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Lijst van gebruikte symbolen.

-. ...:.. b
F : F duidt een krao~vector aan.
~8
F :s geeft aan de kracht door de schroef veroorza akt wordt •

..F 'It" " " " tegengekoppeld i8.
F (m) ,t'hgeeft aan dat we te maken hebben met de mde benadering van de

kracht.

F1 ' 1 geeft aan dat het de component van de kracht is in riohting "D.- ~X , X duidt 4en versnellingsvector aan.

het gebruik van de indices,s,' t, (m), l,hebben dezelfde betekenis-als bij het symbool F.

(A)1
(M) 1 geven matrices aan.

(11)

Si(t). geeft aan het signaal aan de ingang van een ketene

f (t)1 'geeft aan een referentie signaal.
r3(t). geeft aan de op de gebruikelijke wijze gedefinieerde oorrelatie-

funotie.



Summary.

This report discusses a method how to measure the vibrations caused

by the rotating screw to the hull of a ship.

A prooedure is ohosen by whioh the vibrations, mentionned above, are

oompensated oausing some oounter vibrations.

This oompensation method is desoribed for an one dimensional system.

We than try to come to a formalistio way of interpretating the results

of the measurements of the aooelaretion into the right adjustment of

the counterforoe.

This one-dimensional system is extended to the six-dimensional situa

tion of the ship.

After an outline of the theoretioal required instrumentati~n some

experiments on a simplified model, oonstruoted in Eindhoven, are

briefly disoussed.



1. Inleiding:

1.1. De algemene tendens in de scheepsbouw om grotere eenheden te

bouwen met steeds grotere voortstuwende vermogens dwingt te komen

tot een zorgyuldigere analyse en deswege voorspelling van de in de

schepen optredende trillingen dan tot nog toe gebruikelijk was.

Door de toenemende afmetingen van de schepen, in het bijzonder van

de tankers, zijn de eigenfrquenties van de scheepswand nl. van de

zelfde orde als de frequenties van de trillingen die geexciteerd

worden door de schroef en de motor.

Een nadere analyse van de dynamische responsie van de scheepswand

is daarom noodzakelijk om resonantie trillingen te vermijden.

Hiertoe wordt in het Scheepsbouwkundig Proefstation te Wageningen

een nauwkeurige meetmethode ontwikkeld. Enkele aspecten ervan

zijn tijdens dit afstudeeronderzoek te Eindhoven nader bekeken.

1.2. In dit rapport zullen trillingen worden bekeken, die t.g.v.

de door de schroef in het water opgewekte turbulenties worden

geinduceerd in het achterechip.

De grondfrequentie f van deze trillingen wordt gegeven door het

produkt van het aantal schoepen z van de schroef en het toeren

tal n van de as, dUB f- z.n Hertz.

Parame~ers die o.a. de grootte van de geinduceerde trillingen

bepalen zijn; de vorm van de schroef, de plaatsing ervan t.o.v.

het achterschip, de dikte van de bladen van de schroef en de

vorm van het achterschip.

In principe gebruikt men twee typen technieken bij het meten van

deze trillingen:

a) Meting van de d~fluctuaties en een additionele integrat1e

ervan langs de scheepshuid.

b) Meting van het totaal van krachten die werkzaam zijn op het

achterBchip.

Methode b) zal in dit verslag nader word~n bezien.

1.'. De meetopstelling van een model in Wageningen is geconstru

eerd volgenB te "Separate Stern Teohnique".

D.v.z. het achterBchip is gesoheiden van de rest van het schip en

I



h
bijv. d.m.v. een elastisce verplaatsingsopnemer verbonden aan een

massa die groot is t.o.v. de massa van het achterschip (een z.g.

seismische msssa).

Een deel van het voorschip wordt voor deze massa gemonteerd om de

juiste stroomlijn te verkrijgen.

Bovendien worden bij dii model de schroefas en zijn ophanging ge

scheiden van de rest van het achterschip om ongewenste signalen,
\,

zoals hogere harmoniscen van de asfrequentie, hierin te voorkomen.

Verder wordt aangenomen (waartoe speciale voorzieningen zijn aange

bracht) dat het achterschip zelf voor de optredende schroeffrequen

ties voldoende stijf is zodat het zich gedraagt als een star lichaam.

Door deze constructie van het model, nl. de ophanging van achter

schip san verplaatsingsopnemer, gedraagt het geheel zich als een

massaveersysteem.

De eigenfrquenties ervan blijken te liggen beneden de te meten fre

quenties waardoor een ontoelaatbare frequentieafhankelijkheid in de

meetresultaten geintroduceerd wordt.

Daaro~zal geprobeerd worden het hele door de schroef geexciteerde

systeem door een santal tegenkrachten tot rust te brengen.

Weet men het systeem door een dergelijke compensatie tot rust te

brengen voor de gewenste frequenties, d.w.z. de grondfrequentie f

en harmoniBchen ervan, dan zijn immers de compensatie krachten

gelijk san de door de sohroe! geexoiteerde krachtehin het achterschip.

N.B. In het navolgende zal alleen aandaoht besteed worden aan de com

pensatie van de grondfrequentie f, die de belangrijkste trillings

bron is.

Uitbreiding van de oompensatie voor harmonisohen is hieraan·

analoog.



2. Meetmethode:

2.1. Het ruimte1ijk vrije star veronderstelde achterschip heeft in

principe zes graden van vrijheid van beweging.
-eOm een beweging van dit lichaam t.g.v. de schroefkracht ~' te kun-

nen compenseren is het due nodig tenminste een zesdimensionale
-"'tkrachtenvector F san te brengen.

Het totaal van optredende krachten op het achterschip, de schroef-
~

keachten en de compeneatiekrachten, etellen we voor door F.
- ~ s ~t

Due F ..F -F •

Op zee"witlekeurige" plaateen van het achterechip worden verenellings

opnemers aangebracht. De zo te meten componenten van de verenelling
..-

ste11en we voor door de vector X.
~

Deze X besohrijft dan de "volledige" toeetand van het eysteem o.Lv.
-...

een bepaa1de F•

..JIO ~

De re1atie tueeen F en X stellen we voor door de matrix (A),zodat we
~ -kunnen 8chrijven I F -(A).X.

~t
Voor het bepa1en van de tegen te koppelen kraoht F dienen de vo1-

gende verge1ijkingen dan opge1oet te worden.

F1

~2
• ( A ) ••
•
F6

( 2.1.1.)
•
•

• t deHierin is F ..F -F ,de n component van de schroefkracht en de
n n n

compensatiekracht.

F en X zijn de amplituden van de desbetreffende einusvormige oompo-n n
nenten.

Het sinusofda1e gedeelte van het reeelesignaal wordt bepaald door

de frequentie~ van het van de as afte 1eiden referentie eignaa1.o

J



In dit stelsel vergelijkingen zijn Fl tim F6 onbekenden doordat

F
I
s tim F

6
s onbekend zijn. Bovendien is (A) onbekend.

Xl tim X6 zijn bekend want deze zijn meetbaar.

~

Door nu X te meten en een iteratie procedure toe te passen trachten

we (A) te schatten om dan m.b.v. deze benaderde (A) de juiste

oompensatie kracht aan te kunnen brengen.
.... -Bij het hanteren van de vergelijkingen F .(A).X dienen we met het

volgende nog rekening te houden.

De in trilling gebraohte massa van het achterschip is niet nauwkeurig,

gedefinieerd door de invloed van het meetrillende water.

In eerste benadering neemt men aan dat door de turbulenties in het

water een massa water in trilling wordt gebracht die ongeveer gelijk

is aan de Massa van het achterschip.

Naarmate de compensatie beter gaat en dus de trillingen kleiner worden

verandert dit turbulente patroon van het water om bij volledige oompen

satie eeh laminair karakter te krijgen.

De totaal in trilling gebrachte Massa bevat dus een term die afhankelijk

is van de grootte van de trillingen.

Omdat hierdoor (A) geen matrix van constanten is zijn de betrekkingen

1. (A).X niet lineair.

We nemen aan, uitgaande van dit "natuurlijke" systeem en van de

betrekkelijk kleine signalen die opgewell:t worden, dat voor "kleine"- ~X de relatie linea1r blijft en dat deze voor "grotere" X hierran niet

op "bui tensporige" wijze afwijkt, zodat de kromme 1m zich in een

Taylorreeks laat ontwikkelen die na de eerste of tweede orde termen

verantwoord is af te breken.

Bovendien willen we wijzen op de lineariserende invloed die de ruis

kan hebben op de overdracht van het systeem.

- Het aohterschip en zijn ophanging vormen een massaveersysteem.-Hierdoor zijn de metingen van X in eerste instantie frequentie

afhankelijk. Naarmate de frequentie waarmee het achterschip wordt

aangestoten nu verder ligt van de eigenfrequenties van d1t syeteem....
des te ger1nger zal de beweging X zijn.



Dit impliceert dat de beginschatting van (A) t.g.v. de hierboven

vermelde invloed van het water dan ook nauwkeuriger zal zjjn.

Voor het vlot en goed bepalen van de compensatiekrachten is een

goede keuze van de schroeffrequentie dus wenselijk.

wanneer eenmaal goed gecompenseerd is" zlj,jn de metingen aan het

8ysteem freguentie onafhankelijk gewordeno

x-""
• soptredende kracht F dan hoort hierbij een versnelling X •

sjuiste tegenkracht voor de onbekende F te vinden kunnen

Is nu de

Om nu de

2.2. Bezien we ter verduidelijking eeret de eendimensionale situatie.

Een kracht F veroorzaakt een versnelling X volgens het verband:

F • A.X, waarin A een onbekende functie 1s van F.
Stellen we dit verband grafisch voor door fig. 1.

t:t
,,(I) XS H/'~ (I)--- -- AI ,

we als volgt te werk gaan.

Breng een geschatte, dus bekende, variat1e Ft(O)aan en meet de

variatie X t(O)in X B. Hieruit volgt dan de helling van de raaklijn

( ) s (1) F t(O)
aan de kromme F X in X , nl. A • i-t{(5J- •
Vervolgens brengen we 4e tegenkracht -
F t(1)aan zodanig dat F t(l).A (1). X ., de resulterende kracht op

het systeem is dan F (l).F s -F t(l).

De verlnelling X (1) t.g.v. F(1) 1s dan, X (l).X s_ Xt(l), waar1n

X tel) de versnelling is t.g.v. F t(l).
t(l) sUit deze nieuwe variatie F op F bepalen we(e)n volgende bena~

dering van de evenredighe1dsconstante, A (2). E_~_~_ d1e de maat geeft
y tel) t(2)

voor het bepalen van de volgende terug te kopp~len kracht, F •
Deze wordt,F t(2). A (2).X (1), etc.

Voor n van dergel~Ke iteraties kunnen. we voor de resulterende kracht
op het systeem schrijven: F (n). F s_~~ t(k). h

De hierbij horen4e versnel11ng 1s: X ~. X B_ ~X t(k), zodat voor

()
' (n+1)~ F t(n)

de n+l evenredighe1dsconstante geldt: A • --i{nJ ' verder 1.
X



A-I

F t(n). A (n). ( X s _~ t(K)), hieruit volgt dat:
j(::il

A (n+l).A·(h).{X S_fx t(l<) },.(2.2.1.).

x ten)

Wanneer nu F (n) na elke stap maar kleiner wordt dan zal de'rust

situatie steeds meer benaderd worden.

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat naarmate de rustsituatie

meer benaderd wordt ( X (n)~ 0), het verband F. A.X. meer lineair

wordt.

D.w.z. dat de boven omschreven iteratie na elke stap nauwkeuriger

wordt, wanneer dit verband immers lineair zou zijn dan zou na ~fn

benadering de rustsituatie bereikt worden.
~

In de situatie van het achterschip, waarbij elke keer de X component

volgens een correlatiemeting (zie 3.3) bepaald wordt, betekent ditl

Wanneer er nog niet gecompenseerd wordt hebben we met de grootste

signalen te maken maar ook vanwege de niet lineaire karakteristiek

met de meest onnauwkeurige benadering van (A), wanneer er goed gecom

penseerd wordt zijn de signalen daarentegen klein maar de karakteris

tiek is lineair.

Yoor de eerste benaderingen kunnen we dus volstaan met oorrelatie

metingen over korte tijd (gunstige signaal/ruis verhouding) om ten

slotte te eindigen met edn ~ twee langdurige metingen voor het

bepalen van de definitieve compensatiekraohten.

Als oontrole dat het iteratieprooes niet instabiel wordt kunnen we nog

de volgende eis invoeren.

wanneer'de van de beginkraoht iF II afkomstige versnelling X s is

en de versnelling van de dan tegengekoppelde kraoht F t(O)iS X teO)

dan stellen we de eis dat moet gelden: X t(O)< 2 X s.

Voor de tweede iteratie stellen we zo de eisl X t(21<: 2 X (1)

Voor de nde iteratie wordt ditl X t(n)~2 X (n-l).

In oombinatie met (2.2.1.) geeft dit de voorwaarde:

A (n+~ i A (n).



N.B: Overigens is dit een zeer ruime eis, die aIleen garandeert dat

de grens naar instabiel afregelen niet wordt overschreden.

Wanneer er meer gegevens over het verloop van F(X) bekend.zijn

is het stellig mogelijk (o.a. door een Taylor ontwikkeling van

F(X) rond 0) een stranger criterium te formuleren met een hogere

oonvergentiegraad.

weet men bijv. dat li'(X) een tweede graads verloop heeft dan is het

na twee stappen mogelijk om uit deze gegevens en het gegeven dat de

de kromme door de oorsprong gaat het functieverband A te berekenen.

2.3. Voor het beschrijven van de beweging van het achterschip maakten- ~ ~ -we gebruik van de vergelijkingen F • (A)~X, F en X waren zesdimensionale

vectoren.

Vanwege de overdracht van de signalen door het water en het schip

dient er oak rekening gehouden te worden met faserelaties tussen de

krachten en de erdoor veroorzaakte versnellingen.. '
Om dit in de metingen te verdisconteren wordt er van de sohroefas een

si~aal F' r afgeleid. nit referentie signaal is van dezelfde frequentie

als de te meten signalen en ~ geven het de fase 0°. (Fr. cosl..\,t).
~" .Wanneer nu bij aIle metingen e component bepaald wordt die in fase is

met dit referentie signaaal en de component die er 900 mee uit fase

is dan is uit deze beide componenten de fass van het gemeten signaal

t.o.v. het referentie signaal te bepalen.

Door deze faserelaties gaai de oorspronkelijke zes bij zes matrix (A) over

in een twaalf bij zes matrix•
.-F is dan een vector met zes componenten die in het algemeen complex zullen

..=..
zijn. We duiden het deel van F dat in fase is met het referentie signaal

aan door de index r achter het getal dat de richting aangeeft, dus bijv. F2rJ
.. 0

het deel van F dat 90 uit fase is met het referentie signaal wordt aan-

geduid door de index i achter het richtingsgetal , dus bijv. Fli •

(A) is zoals vermeld een twaalf bij zes matrix geworden.

)( is een vector met twaalf componenten, Xl tim X6 zijn afgeleid van het

sinuso!dale signaal met sen fase van 0
0 t.o.v. het referentie signaal en

o
X tim X zijn afgeleid van eenzslfde signaal met een fase van 90 t.o.hiere

1 12
van.



Het stelsel vergelijkingen ziet er dan als voIgt uit:

F· All • • • .. • Al 12 Xl1.. •
.. X

2.... • ..
• .. .. ..
.. • ..•
liI 0 ..
0 X

7.. .. ..
.. .. .. ..
.. • ..
}I' A61 • • .. .. .. o A6 X126 12

a t tHierin is-F • F - F en worden de componenten F op duadanige
n n n n

wijze gegenereerd dat ze in hun werking onderling onafbankelUk zijn.
(,%It ..3.I).

Het bepalen van de aan te brengen tegenkraohten gaat dan analoog

aan de prooedure voor de e~ndimensionale aituatie.

De eerste stap zal weer zijn het aanbrengen van de variatie Flt(O)in
£g) . teO) teo) teo) s s a

Fl~ .. De varlaties Xl '¥2 , ..... 0' X12 ' in Xl' X2,· ... ,X12,

t.g.hiervan meten we vervolgens ..

Hieruit vinden we dan de eerate benadering van (A), nl o

(1' F teO)
A12" 1 , eto ..

rt(O)

u... lL ddt nk ht F t (1) datwvrvo gens genereren we an e ege rao 1 ' zo

F tel) A (1) X s A (1) X a A (1) X s
1 • 11· 1 + 12· 2·· •• 112· 12"

De resulterende kraoht in riohting 1 wordt dan: Fl(l~. Fl
s- Flt(l)"

. ( 1) ( 1)
De hierdoor veroorzaakte versnellingen zijn resp, Xl , ... 0 • ,X12 "

zodat de door deze kracht veroorzaakte verandering in de versnellingen
. tel) tel) tel)

zijn: Xl ' Xl , ••••••• ,Xl "

tel)Op dezelfde manier worden nu aohtereenvolgens de krachten F2 tim

F6
t (1) aangebracht en worden de hierdoor veroozaakte versnellingen

gemeten ..

Na deze eerste compensatie voor de zes richtingen bepalen we dan de

volgende benadering voor de oompenaatiekrachten.
t(2) (2) (1) (2) (1) (2) (1)

Zo wordt Fl • All • Xl + A12 0 X2 + .. 0 • 0 • Al12 • X12 "
(2) j' tel)

Hierin is All • . 1 , ,e~••
I tel)
Xl t(2) t(2) . ,

De hierbij behorende versnellingsoomponenten Xl .......", X12
worden dan weer gemeten, de nieuwe oompensatie kraoht in riohting 1

bepaald, eto.

8



In dit stelsel vergelijkingen zijn Fl tim F6 onbekenden doordat

F
I
s tim F

6
s onbekend zijn. Bovendien is (A) onbekend.

Xl tim X6 zijn bekend want deze zijn meetbaar.

~

Door nu X te meten en een iteratie procedure toe te passen trachten

we (A) te schatten om dan m.b.v. deze benaderde (A) de juiste

oompensatie kracht aan te kunnen brengen.
.... -Bij het hanteren van de vergelijkingen F .(A).X dienen we met het

volgende nog rekening te houden.

De in trilling gebraohte massa van het achterschip is niet nauwkeurig,

gedefinieerd door de invloed van het meetrillende water.

In eerste benadering neemt men aan dat door de turbulenties in het

water een massa water in trilling wordt gebracht die ongeveer gelijk

is aan de Massa van het achterschip.

Naarmate de compensatie beter gaat en dus de trillingen kleiner worden

verandert dit turbulente patroon van het water om bij volledige oompen

satie eeh laminair karakter te krijgen.

De totaal in trilling gebrachte Massa bevat dus een term die afhankelijk

is van de grootte van de trillingen.

Omdat hierdoor (A) geen matrix van constanten is zijn de betrekkingen

1. (A).X niet lineair.

We nemen aan, uitgaande van dit "natuurlijke" systeem en van de

betrekkelijk kleine signalen die opgewell:t worden, dat voor "kleine"- ~X de relatie linea1r blijft en dat deze voor "grotere" X hierran niet

op "bui tensporige" wijze afwijkt, zodat de kromme 1m zich in een

Taylorreeks laat ontwikkelen die na de eerste of tweede orde termen

verantwoord is af te breken.

Bovendien willen we wijzen op de lineariserende invloed die de ruis

kan hebben op de overdracht van het systeem.

- Het aohterschip en zijn ophanging vormen een massaveersysteem.-Hierdoor zijn de metingen van X in eerste instantie frequentie

afhankelijk. Naarmate de frequentie waarmee het achterschip wordt

aangestoten nu verder ligt van de eigenfrequenties van d1t syeteem....
des te ger1nger zal de beweging X zijn.



Dit impliceert dat de beginschatting van (A) t.g.v. de hierboven

vermelde invloed van het water dan ook nauwkeuriger zal zjjn.

Voor het vlot en goed bepalen van de compensatiekrachten is een

goede keuze van de schroeffrequentie dus wenselijk.

wanneer eenmaal goed gecompenseerd is" zlj,jn de metingen aan het

8ysteem freguentie onafhankelijk gewordeno

x-""
• soptredende kracht F dan hoort hierbij een versnelling X •

sjuiste tegenkracht voor de onbekende F te vinden kunnen

Is nu de

Om nu de

2.2. Bezien we ter verduidelijking eeret de eendimensionale situatie.

Een kracht F veroorzaakt een versnelling X volgens het verband:

F • A.X, waarin A een onbekende functie 1s van F.
Stellen we dit verband grafisch voor door fig. 1.

t:t
,,(I) XS H/'~ (I)--- -- AI ,

we als volgt te werk gaan.

Breng een geschatte, dus bekende, variat1e Ft(O)aan en meet de

variatie X t(O)in X B. Hieruit volgt dan de helling van de raaklijn

( ) s (1) F t(O)
aan de kromme F X in X , nl. A • i-t{(5J- •
Vervolgens brengen we 4e tegenkracht -
F t(1)aan zodanig dat F t(l).A (1). X ., de resulterende kracht op

het systeem is dan F (l).F s -F t(l).

De verlnelling X (1) t.g.v. F(1) 1s dan, X (l).X s_ Xt(l), waar1n

X tel) de versnelling is t.g.v. F t(l).
t(l) sUit deze nieuwe variatie F op F bepalen we(e)n volgende bena~

dering van de evenredighe1dsconstante, A (2). E_~_~_ d1e de maat geeft
y tel) t(2)

voor het bepalen van de volgende terug te kopp~len kracht, F •
Deze wordt,F t(2). A (2).X (1), etc.

Voor n van dergel~Ke iteraties kunnen. we voor de resulterende kracht
op het systeem schrijven: F (n). F s_~~ t(k). h

De hierbij horen4e versnel11ng 1s: X ~. X B_ ~X t(k), zodat voor

()
' (n+1)~ F t(n)

de n+l evenredighe1dsconstante geldt: A • --i{nJ ' verder 1.
X



A-I

F t(n). A (n). ( X s _~ t(K)), hieruit volgt dat:
j(::il

A (n+l).A·(h).{X S_fx t(l<) },.(2.2.1.).

x ten)

Wanneer nu F (n) na elke stap maar kleiner wordt dan zal de'rust

situatie steeds meer benaderd worden.

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat naarmate de rustsituatie

meer benaderd wordt ( X (n)~ 0), het verband F. A.X. meer lineair

wordt.

D.w.z. dat de boven omschreven iteratie na elke stap nauwkeuriger

wordt, wanneer dit verband immers lineair zou zijn dan zou na ~fn

benadering de rustsituatie bereikt worden.
~

In de situatie van het achterschip, waarbij elke keer de X component

volgens een correlatiemeting (zie 3.3) bepaald wordt, betekent ditl

Wanneer er nog niet gecompenseerd wordt hebben we met de grootste

signalen te maken maar ook vanwege de niet lineaire karakteristiek

met de meest onnauwkeurige benadering van (A), wanneer er goed gecom

penseerd wordt zijn de signalen daarentegen klein maar de karakteris

tiek is lineair.

Yoor de eerste benaderingen kunnen we dus volstaan met oorrelatie

metingen over korte tijd (gunstige signaal/ruis verhouding) om ten

slotte te eindigen met edn ~ twee langdurige metingen voor het

bepalen van de definitieve compensatiekraohten.

Als oontrole dat het iteratieprooes niet instabiel wordt kunnen we nog

de volgende eis invoeren.

wanneer'de van de beginkraoht iF II afkomstige versnelling X s is

en de versnelling van de dan tegengekoppelde kraoht F t(O)iS X teO)

dan stellen we de eis dat moet gelden: X t(O)< 2 X s.

Voor de tweede iteratie stellen we zo de eisl X t(21<: 2 X (1)

Voor de nde iteratie wordt ditl X t(n)~2 X (n-l).

In oombinatie met (2.2.1.) geeft dit de voorwaarde:

A (n+~ i A (n).



N.B: Overigens is dit een zeer ruime eis, die aIleen garandeert dat

de grens naar instabiel afregelen niet wordt overschreden.

Wanneer er meer gegevens over het verloop van F(X) bekend.zijn

is het stellig mogelijk (o.a. door een Taylor ontwikkeling van

F(X) rond 0) een stranger criterium te formuleren met een hogere

oonvergentiegraad.

weet men bijv. dat li'(X) een tweede graads verloop heeft dan is het

na twee stappen mogelijk om uit deze gegevens en het gegeven dat de

de kromme door de oorsprong gaat het functieverband A te berekenen.

2.3. Voor het beschrijven van de beweging van het achterschip maakten- ~ ~ -we gebruik van de vergelijkingen F • (A)~X, F en X waren zesdimensionale

vectoren.

Vanwege de overdracht van de signalen door het water en het schip

dient er oak rekening gehouden te worden met faserelaties tussen de

krachten en de erdoor veroorzaakte versnellingen.. '
Om dit in de metingen te verdisconteren wordt er van de sohroefas een

si~aal F' r afgeleid. nit referentie signaal is van dezelfde frequentie

als de te meten signalen en ~ geven het de fase 0°. (Fr. cosl..\,t).
~" .Wanneer nu bij aIle metingen e component bepaald wordt die in fase is

met dit referentie signaaal en de component die er 900 mee uit fase

is dan is uit deze beide componenten de fass van het gemeten signaal

t.o.v. het referentie signaal te bepalen.

Door deze faserelaties gaai de oorspronkelijke zes bij zes matrix (A) over

in een twaalf bij zes matrix•
.-F is dan een vector met zes componenten die in het algemeen complex zullen

..=..
zijn. We duiden het deel van F dat in fase is met het referentie signaal

aan door de index r achter het getal dat de richting aangeeft, dus bijv. F2rJ
.. 0

het deel van F dat 90 uit fase is met het referentie signaal wordt aan-

geduid door de index i achter het richtingsgetal , dus bijv. Fli •

(A) is zoals vermeld een twaalf bij zes matrix geworden.

)( is een vector met twaalf componenten, Xl tim X6 zijn afgeleid van het

sinuso!dale signaal met sen fase van 0
0 t.o.v. het referentie signaal en

o
X tim X zijn afgeleid van eenzslfde signaal met een fase van 90 t.o.hiere

1 12
van.



Het stelsel vergelijkingen ziet er dan als voIgt uit:

F· All • • • .. • Al 12 Xl1.. •
.. X

2.... • ..
• .. .. ..
.. • ..•
liI 0 ..
0 X

7.. .. ..
.. .. .. ..
.. • ..
}I' A61 • • .. .. .. o A6 X126 12

a t tHierin is-F • F - F en worden de componenten F op duadanige
n n n n

wijze gegenereerd dat ze in hun werking onderling onafbankelUk zijn.
(,%It ..3.I).

Het bepalen van de aan te brengen tegenkraohten gaat dan analoog

aan de prooedure voor de e~ndimensionale aituatie.

De eerste stap zal weer zijn het aanbrengen van de variatie Flt(O)in
£g) . teO) teo) teo) s s a

Fl~ .. De varlaties Xl '¥2 , ..... 0' X12 ' in Xl' X2,· ... ,X12,

t.g.hiervan meten we vervolgens ..

Hieruit vinden we dan de eerate benadering van (A), nl o

(1' F teO)
A12" 1 , eto ..

rt(O)

u... lL ddt nk ht F t (1) datwvrvo gens genereren we an e ege rao 1 ' zo

F tel) A (1) X s A (1) X a A (1) X s
1 • 11· 1 + 12· 2·· •• 112· 12"

De resulterende kraoht in riohting 1 wordt dan: Fl(l~. Fl
s- Flt(l)"

. ( 1) ( 1)
De hierdoor veroorzaakte versnellingen zijn resp, Xl , ... 0 • ,X12 "

zodat de door deze kracht veroorzaakte verandering in de versnellingen
. tel) tel) tel)

zijn: Xl ' Xl , ••••••• ,Xl "

tel)Op dezelfde manier worden nu aohtereenvolgens de krachten F2 tim

F6
t (1) aangebracht en worden de hierdoor veroozaakte versnellingen

gemeten ..

Na deze eerste compensatie voor de zes richtingen bepalen we dan de

volgende benadering voor de oompenaatiekrachten.
t(2) (2) (1) (2) (1) (2) (1)

Zo wordt Fl • All • Xl + A12 0 X2 + .. 0 • 0 • Al12 • X12 "
(2) j' tel)

Hierin is All • . 1 , ,e~••
I tel)
Xl t(2) t(2) . ,

De hierbij behorende versnellingsoomponenten Xl .......", X12
worden dan weer gemeten, de nieuwe oompensatie kraoht in riohting 1

bepaald, eto.

8



Bereken: F t(m)
i

flow-diagram besohrijven.

De notatie is als gebruikt

initialliseer:
m: a ¥D:-n:.

3.5. Hesumemeetprooedure.

wanneer het theoretisoh gedeelt'F-__~ --,

van hoofdst 2 en het praktisoh

gedeelte van hoofst 3 geoom

bineerd worden kunnen we het

vereiste programma sohematisoh
Los op:"t.(M) Ftriller

in het hiernaast weergegeven t{m)voor F •
i

in de tekst. stel in: -triller
evonden }t'

Bepaal:
t(m) t(m)

Xl , ••• ,X12 •
Toegepast oriterium dat de

1trillingen totlO van hun

beginwaarden worden gereduoeerd~__~~ -,
Bepaal:

(m+l) (m+l)
Ail , ••••• ,Ai 12·

>"""""':=~-1Halveer:t-__-+
nee F t(m)

i

1:- 1+1

"

,I



3. Toepassing meetprooedure op het achtersohip.

3.1. Het eerste probleem waarmee we worden geoonfronteerd is hoe de
-tzes dimensionale kraohtvector F aan te brengen.

Er dienen immers twaalf componenten aangebracht te worden die onder

ling onafhankelijk in hun werking. Hierdoor is het dan mogelijk elke

gewenste kracht in grootte en f!!! te genereren ineen bepaald punt

van het aohterschip door het kiezen van een lineaire oombinatie van

deze twaalf oomponenten.

Bezie de volgende oonfiguratiel

+

+

fig 2

Toeliohtingl Het X-Y vlak stelt het dek voor van het aohtersohip.

A, B,en liggen in dit vlak.

De Z as staat dus loodrecht op het dek.

De kraohten die drie trillers uitoefenen op het aohtersohip

worden in grootte en richting voorgesteld door FA' FB en

Fe en grijpen aan in resp. A, B en e.

De riohting van deze pijlen is ruimtelijk als volgt gedefinieerda

FA;.Lfsis de hoekdie FA maakt met het vlak Z.O.A, dus/?,o<-t-o,tO is ,e

(. hoek met het X-Z vlak en&is de hoek met het X-Y vlak. .

""'FB;~iS de hoek die FB maakt met het vlak Z.O.B, dUS~ is de

hoek met het X-Z vlak en~is de hoek met het X-Y vlak.

FaJ fiS de hoek die Fe maakt met het Y-Z vlak en4 is de hoek

met het X-Y vlak.

Verder is RA- OA, ~. OB en Re • oe.

)0



-Met deze configuratie is het nu mogel~K in 0 een kracht in zowel de X,
~

Y en Z richting als een moment in 0 am de X, Y en Z as te genereren.

Deze drie oomponenten van de kracht en drie van het moment in 0 zijn

tesamen de zes componenten van de zesdimensionale krachtvector.
Per definitie is dit het mimnimum aantal componenten van een kracht-

~ ~ ~

vector F in 0 waarmee elke gewenste ruimtelijke beweging van. 0 en dus-van het starre lichaam waarvan 0 deel uitmaakt mogelijk gemaakt kan

worden door het genereren van een lineaire combinatie van deze

componenten.

Om nu ook nog de fase van elke component naar keuze te kunnen instel

len is een tweede configuratie nodig die iden~iek is aan deze.

Tesamen kunnen deze systemen dan de gewenste twaalf componenten van de

kracht genereren, het enensysteem wordt dan gestuurd met een sinusvormig

signaal dat een fase eO heeft t.o.v. het ref~rentie signaal, het andere

!Ret een signaal dat een fase van 900 heeft t.o.v. het referentie signaal.

~e stellen de!eerste zes componenten van de krachtvector, die betrekking

hebben op de 00 referentie, voor door F1r, •••••••• ,F6r en de overige
ocomponenten die betrekki~ hebben op de 90 referentie, door resp.

Fli '·······,F6i• I !
J

o

, 0
We zullen nu nagaan hoe we voor de 0 signalen de gewenste ins telling

verkrijgenals we een bepaaldelFlB tim F6~illen genereren met een systeem.

Instelbaar zijn FA' FB, Fe' de amplitudes van de signalen van de trill_re,

en RA, Rs' Re , de afstanden van de aangrijpingspunten van de trillers op

het dek.
. .... trillerHoemen we deze zes variabelen van de conf1guratie de vector F dan

kunnen we de relatie tussen de gewenste krachten en de instelbare groot-
...:a. .- triller

heden uitdrukken door; F • (M)F

(M) heeft dan onderstaande gedaante.

fA TE Tc TA,1?A ~'~B t:, 'f.c-_..
-~U<t/(), q)~fA)f -~~!1

,.

fi;. D 0 0Ct.r:>O uop

tiP.. Si-t, (tlCt~). ~~"") .....ao~.£l 0 0 DGl'>O

tll:' -~O. -~p -~~ D 0 0

nit. 0 () 0
-~tx. -lrk.~.f.> Sk.~~()

fil. 0 0 0
-(.1')(1(,

+~: 0.s-;..O ',p

.=to. tl () 0 -q;..K -t ~'" • ~i- fA) () C40IJ..

II



Voor het *inden van de -ins telling van de 900 signaleD is de matrix (N)

identiek.aan (M) •

•
Voorbeelds Stel datmen aan de hand van de meetgegevens de kraoht

F- aF)t+ bF,Lin wil stellen.

Dit is dUB een kraht met een ampli'ude

fase f .. artan b~li..
a lR

Hiertoe dient men dan twee stelsels van ieder zes lineaire

vergel~kingen op te lossen,nla

FA

(M)
FB (N) ~.• FC en - C'
~.RA ~, .RA,

B·RB B"S,
FCoRC FC,·RB,

Bij montage van de trillers dient bedaoht te werden dat de hoeken waar

onder ze gemonteerd worden, binnen bepaalde grenzen, er nauwelijks toe

doen.

Wel moeten deze hoeken nauwkeurig gemeten kunnen worden wanneer alles

gemonteerd is. Immers de hoeken bepalen de termen van de matrices en dus

direct de nauwkeurigheid van de instelling van de krachten.

3.2. Het aanbrengen van de versnellingsopnemers brengt weinig moeilijk

heden met zich mee. Zoals eerder reeds betoogd dienen w~ tenminste zes

opnemers san te brengen.

Mits twee of meer van deze opnemers maar niet op een en dezelfde rota

tieas va~ het achtersohip gemonteerd zijn verschaffen zes opnemers tesamen

volled~g~ informatie over de beweging van het achterschip.

Eenvoudigheidshalve kunnen de opnemers het gemakkelijkst drie bij drie

gemonteerd worden op twee plaatsen op het dek in onderling loodreohte

richtingen.

T.a.v. de kwaliteit van de opnemers dienen de volgende eisen gesteld te

worden. ,

a) De opnemers behoren goed richtingsgevoelig te z~n omdat hiervan direot

de nauwkeu~eid van de berekeningen vanaf hamgt.

..
____._"----'_~_~'c·~..._c'._~_~~,· '_ "._',""_.'~ __

/2.



b) De gevoeligheid behoort berekend te zijn op de minimaal te verwachten

signalen. De kans is nl. denkbeeldig dat bij ~e geringe gevoeligheid

invloeden van buitenaf storend kunnen ga~ optreden. Beom (50Hertz) bijv.,

is door de te gebruiken frequenties een zeer vervelende storingsbron.

In het Eindbovense geval zijn hiervoor speciale maatregelen genomen.

c) De massa van de opnemers moet verwaarloosbaar zijn t.o.v. de massa

van het aohterschip.

3.3. Voorlopig is gedacht aan een analoge verwerking van de signalen

van de opnemers. Hiertoe worden de signalen van de opnemers tesamen met

het referentie signaal opgenomen op een taperecorder.

-'

,
De signalen van de opnemers zullen gemengd zijn met ruis. Deze ruis is

afkomstig van de meetopstelling, rails waarover de wagen loopt, storingen

in het water, etc.

Deze ruis wordt voor de te gebruiken band wit verondersteld en additief.

Naarmate de compensatie beter lukt wordt het signaal van de opnemers steeds

kleiner en zal de signaal/ruis verhouding ongunstiger wo~den.

Om dan tooh het opgenomen s1gnaal te kunnen blijven meten wordt dit aan de

volgende sohakeling toegevoerd.(fig 3)0

E

,-
de-leV'

D

'n

x

+1.13
Si(t) • fi(t) + ni(t); Dit is het signaal afkomstig van de opnemer.

fi(t)a 2A cos(O~ + f) is het signaal afkomstig

van de schroef en ni(t) is de ruis.

f (t)is het referentie signaal afkomstig van de sohroefas. Omdat het
r

dezelfde frequentie heeft als fi(t) stellen we het voor door fr(t).co~t.

~r It)

We zullen eerst bekijken vat er met het signaal gedeelte gebeurt om ver

volgens de verwerking van de ruis te analyseren.
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--Voor het signaal op B geldt; fB(t)-2Acosf+Jct1).COSLJot=AOostp+AOOS(2r.JJ;+;).

Dit signaal wordt vervolgens door een laagdoorlaatfilter gestuurd met de

~e4eidealiseerde karakteristiek; h(t)- si~t-tO) (fig4).
J (t-~)

till,}) If' j r" IJ.
e

fig 4.

(fig 5).

~ d x •
xo

Het signaal op C is dan de convolutie van fB(t) en h(t), of

feet) - Aoos +Aoos(2 t +) sin (t- 0) - i.¢. 8i (t-eJ Aoos
(t- 0) (t-o)

hierin is 5i (t- 0) de integraalsinusl

fig 5

De kromme gaat slingerend naar z'n eindwaarde Aoosf.

N.BI Er zij op gewezeK dat een laagdoorlaatfilter op deze plaats in de

keten n'et essentieel is.

Het filter verdient eohter aanbeveling om de signaalwaarde beter in de

hand te houden en onnodige oversturing van de aohterliggende versterkers

door de hoogfrequentere ruis te voorkomen.

Vervolgens wordt na C de integraal van het signaal bepaald.

Of fn(t). ! f e (t) dt. integratietijd T .eo.

Tenslotte wordt deze integraal gedeeld door de integratietijd, zodat

f (J) het tijdsgemiddelde geeft van f (t).
e 0

fiT) • j J fe(t) dt •

- Om een indruk te krijgen van de benodigde integratietijd benaderen we

fc(t) ~8 volgt ~ (fig 6) I



Acos

afvjjking hiervan.

Wanneer nuSlniet overdreven klein genomen ~ordt dus ~ijv.Jl=2~rad/sec

dan is een T~O sec nodig om een afvijking van de gevenste waarde te

verkrijgen die k1einer is dan 1%.

fig 6
Ii T

Dan is fE(~)-,f j ACOS~'z:'+ JAcosCfdt.. ACOS1+ 1t~Stplt.
o 17 IT"

De gevens te vaarde voor het SifJIl~a1 op E is Acosr J Aco!f1l18 dUB de
T

Op E vinden ve het signaa1 Acosf' dat een maat geeft voor de amplitude

van het gemeten sinusvormige signaa1.
oCorre1eren ve het opgenomen signaa1 nu ook nog met de 90 referentie

dan geeft dit uiteinde1ijk een signaa1 ABin~ •

Beide signa1en geven dan de informatie over de amplitude en de fase van

het opgenomen signaa1 t.o.v. de referentie bron, hieruit va1t dan te
r

berekenen hoe groot de compensatiekrachten moeten vorden.

N.Bc Om een indruk te krijgen van de nauvkeurigheid van de meting van het

signaal in aanvezigheid van ruis bezien we de signaal/ruis. verhouding op

D. T .

Stel voor de eenvoud fc(t) -Acos" dan is rD(~)-~ Acosfdt-A.T.cosf'

Voor de gemiddelde energie van dit signaa1 op 0 het tijdstip t- T

ge1dt. Pf»(t)- i ) f»(tfdt. ACOsr.T
2• (,.,.1.).

--De ingangsruis is wit verondersteld voor de band van het meetgebied.

Hieronder zal verstaan worden dat wanneer we uitgaan van een arbitrair

te kiezen sma1le bandc$ frond de frequentie f en vanneer het tijdgemidde1

de van de ruisenergie, vervat in deze band, voorgesteld wordt door !,PJ

dat de energiedichtheid die we definieren als N(f)- ~ frequentie

onafhankelijk is voor het te beBchouven frequentiegebi~d.

We noemen daarom N(f)- N •o

IS"



Deze fuis wordt eerst vermenigvuldigd met een discrete frequentie4}o
van f (t). ( we gaan niet in op de gevolgen van inschakelverschijnselen.).

r
Dit betekent een verschuiving van het hele spectrum over~o' ofweI de

witte ruis blijft wit.

Daarna wordt de ruis door een band beperkend filter gestuurd envervol

gens geintegreerd.

Noemen we het ruissignaal op C, nC(t) dan geldt voor het ruissignaal

op D, nD(t,T)- ~nc(t)dt.
De uitdrukkingO ~(t,T1 wordt hier gebruikt om te proberen de ruis meer

algemeen uit te drukken in parameters die het stochastisch karakter

ervan beschrijven. Met ~(t,T) wordt bedoeld de integraal van de ruis

over een tijd T beginnend op het tijdstip t.

Vanwege het bandbeperkende karakter van het meetcircuit vertoont de ruis

nC(t) een onderlinge samenhang.

Voor de autocorrelatiefuncties>(t) van de.ruis kunnen we immers schrijven

O(t).<h s1tUlt, waarinJ'lde grens van de doorgelaten frequenties is"
J To t IT 1
P(t) wordt dan het eerst nul wanneerJ2.tl -7l:.of tl-:;;r ---- •

Voor de tijdsafstandenAt(t l zullen de meetpunten op 2 fg nc(t)

dus geoorreleerd zijn, voor tijden lijtl nemen we ze voor het gemak ongecor

releerd. Dit betekent dat er per seoonde niet meer dan 2£ onafhankelijke, g
waarden nC( t) aan te brengen zjJn.

Het aantal onafhankelijke waarnemingen N in een tijdsinterval T bedraagt

dus 2.£ T. t Tg - ,
We ste!~,n nu ~(t,T) voor doors ~(t,T)~ 2T. nC(t) , waarin

nC(t) het tijdsgemiddelde voorsteld van nc(t) in een intervalL1t

vanaf het tijdsstip t, zodanig dat t<,At <t+ T.

In verband met de cohaerentie van de ruis kunnen we voor deze middeling

rond het moment t.tk sohrijven:

-tk,T 1 ~
nC • - .c::... nC k( t i )·

N i.l '

waarin t i - t i l~ 0

- 2fg t T
Voor een groot santal waarnemingen nc(t) k' krijgen we de elementen uit

een ensemble. De verdelingsfunotie revan zal normaal sijn met een gemiddel

de waarde nul volgens de centrale limiettheorie.

It



Omdat we feitelijk geinteresseerd zijn in de signaal/ruis verhouding op

D zullen we een uitdrukking traohten te geven voor de gemiddelde energie

van de ruis vervat in een interval van T seo.

Deze gemiddelde energie wordt voorgestJd doors
2 2 t,T

~ (t,T) .. 4T .(nc(t) )0

Voor een groot aantal tis wordt dit dan:
N' N

~(T) • 4T
2 .! ~ .!~ nC k(ti ) 2

Nt k.l N i.1 '

Omdat nC,k(ti ) voor,opeenvolgende waarden van ti~ngeoorreleerdwas

verdwijnen de dubbele produkttermen uit de kwairatering.

2) 21 1 ~ Ji-. ()Ott ~(T • 4T -, -2 ~ ~nO k t i 0

N' N k.1 i.l '

Wanneer de steekproef groot genoeg verondersteld wordt geldt de sohatter:
2-..2

~(T) .. 4T IT , waarin 02 de variantie is van

N de ditributie vande

meetwaarden over de

intervallen.

2 2r2T
Verder gold: Nz 2fg .T , dus ~(T) • --0

f g

Wanneer we verder bedenken (zie delinitie witte ruis) dat0 2 evenredig
2is met de bandbreedte en voorgesteld kan worden door~ • N .f , dan geldto g

voor de gemiddelde ruisenergie in een tijdsinterval T:

2
~(T) • 2No To

Geoomb1neerd met (3.3.1) wordt de signaal/ruis verhouding op D:

Aoosrp2/ 2NoTo

Hieruit blijkt de winst van deze meetmethode, nl. onafhankelijk van

de signaal/ruis verhouding op de ingang is het mogelijk door maar lang

genoeg te oorreleren (T &Toot) de signaal/ruisverhouding elke gewenste

waarde te geven op een tijdstip T. Het signaal wordt dus door deze fil

tering uit de ruis gehaald.

De nauwkeurigheid in de einduitkomst van de oorrelatie neemt due even

redig &an T toeo-

't



Juist omdat we tijdens het verloop van deze metingen te maken krijgem met

zeer kleine' signalen is gekozen voor deze openkr~ngregeling.

Ben gesloten kring zou nl. voor een nauwkeurige werking als een inter

mitterend systeem moeten werken met de sampletijd T, waarbij de T in de loop

van de regeling toeneemt.
II "Daarom kan men beter de terugkoppeling zoals hier met de hand regelen

en zo de stabilteit van het geheel beter onder controle houden.

3.4. Om tenslotte de regelkring compleet te maken zullen we nog stilstaan

bij de constructie die Dodig is om de juiste signalen aan de trillers toe

te voeren.

,Van de schroef worden een cosinusvormig (00 ref) en een sinusvormig

(900tef) signaal afgeleid van dezelfde frequentie als de trillingen

in het sohip die we willen meten.

De amplitudes van beide signalen worden d.m.v. de regelbare versterking

van een tweetal vermogensversterkers instelbaar gemaakt.

De waarden voor de instellingen van deze versterkers vinden we door
~ ~

eerst de vergelijkingen F -(A).X. d.m.v. de benaderingsprocedure op te

lossen (zie 2.3. )en dan de vergelijkingen F .(M + N) -, triller voor be.
~

kende F op te lossen.
~ triller

De gevonden F bepalen dan o.a. de waarden die ingesteld moeten

worden.

Voor de z~s te gebruiken trillers betekent dit zes regelbare ver

mogensversterkers waarvan er drie met een cosinussignaal en drie met

een sinussignaal gestuurd gestuurd worden.



3.6. De vereiste apparatuur bestaat uit:

1) Zes excitatiren, geschikt om sinusvormige krachten te

genereren.

2) Zea versnellingsopnemers.

3) Recorder met 7 a B kanalen.

4) Analoog rekensysteem om de eignalen te verwerken, bestaande

uit twee vermenigvuldigers en twee integratoren en een paar

potmeters.

5) Zes regelbare vermogensversterkers om de trillers te sturen.

6) Schakeling om het referentie signaal af te leiden van de as.

N.B: Uit eigen ervaring adviseren we, ale de apparatuur daarvoor aan

wezig is, de metingen en verwerking van de signalen te digitaliseren.

Dit verhoogt de nauwkeurigheid en de efficiente verwerking van de

meetresultaten.



4. Eindhovense proefopstelling.

4.1. Opstelling.

Om inzicht te verkrijgen in de aard van de beschreven meet/regelmethode

en de toepasbaarheid ervan is in Bindhoven een proafopstelling gemaakt.

Een bak van 2 bij 1,5 bij 1,5 mater ward hiartoa voor driekwart met water

gevuld. ~en blok hout van 40 bij 30 bij 30 cm fungeerde als model van het

achtarschip.

Verder is er een schroef a,.angebracht als in fig. 7 t om de vereiete tril

lingen te genereren.

........ - -- --~----

watn ()

0 motor

fig 7

Door het blok aan twee, tegenover elkaar liggende, kanten af te steunen

( +Y en -Y zijde in fig 7) met kogels kunnen we de benodigde apparatuur

beperken. Immers hierdoor is dan alleen een tweedimensionale beweging van

het blok mogelijk, nl. in het X-Zvlak, zodat compensatie ook alleen in

deze twee richtingen zal moeten geschieden.

Om verder onafhankelijk te zijn van eventuele storende invloeden van

variaties in de schroeffrequenties wordt als aandrijver voor de schroer

een driefase synohroonmotor gebruikt met een assnelheid van 25 omw/seoo

De opnemers waren van het type Bruin en Kj ae r, Vibration Piok-Up, type

4328 en amplifier type 1606.

De tril1ers waren van Pye-Ling, Vibration generator,V-47.

Voor het sohrijven van de signalen werdgebruik gemaakt van de veertien

kanalige Ampex-FR 300.'

2.0



De analoge verwerking va~.de signalen werd geprogrammeerd op de analoge

rekenmachine, Hitachi 505.

4.2. De eerste en meest bewerkelijke moeilijkheid bij de uitvoering ont

staat door het zeer kleine signaal dat op het blok gemeten wordt, o.a.

door de te grote afstand van de schroef tot het blok o

Het niveau van het gemeten signaal ligt in de orde van 10 A166 mvolt,

wat overeenkomt met een versnelling van 0,1 mg.

Deze waarde ligt bui;en het meetbereik van de opnemers (versterker.is

niet aangepast) waardoor storingen van buitenaf gemakkelijker kunnen

optreden.

Dit demonstreert zich het sterkst in de vorm van brom (50Hertz) vooral

omdat aanvankelijk gedraaid wordt met een tweebladige zodat de frequentie

van het meetsignaal ook 50 Hertz is.

Ter verbetering van deze situatie wordt er eerst een driebladige schroef

aangebracht. De frequentie van de optredende trillingen is daardoor 15

Hertz.

Nog kan dan de 25 Hertz component, die de motor opwekt in de bakwand

en zo verder in het blok tesamen met de brom een 15 Hertz component

opleveren.

Daarom worden er in het meetcircuit nog andere voorzieningen getroffen.

Het signaal afkomstig van het blok wordt eerst met een batterijversterker

op een aanvaardbaar niveau gebracht. ·Dan wordt dit signaal door sen

smal (20 Hertz) banddoorlaatfilter rond 15 Hertz gestuurd met een extra

onderdrukking voor 25 Hertz ,en 50 Hertz, waarna het signaal verder voor

de correlatie gebruikt kan worden.

De grootte en de fase van het signaal op een punt van het blok worden

nu bepaald d.m.v. de correlatiemethoden.

Daarna wordt m.b.v. e en triller een kracht uitgeoefend op het blok en

het effect hiervan wordt gemeten.

Hieruit doen we dan een schatting over een geschikte compensatie kracht

voor dat punt van het blok en deze wordt dan ingesteld.

Het bleek niet zinvol om vOQr dit model te trachten de trillingen voor

meerdere richtingen te compenseren.

1/



Het blok is nl. te groot voor de bake Daardoor vragen we ons af of we

nog weI met deze configuratie kunnen spreken van een goed gedefinieerd

star lichaam en van een dito bepaalde bron of dat we lokale effecten

meten die we dan lokaal trachten te compenseren.

Het idee van de "diffuse" trillingsbron wordt bovendien in de hand ge

werkt door de slapte vam de bakwand voor de gebruikte frequentieso

Hierdoor kunnen hogere harmonischen van het motorsignaal (25Hz) even

zovele bronnen vormen via de bakwand en de afsteuning van het bloke

Dit gekoppeld aan de gevoeligheid van het systeeem voor omgevings 

trillingen en de reflecties in de bale geven daarin een grote"onrust".

Bovendien blijkt de tweedimensionale afsteuning een illusie. Door de

zeer kleine amplituden van de trillingen is deze vorm van afsteuning

veel te grof en dus onbetrouwbaar.

Om bovengenoemde redenen leek het daarom niet nuttig de vrij pitgebreide

additionele apparatuur voor nog twee trillers te bouwen.

4.'. In bijgevoegde grafieken is het resultaat van de compensatie met

'en triller weergegeven.

Toelichting: Er wordt een referentie signaal afgeleid van de motoras.

Het van het blok opgenomen signaal wordt met dit referentie signaal
oen een 90 component ervan geoorreleerd.

o 0De 0 en 90 referentie worden aangeduid met cosu t resp. si~ t.
o 0

D.M.v.diverse instellingen van de triller wordt gezocht naar de beste

oompensatiekracht.

De grafieken: Bij beide grafieken is langs de Xas de tijd uitgezet. Per

eenheid is de tijd 90 sec.

Langs de Yas staat de grootte van het oorrelatie effect, gemeten aan

het eind van de correlatieketen.

De schaal van de Yas heeft sleohts relatieve betekenis en dient aIleen

oa de krommen onderling te kunnen vergelijken.

De bij de krommen genoteerde tekens + en - geven de onderlinge fases aan

van de gemeten signalen.

Voorbeeld. Wordt zonder compensatie een signaal gemeten met eindwaarde

+X dan zal een tegenkraoht aangebracht moeten worden die het

resultaat -x geeft. Vinden we dan als gevolg van daze oompen-



s~tie een eindwaarde -2X dan betekent dit dat de compensatie

tweemaal te groot genomen is dus gehalveerd moet worden.

GraHek Aa
aKromme 1 , Deze geeft het verloop van de correlatie van het signaal met

sin~o t.
aKromme 2 , Daarna is het compensatie effect van de aangebrachte triller

voor een zekere instelling Asinv t gemeten. Vergelijking van de
o

krommen la en 2
a toont dat de ingestelde compensatiekracht

ruwweg zeventien maal te groot is gekozen.

Bovendien blijkt, zoals uit de theorie te verwachten vait, dat

naarmate het signaal groter is, dus de signaal/ruis verhouding

gunstiger is, dat de convergentie naar een constante waarde

sneller verloopt.

Dat in beide gevallen de eindwaarde niet gehaald is komt ken

nelijk doordat de tijd waarover gecorreleerd is nog te kort geno-

men is.

Het in het begin aarzelende verloop van kromme la (+ of-) kan

voor een deel te wijten aan de aanwezigheid van laagfrequente

componenten in het signaal. Op een registratie van het signaal

waren duidelijk componenten van bijv. 6.61 Hettz te onderscheiden,

die waarschijnlijk veroorzzakt worden door een golfcyclus in de

bak met o.a. eem oppervlakte golf.

nergelijke lage frequenties verlangen een relatief lange oorre

latie tijd voordat hun effect is uitgemiddeld en dit affect

demonstreert zich natuurlijk sterker naarmate het signaal kleiner

is.

Daarnaast zijn onregelmatigheden in de snelheid van de Ampex

recorder, vooral bij het begin van de band, debet aan dit "in

slinger" versohijnsel. Di t geldt zeker voor kromme lB van
Bgrafiek 2 0

GraHek Ba

Voor aIle krommen geldt hier dat de schaal van de Yas vier maal die is

van grafiek l.
BKromme 1 , Deze geeft het verloop van de oorrelatie van het signaal met

oosO t. Vergelijking van de krommen lA en lB toont dat het
o



signaal afkomstig van het blok praktisch in fase is met het

cosinus referentie signaal. Immers de waarde voor IB is + 130
Amaal de geschatte eindwaarde van 1 •

Daarom is verder aileen d.m.v. een cosinusvormige tegenkracht

geprobeerd zo goed mogelijk te compenseren.
BKromme 2 ,Er wordt een cosinusvormige kracht O,38B cosl.)ot aangebracht.

B is hierin de amplitude van het cosinusvormige referentie

signaal zoals deze toegevoerd wordt aan het sturingsmechanisme

van de triller. Door een potmeter te varieren kan men de grootte

van het uiteindelijke signaal dan regelen.

( 0,38B komt in de Bindhovense opstelling overeen met potmeter

stand 2,6).

Uit vergelijking van 2B met IB zien we dat de tegenkrachtkenne

lijk 51,6. 1,6 maal te groot is geweest.
32,0

Kromme 3B , Er wordt nu een oompensatiekraoht 6,llBcostJ t aangebrachto
(potmeterstand 9). Verge1ijkingl van de gschatte eindwaarde van 3B

Bmet 1 leert dat de kracht + 0,5 maal te klein is geweest.
B - B B

Kromme 4 ,Uit een lineaire interpretatie van 2 en 3 wordt nu een

compensatiekracht O,23Bcos~ t bepaald en ingesteld (potm. 4,4).o
Het correlatieresultaat tendeert nu inderdaad naar een kleine

eindwaarde, die vanwege de te beperkte tijd van correleren helaas

niet bereikt wordt.

Grafisoh bezien komen de insteilingen van de compensatie krachten neer op

de volgende iteratieprocedure: (fig 8).
0)88 ----,
t61-

fig 8.

In de gratiek geett. Xas: de eindwaarde van het correlatie resultaat.
Bas. de grootte van de in te stellen compensatie

kraohten.

resul taat, kromme
" " It " "

" II It " "

(0,38B- 51,6x)
(O,llB- 15,OX)
(0,23B- 0 X)



4.4. Enige conclusies.

De themretische uiteenzetting van de meetmethode kenmerkt zich ten dele

door te weinig informatie over het model in Wageningen, waarop uiteindelUk

de metingen en regelingen moeten worden uitgevoerd.

Hierdoor is het bUy. onmogelUk geweest een strakker. convergentie oriterium

te formuleren t.a.v. de afregel procedure.

Een beperkt aantal metingen in Wageningen voldoende inzicht in het verloop

van F(X) geven om dit oriterium te verbeteren.

Daarom lijkt het moment meer dan rUp om in Wageningen aan het werk te gaan.

Vanwege de vereiste uitgebreide instrumentatie en om te komen tot een strak

schema voor de afregeling van de trillers is het dienstig eerst zo goed

mogelUk de compensatie uit te voeren voor ~~n , twee richtingen waarin

de trillingen het sterkst zijn.

Een grote moeilUkheid zal zUn het monteren van de trillers op een goed

gedefinieerde wijze.

Hierbij is het nuttig niet aIleen te denken &an trillers die werken t.ov.

een vaste referentie maar &an trillers die als zelfstandige eenheid tril

lingen veroorzaken door het in beweging brengen van een eigen Massa.

De Eindhovense opstelling leert dat de correlatietUden voor deze kleine

signalen erg lang kunnen worden.

Ondanks dat bezwaar blijft in dit geval een; oompensatie uitvoerbaar.



No 1: De oorrelatiefunctie van Si(t) en sin

No 2a" II !!" "" "cos

Bjjlagenl

t.
o
t.o

No 'I Het rekenschema, zoals dat op de Hitachi 505, analoge

rekenmaohine geprogrammeerd is voor de verwerking van Si(t).

No 41 Een bloksohema van de onderdelen die tesamen het referentie-

signaal geven en de triller sturen en een Bchema van het

toegepaste filter.

No 51 Sohema van het sturingsmeohanisme van de triller.
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