden is het 

analyseren van het lawaai als fllnktie van de tijd. 

De verschillende lawaaibronnen beginnen meestal niet 

op precies hetzelfde moment. Het schakellawaai gaat 

bijvoorbeeld altijd voor een gedeelte vooraf aan het 

persontlastingslawaai. Door de tijdverschillen nauw-
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keurig te meten is men in staat versohillende lawaaisoorten 

te soheiden. Helaas zijn de mogelijkheden beperkt omdat het 

geluid van de verschillende bronnen vaak in elkaar over

loopt. 

In dit verslag wordt getraoht de geluidsbronnen met een 

derde methode te soheiden. Elke lawaaibron bezit namelijk 

zijn karakteristieke fourier-getransformeerde of 

"frequenoy signature". De spektra van de versohi llende 

bronnen lopen uiteraard volledig in elkaar over, 

zodat het niet mogelijk is de invloed van een bepaalde 

bron meteen uit het spektrum van het totale geluid te 

herkennen. Er bestaan eohter mathematisohe fUnkties in het 

frequentiedomein die een relatie leggen tussen twee signalen. 

Er zal gebruik gemaakt worden van deze funkties bij het 

speurwerk naar de geluidsbronnen bij een pers. Deze funkties, 

de koherentie-fUnktie en het oross-power spektrum, kunnen 

berekend worden uitgaande van een fourier transformatie 

van twee signalen. Deze tran.sfonnaties zijn in tegenstelling 

tot vroeger nu erg snel en eenvoudig uit te voeren; een 

ontwikkeling die voornamelijk een gevolg is van de hoge 

vluoht die de mikroelektronika de laatste tijd doormaakte. 

Met een modeme fourier-analyser kunnen de metingen in 

~~n ! twee dagen uitgevoerd worden. Na interpretatie kan 

dan ongeveer gezegd worden met welk vermogensspektrum 

een bepaalde geluidsbron bijdraagt aan het lawaaibeeld. 

Aan de hand hiervan kan dan een keuze gemaakt worden 

uit de besohikbare bestrijdingsmiddelen. 
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HOOFDS1UK II. DE FOURIERTRANSFORMATIE. 
~=_._=== ==__ -=_=_L ____ == _ _ =---

It.l Inleiding. 

Om bij geluidsmetingen verder te gaan dan aIleen het 

meten van de geluidsemissie is het noodzakelijk 

om meer geavanceerde apparatuur te gebruiken dan de 

bekende geluidsdrukmeter met het A-waarderings~ilter. 

Het is vaak nodig om dan in het ~requentiedomein te 

gaan kijken; hoeveel geluid wordt er van iedere ~re

quentie uitgezonden en is er verband met de ~requentie

spektra van andere fYsische ~enomenen zoals trillingen 

o~ varia ties in krachten? Voorheen was het zeer moeilijk 

om in het frequentiedomein te komen maar de vorderende 

elektronika maakt het mogelijk een digitale signaal 

analyser te maken op basis van de Fast Fourier Trans~orm. 

De ingangssignalen worden omgezet in een groot aantal 

(digitale) waarden, waarop door middel van een 

micro-processor de ~ouriertrans~ormatie wordt toegepast. 

Voordat deze analysers besproken worden wordt eerst 

de fouriertransformatie behandeld. 

II.2 De Fouriertransformatie. 

In de wiskunde is bewezen dat elke periodieke en 

stuksgewijs gladde fUnktie te schrijven is als een 

som van een konstante (de gemiddelde waarde) en een 

groot aantal sinus en cosinusfUnkties. 

In ~ormule: 

00 

'2:: (a .cos(n.c.v .t) + b asin(n.w .t» non 0 = 
n=l 

t( ~(t+) + ~(t-) ) 

Indien de fUnktie kontinu is wordt de rechterkant 

(II. 1 ) 

van de vergelijking gelijk aan f(t). De koe~ficienten 

a en b kunnen bepaald worden door formule II.I n n 
bijvoorbeeld met cos(m.W .t) te vermenigvuldigen voor 

o 
m"1 1 en termsgewijs over het interval (-tT,tT) te integreren. 
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In Lit 1 wordt bewezen dat de reeks uniform konvergent 

is, zodat het integraa1 en het som-teken omgewisse1d 

mogen worden. 

Na deze bewerking voIgt dan: 

1T 

1[Lff(t)ecos(m.!.\) .t).dt 
1T J 0 -1[ 

tT 
= ta" J cos (mew. t) • dt 

o -tT 0 

+ 
1T 

2>( cos(m.W .t).cos(n.tO .t).dt 
~TJ 0 0 

-2 

+ 

+ 

+ 
00 tT 
~b • jcos(m .. W .t).sin(n.r.v .t).dt 

-1 n ~T 0 0 
(II.2) 

n_ -2 

Op grond van de orthogona1iteitsre1aties 

tT 
L(cos(m.~ .t).sin(n.W .t).dt = 0 _tTl 0 0 

(II.3a) 

tTl 
cos(m.W .t).cos(n.W .. t).dt -tT 0 0 {

o als m 1= n 
= tT als m = n 1= ° (II.3b) 

T als m = n = 0 

1T 

1[Lf sin(m.(.c) .t).sin(n.w .t).dt 
1 T J 0 0 -1[ 

a1s m 1= n 
als DI = n (II.3c) 

is het rechterlid in vergelijking II.2 gelijk aan t.T.am 

In bovenstaande formules geldt steeds T = 2.7f~o· 
De bepaling van de ko~fficienten a en b gaat op dezelfde o m 
manier. 

Formule II.I kan ook met behulp van komplexe funkties 

beschreven worden, immers sin('!) = (exp(i~) - exp(-itf »/2.i 

en cos(r) = (exp(i.9') + exp(-i.Y»/2. 

De fourierreeks krijgt dan de volgende vorm: 

cD 
f(t) =B 

n:::l 
c .. exp(i.n.W .t) n 0 

(II. 4) 

Door vermenigvuldiging met de faktor exp( -i .m.W .. t) en o 
door daarna elke term te integreren van -tT tot tT kan 

de konstante c bepaald worden. m 

c = m 

tT 1 f(t).exp(-i.m.W.t).dt 
T 0 -tT . (II.5) 
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Ret !req~e~tie~p~k!~ van de fUnktie 

als de koe££icient c als £unktie van 
n 

f(t) is nu gedefinieerd 

de hoeksnelheid W • 

Daar in het voorgaande de koe££icient c slechts voor 
n 

een bepaald aantal waarden vanU) bestaat (W= n.w) is hier 
o 

sprake van een lijnenspektrum. 

Men kan de komplexe grootheid cook schrijven als: 
n 

(11.6) 

lcnl (tV) noemt men het ampli tudespektrum van f( t) 

~n (to) noemt men het £asespektrum van f( t) 

Ret voorgaande verhaal is slechts geldig voor £unkties 

die periodiek en stuksgewijs glad zijn. De interesse 

gaat echter vaak uit naar de beschrijving van niet

periodieke funkties. 

Aangenomen wordt: 

_~ If(t)J.dt is konvergent 

f(t) is stuksgewijs glad op elk eindig interval 

De funktie g(t) wordt ingevoerd als: 

{ 

f(t) 
g( t) = 0 

voor I t\ ~ c 

voor I t I ~ c 

Deze funktie wordt nu periodiek voorgezet met periode 

T') 2.c Deze funktie kan nu worden ontwikkeld in een 

£ourierreeks: 

t(g(t+) + g(t-» = 

met c = n 
1 
T 

00 

L; c • exp (i. n. LV • t) 
n=l n 0 

Rierin is F(n.Wo) gedefinieerd als: 

c 
F(n.WO) = [g(t).exP(-i.n.wo·t).dt 

-c 

(11.7a ) 
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Uitgeschreven wordt deze reeks: 

t(g(t+) + g(t-» = l2~.( •••• + W .F(-2W ).exp(-2.i.~ .t) + 
II 0 0 0 

+ tv • F( -UJ ). exp (-i.U) • t) + ~ • F( 0) + o 0 0 0 

+ tAl • F (W ). exp ( i • IJ • t) + W • F ( 2 W ). exp ( 2. i • W • t) + •••••• ) 
o 0 000 0 

(II.7b) 

Dit is op te vatten als een Riemann-som van de fUnktie 

F(W ).exp(i.CV.t), waarbij het interval (-0\:::),00) opgedeeld 

is in intervalletjes ter breedte ~ • 
. 0 

Wanneer c en T naar oneindig gaan en CJ naar nul dan is 
o 

te verwachten dat deze Riemann-som in het limietgeval 

overgaat in een integraal. (integraalstelling van Fourier) 
QIO 

H1'( t+) + 1'( t-» ~ h . j F(II:J) • exp( i.W. t).dW (II.B) 

(,)10 -00 

Hierin is: F(W) =-J f( t). exp( -i.ev. t) .dt 

Een bewijs van deze integraalstelling van Fourier 

wordt gegeven in lit 2. 

F( W) heet de Fouriergetransformeerde van de fUnktie 

f(t) en wordt als het ware aan f(t) toegevoegd. Evenzo 

kan aan F(W ) de fUnktie f( t) worden toegevoegd, di t 

noemt men de inverse Fouriertransformatie. 

In tabel II.l wordt aangegeven hoe bepaalde eigenschappen 

in het tijddomein doorwerken in het frequentiedomein. 

Voor de bewijzen wordt weer verwezen naar lit 2. 

f(t) F(W) 
Re 1$ E:!i F(-LO) = F*(+W) 

Zuiver imaginair F{-LV ) = -F*{ +L..J ) 

even Even 

on even Oneven 

reeel, even Reeel,even 

reeel,oneven Zuiver imaginair, oneven 

zuiver imag, even Zuiver imaginair, even 

zuiver imag, on even Reeel, oneven 

Tabel II.l 
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Tot slot worden hier nog enkele eigenschappen en reken

regels opgesomd zonder afleiding en bewijs. Hiervoor 

wordt verwezen naar lit. 2.Zij dienen slechts om een 

beter inzicht te verkrijgen wat de Fouriertransformatie 

met een gegeven funktie doet. 

1.Lineaire bewerkingen: 

.al·fl(t) + a 2·f2 (t) ~~ 

2.Reciprociteit: F(t) 

3.Konjugatie: fK(t) 

4.Schaalverandering: 

alFl (W ) + a 2F2 (c.v ) 
- . . 

~+ 2.::rt. f ( - W) 
+-+ FK(_W) 

f(a.t) ~~ '!I . F(~) Voor reeele a ~ 0 

5.Verschuiven in de tijd: 

6.Verschuiven in frequentie: 

Hieruit kan het zogenaamde "modulatietheorema" 

afgeleid worden: 

f(t).cos( W .t) +-+ t(F(W- Wo) + F( rJ+ Wo» 
.. tt. 0 

modulatie drager 

7. Differentiatie naar de tijd: 

f(n)(t) mits lim f(k)(t) = ° 
t .. :t oc::> 

(II. 9) 

(II.lO) 

(II.ll) 

(II.12) 

(II.13) 

(II.14a) 

(II.14b) 

voor k = O,l, ••• n-l (II.lS) 

8. Integratie naar de tijd: 

t F( W) 00 

/ f (1:" ). d T ... mi t s If ( t) • d t = F ( 0) = 0 (I I. 16 ) _ i.W J~ -- -~ 

9.Integratie naar de frequentie: (_i.t)(n).f(t) ~~ F(n)(~) 
(II.17) 

In Bijlage I zijn nog een aantal funk ties opgenomen 

tezamen met hun Fourier-getransformeerde. 
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II.3 Lineaire systeemrelaties. 

De f'ouriertransf'onnatie blijkt een nuttig middel te 

zijn bij de bestudering van systemen, waarbij een bepaald 

ingangssignaal (als f'unktie van de tijd) een uitgangs

signaal (ook als funktie van de tijd) tot gevolg heef't. 

Schematisch wordt zo'n systeem in f'iguur II.l aangegeven. 

:f( t) ---+.,.--4 SYSTEEM 1----1 ... --- g( t) 

f'iguur II. 1 

We kunnen het systeem voorstellen als een black box 

die een gegeven ingangssignaal transf'onneert naar 

een uitgangssignaal. 

In f'onnule: 

We bekijken in het vervolg aIleen nog maar systemen 

die lineair en tijdinvariant zijn. Met lineair 

wordt bedoeld dat als geldt 

en 

7lf'l(t)1 = gl(t) 

7'{f'2(t)} = g2(t) 
dan moet ook gelden: 

~{alf'l(t) + a 2f'2(t)J = algl(t) + a 2g 2 (t) 

met a l ,a2 willekeurige konstanten. 

De tijdinvariantie eist dat de transf'onnatieoperator 

r onaf'hankelijk is van de tijd. Er kan dan bewezen 

worden (zie lit 2) dat dan moet gelden: 

~exp(i.w.t)~ = H(W).exp(i.~.t) 
Hierin is H(~) een komplexe konstante die af'hangt 

van de f'requen tie (of' de hoeksnelheid W ). 

H(",) wordt de overdrachtsfunktie of' Transf'er genoemd 
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Gevraagd wordt nu de responsie van het systeem op een 

willekeurig ingangssignaal f(t}. (f(t) kontinu) 

Indien f(t) <f-~ F(w) dan geldt volgens formule II.8: 

00 

f ( t) = 2 :1t .;-F (w ). exp ( i .w. t) • dw 
-00 

Het ingangssignaal f(t) kan dus gezien worden als 

een oneindige "som" van exp(i.W. t) funkties. 

De responsie wordt "dus": 
cO 

get) =7(t'(t); = 2:7£.1 F(c.c ).7/eXP(i.Lc).t)}dW = 
-00 

= 2:X.jF( w) .H(W ). exp(i.w. t) • dIU 
-00 

S tel nu ~"' ( w ) • H ( to) = G ("") dan is g ( t) = -:1-1 
( G (W » 

Met behulp van de konvolutiestelling kan dan 

geschreven worden: 

g( t) = f( t) fJ h (t) 

Hierin is h(t) = ~-l(H(W» 
Men kan bewijzen (lit 2) dat h(t) gelijk is aan de 

responsie van het systeem op een impulse h(t) 

wordt ook vaak impulsresponsie of stootkarakteristiek 

genoemd. 

Wanneer men dus van een systeem dat lineair en 

tijdinvariant is de overdrachtsfunktie kent dan is 

het mogelijk om de responsie op elke willekeurige 

funktie (stuksgewijs glad) te voorspellen. In de 

praktijk schrijft men de ov~rdrachtsfunktie vaak als 

en spreekt dan van 

de dempingskonstante ~(w) = - log IH(W)I 

en de fasehoekt(W) = - arg(H(~» 

De tot hier besproken systeemrelaties kunnen sche

matisch in figuur II.l ingetekend worden, zie figuur 

II.2. 

(II.18a) 

(II.18b) 
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x(t) 

1N-----I 

h( t) 

SYSTEEM 

y( t) 

UIT 

S (f) 
Y 

figuur 11.2 De 1ineaire systeemre1aties. 

Hierin 

x(t): 

y( t): 

Sx(f) : 

is: 

Ingangssignaa1 a1s funktie van de tijd 

Uitgangssignaa1 a1s funktie van de tijd 

(lineair) frequentiespektrum van x(t) 

Sy(f) : 

H(f) : 

h( t}: 

(lineair) frequentiespektrum van yet) 

Overdrachtsfunktie of Transfer van het systeem 

Impu1sresponsie of stootkarakteristiek van het systeem. 

11.4 Kwadratische systeem~laties. 

Om het vermogen van een gegeven signaa1 per frequentie

band te bekijken kan gebruik gemaakt worden van het 

autopowerspektrum G (f) of G (f). Dit spektrum kan xx yy 
berekend worden doo~ voor e1ke frequentie de Fourier-

getransformeerde te vermenigvu1digen met zijn komplex 

gekonjugeerde. 

In formu1e: 

G (f) = S (f) • 
SI[ ( f) xx x x (II.19a) 

G (f) = S (f) • 
Sl[ ( f) yy Y Y 

(I1.19b) 

Deze vermenigvu1diging kan in het komp1exe v1ak 

uitgebee1d worden: 

figuur 11.3 Berekening Autopower in komplex v1ak 
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Uit figuur II.3 blijkt dat het autopowerspektrum 

aIleen amplitude-informatie bevat daar de fase altijd 

nul is. 

Om het gemeenschappelijk vermogenper freq. tussen 2 signalen 

te berekenen kan gebruik gemaakt worden van het 

cross-power spektrum. De Fouriergetransformeerde 

van het eerste signaal wordt vermenigvuldigd (in het 

komplexe vlak!) met de komplex gekonjugeerde van de" 

Fourier-getransformeerde van het tweede signaal. 

In formu"le: 

G (f) = S (f) • SK(f) yx Y x (II.20) 

En in beeld in hetkomplexe 
l.m 

figuur II.4. Berekening van het Cross-power 
voor de frequentie fl. 

Het is duidelijk dat dit spektrum zowelamplitude- a1s 

faseinformatie bevat; met andere woorden: de faserelatie 

tussen beide signalen b1ijft bewaard. 

Het Autopowerspektrum en het Crosspowerspektrum 

kunnen gezien worden als kwadratische systeemrelaties. 

Zij kunnen weer in figuur II.1 ingetekend worden; zie 

figuur II.5. 



Tijddomein 

Frequentiedo
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figuur II.5. De kwadratische systeemrelaties. 

Hierin is: 

Rxx(t): Autokorrelatie van het ingangssignaal x(t) 

R (t): Autokorrelatie van het uitgangssignaal yet) yy 
Ryx(t): Crosskorrelatie tussen yet) en x(t) 

Gxx(f): Autopower spektrum van ~ingangSsignaal x(t)l 
Gyy(f'): Autopower spektrum van f1uitgangssignaal y(tH 

G (f): Cross-power spektrum tussen x(t) en yet). yx 

II.5 Af'geleide systeemrelaties. 

In paragraaf II.3 is de overdrachtsfunktie genoemd 

als het quotient van twee lineaire spektra. (S (f) /S (f)) y x 
Lineaire spektra bevatten zowel amplitude als fase-

informatie. De fasehoek die H(f) krijgt als funktie van 

de frequentie is het verschil tussen beide fasehoeken 

van de twee gemeten signalen. Wanneer de overdracht 

met behulp van II.18 gemeten en berekend moet worden, 

en ¥oor statistisch betrouwbare resultaten enkele 

spektra gemiddeld moeten worden, zullen er zeer 

hoge eisen aan de synchronisatie moeten worden gesteld. 

Men kan in de praktijk daarom beter het cross-power 

en hetautopower spektrum berekenen, daar bij deze methode 

de benodigde faseinformatie al in ~~n spektrum opgesloten 

is. 

In formule: 

G (f) = yx 
G (f) xx 

= 
S (f) • Sx*(f) y 

S (f) 
= s:Tri 

x 
(II.2l) 

Zie ook lit 5, waar dit probleem besproken wordt. 
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De tweede afgeleide systeemrelatie, die een zeer grote 

rol blijkt te gaan spelen bij geluidsmetingen is de 

koherentie-£unktie. In paragraaf II.4 is reeds een 

systeernrelatie geintroduceerd in het frequentiedomein, 

die het verband aangeeft tUBsen twee verschillende 

signalen, met behoud van de faseinformatie: nl. het 

cross-power spektrum. Wanneer nu een komponent van een 

bepaalde frequentie in het spektrurn van beide signalen 

door dezelfde bron wordt veroorzaakt, dan zal het verschil 

in de fase konstant zijn. Wanneer nu een aantal keer 

dezelfde meting wordt uitgevoerd en de resultaten gerniddeld 

worden, dan zal deze komponent versterkt worden. De 

komponent die niet van dezelfde bron a£komstig is heeft 

in het cross-power spektrum een random £asehoek en deze komponent 

zal bij meerdere rnetingen naar nul middelen. 

Figuur II.6 verduidelijkt het een en ander in het komplexe 

vlak voor een bepaalde frequentie fl. 

metingen 

- ...... -----... P.e 

gemiddeld 
'1m 

-t-----.,.R.g 
I figuur II.6a. Cross-power voor frequentie flO 

aIle vermogen bij deze frequentie is in beide signalen 
van dezelfde bron a£komstigo 

metingen gemiddeld 

-----~~~----~~e ------~--------~R~ 

£iguur II.6b. Cross power voor frequentie f
1

" 
aIle vermogen bij deze £requentie is voor be1de 
signalen van een andere bron a£komstig. 
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metingen gemiddeld 

\l1\li II'Y/ ~ (If) GY)( (~~) e~ (~1) 

Or ; 

fle e Ra 

Figuur II.6c. Cross-power bij frequentie fl. 
Een gedeelte van het vermogen in beide signalen is 
van dezelfde bron af-komstig, een gedeelte niet. 

Wanneer Cross-power spektra gemiddeld worden ontstaat 

dus een spektrum dat per frequentie het gemeenschappelijk 

vermogen aangeeft dat van meting tot meting van 

dezelfde bron af-komstig is. Het is echter niet mogelijk 

af te lezen welk percentage weI en welk percentage niet 

van dezelfde bron komt. Daarom is de koherentie-funktie 

ingevoerd, waarbij voor elke frequentie de amplitude van 

het cross-power geschaald wordt door het kwadraat de delen 

door de amplitudes van de beide autopower spektra. 

Zo ligt de koherentiefunktie dus voor elke frequentie 

tussen nul en ~~nt waarbij 0 geen koherentie en 1 

totale koherentie aangeeft. 

In formule: 

---2 

r Gyxl 
(II.22) 

De koherentiefunktie kan vaak gebruikt worden om de 

betrouwbaarheid van een meting te kontroleren (hebben 

be ide signalen veel of weinig met elkaar te maken?) 

of om een geluidsspektrum te korrigeren. Vermenigvuldigen 

van het autopower spektrum van het geluid met de 

koherentiefunktie I.evert dAt aandeel in het spektrum dan 

van een vermoedelijke bron afkomstig is. Deze bron 

levert dan het tweede signaal via een trillingsopnemer, 

rekstrookjes, een zeer dichtbij geplaatste tweede 

mikrofoon of iets dergelijks. 
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Aan de hand van £iguur II.7 zal het effekt van de koherentie-

fUnktie voor een bepaalde frequentie fl nog verduidelijkt 

worden. \ft\ b,etO&. 

5,c l~1) 

figuur II.7 De koherentiefunktie voor frequentie fl 
wordt berekend uit de vektoren in dit 
plaatje. Een gedeelte van de signalen is 
telkens van dezelfde bron ai'komstig en dus 
konstant in amplitude & £asehoek. De rest 
is random in amplitude en fasehoek. 

Signaal 1: Sx(fl ) = alexp(i.~l) + blexp(i.~l) 

Signaal 2: Sy(fl ) = a2exp(l.~2) + b2exp(i.~2) 
hierin is de eerste term ai'komstig van dezelfde bron, en 

dus konstant in fase en amplitude (a. ena;) terwijl de 
J.. J.. 

tweede term random is (b. en (D. zijn random) 
J.. TJ.. 

Cross-power: G (fl ) = S (fl ) • 9*(fl ) = yx y x 

= ala2exp(i.t2:i.~1) + blb2exp(if2-i·~1) + 

+ a l b 2 • (exp(i.tp2- i.iTl »+ a 2b l e;x:p{i:!iT2-:i::.'Pl l 
Bij het middelen van de crosspowerspektra blijkt aIleen de 

eerste term over te blijven, want de laatste drie bevatten 

random variabelen in de fasehoek en middelen dus naar nul. 

Gemiddeld cross-power: Gyx ( f 1) = a l a 2 • exp( i. -e- 2-i • .e--1) 

Auto-power: G (fl ) = 9 (fl ) • 9*(fl ) = xx x x 

(alexp(i.~l) + blexp(i.~l».(alexp(-i.~l) + blexp(-i.~l» 
= ai + bi + albl(exp(i.frl-i.~l) + exp(i·~l-i·~l» 

De laatste twee termen gaan bij middelen weer naar nul door 

de random variabelen in de fasehoek. 
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De gemiddelde auto-power spektra worden dus: 

Gxx (f1 ) = a~ + b~ 

Gyy (fl) = a; + b; 

De koherentie-funktie kan nu voor de frequentie fl berekend 

worden: 
2 

G (f
1

) yx 
= = 

De teller is het produkt van de vermogens die van dezelfde 

bron afkomstig zijn en de noemer is het produkt van beide 

totaalvermogens. 

II.6 Koherentie-funktie theorie. 

In de vorige paragraaf is de koherentiefunktie geintroduceerd 

waarmee de fraktie van een spektrum bepaald kan worden die 

afkomstig is van. een bepaalde bron. 

Om in theorie aan te tonen dat storende signalen zo 

gevonden kunnen worden wordt uitgegaan van de in figuur II.8 

geschetste meetopstelling.(lit 3) 

.lwidcbror? 

~~ 
'-

£3ell.ti c::tsl4)et3 m~ 
---.... -t overorae~is fLl"utre 

!'Il.\cn:4OC111 i. 
vt,.sietki"'9 CIt x 

H (I) 
/hi l«O~OOfl2 
~f.'fsterLfll'lq IX ~ 

figuur II.8 Meetopstelling voor illustratie van de 
koherentie funktie theorie. 

Het geluidsspektrum wordt vlak bij de bron x op plaats X 

gemeten met een mikrofoonversterking~ • Het geluid wordt x 
ook op een andere plaats gemeten, namelijk Y. Het geluid 

van de bron x is veranderd volgens een lineaire transformatie 

met overdrachtsfunktie H(f). Bovendien zijn er stoorsignalen 

van de bron z aan toegevoegd. 
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Het lineaire geluidsspektrum dat op de plaats X gemeten wordt 

is S (f), de uitgang van de mikrofoon is S' (f), waarbij x x 
geldt: 

S' (f) = Q( .S (f) x x x (11.23) 

Op de plaats Y is het geluidsspektrum dat aan de mikrofoon ge

meten wordt de som van het volgens H(f) getransformeerde 

geluid van bron X en dat van de bron Z. 

In formule: 

S'(f} = ()( (H(f}.S (f) +S (f)} y Y x z (I1.24) 

Uit deze lineaire spektra kunnen nu de auto-power spektra 

berekend worden. 

= S I (f) • S ' ii ( f) = tX 2 
• S ( f) • S ii ( f) = &(2 • G ( f) x x xx x xxx 

en =0I
2
.(H(f}.S (f) + S (f}).(H(f).S (f) + S (f»ii= y x z x z 

+ S ( f) • Hli ( f) • S Ii ( f) + S ( f) • S ii ( f) ) z x z z 

(11.25) 

In de vorige paragraaf is uitgelegd hoe de be ide Cross-power 

spektra naar nul gaan wanneer er een aantal metingen gemiddeld 

worden. en er geen relatie tussen de bronnen x en z bestaat. 

De gemiddelde auto-power spektra worden dus: 

(11.26) 

(1I.27) 

Het is duidelijk te zien dat het gemiddelde auto-power spektrum 

in Y bestaat uit een term die van de bron x komt (Via de 

geluidsweg met overdrachtsfunktie H(f)} en een term die 

ai'komstig is van stoorbron z. 

Om «e faserelatie tussen de signalen op plaatsen X en Y te 

bekijken wordt het cross-power spektrum berekend: 
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G' (f) = 5' (f) 5' (f)ii: yx y. x 

G' (f) =0{ .(H(f).5 (f) + 5
Z

(f)).or
X

• 5xii:(f) yx Y x 

G' (f) = rr .Of • (H(f).G (f) + G (f)) yx Y x xx zx 

De laatste term verdwijnt weer wanneer we een aantal 

metingen middelen en de bronnen x en z onafhankelijk zijn. 

Het gemiddelde cross-power spektrum wordt dus: 

G' (f) = 0( .0( .H(f) "G (f) yx xy xx 

Door deze gemiddelde spektra te kombineren in de 

koherentie funktie kan men de resultaten van boven

staande berekeningen zinvol interpreteren: 

2 ~2.or2.H(f).Hii:(f).(G~(f»2 
= x y ~ 

(11.28) 

~ o<2.G (f).Q\2.(Hi€(f).H(f).G (f) 
x xx Y xx 

+ G (f)) zz 

Indien het cross-power spektrum en het auto-power 

spektrum uit dezelfde metingen zijn samengesteld mag 

G (f) weggedeeld worden. Het resultaat wordt dan: 
~ 

2 IH(f)1
2

.Gxx (f) 
~ = IH(f) 12 .Gxx(f) + Gzz (f) 

Hieruit blijkt dus dat ~2 een maat is voor de fraktie 

van het geluid op de plaats Y die door de bron X wordt 

geproduceerd. 

(11.29) 

(11.30) 

Wanneer het spektrum bij Y vermenigvuldigd wordt met de koherentie 

funktie dan ontstaat het gekorrigeerde spektrum. 

2 lH(f)l2.G (f) 
X • G (f) = xx 

yy /H(f)/
2

.G (fT + xx 

• (JH(f)J 2G (f) + G ) 
G (f) xx zz 

ZZ 
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HOOFDS'IUK III. HET METEN MET REN DIGITALE SIGNAAL ANALYSER. ____________ _ ___ __ _ _ _____ _ _ z_ __ 

III.l Inleiding. 

De wiskundige technieken die in hoofdstuk II gepresenteerd 

zijn waren tot voor kort nauwelijks geschikt voor praktisch 

gebruik. Wanneer men een signaal in het frequentiedomein 

wilde bekijken was men aangewezen op analysers met bandfilters. 

Zo'n bandfilter kon bijvoorbeeld een vaste bandbreedte 

hebben en een variabele middenfrequentie. Door deze 

middenfrequentie langzaam het gewenste frequentiegebied 

te laten doorlopen kon men een spektrum samenstellen. 

Er zijn ook analysers in de handel met een groot aantal 

naast elkaar geschakelde bandfilters die allen tegelijk 

meten. Deze methode is uiteraard veel sneller, maar 

de technische realisatie blijkt vaak moeilijk te zijn. 

Tegenwoordig worden aIleen nog analysers van dit type 

met terts en oktaaffilters veelvuldig gebruikt bij ge

luidsmetingen; voor trillingen is het oplossend vennogen 

echter vaak te slecht. Sinds de opkomst van de mikroprocessor 

kan een signaal digitaal worden opgenomen en worden ver-

werkt. De numerieke berekeningen kunnen nu zeer snel 

gemaakt worden en de transformaties van het ene domein 

naar het andere lijken moeiteloos door het rekentuig 

tijdens de meting te worden uitgevoerd. In dit hoofdstuk 

zullen enkele aspekten van zo'n digitale analyser worden 

aangetipt. Dit zal gebeuren aan de hand van de Hewlett 

Packard digital signal analyser 5420A, waarmee de metingen 

aan de pers ook zijn gedaan. 

III.2 Analoog-Digitaal konversie. 

Het eerste probleem waar we mee te maken krijgen als 

we een signaal met behulp van een microprocessor willen 

transformeren is het feit dat het aangeboden signaal 

in analoge vorm beschikbaar is terwijl de transfonnatie 

aIleen op digitale wijze kan gebeuren. Het analoge 

signaal moet dus eerst verwerkt worden naar een hoeveelheid 

digitale informatie. Dit wordt in de praktijk gedaan door 

een AID-converter. Hierin wordt het signaal over T sekonden 

bekeken en elke 6T sekonden gesampled, d.w.z. de momentane 

waarde wordt gemeten en digitaal opgeslagen. 
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AT wordt bepaald door het theorema van Shannon, wat zegt dat, 

indien het signaal een frequentieinhoud heeft die begrensd 

is tot het gebied 0 - f f het voldoende is dit signaal te max 
bemonsteren op tijdstippen met een konstant tijdsverschil 

da t iets kleiner is dan 1/ (2. f ) om het oorspronkelijke signaal te . max 
kunnen rekonstrueren.(lit 6) 

Er geldt dus voor AT: 

I 4T<n 
• max 

of f .., 2 f 
sample • max 

Wanneer we een signaal met een samplefrequentie van f 

(III.I) 

sample 
bemonsteren, dan kan hierop de fouriertransformatie worden 

toegepast. Helaas kan er dan een grote vervorming optreden 

door zogenaamd aliasing. Door de samplefrequentie wordt 

de bandbreedte namelijk beperkt, signaalkomponenten met 

een hogere frequentie kunnen niet meer onderscheiden worden 

en worden gezien als een komponent met een frequentie 

in het ingestelde frequentiegebied. Een en ander wordt 

in figuur III.l verduidelijkt. 
q~ ~'eqt.tenHe. 

l' 

frequenHe 
U<9t'\ flet 
In ~t1gu'lqn~l 

~"'llllV*-______ _ 

figuur III.I Aliasing. 
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Om deze vervorming te voorkomen wordt ervoor gezorgd dat 

het aangeboden signaal aan de ingang van de AID-converter 

geen hogere frequenties bevat dan f door een lowpass max 
filter, ook weI anti-aliasing filter genoemd, voor te schakelen. 

III.3 Het middelen van gemeten spektra. 

Om de metingen betrouwbaar te maken ~ men de speKtra al tijd 

m:Lddelen (bij ~~n meting is de fout die ontstaat door 

het random gedrag van het te meten si gnaal 100%) ,hiennee wordt 

het~-spektrum ontdaan van random stoorsignaleli €m andere 

statistische afwijkingen. Zo is in kombinatie met een 

goede triggermogelijkbeid een impuls die met opname 

van ~~n time-record niet zichtbaar is eruit te halen 

door een groot aanta1 van deze time-records te midde1en. 

Signalen die niet synchroon zijn met het triggersignaal worden 

tot nul gemiddeld.(Voor triggeren wordt verwezen naar para

graaf III.4) (lit 4) 

Dezelfde theorie geldt voor lineaire spektra, waar zowel 

de amplitude als de fase worden gemeten. Wanneer er dus 

een duide1ijk gedefinieerd triggerpunt is kan men beter 

een lineair spektrum opnemen dan een autopower spektrum. 

Dit zal in de praktijk echter niet zo vaak voorkomen. 

( -6 voor 1000 Hz is het nodig om op 3.10 sekonden te 

triggeren om de maximale fout in de fasehoek op 1 0 te houden!) 

In paragraaf II.5 is al uitgebreid uitgelegd wat het belang 

is van middelen bij de berekening van cross-power spektra 

en koherentie-funkties. Vooral de koherentie funktie 

heeft totaal geen nut wanneer maar slechts ~~n meting 

wordt gebruikt. 

Met formule II.19 en II.20 voIgt namelijk: 

2 

8 = 

[ G (f)12 Xx 
G (f).G (f) xx yy 

= 

X.exp(i~ ).X.exp(i.- rD ).Yexp(iW ).Y.exp(-i~ ) x 'fx 1y ry 

= 1. 
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De koherentie-funktie is dus over het gehe1e £requentie

gebied ge1ijk aan ~~nf d.w.z. vo11edige koherentie. 

Op de HP 5420 A bestaan de vo1gende manieren om te 

midde1en: 

NUMBER OF AVERAGES = 40 

AVERAGING TYPES 

• 1 STABLE 

2 EXPONENTIAL DECAY 

3 PEAK CHANNEL HOLD . 

4 PEAK LEVEL HOLD 

£iguur III.2 midde1moge1ijkheden op HP 5420 A 

stable. 

Dit is de meest 

in £ormu1e: A 
n 

. Hierin iS1 

gebruikte 
1 i=N = N ~ Zi 

~=1 

methode van midde1en. 
Z -A o£ AN = AN_ 1 + N N-1 

N 

~ : het gemidde1de na N metingen 

Zi : Meting i 

N : Aanta1 metingen. 

Expo~entia1 Decay. 

(III. 2) 

Deze methode van midde1en kan gebruikt worden bij kontinue 

bewaking van systemen. Er wordt in principe oneindig lang 

gemeten en de meti~g te1t steeds Minder mee •• Het resu1taat 

wordt dus voorname1ijk bepaa1d door de 1aatste metingen. 

In £ormu1e: 
A-_ = A --N N-1 + K 

<Ill· 3) 

Hierin is K de ingeste1de "weg-eb konstante". 

Verder kan nog het spektrum gemeten worden met h~t meeste 

vermogen. Van de nieuwe metingen wordt a11een die geaccepteerd 

waarvan het tota1e vermogen hoger is. (peak level hold). 
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De laatste mogelijkheid is die van peak channel hold. 

Bij deze installing van de analyser wordt per frequentie

kahaal het maximum vastgehouden. Het eindresultaat is 

dus een samenstelling van veel andere spektra, zonder 

dat ~~n meting helemaal gebruikt is. 

III.4 Triggeren. 

Uit het voorgaande is al duidelijk het belang van 

een goede triggerinrichting gebleken. Bij lineaire 

spektra is het vrijwel altijd onmogelijk om te middelen. 

Wanneer de trigger immers niet nauwkeurig is dan 

middelen vooral de hoge frequenties naar nul. De 

volgende triggermogelijkheden zijn aanwezig op de 

HP 5420 A: 

Hierin is: 

Free Run. 

TRIGGER ·TYPES 

1 FREE RUN 

2 INTERNAL 

3 EXTERNAL AC. 

* 4 EXTERNAL DC 

INPUT TRIGGER CHANNEL • 1 

Figuur III.3 Triggermogelijkheden bij HP 5420 A 

Er wordt helemaal niet gewacht op een triggersignaal. Zodra 

de machine een meting heeft verwerkt wordt de volgende 

opgenomen. Deze methode kan worden toegepast bij stationaire 

verschijnselen. Wanneer er een lineair spektrum of een time

record wordt opgenomen mag er nooit met deze triggering ge

middeld worden. 
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Internal. 

Er wordt een meting opgenomen zodra het signaal van het 

gegeven triggerkanaal een bepaalde waarde op een gegeven 

helling bereikt. Men kan zo verschillende triggermomenten 

instellen; zie f'iguur 111.4. 
100% 8mp\il,,0-4!::------------- ",_1(.--

~ .. Gfe 

o 

1: 5% van de max. toegelaten 
waarde op een opgaande 
helling. 

2: -5% van maximum op opgaande 
helling. 

3: 20% van maximum bij neer
gaande helling. 

4: -20% van maximum bij neer
gaande helling. 

-1~%r----------------------------------

Figuur 111.4. Verschillende mogelijkheden bij 
het instellen van het triggermoment. 

Op de machine zit de mogelijkheid zowel positieve als 

negatieve vertragingen van het begin van de meting ten opzichte 

van het triggermoment in te stellen. Deze vertraging moet 

nu zo worden ingesteld dat het gewenste signaal helemaal ge

meten wordt. Deze triggermethode is niet nauwkeurig genoeg 

om lineaire spektra te middelen, zij is echter handig bij 

het meten van pulsen om er zeker van te zijn dat de ~ 

puIs gemeten wordt. 

External. 

De machine triggert hierbij als er op de trigger1ngang 

een signaal rond de 5 volt komt. Hiermee kan men 

zelf' een nauwkeurige trigger bouwen, die eventueel 

geschikt is om lineaire spektra en/of' time-records 

te middelen. 

111.5 Window-f'unctions. 

Wanneer we een spektrum willen berekenen van een signaal 

met behulp van de Fouriertransf'ormatie moeten we het 

signaal over een oneindige tijd observeren om de integraal 

in f'ormule 11.8 te kunnen berekenen. Daar we gebonden zijn 

aan een maximale sample-tijd door het tbeorema van Shannon 

is het geheugen echter na een bepaalde tijd vol. Het signaal 

moet dan af'gebroken worden. 
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Hierdoor ontstaat er een vervorming in het spektrum, die 

aan de hand van een sinusvormig signaal duidelijk getoond 

kan worden. In figuur 111.5 is een sinusvormig tijdssignaal 

getekend met zijn Fouriergetransformeerde. 

amp\i~kde 

1------..L1,-'f----... ~rRl(.(€'t1tie 

figuur 111.5 Sinusvormig signaal met Fouriergetrans
formeerde. 

Door de eindige beschikbare geheugenruimte kan deze sinus 

echter slechts gedurende een eindige tijd geobserveerd 

worden.Het te transformeren signaal kan dus gezien worden 

als een produkt van de te meten sinus en een rechthoekige 

puIs. Wanneer dus het spektrum berekend wordt van een 

sinus die slechts gedurende een eindige tijd is waargenomen 

wordt het resultaat de konvolutie van het spektrum uit 

figuur 111.5 en dat van een rechthoek. (het spektrum 

is van de vorm abs(sin(x)/x), zie bijlage I) Een en 

ander is in figuur 111.6 verduidelijkt, gebruikmakend 

van de eigenschap dat de konvolutie met een puIs slechts 

een verschuiving van het spektrum teweegbrengt. 
~"Phi\.tOt' 

Ijp 

~'tqlAenhe 
~ ______ ~~~~~L-L-~~~ ___ 

figuur 111.6 Vervorming van het spektrum door het 
signaal niet oneindig lang te observeren. 
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De oorzaak van deze vertekening kan niet omzeild worden; 

er is geen oneindige hoeveelheid geheugen en tijd beschik_ 

baar. De vertekening zelf kan wel verminderd worden door 

toepassing van zogenaamde "window-functions", ook wel 

"weighting-functions" of "konvolutie-kern" genoemd. 

De rechthoekige funktie uit het voorgaande voorbeeld 

wordt nu vervangen door een window funktie. (zie tabel 

III.l) De waarde van het te meten signaal telt aan het 

begin en aan het einde van de meting minder mee. Doordat 

deze funkties geleidelijker verlopen en geen steile sprongen 

vertonen zoals de rechthoekige funktie komen er in de 

Fouriergetransformeerden van de window funkties minder 

hoge frequenties voor; het nive~u van de zijlobben is 

aanzienlijk gedaald. 

slnws· Sj5~1 btJ ClF,bruil.( 
Van hal'l'l.Wlj"9 W'lnOOI..). 

Figuur III.7 Eff'ekt van gebrui.k van een Windowf'unction 

De winst die verkregen wordt ten aanzien van de vervorming van 

het spektrum gaat echter gepaard met een verlies in selektivi

teit. Dat wil zeggen dat de piek breder wordt: Doordat 

het signaal aan het begin en aan het einde met een getal 

kleiner dan ~~11 vermenigvuldigd wordt verliest men informatie 

en worden frequenties in de buurt van de te meten frequentie 

geintroduceerd. 
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Dit wordt duidelijk door een 

klein interval van de har

monische £unktie te bekijken. 

De helling van de £unktie ver

andert en er varden dus "vreemde II 

£requenties geintroduceerd. 

In tabel III.I zijn ook de 

bandbreedtes genoemd voor 

de diverse window £unkties. 

Het nadeel van verlies 

aan in£ormatie bij het begin 

en het einde van een meting 

kan men weer goed maken door 

overlappend te meten. Hiervoor 

wordt verwezen naar literatuur 7 

en 8. 

£iguur III.8. Verlies aan in
formatie bij toepassen van 
window funktie. 

"tCT ...... U t----l 
- ··Yl' 

UUAHGU ~ 

~ 

IL\.. 
!<05!"1!'--' -~-

ffUftlU· 
ta)$lHft: ., 

.XfIONf'NUAf. 

Tabel III.I 

I ""~" A$yw1()fl' 

, .. MOtif $tOft-oat ROLL O,f 

."HOWU;, t H BANDWIDtH llVU Idll idlOC'A"'U 
-----_. ... ) fJ U • -t---tiS) 1 Jl~ .H U 

111,1 '''~ .2) 
11 

" ~ . " .. 

! ._. -~-+----t 

! , .. J ua 
--+----t----

" ~ 

Diverse Window funkties. 
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Bij de HP 5420 A kunnen verschillende windows ingeschakeld 

worden door keuze van het signaaltype. Er zijn verschillende 

mogel~jkheden. (figuur III.9) 

SIGNAL TYPES 

1 SINUSOIDAL 

* 2 RANDOM 

3 TRANSIENT 

4 IMPACT 

figuur III.9 Signaaltypes bij HP 5420 A 

De Fotiriergetransformeerde van de gebruikte signalen 

wordt gegeven in fig III.lOa,b,c. 

Bij Transient en Impact hoeft men geen window te gebruiken, 

daar bij deze signalen nauwelijks sprake is van afkappen 

van het signaal. Het verschil tussen deze signaaltypes 

is dat men bij impact metingen elke nieuwe meting 

kan beoordelen en daarna al dan niet accepteren. 

0 

-10 

dB 

-20 

-30 

-40 

-50 

o .1 .2 .3 .4 .5 
~~~--~---r---'----

-10 

PERCENT 

-20 

-30 

-40 TOP OF MAIN LOBE 

_ _ 20 dB/DECADE --------. 
At 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 '. 

FREQUENCY (5=tTI 

Figuur III. lOa Frequentiespektrum van windowfunktie 
voor transient/impact. 
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.1 

o i--1IIIIIIIii: - - - - - - - - - -0 

-10 -.1 '---...L--....I--~---':~-::1 
o 

TOP MAIN LOBE 
-20 

70.42dB 

........... 
........... 2OdB/DECADE 

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

........... 

-1000~--~'--~2----3L--~4~~5L---6L-~~7L---A8--~9--~'0~~1~,--7.'2~~'3~--714 

f'iguur III. lOb f'requentiespektrum van de windowfunktie 
voor sinusvormige signalen. 

........... 

0~=J·'::-T--~--i·4--1·1 
-I 

-10 
-15 

-20 
TOP OF MAIN LOBE 

""-
........... ""- GOdB/DECADE 

........... 
--""-

""-~~ __ ~ __ ~ __ ~ __ &-__ ~ __ ~ __ -L __ ~ __ ~~ __ L-__ ~ __ ~ __ ~ __ ~ 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

f'iguur III.lOc f'requentiespektrum van de windowfUnktie 
voor random signalen. 



- 39 -

HOOFDS'IUK IV: HET ELIMINEREN VAN STOORGEllJIDl!,'N UIT RET SPEKTRJM. 
. ,,. ------ --- -=- --=-- ---- -=----

IV" 1 Inleiding. 

Uit enkele orienterende metingen in de werkplaats aan 

een RASKIN excenterpersje bleek al snel dat het meten 

van geluid bij persen veel meer problemen ga£ dan ver

wacht was. De spektra waren steeds verschillend en de 

koherentie-fUnktie was slecht. Ret was duidelijk dat er 

eerst ervaring opgedaan moest worden in het meten en 

analyseren van geluid. Dr.Ir. J.P.A. Berhault was zo 

vriendelijk zijn reflektiearme geluidskamer ter beschikking 

te stellen voor geluids- en trillingsmetingen aan een 

trillende staalplaat en een radio.Op deze wijze konden storende 

invloeden van buitenaf geelimineerd worden en de meet

objekten beperkt blijven tot eenvoudige systemen. 

IV.2 Doel van de metingen. 

Het doel van de metingen aan eenvoudige systemen zoals 

een "ruisendel! radio en een trillende staalplaat is het 

verkrijgen van ervaring in het meten en analyseren van 

geluid. Nagegaan moet worden in hoeverre de meting af

hangt van de plaats van de mikrofoon, de instelling van 

de apparatuur en de aard van het geluidskarakter. 

Ook moet nagegaan worden of er een duidelijk verband 

bestaat tussen het gemeten geluid en de trillingen van 

een vermoedelijke geluidsbron. 

Een en ander wordt in onderstaand overzicht weergegeven: 

QO,!l.:,. 

IJken en kontroleren van 

de mikrofoon en apparatuur 

Afhankelijkheid bepalen van 

de plaats van de mikrofoon 

Invloed bepalen van het 

ge~uidskarakter van de bron 

~e!i~g.:,. 

Autop~werspektrum meten in smalle 

band met een IJkbron. 

Trans, coher, auto I & 2 meten 

met twee mikro£oons. 

Dezelfde meting, met een 

andere (impulsvormige) bron 

Verbanden zoeken tussen geluid Trans, Coher, Auto I & 2 meten 

en trillingen; uitproberen van van trillende plaat met radio. 

mogelijkheden om achtergrond- Berekening Coherent Output Power. 

lawaai te verwijderen. Meten vermogenspektrum van de 

radio en aftrekken van totaal spektr. 
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Nadat deze metingen uitgevoerd zijn moet er voldoende 

ervaring zijn opgedaan om geluid en trillingen bij een 

pers te gaan meten. Bovendien moet de apparatuur dan 

geijkt zijn. Mogelijkheden om achtergrondgeluiden te 

verwijderen zijn dan op hun praktische toepasbaarheid 

bekeken en kunnen eventueel worden gebruikt. 

IV.) Theoretische achtergronden in verband met het 

verwijderen van achtergrondlawaai. 

In theorie zijn er verschillende methoden om achter

grondruis uit de metingen te elimineren. Als eerste 

methode kan de methode met het aftrekken van het 

auto-power spektrum van het achtergrondgeluid genoemd 

worden. V66r of n~ de meting wordt het auto-power 

spektrum van de achtergrondgeluiden gemeten. Dit 

spektrum wordt dan van het auto-power spektrum van 

het totale geluid afgetrokken. 

Voordelen van deze methode zijn: 

Eenvoudige meting 

Theoretisoh eenvoudig te doorgronden 

De nadelen zijn: 

- Er kan niet tegelijkertijd gemeten worden aan het 

totale lawaai en het achtergrondlawaai. De stoor

geluiden zullen voor of na de meting min of meer 

anders zijn dan tijdens de meting. 

Door deze onnauwkeurigheid kan het voorkomen dat 

er negatieve pieken in het gekorrigeerde vermogens

spektrum komen, hetgeen £ysisch onmogelijk is. 

Men kan deze methode niet aItijd gebruiken bij 

het zoeken naar verschillende geluidsbronnen in 

~~n groot systeem. Het kan onmogelijk zijn om het 

geIuidsspektrum van ~~n enkele bron te meten doordat 

deze aIleen tegelijkertijd met andere bronnen kan 

optreden. (bijvoorbeeld het schakellawaai en het 

Iawaai in geleidingen en dergelijke bij persen.) 
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Een tweede methode is het gebruik van de koherentie-funktie. 

De overdrachtsfunktie, de koherentie-fUnktie en de auto

power spektra van het totale geluid en de trillingen van 

de te onderzoeken bron worden gemeten. De koherentie-funktie 

geeft nu per frequentie aan in hoeverre geluid en trillingen 

iets met elkaar te maken hebben. (zie paragraaf II.5 en II.6) 

Wanneer het geluid volledig koherent is met de trillingen 

dan is de koherentie-funktie gelijk aan ~~n; wanneer deze 

signalen niets met elkaar te maken hebben is zij nul. 

Door nu het geluidsvermogenspektrum te vermenigvuldigen met 

de koherentie-funktie ontstaat een spektrum dat gekorrigeerd is. 

AIleen het geluid dat koherent is met de trillingen blijft 

over. Zoln gekorrigeerd vermogensspektrum wordt ook weI 

Coherent Output Power Spectrum genoemd. Het is ook mogelijk 

om in plaats van een trillingsopnemer op de mogelijke 

bron te plakken een tweede mikrofoon hier vlakbij te 

plaatsen. Beida methodes moeten op hun praktische bruik

baarheid worden onderzocht. 

De voordelen van het gebrllikvanhet coherent output 

power spektrum zijn: 

- Veel bnmnen zijn te meten, hetzij met trillingen, 

hetzij met een tweede mikrofoon. Dit is onafuankelijk 

van het feit of deze bronnen aIleen of samen met 

andere bronnen optreden. 

Er hoeft nu maar ~'n keer gemeten te worden, het 

achtergrondlawaai mag veranderlijk zijn. 

De nadelen zijn: 

Theoretisch is deze methode moeilijker te doorgronden. 

Het kan voorkomen dat een. trillingsopnemer toevallig 

in een knoop van een bepaalde trillingsmode is 

geplaatst. De koherentie wordt dan voor die frequentie 

(uiteraard) slecht, terwijl de trilling voor die 

frequentie weI degelijk aanwezig is. 

Om deze redenen is het'ook niet verstandig trillings

opnemers op regelmatige afstanden te plaatsen. 
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Wanneer het vermogen in ~~n van de kanalen bij een 

bepaalde frequentie klein is ten opzichte van de maximale 

waarde wordt de koherentie-funktie daar slecht door 

meetruis. De signalen kunnen toch volledig koherent 

zijn. 

Iv.4.l De Meetopstelling • 
. - - - - - - - - - - - - -
De metingen werden uitgevoerd in de geluidsdichte en 

reflektievrije kamer in het 1aboratorium voor aandrijf

techniek, T.H. Eindhoven. In figuur IV.1 is een schets 

van deze kamer gegeven. Een staa1p1aat (fig IV. 2) werd 

aan het p1afond gehangen op 1.50 m. hoogte. Op verschil1ende 

p1aatsen kon de p1aat voorzien worden van een tri11ingsop

nemer. Het signaal van zo'n versne11ingsopnemer werd 

naar de ingang van een 1adingsversterker~evoerdt 

die deze gemeten versne11ingen eventuee1 kon integreren 

naar sne1heden en verp1aatsingen. Verder werden twee 

mikrofoons met ingebouwde voorversterker aanges10ten 

op een tweekanaalsvoedingsec::~heid. Een schema van deze 

opstel1ing is in figuur IV. 3 gegeven. 

115"0 

,200 

h::1d(Q)lAl'j 

~el:
opstelr,r'lCl 

1050 

figuur IV.1 De meetkamer 

... ..... 
Ul 

=:+t-....... .....:...o~ 
figuur IV.2. De staa1p1aa t 
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I::> ... 
tN\ik(o~OOI'1~ -+ 

VOO~veltste~Kelll 

II De-ali 119' eenhei d 
voor twee f"1ik(ofooflS 

In (,lit 

rsJ 
HP ~C1I\~( ""-c -

figuur IV e.3 ' Schema van de meetopstellinge 

Gebruikte apparatuur en materialen: 

- Staalplaat, zie figuur IV~2', 

- Impact-hamer 

plotter 

- Trillingsopnemer: Bru~l ~ Kjaer accelerometer type 4344 

- Ladingsversterker: Bru~l & Kjaer charge amplifier type 2635 

2 mikrofoons: Bru~l & Kjaer 1 inch microphone type 4145 

Bijbehorende voorversterkers: Bru31 & Kjaer type 2619 

- Voeding voor mikrofoons: Bru~l & Kjaer two channel 

microphone power supply type 2807 

- IJkbron: Bru~l & Kjaer pistonphone type 4220 

- Ruisbron: Bru~l & Kjaer 

- Analyser: Hewlett Packard Digital Signal Analyser 5420 A (+HP IB) 

Plotter: Hewlett Packard Digital Plotter 9872 A 

Transistorradio Philips 750 
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Iv~4~2_H~t_ilk~n_v~_d~ ~P£a~£u~r~ 

Voordat er zinvolle metingen gedaan kunnen worden moet de 

apparatuur eerst geijkt worden. Hiervoor wordt gebruik 

gemaakt van een pistonfoon (figuur Iv.4) die over een 

mikrofoon geschoven kan worden. 

figuur Iv.4 Een pistonfoon 

Een zuigertje maakt een gegeven slag en levert zo een 

duidelijk gedefinieerde druk op de mikrofoon.(124 dB 

bij de gebruikte B&K 4220) Deze druk is onafhankelijk 

van de toestand van de batterijen, die aIleen invloed 

hebben op het toerental van de aandrijfillotor. De druk 

verloopt sinusvormig. 

Eerst werd het auto-power spektrum over een breed frequentie

gebied gemeten om daarna in een zeer smalle frequentie-

band rond de piek de topwaarde te meten. De kalibratie

waarde werd z~ ingesteld dat deze piek precies op 124 dB 

kwam te liggen. (zie figuur I¥.5a & 5b) 

Om te kontroleren of de LGMAG DB schaal nu reee1e 

dB-waarden vertoonde, werd een ruisbron ingeschake1d 

om hiervan het auto-power spektrum te meten. Daarna 

werd de bron twee maa1 10 dB verzwakt en de meting herhaald. 

De resultaten zijn weergegeven in figuur Iv.6. 

Het b1ijkt dat de 10 dB verzwakking goed gemeteni'll"Ordt. 
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f'iguur IV. 5a 
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figuur IV.5b Geluidsvermogenspektrum van de tweede 
mikrofoon aangesloten op de pistonfoon 
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Vermogensspektra van een ruisbron, 
telkens 10 dB verzwakt. 

IV~4~3~~e~v~r~chill~n_als_~tie_v~n_d~ El~a~s_v!p_d~ 

~i!;r2 f'2.oE. 

Het eerste probleem dat onderzocht moet worden is de 

betrouwbaarheid van een meting wanneer niet precies be

kend is waar de mikrof'oon geplaatst moet worden. Gemeten 

moet worden of' de signalen van twee mikrof'oons op enige 

af'stand van elkaar goed overeBnkomen. Daartoe werden 

twee mikrof'oons eerst met cellotape aan elkaar geplakt. 

Als geluidsbron fUngeerde de transistorradio die tussen 

twee zenders was af'gestemd om een konstant ruissignaal te 

produceren. ,De overdrachtsfUnktie tussen de twee mikrof'oons 

werd gemeten,tezamen met de koherentie-fUnktie en de 

beide auto-power spektra. Het geluid dat door de mikrof'oons 

werd ontvangen bleek bijna identiek te zijn: De koherentie

funktie, die het verband aangeef't tussen de beide mikrof'oon

signalen is over het hele f'requentiegebied bijna gelijk aan ~~n. 

(zie f'ig. IV.7) 
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CtItER EXPAND 
L"'~ ________ ~~ __ ~~ __ ~~~~~~~~~~~~ 

I 

1 
MAG 1 

I 

1.1 
2.I8JK HZ 12.111 K 

Figuur IV. 7 Koherentie-£Unktie tussen twee mikrofoons_ 
die aan elkaar geplakt zijn; geluidsbron: 
:ruisende radio. 

Het geluidskarakter van zo'n ":ruisbron" is echter heel 

anders dan bij een slag met een pers. Daarom is dezelfde 

meting herhaald met een geluidsbron van impulsachtig 

karakter. De staalplaat uit figuur IV.2 ,,"erd opgehangen 

en met behulp van de impact-hamer in trilling gebracht. 

Hoewel de gemeten koherentie-£unktie nu minder goed is 

dan bij de :ruisbron kan toch van een zeer goede koherentie 

gesproken worden. (zie r~guur IV.8) 

Vervolgens werd de meting herhaald met de mikrofoons 

ieder op een eigen statief. Mechanische trillingen 

kunnen zo niet worden overgebracht. Met deze opstelling kan 

de invloed van een kleine verplaatsing worden nagegaan. 

Er werd drie keer gemeten met de volgende mikrofoonafstanden: 

a) Beide op 1.40 m van trillende plaat. (fig. IV.9a) 

b) Op 1.40 m. en 1.00 m. afstand van de trillende plaa t. (fig. 

c) Op 1.40 m. en 0.70 m. afstand van de trillende plaat. (fig. 

IV.9b 

IV.9c 
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Figuur IV.8 Koherentie-fUnktie tussen twee mikrofoons 
die aan elkaar geplakt z1Jn. 
Geluidsbron: trillende plaat. 
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figuur IV.9a Koherentie-funktie bij tri11ende p1aat en 
mikrofoonafstanden 1.40 m. en 1.40 m. 

figuur IV.9b Koherentie-funktie bij tri11ende p1aat en 
mikrofoonafstanden van 1.40 m. en 1.00 m. 

figuur IV.9c Koherentie-fUnktie tussen 2 mikrofoons op 
1.40 m. en 0.70 m. afstand van tri11ende p1aat. 
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Het blijkt dat de koherentie bij de naast elkaar geplaatste 

mikrofoons goed blijft. Zodra ze echter van elkaar gehaald 

worden zakt de koherentie-funktie in elkaar, maar blijft 

in het gebied van 0 tot 4000 Hz. redelijk. De overdrachts

funktie bleek in die frequentieband ook rond de ~~n te 

liggen bij de meting met de mikrof'oons op gelijke afstand. 

We mogen dus konkluderen dat geluidsmetingen in deze ruimte 

petrouwbaar en reproduceerbaar zijn uit te voeren. Dit geldt 

zowel voor konstante ruissignalen als voor lawaaibronnen 

met een impulsvormig karakter. Indien geen metingen gedaan 

worden bij frequenties hoger dan 4 kHz is het mogelijk de 

mikrofoon te verplaatsen zonder dat de gemeten funkties 

en spektra essentieel veranderen. 

IV~4~4_H~t_v~r£a~d_t~s~e~ ~eluid_e~ !!illi~g~n~ ~eEe~e~i~g_ 

~a~ £o~eEe~t_o~tEu! £o~eE ~p~k!~. 

In paragraaf IV.3 is al opgemerkt dat er bepaalde technieken 

zijn om stoorsignalen te verwijderen uit het gemeten geluids

spektrum. Het geluidsniveau van de stoorsignalen kan gemeten 

worden voordat het te meten werktuig wordt ingeschakeld. 

Dit auto-power spektrum moet dan na de meting van het 

totale geluids vermogen spektrum afgetrokken worden om het 

geluidsvermogen te bepalen dat door het werktuig geproduceerd 

wordt. De tweede methode berust op het gebruik van de koherentie 

funktie. Daartoe wordt een trillingsopnemer op de vermoedelijke 

bron geplaatst en gemeten in hoeverre het opgevangen geluid 

koherent is met de trillingen. (versnellingen of snelheden) 

Bij frequenties waar het geluidsvermogen voornamelijk van 

stoorgeluiden af'komstig is zal de koherentie-funktie bijna nul 

zijn. Vermenigvuldigen van het geluids-vermogen spektrum 

met de koherentiefunktie zal deze stoorgeluiden dus elemineren. 

Eerst werden er orienterende metingen gedaan over een 

groot frequentiegebied (0 tot 6 kHz en 0 kHz tot 12 kHz) 

om een indruk te verkrijgen van de mogelijkheden. 

Als de te onderzoeken geluidsbron fungeerde weer de staalplaat 

uit figuur IV.2 terwijl de transistorradio tussen twee zenders 

afgestemd werd om de stoorsignalen te produceren. 
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De versne11ingsopnemer op de p1aat 1everde via een 

1adingsversterker het signaa1 waarvan de koherentie 

met het ge1uid kon worden berekend. De metingen zijn 

uitgevoerd met en zonder ruis op de achtergrond. 

Grafieken van deze orienterende metingen zijn verzame1d 

in bijlage II. Zonder achtergrondge1uid is de koherentie 

rede1ijk in het frequentiegebied van 0 tot 6 kHz. Zodra 

de radio ingeschake1d werd daa1de de koherentie-funktie 

aanz~en1ijk. Men kan spreken van een slechte koherentie 

van 0 tot 6 kHz en van een zeer slechte in de frequentie

band van 6 tot 12 kHz; dit was ook te verwachten. De 

koherentie moet echter bij de frequenties van de ge1uids

pieken die door de p1aat ge1everd worden goed zijn. 

Dit kan gekontro1eerd worden door het origine1e auto-power 

spektrum van het ge1uid te verge1ijken met het produkt van 

dit spektrum en de koherentie-funktie. Deze spektra zijn 

in bij1age II te1kens in ~~n grafiek getekend. Het b1ijkt 

dat de afWijkingen rond de pieken klein b1ijven tot 4 kHz, 

daarboven worden zij storend. 

Er mag gekonk1udeerd worden dat, voora1 bij frequenties 

tot 4 kHz er een duide1ijk verband bestaat tussen het 

ge1uid en de tri11ingen op de p1aat. Ook b1ijkt dat de 

moge1ijkheid bestaat om achtergrondruis te verwijderen 

met behu1p van de koherentie-funktie. Er mogen geen 

konk1usies verbonden worden aan de hoogte van de pieken, 

daarvoor is in een te grote frequentieband gemeten. 

Dit kan duide1ijk gei11ustreerd worden aan de piek bij 

ongeveer 1800 Hz. Bij de meting van 0-6 kHz en die 

van 0-12 kHz b1ijkt het verschi1 in hoogte een faktor 

2 te bedragen. De hoogte wordt echter ook beinv10ed door 
door de grootte van de k1ap. 

Om dieper op deze methode van het verwijderen van 

achtergrond1awaai in te gaan werden deze1fde metingen 

herhaa1d in de frequentiebanden van 0-1600 Hz en van 

1600-3200 Hz. Hierop werd deze methode toegepast evena1s 

de tweede methode met het aftrekken van het vermogens

spektrum van het achtergrond1awaai. Het signaal van de 

tri11ingsopnemer werd naar de 1adingsversterker gestuurd 

die de versnel1ingen integreerde naar sne1heden. 
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Indien dit mogelijk is verdient deze manier aanbeveling daar de 

snelheid van een vlak aanleiding is tot geluidsgolven, en 

niet de versnelling. De radio werd ingeschakeid om het 

achtergrondgeluid te produceren, daarna werd de plaat 

tien keer in trilling gebracht en de metingen werden 

gemiddeld. De verkregen koherentiefunktie is afgebeeid in 

figuur IV.IO. 

figuur IV.IO De koherentie-funktie tussen totaal geluid 
op enige afstand en de trillingen op de 
plaat. Op de achtergrond was een ruisende 
radio. 

Het is duidelijk te zien dat voor sommige frequenties het 

opgevangen geluid niets te maken heeft met de geregistreerde 

plaattrillingen. 
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Het totale opgevangen geluids-vermogen spektrum is in 

figuur IV.II aangegeven met een getrokken Iijn; de 

streep-stippel Iijn is het auto-power spektrum van de 

achtergrondruis die de radio Ieverde. 

figuur IV.II Getrokken Iijn~ Auto-power spektrum van 
het totale geluid. 
Streep-stippel Iijn; Auto-power spektrum 
van de achtergrondruis. 

Het geluidsniveau van de stoorbron is z~~r hoog ten opzichte 

van het geluid dat onderzocht moet worden. Door varia ties in de ti~ 

komt het stoorniveau soms boven het totaal. De beide korrekties 

worden nu toegepast om de radioruis uit het totale spektrum 

te verwijderen. 
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Allereerst werd het auto-powerspektrum van het achtergrond

lawaai van het totale geluids-vermogen spektrum afgetrokken. 

Theoretisch blijft dan aIleen het geluidsvermogen over dat 

door de trillende plaat veroorzaakt werd. Als tweede methode 

werd de berekening van het coherent-output-power spektrum 

toegepast. De resultaten van beide korrektiemethodes werden 

in ~~n grafiek getekend om de vergelijking te vereenvoudigen. 

(figuur IV.12) 

Figuur IV.12 Vergelijking van de twee korrektiemethoden 
om achtergrondlawaai te verwijderen. 
streep-stippellijn: Totale geluidsvermogen 
spektrum verminderd met het auto-power spektrum 
van het achtergrondlawaai. 
Getrokken lijn: Coherent-output-Power spektrum 
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Het b1ijkt dat beide methodes zeer goed overeenkomen, 

afgezien van het gebied 0-400 Hz, waar het stoorniveau 

dan ook net zo hoog was dan het te onderzoeken ge1uid. 

Deze1fde metingen werden ook herhaa1d in de frequentie

band 1600-3200 Hz., zie figuur IV.13a, b & c. 
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figuur IV.13a De koherentie-funktie tussen de tri11ingen 
op de tri11ende p1aat en het ge1uid van 
p1aat + ruisende radio. 
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Figuur IV.13b Getrokken lijn: Auto-power spektrum van 
het totaal opgevangen geluid. 
streep-stippel lijn: Auto-power spektrum 
van de achtergrondgeluiden. 
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Figuur IV.13 c VergeIijking tussen de korrektiemethoden 
om achtergrondlawaai te verwijderen. 
Getrokken Iijn: Coherent-output-Power-spektrum 
streep-strip Iijn: Totale geluids-vermogen 
spektrum verminderd met het auto-power 
spektrum van het achtergrondlawaai 

Er mag gekonkludeerd worden dat beide methoden zeer bruikbaar 

zijn. Hoewel er bij hoge frequenties een slechtere koherentie 

gemeten wordt bIijft het gebruik hiervan toch zeer nuttig 

daar de ruisbron niet afzonderlijk gemeten hoeft te worden. 
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IV.5 Kon~sies. 

Door het meten aan eenvoudige systemen in een geluidsdichte 

en reflektiearme kamer is veel ervaring opgedaan met het 

meten en analyseren van geluid. Verder is de apparatuur 

geijkt en gekontroleerd. 

Uit de metingen die gedaan zijn kunnen de volgende konklusies 

getrokken worden: 

- Het geluidsbeeld dat door een mikrofoon opgevangen wordt 

verandert niet wezenlijk indien de mikrofoon over een 

kleine afstand verplaatst wordt. Voorwaarde hierbij is 

dat de metingen verricht worden in Het frequentiegebied 

van 0-4000 Hz. Hierboven is het geluid te richting-gevoelig. 

Er blijkt, weer in het gebied van 0-4kHz, een duidelijk 

verband te bestaan tussen de trillingen die op de plaat 

gemeten worden en het geluidsbeeld. Dit verband wordt 

weergegeven in de koherentie-funktie. 

De beide methoden om achtergrondlawaai te verwijderen 

. uit het totale auto-power spektrum blijken zeer goed 

overeen te komen; stoorsignalen van een hoog niveau 

kunnen ge~limineerd worden. 

Het moet nu mogelijk zijn om een zinnige frequentieanalyse 

te maken van het geluid dat door persen geproduceerd 

wordt. 
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HOOFDS'lUK V. HET ZOEKEN VAN LAWAAIBRONNEN BIJ EEN PERS. 
=-- -=---- ----- - ----=------- ---- -- --- ---=----

V.l Inleidina:. 

Na de geluidsmetingen aan de trillende plaat met een 

radio op de achtergrond is voldoende ervaring opgedaan 

om aan een excenterpersje te gaan meten. Om storende 

geluiden van buitenaf zo klein mogelijk te houden kan 

het beste weer in de geluidskamer begonnen worden. 

Het deel van de metingen is inzicht te verkrijgen in 

de diverse lawaaibronnen bij zo'n pers en hun aandeel 

in het totale geluidsspektrum. Bij persen kunnen in 

het algemeen veel lawaaibronnen optreden, zoals ont

spannen va~n de pers, leiplaatlawaai, schakelgeluiden, 

opzetmechanismen enz. Om de bestrijding van lawaai 

bij persen effektief aan te kunnen pakken is het 

noodzakelijk te weten welke bron een bepaald deel 

van het geluidsspektrum produceert. Getracht wordt 

hiervoor een meetmethode op te stellen. 

Naar aanleiding van de resultaten van het vorige 

hoofdstuk is de opzet van de metingen als volgt: 

1. Kies een bepaalde geluidsbron die onderzocht 

moet worden. 

2. Zoek een parameter die nauw met deze geluidsbron 

in verband staat; bijvoorbeeld trillingen of 

krachten. Het is ook mogelijk een tweede mikrofoon 

vlakbij de te onderzoeken bran te plaatsen. 

3. Meet de overdrachts- en koherentiefunktie tezamen 

met de beide auto-power spektra. 

4. Beschouw de geluiden die niet door de aangenomen 

bran veraorzaakt worden als achtergrandruis. Deze 

geluiden zijn niet koherent met de gekozen parameter. 

N.B. Reflekties kunnen de koherentie verslechteren. 

5. Bereken het Coherent Output Power Spektrum. 
Het Coherent output power spektrum is nu een maat voor 

het geluid dat door de aangenomen bron veroorzaakt wordt. 

Door verschillende parameters voor dezelfde geluidsbran 

te kiezen kan later de beste meting worden uitgezocht. 
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De eventuele afhankelijkhoid tussen twee aangenomen geluxs

bronnen en hun parameters kan worden gekontroleerd door 

berekening van de zogenaamde partiele koherentie-funkties. 

Voor theorie, metingen en berekeningen met betrekking 

tot deze partiele koherentie fUnkties wordt verwezen 

naar bijlage III. 

~~De meetopstelling. 

Bij de metingen in dit hoofdstuk werd de volgende 

apparatuur gebruikt: 

- Pers: Raskin 20 tons excenterpers type R2. 

Trillingsopnemers: Bruel & Kjaer accelerometer type 4344, 

Endevco accelerometer model 22210 type BU24 

- Ladingsversterkers: Br~el & Kjaer charge amplifier type 2635, 

Kistler charge amplifier type 5001. 

- Mikrofoons: 2 stuks BruUl & Kjaer 1 inch microphone 

type 4145. 

- Mikrofoon voorversterkers: 2 stuks Bruel & Kjaer microphone 

pre-amplifier type 2619. 

- Voedingseenheid voor mikrofoons: Bruel & Kjaer two channel 

microphone power supply 

type 2807. 

IJkbron voor mikrofoons: Bruel & Kjaer pistonphone type 4220 

Krachtmeter: Zelfbouw dynamometer voor persen, max 10 ton. 

Meetversterker: H.B.M. MessverstMrker KWS/3S-5. 

- Analyser: Hewlett Packard Digital Signal-Analyser 5420 A 

met HP-IB Interface. 

Plotter: Hewlett Packard Digital Plotter 9872 A. 

- Analyser: Bruel & Kjaer frequency analyser type 2131. 

Rekenmachine: Hewlett Packard desktop calculator type 9825 A. 

De pers werd opgesteld in de geluidskamer van het laboratorium 

voor aandrijftechniek, T.H. Eindhoven. (zie figuur V.l) 

De meetopstelling is schematisch aangegeven in figuur V.2 

De tweemikrofoons met voorversterker werden aangesloten 

op de mikrofoon voedingseenheid. Het signaal van de versnellings

opnemers werd naar de ingang van de ladingsversterkers gevoerd. 
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De Ponskracht kon bepaald 

worden met een dynamometer. 

De vervorming hiervan, die een 

maat is voor de kracht, werd 

gemeten met behulp van rek

strookjes die op een meetver

sterker waren aangesloten. 

Van de uitgangssignalen van 

mikrof'oonversterker, ladings

versterkers en meetversterker 

werden er twee naar de analyser 

met plotter buiten de geluids

kamer gevoerd. 

De analyser werd extern ge

triggerd door een nok op de 

excenteras, die met behulp van 

een microswitch een spannings

sprong van ongeveer 5 V. in 

f'iguur V.l De meetkamer 

het triggerkanaal veroorzaakte. 

In f'iguur V.3a & V.3b zijn f'oto!s 

opgenomen van de meetopstelling 

binnen en buiten de geluidskamer. 

pers· 

f'iguur V.2 

~--------------------II---------. 
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figuur V.3a Meetopstelling binnenin de geluidskamer. 
Van links naar rechts: 
- Voedingseenheid voor twee mikrofoons 
- Ladingsversterker 

Pers Raskin type R2 
Meetversterker 

Verder is links op werkhoogte de mikrofoon 
zichtbaar. De trillingsopnemer is op het 
frame geplakt vlak bij de geleiding van de stoter. 
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Figuur V.3b Meetopstelling buiten de geluidskamer. 
Rechts: De analyser. 
Links: De plotter. 

V.3 Metingen aan de Raskin Excenterpers. 

V.3.1 Kontrolemetingen. ------------
Voordat met de metingen kon worden begonnen werd de apparatuur 

nogmaals gekontroleerd: 

a) De mikrofoons werden weer gekontroleerd met de IJkbron. 

b) De Koherentie-fllnktie werd gemeten tussen twee naast 

elkaar geplaatste mikrofoons. Deze meting gaf het

zelfde resultaat als bij de trillende staalplaat 

uit het vorige hoofdstuk. (paragraaf Iv.4.3) 

c) De dynamometer in kombinatie met de meetbrug moest 

gekontroleerd worden op de mogelijkheden voor het meten 

van dynamische krachten. Om snelle krachtwisselingen 

te kunnen meten moet de overdrachtsfllnktie over 

een groot frequentiegebied gelijk zijn aan ~~n. 

Deze overdrachtsfllnktie werd gemeten met een impact

hamer. 
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De krachtcel in de hamer geeft het ingangssignaal 

voor het systeem en wordt aangesloten op kanaal 1 

van de analyser. Op kanaal 2 wordt het uitgangs

signaal'van het systeem aangesloten, in dit geval 

de uitgang van de meetversterker. Hiermee kon de 

overdrachts-runktie van het systeem dynamometer/meet

versterlcer gemeten worden. Het 3 dB punt bleek 

ongeveer bij 2500 Hz. te liggen; ruim voldoende 

voor de ge\'enste toepassingen. 

d) Om te kontroleren of de gebruikte meetapparatuur 

in staat is geluid goed te meten werd het perslawaai 

(nullastlawaai, nullastlawaai + schakellawaai, 

nullastlawaai + schakellawaai + ponslawaai) gemeten 

met de HP 5420 A en tegelijkertijd met de Bruel & Kjaer 

2131. Deze Bruel & Kjaer analyser is speciaal ontworpen 

voor het meten van geluid. De hoeveelheid energie 

die elk van een serie digitale tertsfilters passeert 

wordt over de meettijd geintegreerd. ZO ontstaat er een 

1/3-oktaaf spektrum. Dit spektrum werd vergeleken met 

het spektrum dat door de HP 5420 A werd gemeten. 

(zie figuur V.4a & b) 
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Nullast+ 
Schakel+ 
Ponslawaai 

II Nul...Last+ 
Schakellawaai 
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Figuur V.4b Spektrum van het perslawaai gemeten 
met de HP 5420 A.Analyser 

De spektra komen redelijk overeen, hoewel blijkt 

dat de HP 5420 A niet het meest ideale instrument 

is v~~r het meten van geluidsniveau's; haar kracht 

ligt meer in het berekenen van relaties tussen twee 

signalen. 

Het gemeten spektrum uit figuur V.4b is ontstaan door 

te middelen volgens "peak channel hold ", waarbij per 

frequentieband de maximale waarde wordt vastgehouden. 

Deze middelmethode bleek de beste overeenkomst te geven 

met het spektrum van de 2131. 
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In figuur v.4c is een vergelijking gegeven tussen 

een autopower spektrum dat uit 5 metingen gemiddeld 

is volgens peak channel hold en een spektrum dat 

ontstaan is uit 40 metingen die stable gemiddeld 

werden. Daar het bij het meten van relaties 

tussen twee signalen onmogelijk is te middelen 

volgens "peak channel hold", worden de metingen hierna 

toch gemiddeld op "stable". Het verloop van de 

spektra wordt dan redelijk weergegeven, de numerieke 

waarden dienen echter met enige argwaan te worden 

bekeken. 

figuur v.4c Vergelijking tussen spektra die 
gemiddEdd werden met "peak channel hold" 
en met "stable". 
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Y.l.~ ~e!i~g~n_i~ ge! lild~o~ein~ 

Voordat de systeemrela.ties in het :frequentiedomein gemeten 

kunnen worden is het noodzakelijk de diverse signalen eerst 

in het tijddomein te bestuderen. Dit is nodig omdat bij 

een meting voor het :frequentiedomein enerzijds het hele 

signaal in de meting betrokken moet worden (d.w.z. de meet

tijd moet lang genoeg zijn) terwijl anderzijds het signaal 

door voldoende meetpunten moet worden beschreven.(d.w.z. 

de meettijd mag niet v~~l langer zijn dan het tijdsinterval 

waarover het signaal zich a:fspeelt) 

Bij de Raskin excenterpers zijn drie soorten signalen van 

belang: 

a) Geluidssignalen 

b) Signalen voor snelheden o:f versnellingen op bepaalde 

delen van de pers. 

c) Signalen uit de meetversterker die een maat zijn voor 

het verloop van de ponskracht. 

Elk van deze signalen werd bekeken met behulp van een 

"time-record". (zie :figuur V.5a,b & c) 

Figuur V.5a Time-record van het geproduceerde 
lawaai. De mikro:foon is hierbij op 
1.50 m. a:fstand van de pers geplaatst. 



Figuur V.5b 

Figuur V. 5c 
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Time-Record van de ponskracht. 

Time-Record van de versnellingen op de 
schakelas. 

Ui t deze figuren blijkt elk signaa.l een karakteristieke 

tijd nodig heeft om uit te sterven. Het geluid is het 

langste aanwezig (ongeveer 0.7 sec), terwijl de pons

kracht 25 msec na aanvang weer is verdwenen. 

Omdat er meestal twee verschillende soorten signalen 

tegelijkertijd gemeten worden is het nodig ~~n meettijd 

te kiezen. Indien deze meettijd konstant wordt gehouden 

voor aIle metingen, kunnen later berekeningen tussen 

de spektra worden uitgevoerd. 
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Een meettijd van 0.64 sec. lijkt een goed kompromis; 

bij het meten van de overdrachts-funktie is de bijbehorende 

bandbreedte 400 Hz. 

Y.l.l Meli~g~n_m~t_e~n_tEill!n~s£P~e~eE ~n_e~n_m!kEo!o£n~ 
Om vast te stellen welk deel van het totale geluids

vermogenspektrum wordt veroorzaakt door een bepaalde 

bron kan gebruik gemaakt worden van het coherent output 

power spektrum. Voorwaarde hierbij is dat een signaal aanwezig 

is dat in een zeer duidelijke relatie staat met de bron. 

Zo'n signaal kan bijvoorbeeld afkomstig zijn van een 

trillingsopnemer. 

Om de mogelijkheden hiervan te bekijken werd een versnellings

opnemer op diverse plaatsen op de pers geplakt. Een mikro

£oon werd op 1.50 m. a£stand geplaatst en de overdrachts-

en koherentie-£unktie werd tezamen met de beide auto-power 

spektra gemeten. Hiermee kan het coherent output power 

spektrum berekend worden. Een probleem bij dit soort metingen 

is een plaats te vinden waar de trillingen het meest representatie£ 

zijn voor een bepaalde geluidsbron. Het beste is daarom 

omuzoveel mogelijk~metingen te doen en daar later de beste 

uit te nemen voor verdere verwerking. Bij de metingen aan 

figu~r v.6 plaatsing van 
opnemers. 

de Raskin excenterpers in de 

geluidskamer is de versnellings

opnemer op zes meetplaatsen 

geplakt; zij zijn aangegeven in 

figuur v.6. 
- Meet~laats 1: De versnellings

opnemer wordt op de as geplaatst 

die de draaispiekoppeling bedient. 

Op deze as zit ook nog een 

(lawaaierige) klauwkoppeling 

die schakelt alshet pedaal 

te lang wordt ingedrukt. Bij de 

metingen werd ervoor gezorgd 

dat deze koppeling niet schakelde. 

Er is aangenomen dat de trillingen 

op dezeas representatief' zijn 

voor het schakellawaai. 

Meetplaats 2: Deze meetplaats is 

opgenomen in het meetprogramma 
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om de trillingen ten gevolge van de persontlasting te 

meten. Zodra de dop losscheurt van het materiaal schiet 

de snijder door het geponste gat. De elastische energie 

die in de pers opgehoopt was komt met ~~n klap vrij; 

deels in de vorm van trillingen en deels als geluids

energie. De trillingsopnemer werd op het frame geplakt, 

vlak bij de rechtgeleiding voor de stoter; de meetrichting 

was vertikaal. 

Meetplaats 3 en 4: Hier is de trillingsopnemer op het 

beweegbare deel van het stempelhuis geplakt, met de 

meetrichting vertikaal. Behalve de trillingen ten gevolge 

van persontlasting worden ook trillingen geregistreerd 

die het gevolg zijn van spelingen in de aandrijving van 

de stoter en onregelmatigheden in de geleiding. 

Er werd twee keer gemeten; ~~n keer met materiaaltoevoer 

en ~~n keer zonder. Wanneer geen materiaal wordt toegevoerd 

is er uiteraard geen sprake van persontlasting. 

- Meetplaats 5: Hier worden, evenals op meetplaats 2, trillingen 

gemeten ten gevolge van persontlasting. De trillingsopnemer 

werd vooraan op het lagerhuis van de excenteras geplakt. 

Meetplaats 6: De trillingsopnemer is hier op de opspantafel 

geplakt met de meetrichting vertikaal. Ook hier worden 

weer trillingen gemeten ten gevolge van het open en 

dicht buigen van het frame bij het vrijkomen van de 

opgehoopte elastische energie. 

V~~r elke meetplaats werden de verschillende systeemrelaties 

gemeten. Vanwege de vereiste meettijd van 0.64 sec. kon 

er slechts in banden van 400 Hz. gemeten worden: 0-400 HZ., 

400-800 Hz., 800-1200 Hz., waarbij het meeste lawaai bij 

frequenties onder de 800 Hz. zat. 

Van de metingen die gedaan zijn zijn er drie in dit verslag 

opgenomen: 

a) Trillingen werden gemeten op meetplaats 1 voor het 

schakellawaai; zie figuur V.7 
b) Voor de persontlasting werd meetplaats 6 gekozen.(fig V.8) 
c) Voor geluid ten gevolge van spelingen en onregelmatigheden 

in de geleiding werd meetplaats 4 genomen. (zie figuur V.9) 



Versnellingsopnemer op de schake las 
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Figuur V.Be 



Figuur V. 9a 
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ingsopnemer op bewee ar deel 
stempelhuis, geen materiaaltoevoer~~~ 
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Figuur V.9b Versnellingsopnemer op beweegbaar deel 
van het s tempelhuis, ge.en materiaal toevoer 



Versnellingsopnemer op beweegbaar deel 
van het stempelhuis, geen materiaaltoevoer 
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De trillingen op de schakelas blijken zich voornamelijk 

af te spelen in het frequentiegebied van 0 tot 400 Hz., 

het gebied waar ook het meeste lawaai wordt geproduceerd. 

Snkele frequentiebanden geven een zeer goede koherentie; 

men mag aannemen dat het opgevangen geluid in die banden 

voor het grootste gedeelte door de koppeling veroorzaakt 

wordt.Dit komt ook tot uiting bij vergelijking van het 

totale geluids-vermogen spektrum met het coherent output 

power spektrum. Bij frequenties boven de 400 Hz. neemt 

het trillingsniveau af en wordt de koherentie slecht. 

De verschillen in het totale geluids-vermogen spektrum 

en het coherent output power spektrum zijn daardoor 

veel groter; ze liggen rond de 6 dB. 

Om de geluiden ten gevolge van de persontlasting te meten 

is de versnellingsopnemer op de opspantafel geplakt. 

Uit figuur V.8a blijkt in het auto-power spektrum van 

de versnellingen een scherpe piek rond de 250 Hz. te 

liggen. Dezelfde piek werd gevonden bij trillingsmetingen 

op meetplaats 2 en 5. Dit is dus waarschijnlijk de frequentie 

waarbij het frame staat te trillen. Deze trillingen zijn 

niet voor aIle frequenties rond deze piek aanleiding tot 

geluid,zoals blijkt uit het verloop van de koherentie

funktie. Het een en ander is ook in de vergelijking tussen 

het totaal geluids-vermogen spektrum en het coherent output 

power spektrum te zien. Ook bij frequenties hoger dan 400 Hz. 

blijken trillingen van het frame aanleiding te zijn tot 

het ontstaan van geluid; rond 600 en 1150 Hz. zijn er 

namelijk kleine pieken in het vermogensspektrum van de 

trillingen met een zeer goede koherentie. 

Met de trillingsopnemer op het beweegbare deel van het 

stempelhuis worden trillingen gemeten ten gevolge van 

spelingen, onregelmatigheden in de geleidingen, rammelende 

onderdelen in de stoter enz. De trillingen die ontstaan 

door persontlasting worden geelimineerd door geen materiaal 

toe te voeren, zodat er geen elastische energie in. de pers 

wordt opgeslagen. 



- 81 -

Er zijn geen duidelijke pieken zichtbaar in het vermogens

spektrum van de trillingen, maar er is een redelijk trillings

niveau over de hele frequentieband aanwezig. Tot 400Hz. 

is de koherentie goed in de pieken van het geluidsspektrum. 

Afgezien van de band 600-650 Hz. is zij voor hogere 

frequenties slecht. Verder valt op dat het auto-power 

spektrum van het geluid lager ligt als gevolg van het 

niet toevoeren van materiaal. 

Nadat op aIle meetpunten met trillingsopnemers gemeten is 

beschikken we over een aantal spektra die min of meer 

het schakellawaai, het persontlastingslawaai en het 

lawaai door stoterbewegingen representeren. Voorzichtigheid 

is echter geboden. AfWijkingen kunnen optreden doordat 

bijvoorbeeld trillingen van het frame goed worden over

gedragen op de schakelas. Ook kunnen trillingen die door 

bewegende onderdelen in de stoter worden opgewekt gemakkelijk 

in het frame komen, ze worden dan aangezien voor trillingen 

als gevolg van persontlasting, Vooral bij frequenties 

tot 200 Hz. treedt op bijna elke meetplaats een goede 

koheren tie op omda t deze lage tonen zo gemakkelijk "door

dreunen ". Di t effekt zou met parti~He koheren tie nog eens 

onderzocht moeten worden. We kunnen de "beste" spektra 

uitzoeken door de coherent output power spektra in verschillende 

kombinaties bij elkaar op te tellen en te vergelijken met 

het totale geluids-vermogen spektrum. De meetplaatsen 

waarvan hiervoor de resultaten gegeven zijn bleken het 

beste de lawaaisoort te beschrijven, daar de afWijking 

tussen de som van deze drie coherent output power spektra 

en het totale geluids-vermogen spektrum over het algemeen 

klein is. (zie fig V.IO) AIleen rond de 900 Hz. zit een 

grote afWijking van ongeveer 10 dB. Deze piek is hoofdzakelijk 

afkomstig van het gekorrigeerde spektrum voor het persont

lastingslawaai. 
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Y.2.~ ~e1i~g~n_m~t_t~e~ illi~r2f20~s~ 
Om de technieken met de koherentiefUnktie toe te 

kunnen passen is het niet absoluut noodzakelijk dat 

het tweede signaal van een trillingsopnemer aikomstig is. 

Ret kan voorkomen dat het niet mogelijk is om een plaats 

te vinden waar de trillingen representatief zijn voor de 

geluidsproduktie van een bepaalde bron. Dit probleem 

kan opgelost worden door een tweede mikrofoon vlakbij 

de verdach te geluidsbron te plaa tsen. Hoewel de meting in het 

nabije veld plaatsvindt, kan met dit spektrum lator eventu-

eel een omk~pping ontworpen worden. De koherentie-

funktie wordt dan gemeten tussen het signaal van een 

mikrofoon veraf en dat van de mikrofoon vlakbij de 

te onderzoeken bron. Door de koherentie-fUnktie te 

vermenigvuldigen met het auto-power spektrum van de 

mikrofoon op afstand wordt het coherent output power 

spektrum verkregen, een maat voor de geluidsproduktie 

van de verdachte bron. 

Het werken met een tweede mikrofoon is veel sneller 

dan met een trillingsopnemer die telkens vastgeplakt 

moet worden. Als de nauwkeurigheid goed blijft is deze 

methode dus veel praktischer. 

Er werd op een aantal meetpunten gemeten, om daarna 

de mog~lijkheid te hebben de beste resultaten uit 

te kunnen zoeken. Rieronder voIgt een opsomming met 

korte beschrijving van de gekozen meetplaatsen. Zij zijn 

bovendien aangegeven in figuur V.ll. 

Meetplaats 1: De tweede mikrofoon wordt vlakbij 

de schakelas van de koppeling geplaatst. Hier 

worden voornamelijk schakelgeluiden opgevangen, temeer 

daar ook de (band)rem van de excenteras vlak bij 

deze schakelas zit. 

Meetplaats 2: De tweede mikrofoon komt nu vlak onder 

de pons tafel, om geluiden ten gevolge van de pers

ontlasting te registreren. 

Meetplaats 3: Om geluiden door spelingen, onregelmatig

heden in de geleidingen, rammelende onderdelen in de 

stater enz. op te sporen werd de tweede mikrofoon vlak 

bij de langsgeleiding geplaatst. 
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figuur V.II Plaatsing van 
de mikrofoons. 

Meetplaats 4: Voor het meten 

van het nullastlawaai werd 

de mikrofoon vlak bij de 

aandrijfpoelie op de motoras 

geplaatst. 

Meetplaats 5 & 6: Om andere 

schakelgeluiden dan die van 

de l:oppeling te regis treren 

werd de hulpmikrofoon bij 

de bandrem en bij het pedaal 

geplaatst. 

- Meetplaats 7: De tweede mikro

foon werd vlak bij de handle 

in de stoter geplaatst. 

Deze handle dient ervoor 

om sommige gereedschappen 

uit de stoter te kunnen 

verwijderen. Bij gebruik 

rammelt deze handle vrij 

bij elke stoterbeweging. 

Voor elke meetplaats werd uit de gemeten systeemrelaties 

het coherent output power spektrum berekend. Daarna werd

en de beste meetplaatsen uitgekozen door de coherent output 

power spektra in verschillende kombinaties op te tellen 

en te vergelijken met het totaal geluids-vermogen spektrum. 

Hier bleek het nadeel van het meten met twee mikrofoons: 

geluid plant zich vaak gemakkelijker voort dan trillingen. 

zodat geluiden van andere bronnen door de hulpmikrofoon 

werden opgevangen. Een kombinatie van enkele coherent 

output power spektra bleek al snel op een boger niveau 

te liggen dan bet gemeten totaalspektrum. In dit verslag 

zijn de metingen opgenomen van meetplaats 1 en 2, 

daar deze bij de sommatie de beste gelijkenis vertoonden 

met het totale geluids-vermogen spektrum. (zie fig V.12 & V.IJ) 
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Figuur V.12c Hulpmikrofoon bij de schakelas 
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guur V.13a Hulpmikrofoon onder de opspantafel 
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Figuur V.13c Hulpmikrofoon 



- 91 -

Wanneer de mikrofoon bij de schakelas gep1aatst is 

b1ijkt dat de koherentie-fllnktie in bepaa1de frequentie

banden dicht bij de ~~n ligt. De ge1uiden in deze banden 

komen dus voorname1ijk van de koppeling. Bij frequenties 

boven de 600 Hz. b1ijft de koherentie slecht en is er 

een grote afwijking tussen het coherent output power 

spektrum en het totaal geluids-vermogen spektrum. 

Soortgelijke opmerkingen kunnen gemaakt worden over de 

spektra die verkregen worden mat de hulpmikrofoon vlak 

onder de ponstafal. Bij bepaalde pieken in het geluids

spektrum is de koherentie z6 goed, dat aangenomen kan wor

den dat dit lawaai van het trillande frame afkomstig is. 

Bij frequenties boven de 500 Hz. wordt de koherentie 

weer slechter. 

Gemeten zijn nu twee coherent output power spektra, die 

het schakellawaai en het persontlastingslawaai weergeven. 

Wanneer we de som van deze spektra bekijken en vergelijken 

met het totale geluids-vermogen spektrum (zie figuur v.14) 
blijkt er een zear grote overeenkomst ta bestaan, waaruit 

blijkt dat de korrektiemethode met de koherentiefunktie 

ook bij gebruik van een tweede mikrofoon toepasbaar blijft. 
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Y.2.~ Het ~o£r!g£r£n_v~n_h£t_g~1~i2s~P£kl~m_m£t_b£h~1£ 

van ie_p2n~k£a£h!. 

De methoden die tot nu toe in dit hoo£dstuk gepresenteerd 

zijn bleken geschikt te zijn voor het opsporen van lawaai

bronnen bij een pers. Het ging hierbij vooral om geluids

bronnen dieeen gevolg zijn van de konstruktie van de 

pers, zoals schakeIIawaai, persontiasting, rammelende 

onderdelen enz. Wanneer het echter gewenst is de invloed 

te bekijken van het proces zelf is het gebruik van 

trillingsopnemers o£ een tweede mikrofoon minder geschikt. 

Een van de belangrijkste parameters van het ponsproces 

is het verloop van de kracht als £unktie van de tijd, 

ook weI !fde ponskromme fl genoemd. Om dus voorspellingen 

te doen over de invloed van het proces op het lawaaibeeld 

kan men het beste systeemrelaties meten tussen het geluid 

als uitgang van het systeem en de ponskracht als ingang. 

Deze metingen zijn in de geluidskamer uitgevoerd waarbij 

gebruik is gemaakt van een dynamometer die in het stempel

huis werd ingebouwd om de ponskracht te meten. De koherentie

£unktie bleek in het gebied 0-600 Hz. een fraai verioop 

te hebben; enkele pieken van het totale geluids-vermogen 

spektrum en het coherent output power spektrum vie len 

duidelijk samen~ (figuur V.15) Er is bij deze metingen 

slechts tot 800 Hz. gemeten; meten in een hogere frequentie

band is zinloos daar de ponskromme weinig hoge frequenties 

bevat bij dit materiaal. Bij harder en brosser materiaal 

zullen hogere frequenties aanwezig zijn. 
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figuur V.lSa en ponskracht 
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v.4 Ge1uidsmetingen in de werkplaats. 

De meetmethode zoals die in paragraaf V.3 beschreven is 

biedt mogelijkheden om lawaaibronnen bij persen op te 

sporen. De praktische bruikbaarheid wordt echter in 

ernstige mate beperkt door het feit dat de metingen 

in een geluidskamer zijn uitgevoerd. Er moet nog nagegaan 

worden of de gevo1gde meetmethode ook bruikbaar is in de 

werkplaats waar de te onderzoeken pers is opgesteld. 

Er moet naar gestreefd worden dat het niet nodig is 

andere werkzaamheden in deze werkplaats te staken tijdens 

de meetprocedure. 

De Raskin pers werd in de W-Hal van de T.H. Eindhoven 

opgesteld en enke1e metingen werden herhaald. Hierbij 

werd·gebruik gemaakt van de dynamometer voor het 

registreren van de ponskracht, een trillingsopnemer met 

bijbehorende ladingsversterker en ~~n mikrofoon met 

voedingseenheid. De afgegeven signalen werden eerst in 

het tijddomein bestudeerd; de opgenomen time-records 

b1eken echter niet wezen1ijk veranderd te zijn. 

Daar de meettijd weer 0.64 s. moest zijn, was de 

maxima1e bandbreedte weer 400 Hz.; er werd drie 

keer gemeten in de banden 0-400 Hz., 400-800 Hz., 

800-1200 Hz •• 

De tr.i1lingsopnemer werd op de schakelas, de opspantafel 

en het bewegende deel van het stempe1huis gep1akt. De 

overdrachts- en koherentie-funktie werden gemeten, evena1s 

de auto-power spektra. Bij de meting met de versne1lings

opnemer op het stempe1huis werd g~~n materiaal toegevoerd. 

Na de metingen met de tri1lingsopnemer werden de relaties 

tussen het geluid en het ver100p van de ponskracht opgemeten. 

Voor e1ke meting werd het coherent output power spektrum 

berekend en in ~~n grafiek getekend met het totale geluids

vermogen spektrum; zie bij1age IV. 

Uit de metingen blijkt dat de omgeving een duide1ijke 

invloed heeft op het geluidsspektrum. De berekening van 

het coherent output power spektrum 1evert echter ongeveer 

deze1fde verschi11en 0p. 
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De metingen lijken dan ook zonder problemen in de werk

plaats uitvoerbaar te zijn. Deze konklusie kan men ook 

trekken wanneer de 80m van de drie gemeten coherent 

output power spektra vergeleken wordt met het totale 

geluids-vermogen spektrum. (zie figuur v.16 & V.17) 

figuur v.16 Vergelijking tussen gemeten totaal 
geluidsvermogen spektrum en de 80m 
van coherent output power spektrum 
gemeten m.b.v. ponskracht en van 
het coherent output power spektrum 
gemeten met trillingsopnemer op de 
schakelas. 



, 
I 

I 
I 
f 

I 
1 

Totaal geluidsvermogen spektrum 
.-.- Som van coherent output power spektra 

Httitmttlfltffl+HlfftH#Ht+!+ltfffffil'l+H1+H-H+IH f'i ~ur V. 17 Ve rge 1 i j kin g tu s s en gem e t en to taa 1 
geluidsvermogen spektrum en de som ~lliBI 
van drie coherent output power spektra 
die gemet~n zijn met behulp van 
trillingsopnemers 

~~~n4#*~~~~~~ 

~~~~HH~~~HL~.~~~~~~~+H~ 
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HOOFDSTUK VI. KONKLUSIES EN MEETVOORSCHRIFT. 

Nadat bij enkele orienterende metingen aan een pers 

bleek dat het meten en analyseren van geluid enige 

ervaring vereist werd begonnen met geluidsmetingen in 

de geluidskamer aan zeer eenvoudige systemen. Het bleek 

dat de korrektiemethode voor achtergrondruis met de 

koherentie-funktie interessante mogelijkheden biedt. 

Daarom werd de pers in de geluidskamer opgesteld en 

een aantal metingen uitgevoerd; hierbij werd met de 

koherentie-funktie tussen geluid en trillingen of 

tussen twee geluidssignalen ge1.verkt. Wanneer voor een bepaald 

meetpunt de koherentie-funktie en het totaal geluids

vermogen spektrum gemeten zijn, kan het coherent-output 

power spektrum berekend worden. Uit deze verzameling 

spektra die elk het geluid van een bepaalde bron voor

stellen worden de "beste" uitgeselekteerd door ze in 

verschillende kombinaties op te tellen en te vergelijken 

met het totale geluidsvermogen spektrum. Na deze serie 

metingenvolgden een aantal kontrolemetingen in de 

werkplaats. De gevolgde methode bleek ook hier 

bruikbaar te zijn. 

Uit de metingen die uitgevoerd zijn kan gekonkludeerd 

worden dat de verschillende geluidsbronnen bij een pers 

te scheiden zijn door gebruik te maken van relaties in het 

frequentiedomein die gemeten kunnen worden tussen het 

geluid en andere fysische verschijnselen zoals trillingen. 

De belangrijkste relatie hiervan is de koherentie-funkt~. 

Deze funktie kan ook gemeten worden tussen twee mikrofoons, 

waarvan er ~~n op afstand en ~~n vlak bij de bron die 

onderzocht moet worden. Behalve de koherentie-funktie 

en het vermogensspektrum van het totale geluid op afstand 

is hier ook het vermogensspektrum van het £ignaal van de 

dichtbijgeplaatste mikrofoon van belang. Hoewel de meting 

in het nabije veld heeft plaa tsgevonden (Ii ttT) is di t 

spektru m toch waardevol wanneer later besloten wordt 

deze lawaaibron te bestrijden met een omkapping. 

(omkappingen zijn ook in het nabije veld werkzaam) 
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Wanneer de som van enkele coherent output power spektra 

vergeleken wordt met het totale geluidsvermogenspektrum 

komt men tot de konklusie dat de korrektiemethode met 

behulp van de koherentie-funktie redelijk betrouwbaar is. 

Deze vergelijking kan ook gebruikt worden bij het uit

zoeken van het beste coherent output power spektrum voor 

een bepaalde lawaaisoort. 

Naar aanleiding van de metingen in dit verslag kan ean 

meetvoorschrift worden samengesteld hoe de lawaaibronnen 

bij een gegeven pers opgespoord kunnen worden. Er wordt 

van uitgegaan dat gebruik gemaakt wordt van de apparatuur 

die in paragraa£ V.2 genoemd is of van gelijkwaardige instru

menten. 

1. IJken en kontroleren van de apparatuur. 

Elke keer dat een geluidsmeting gedaan wordt moat de 

apparatuur gekontroleerd en geijkt worden. Hiervoor 

kan gebruik gemaakt worden van een piston£oon die 

een vast geluidsdrukniveau levert. 

~ Opstelling. 

De ruimte waarin de pers zich bevindt kan het geluids

spektrum beinvloeden; men moet dus bedacht zijn op 

nadelige invloeden door reflekties en dergelijke. 

Zij treden vooral op wanneer de afmetingen van een obstakel 

groter zijn dan de gol£lengte van het te meten geluid. 

Behalve het geluidsvermogen spektrum wordt ook de koherentie

~tie nadelig beinvloed door reflekties. 

J. Uitzoeken van law~!!oorten. 

Een aantal lawaaisoorten worden uitgezocht voor nader 

onderzoek. Deze keuze wordt bepaald door de pers die 

doorgemeten moet worden. Bekende lawaaisoorten zijn: 

schakellawaai, persontlastingslawaai, leiplaatlawaai enz. 

4. De£inieren van ~etplaatsen. 

Voor elke lawaaisoort worden er ~~n of lie£st meer meet

plaatsen gede£inieerd waar de trillingen representatie£ 

zijn voor de geluidsproduktie. 
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Op deze meetplaatsen zul1en versnellingsopnemers geplaatst 

worden. Indien het mogelijk ia meer meetplaatsen voor een 

bepaalde lawaaisoort te definieren dan verdient dit de 

voorkeur, later kan dan het beste spektrum uitgezocht 

worden. 

5. Definieren van meetplaatsen voo~de hulpmikrofoon. 

Er worden een aantal meetplaatsen uitgezocht waar de 

hulpmikrofoon geplaatst kan worden. Deze mikrofoon moet 

telkens zo dicht mogelijk bij de te onderzoeken bron komen. 

6. Inbouwen van een krachtopnemer. 

Indien de invloed van het ponsproces bestudeerd moet worden 

is het noodzakelijk een krachtopnemer in het stempelhuis 

in te bouwen. Hiermee wordt dan het verloop van de pons

kracht als fUnktie van de tijd gemeten. Het dynamisch 

bereik van dit meetsysteem moet voldoende groot zijn~ 

7. Bepalen van de meettijd. 

Alvorens er metingen in het frequentiedomein gedaan worden 

is het verstandig om de verschillende signalen eerst in het 

tijddomein te bestuderen. Hiermee wordt een tijd gekozen 

die enerzijds lang genoeg is om het hele signaal in de 

meting te betrekken en die anderzijds het signaal met 

voldoende bemonsteringen beschrijft. Hierbij moet er op 

gelet worden dat de signalen ~unnen verschuiven ten op

zichte van elkaar of van het triggerpunt. Een goede 

triggerinrichting blijkt goede diensten te bewijzen. 

Nadat de meettijd is vastgesteld kan de bandbreedte 

voor de metingen in het frequentiedomein worden ingesteld. 

8. Bepalen van het aantal metingen dat gemiddeld moet worden. 

De behaalde nauwkeurigheid hangt in hoge mate af van het 

aantal metingen dat gemiddeld wordt; men kan hiervoor 

tabel VI.I raadplegen. Er moet een optimum gezocht worden 

tussen enerzijds de nauwkeurigheid en anderzijds de prak

tische haalbaarheid van een groot aantal metingen. 

Bij het meten van het geluidsvermogen spektrum kan 

gemiddeld worden volgens "peak channel hold"; voor 

de overdrachts- en de koherentie-fUnktie kan aIleen 

gebruik gemaakt worden van "stable" middelen. 
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9. Bepalen van het ~~ltype. 

Indien uit de opgenomen time-records blijkt dat er 

geen sprake is van "af'kappen" van het signaal kan het 

beste "transient" of' "impact" ingesteld worden. Er 

wordt dan geen window funktie gebruikt die het spektrum 

kan beinvloeden. Indien het signaal weI af'gekapt moet 

worden dan zal in de meeste geval1en "random" de voorkeur 

verdienen. 

10. Meten van het geluidsspektrum. 

Om een globale indruk te verkrijgen over de frequentie

verdeling van het lawaai wordt het geluidsvermogen 

spektrum gemeten. Deze ge1uidsmeting geeft het beste 

resultaat indien de analyser wordt ingesteld op "high 

resolution auto power spektrum " , "random" en "peak channel 

hold". Ui t het gemeten spektzum kan bepaald worden over 

welk f'requentiegebied de metingen uitgevoerd moeten worden. 

Bovendien kan na afloop van de metingen dit spektrum 

nog nuttig zijn bij het ontwerp van gekozen bestrijdings

middelen. (bijvoorbeeld omkappingen) 

11. Meten in het f'requentiedomein. 

Voor elk meetpunt wordt met de ingestelde bandbreedte de 

overdrachts en de koherentie-funktie gemeten, alsmede 

de beide auto-power spektra. De centre-f'requency wordt 

telkens zo ingesteld, dat het totale spektrum doorgemeten 

wordtl in stappen ter grootte van de ingestelde bandbreedte. 

12. Berekening van het coherent Output Power Spektrum. 

Uit de gemeten spektra wordt voor ieder meetpunt het 

coherent output power spektrum berekend. Dit spektrum is 

het produkt van het tota1e geluidsvermogen spektrum en de 

koherentie-funktie. De sp~ktra worden gerangschikt naar 

lawaaisoort die ze representeren. 

13. Uitselek!!!!~an de beste coherent outpu!-power spekt~~ 

De spektra die het beste de bijdrage van een bepaalde 

lawaaisoort weergeven worden uitgezocht door ze in ver

schillende kombinaties op te te1len en te vergelijken 

met het totale geluidsvemogen spektrum. Hierbij moet 

er rekening worden gehouden met het f'eit dat bepaalde 

trillingen en geluiden (voora1 de laagfrequente) 

gemakkeli jk "doordreunen ". 
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Uit de coherent output power spektra die de verschi11ende . 
1awaaisoorten representeren kan nu gekonk1udeerd worden 

waar de 1awaaibestrijding het meest effektief za1 zijn. 

Indien de op1ossing gezocht wordt in omkappingen kunnen 

deze ontworpen worden aan de hand van de gemeten spektra. 
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90% betrouwbaarheidsinterva11en voor de koherentie-funktie. 

aant. t:. · 3 ~t.4 ~'::. .. 5 ~\6 ~~ .. 7 8~·8 ~;.9 
rec. 

5 
10 

25 

50 

100 

250 

95% 

5 
10 

25 

50 

100 

250 

99% 

5 
10 

25 

50 

100 

250 

min max min max min max min max min max ~in max min max 

.00 .62 .00 .70 .03 .76 .10 .82 .22 .87 .39 .91 .65 .96 

.03 .55 .09 .63 .17 .70 .28 .77 .42 .83 .58 .89 .77 .95 

.12 .46 .20 .56 .31 'e 64 .42 .72 .55 .79 .69 .. 87 .84' .93 

.17 .42 .26 .51 .37 .60 .48 .69 .60 .77 .73 .85 .86 .93 

.21 .39 .31 .48 .41 .58 .52 .67 .63 .75 .75 .84 .87 .92 

.. 24 .36 .34 .45 .45 .55 .55 .64 .66 .73 .77 .82 .88 .91 

betrouwbaarheidsinterva11en voor de koherentie-funktie • 

.00 • 69 .00 .75 .00 .80 .04 .85 .14 .89 .31 .93 .58 .97 

.01 .59 .05 .67 .12 .74 .. 22 .80 .36 .85 .53 .91 .74 .95 

.09 .50 .17 .58 .27 .67 .39 .74 .52 .81 .66 .88 .82 .94 

.15 .44 .24 .54 .34 .62 .46 .70 .58 .78 .71 .86 .85 .93 

.19 .40 .29 .50 .39 .59 .50 .68 .62 .76 .74 .84 .87 .92 

.23 .37 .33 .46 .4.3 .56 .54 .65 .65 .74 .77 .8.3 .88 .92 

betrouwbaarheidsinterva11en voor de koherentie-funktie • 

.00 .78 .00 .83 .00 .87 .00 .90 .03 .93 .15 .95 • 43 .98 

.00 .68 .01 .74 .05 .80 .12 .85 .25 .89 .43 .93 .67 .97 

.05 .56 .11 .64 .20 .71 .32 .78 .45 .84 .61 .90 .79 .95 

.11 .49 .20 .58 .30 .66 .41 .73 .54 .81 .68 .87 .83 .94 

.16 .44 .26 .53 .36 .62 .47 .70 .59 .78 .72 .86 .86 .93 

.21 • .39 .31 .48 .41 .58 .52 .67 .64 .75 .75 .84 .88 .92 
, 

Tabe1 VI.1a betrouwbaarheidsinterva11en voor de 
koherentie-funktie, gebaseerd op de formu1e: 

tanhX w(f) - (n_2)-1 - (iW.za/2}~ ~~ < tanhYw(f)-(n-2)-1+ (Jw.z¢/~ 

met: w(f) = t.1n{ (1+8xy)/(1-8xy)} = tanh-
1

( ¥xy) 

)Aw(f) = (n_2)-1 + tanh-1l~xy(f)1 

(j2 = (n_2)-1 
.w 

n = 2.q = 2 • aanta1 records dat gemidde1d wordt. 

z &If /2= z waarde bij gegeven tweezijdige overschrijdings
kans ~ voor een (1-~ .100% betrouwbaarheids
interval. (norma1e verde1ing.) 
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Betrouwbaarheid 
90% 95% 99% 

(~)min G 
(a)max (~)min (g'max 

G G 
(c) min (C)max 

0.55 2.54 0.49 3.08 0.40 4.63 

0.64 1.83 0.58 2.09 0.50 2.69 

0.73 1.43 0.70 1.55 0.63 1.82 

0.80 1.28 0.77 1.35 0.72 1.50 

0.85 1.19 0.83 1.23 0.78 1.32 

0.90 1.11 0.89 1.14. 0.85 1.19 

Tabel VI.1b Betrouwbaarheidsinterval1en voor 
vermogensspektra, gebaseerd op de formu1e: 

... 
n.G 

~ G < n.G 
2 j n;Of/2 

met n = 2 • q = 2. aanta1 records waarover gemidde1d wordt. 

Jk2 = Chi-Square verde1ing. 
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BIJLAGE I. ENKELE FUNKTIES MET HUN FOURIERGETRANSFORMEERDE. 

:f(t) F( W) 

=t 
voor It I < fa 2.sin(faw ) 

Pa a70 
voor l:tJ » fa W 

sin(atl =t 
voor 1",,\< a 

1l't f a) 0 P 2a (1.0) 
voor Iw\",a 

t-----~-

=1: 
- It I /a voor I tl' a 4.sin2 (faw 1 q (t) a ::>0 a 

voor \ tl ~a a w 2 

sin
2

(at} {: -,WY2a voor\WI'2a 

1t'at2 , a? 0 q2a (w) = 
voor\WI::>2a 

2a 
exp(-a Itl) , Re a>O a

2 + w2 

exp ( -a t) • u ( t) , Re a 'I 0 1 

(u(t) = eenheidsstapfunktie) a + i.W 

exp(at) u(-t) Re a 't 0 1 
• , 

a - i.W 

2 ~ W
2 

) exp(-at ) , a)O .exp(-G a .a 



BIJLAGE II. 

ORIENTERENDE METINGEN NAAR DE MOGELIJKHEDEN 
- --- -- - -- -

VAN HET COHERENT OUTPUT POWER SPEKTRUM. 
-- -- - -- ----- - -
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achtergrondruis 
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Vermogensspektrum van het 
totale d 



BIJLAGE III. 

DE PARTIELE KOHERENTIE-FUNKTIES. 
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BIJLAGE III. 

DE PARTIELE KOHERENTIE FUNKTIES. 

Inleiding. 

Bij de koherentie-funktie theorie is er steeds van 

uit gegaan dat er gemeten wordt aan een systeem met 

~~n ingang en ~~n ui tgang. Indien er "vreemde" signalen 

aan de uitgang worden opgevangen die niet veroorzaakt 

zijn door het ingangssignaal is dit merkbaar in de 

koherentie-funktie. Deze fUnktie geeft immers de 

fraktie van -het"uitgangssifflaal weer die koherent 

is met het ingangssignaa1. Bij geluidsmetingen aan 

de pers is verondersteld dat het 1awaai door diverse 

brannen veroorzaakt wordt, ieder via een te onderzoeken 

systeem. 

Schematisch weergegeven: 

schakelen. van ISYSTEEM l JSYSTEEM'- Trillen v.d. 
de koppel1ng1 I ~ ~I ~ Leiplaat 

GELUID . 

tri1len Ved.---!SYSTEEM r;' ~SYSTEEMI+-- Bewegingen in 
pers opzetmech. 

SYSTEEM 

•••••• 
kracht op de 
stoter 

Dit schema kan uiteraard nog uitgebreid worden. 

Het kan echter voorkomen dat bepaalde systemen niet onaf

hanke:lijk zijn; de gemeten koheren tie kan dan aan1eiding 

zijn tot misverstanden. Er zu1len hieronder twee voorbeel

den van zulke foutieve inte1~retaties gegeven worden: 

I.Bronnen parallel: 
xl (t) ... ~ SYSTEEM:o.-

~ SYSTEEM ~ y(tJ 

Twee signa1en staan in een lineaire relatie met het 

uitgangssignaal yet). Wanneer echter aIleen het systeem 

tussen xl(t) en yet) bekeken wordt, kan het ingangssignaa1 

x 2 (t) ernstige :fouten in de meting veroorzaken.
J 

Wanneer er namelijk aIleen een koherentie tussen xl(t) 
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en yet) gemeten wordt, wordt het deel van x 2 (t) in 

het uitgangssignaal gezien als een stoorsignaal en 

de koherentie-~tie daalt daardoor. Bij afWezigheid 

van x 2 ( t) zou de koheren ti,:e zeer goed zijn. 

2. Bronnen in serie: 

Gezocht wordt een relatie tussen x1(t) en y(t). 

Wanneer uit een meting blijkt dat de koherentie 

goed is wordt vaak gekonkludeerd dat het signaal 

y(t) een gevolg van het signaal x1 (t); terwijl 

in werkelijkheid x 2 (t) de direkte aanleiding is,l. 

van het uitgangssignaal yet). 

Om dit soort fouten te voorkomen kanmen gebruik 

maken van de partiele koherentie-~tie theorie. 

Partiele Koherentie Funktie Theorie. 

We bekijken nu het geval dat ~~n uitgangssignaal 

beinvloed wordt door twee ingangsvariabelen xl(t) en 

x 2 (t). Door gebruik te maken van de mogelijkheid da t met 

de koherentiefunktie de invloed van stoorsignalen verwijderd 

kan worden, kunnen.de systeemrelaties tU8sen xl(t) en yet) 

berekend worden als x 2 (t) niet aanwezig zou zijn. 

G (f) 
yy 

Voor deze berekeningen moeten een aantal relaties 

die tussen de drie signalen bestaan bekend zijn, 

de relaties die gemeten dienen te worden zijn in boven

staand figuur aangegeven. 

Met deze relaties kunnen de zogenaamde "gekonditioneerde 

spektra" berekend worden. 
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De uitdzukking ".2" ach,ter de index staat voor: "Als de . . \ 

invloed van x 2 {t) en het systeem van x 2 {t) naar y(t) 

gfJEnimineerd is. If 

Bovenstaande formule luidt in woordm: 

Het vermogensspektrum dat bij bron 1 geproduceerd wordt 

is gelijk aan het gemeten vermogensspektzum verminderd 

met het vermogen dat van bron 2 afkomstig is. 

De laatste term van deze uitd:rukking kan ook geinterpreteerd 

worden als: tlHet vermogen dat bij bron 1 gemeten wordt en 

koherent is met het signaal bij bron 2" of tlHet produkt 

van het vermogensspektrum op plaats bij bron 1 en de 

koherentie-funktie tussen xl(t) en x 2 {t).". 

Evenzo geldt: 

GyY. 2 (f) = G (f) yy (I - Y ~y(f) ) 

en 

Gly• 2 (f) = Gly(f) (1 -
G12{f) G2~(f) 

) 
G22 (:f) Gly ( :f) 

In de laatste :formuleis bij de laatste term G12 (f) het 

vermogen van bron 1 dat in bron 2 aankomt en G2y (:f)/G22 (:f) 

de fraktie van het vermogen bij bren 2 die in het uitgangs

signaal y(i) aankomt 

Uit deze gekonditioneerde spektra kan vervolgens de 

partiMle koherentie-:funktie berekend worden; 

De;~e . unktie is de koherentie-funktie tussen xl (t) en 

yet) als de invloed van x 2 (t) en zijn systeem naar 

y(t) verwijderd is. 

Deze theorie kan uitgebreid worde.Ii veer een systeem 

met een willekeurig aantal ingangssignalen, hicrvoor 

wordt verwezen naar literatuur 8. 
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Metingen en berekeningen. 

Er is getracht deze theorie toe te passen op de excenterpers 

en te bekijken of trillingen op de schakelas en op de 

opspantafel onafhankelijk zijn. Uitgangspunt is het 

Bysteem dat in onderstaande figuur BchematiBch iB weer-

gegeven. 

trillingen op 
de scbakelas ~ 

SYSTEEM l--. 
Geluid 

yYSTEEM~ 
Trillingen op 
de opspantafel 

De pers werd opgesteld in de geluidBkamer en voorzien 

van versnellingsopnemerB op de schakelas en de opspan

tafel. De mikrofoon stond op 1.50 m. af'stand. 

De volgende funkties zijn gemeten en getekend in de 

figuren: 

Overdracht tUB Ben 1 en 2; H12 (f); figuur B.IILI 

Overdracht tussen 1 en y; H1y(f); figuur B.III.2 

Overdracht tUB Ben 2 en y; H2y (f); figuur B.III.3 
2 Koherentie-funktie tUBBen 1 en 2; figuur B.III.4 ~ ~2{f); 

- Koherentie-funktie tUBsen 1 en y; ~~y(f); figuur B.III.5 

- Koherentie-funktie tUBBen 2 en y; ~2y(f); Figuur 

- CrOBS Power Spektrum tUB Ben 1&2; G12 (f) ; figuur 

- Cross Power Spektrum tUBsen l&y; Gly(f); figuur 

- CrosB Power Spektrum tusBen 2&y; G2y (f); figuur 

- Auto Power Spektrum van 1; GIl (f) ; figuur 

- Auto Power Spektrum van 2; G22 (f) ; figuur 

- Auto Power Spektrum van y; Gyy { f); figuur 

Hiermee werden de volgende gekonditioneerde spektra 

berekend en uitgeplot: 

R.-III.6 

B.III.7 

B. III. 8 

B.III.9 

B.III.lO 

B.III.ll 

B. IIL12 
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- Gekonditioneerd Auto Power Spektrum van 1; Gll • 2 (f); fig B.III.13 

- Gekonditioneerd Auto Power Spektrum van y; G 2(f); Fig B.III.14 yy. 
- Gekonditioneerd Cross Power Spektrum tussen 1 en y; 

GIy • 2 (f); 
- Partiale koherentie-funktie tussen 1 en y; 

figuur B.III.15 
2 

~ly(f); fig B.III.16 

Helaas bleek de berekende koherentie-funktie niet tuss~n 

de nul en de ~~n te liggen. Dit is waarschijnlijk een 

gevolg van numerieke instabiliteiten en afrondfouten K) 

(cijferverlies). In figuur B.III.17 is dezelfde partiale 

koherentie wee rgegeven, maar nu ingezoomd op het bereik 

van nul tot ~~n. Nu is er toch enige gelijkenis zichtbaar 

met de koherentiefunktie ~iy(f) (figuur B4III.8). Door 

de partiale koherentie-funktie door een konstante faktor 

van ongeveer 4 te delen wordt de overeenkomst nog beter. 

(zie figuur B.III.18) 

Konklusies. 

Het blijkt dat er moeilijkheden optreden bij de berekening 

van de partiale koherentie-funkties; de" direkte oorzaken 

zijn moeilijk te doorgronden. Om dit te onderzoeken is 

het noodzakelijk bij eenvoudige systemen te beginnen, zodat 

het resultaat voorspelbaar E. Daarna kan men overgaan tot 

meer komplexe systemen. 

Uit de metingen die aan de pers zijn gedaan kan met 

enig voorbehoud gekonkludeerd worden dat de partiale 

koherentie-funktie erg veel lijkt op de normale koherentie

funktie; m.a.w. de invloed van bron 2 en zijn systeem naar 

het geluid is verwaarloosbaar.Dit is ook te zien aan de 

koherentie funktie die gemeten is tussen de trillingen 

op de schakelas en op de opspa~tafel. AIleen tot 200 Hz 

zijn de trillingen enigszins in staat "door te dreunen"; 

voor de rest van de gemeten frequentieband is de koherentie 

z~~r slechta 

K) t De grootste fout wordt echter veroorzaakt door he 

random gedrag van de te meten signalen. 
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BIJLAGE IV. 

METINGEN IN DE WERKPLAATS. 
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ermogensspektrum van de trillingen op de 
schake las 
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ennogenss'pektrum van de trillingen op 
het bewegende deel van het stempelhuis, 
geen materiaaltoevoer 
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