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I. SAMENVATTING

Bij Oce-Nederland B.V. bestaat de wens en de noodzaak steeds stillere kopieermachines te
produceren. Deze in de machines gebruikte hoofdmotor is een belangrijke trillingsbron.
In dit afstudeeronderzoek wordt het probleem geanalyseerd en wordt een model van de
motorophanging opgesteld. Nadat hier enkele berekeningen mee zijn uitgevoerd zullen in een
vervolgonderzoek constructieve maatregelen worden ontwikkeld die leiden tot een significante
reduktie van het geluid.

Vit verrichte geluidsmetingen aan een testopstelling blijkt dat met name in het gebied van 50
500 Hz hinderlijke frequentiepieken in het autopowerspectrum worden waargenomen. De
oorzaak hiervan ligt enerzijds bij de motor en anderzijds bij de tandriemaandrijving.
Doordat in het laagfrequente gebied de elementen van de motorophanging als star mogen
worden beschouwd is gekozen voor een modellering volgens de "transfer matrix method".
Hierin wordt de ophanging opgedeeld in afzonderlijke basis elementen, waarvan de overdracht
uit de bijbehorende bewegingsvergelijkingen is af te leiden. Door de afzonderlijke componen
ten aan elkaar te koppelen ontstaat een systeemmatrix van de gehele motorophanging. De
matrixelementen (massa's, massatraagheden, stijfheden, demping) zijn opgesteld uit gegevens
van Oce, wiskundig afgeleid of uit verschillende experimenten bepaald.

Met de deze overdrachtsmatrix zijn in MATLAB berekeningen verricht, waarbij het in het
frame gelnjecteerde vermogen is onderzocht. Er wordt verondersteld dat de verandering
hiervan evenredig is met het afgestraalde geluidvermogen.

Vit de berekeningen blijkt dat de huidige motorophanging te stijf is geconstrueerd. Er is
nauwelijks een verschil met een starre bevestiging. Hierdoor zal onder andere een verhoging
van de frameplaatdikte niet leiden tot een reduktie van het geluid. Dit in tegenstelling tot de
variatie van de axiale stijfheid. Door deze stijfheid van de gebruikte rubber tules met een
factor 50 te verlagen neemt het gelnjecteerde vermogen (en daarmee het samenhangende
afgestraalde geluidvermogen) beduidend af.
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o : referentie
afstr : afstraling
ax : axiaal
d : demper
eq : equivalent
f : frame
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i, j : teller
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ra : radiaal
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ve : visco-elastisch element
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1: INLEIDING.

Bij het ontwerpen van een nieuwe machine wordt vaak pas in de "prototype fase" van het
ontwerp aandacht besteed aan de geluidaspecten. Dit is immers het eerste moment waarop
het geluid, dat de machine produceert, gemeten kan worden en als probleem ervaren kan
worden. Wanneer dan blijkt dat het gemeten geluidsniveau niet aan de gestelde eisen voldoet,
moeten vaak met grote moeite, ingrijpende aanpassingen worden gedaan aan de machine, die
gepaard gaan met hoge kosten. Om deze problematiek te voorkomen dient de ontwerper al in
een vroeg stadium van het ontwerpproces, het verwachte gedrag van de machine (geluidafstra
ling, dynamisch gedrag) te analyseren.

1.1. Probleemomscbrijving.

Ret probleem, dat in het ontwerpproces kan ontstaan, is dat een ontwerper allerlei keuzes
moet maken voor de ontwerpvariabelen, terwijl hij onvoldoende details van het uiteindelijke
ontwerp tot zijn beschikking heeft om tot een goede keuze te komen.
Ret opstellen van een geluidpadenschema geeft een beeld van de aanwezige geluidsbronnen
en hoe de geluidsoverdracht en afstraling plaatsvindt. Wanneer men zo'n schema van
bronnen en paden volledig kan invullen, kunnen problemen al eerder in de ontwerpfase
worden geanalyseerd. Er kunnen dan in het beginstadium wijzigingen worden aangebracht die
het totale verwachte geluid dat de machine opwekt gunstig bei'nvloeden.
Bij Oce Nederland B.V. bestaat de wens en de noodzaak steeds stillere kopieermachines te
produceren. De in de machine gebruikte hoofdmotor is een belangrijke trillingsbron. De
hierdoor opgewekte trillingen worden via het frame en de beplating van de machine omgezet
in afgestraald geluid. Met name in het laagfrequente gebied vertoont dit van de motor
afkomstige geluid enkele onaangename pieken. Ret blijkt mede hierdoor noodzakelijk om
onderzoek te doen naar de ophanging van de gebruikte motor in een representatief
kopieermachineframe.

1.2. Doel van bet onderzoek.

- Ret modelleren van de motorophanging van een kopieermachine, met als doel uitspraken te
doen over de benodigde stijfheden, massa's en dempingen van het frame, ophangpunten e.d.
om tot een significante reduktie van het geluid te komen.

1.3. Aanpak van bet probleem.

Ret geluidonderzoek aan de kopieermachine, dat op de TUE wordt uitgevoerd, zal in twee
gedeelten worden verricht. In de eerste fase, nl. in dit afstudeeronderzoek, wordt het
probleem geanalyseerd en wordt een model van de motorophanging gerealiseerd. Daarna zul
len, in een vervolgonderzoek constructieve maatregelen worden ontwikkeld, waarbij gestreefd
wordt naar een optimale ophanging, welke voldoet aan de door Oce gestelde eisen omtrent
de trillingen van het frame en het afgestraalde geluidvermogen van de kopieermachine.

In hoofdstuk 2 wordt het probleem geanalyseerd en het probleemgebied in kaart gebracht.
Voor de modellering is gebruik gemaakt van de "transfer matrix method" (TMM). De
basisprincipes van de modelvorming en een model voor de ophanging wordt in hoofdstuk 3
uiteengezet. De experimentele en analytische bepaling van de modelparameters wordt in
hoofdstuk 4 uitgelegd. In hoofdstuk 5 worden de resultaten besproken die middels een
numerieke simulatie van dit model zijn verkregen. Msluitend zullen in hoofdstuk 6 de bij dit
onderzoek horende conclusies en aanbevelingen worden behandeld.
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2: PROBLEEMANALYSE.

Alvorens een model op te stellen van de motorophanging wordt eerst getracht te achterhalen
wat de problemen zijn. In welk frequentiegebied doen zich de geluidproblemen voor en wat
zijn de oorzaken hiervan. Het onderzoek spitst zich toe op de motorophanging van de Oce
3045 kopieermachine. Hiervoor is door Oce een proefopstelling ter beschikking gesteld.

2.1. De proefopstelling.

In figuur 2.1. wordt de motorophanging aan het basisframe schematisch weergegeven.

z

9

x

y

Figuur 2.1: Schematische weelgave van een doorsnede van de proefopstelling (niet op schaal).

1 = Het basisframe (Oce-3045) bestaat uit twee delen, bovenframe en ondeiframe
(plaatdikte hf=2 mm)

2 = Plaats van de rubber veer voor de bevestiging van tussenplaat aan het frame (3 stuks).
3 = Een tussenplaat (plaatdikte hp = 3 mm) die de motor met het frame verbindt.
4 = Plaats van de rubber veer voor de ophanging van de motor aan de tussenplaat (4 stuks).
5 = Planeetwieloverbrenging (1:8).
6 = Een AEG hoofdmotor, toerental (onbelast) low speed: ca. 9840mwlmin, P = 7 W

high speed: ca. 2971 omwlmin, P = 21 W
7 = Een dubbelzijdige tandriem die zorgt voor de 1 ste trap van de aandrijving.
8 = 14 tandwielpoelies die aangedreven worden door de tandriem. De meeste poelies zijn

rechtstreeks bevestigd op het basisframe ofd.m. v. een beugel.
9 = Een 12-schoepige waaier die de opgewekte warmte van de motor afvoert.

2.2. Geluidpaden.

Om problemen met geluid te analyseren wordt vaak gebruik gemaakt van een geluidpaden
schema. Hierin worden de geluidopwekkers (bronnen), de overdrachtspaden en de afstralers
van de betreffende machine weergegeven. In deze paragraaf zal dit voor de motorophanging
van een Oce-kopieermachine worden opgesteld.
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Figuur 2.2. : Analyse geluidsprobleem.

Wanneer de motorophanging van de Oce-kopieermachine nader wordt bekeken, dan blijkt dat
de cilindrische motor middels vier rubber veren is bevestigd aan een tussenplaat. Deze
tussenplaat is met drie nagenoeg identieke rubber veren aan het frame bevestigd.

xl
1= motor met waaier en

planeetwieloverbrenging

J1) 2= 1 ste set rubber veren

/
(4 stuks)

/
/

/

/
/

3= tussenplaat

4= 2 de set rubber veren
(3 stuks)

5= frame

@""

®----~~'~"'-'~~~-~

CD ------_

Figuur 2.3. : Model van de motorophanging (x-richting).

Voor de proefopstelling ziet dit geluidpadenschema er als voIgt uit :

Bron : - Hoofdmotor, zowel axiale, radiale en tangentiele trillingen ten
gevolge van onbalanskrachten, poolaantrekkingen, tandingrijpingen.

- Waaier, onbalanskrachten.

Overdrachtspaden: - de motorophanging
- de 1 sle trap van de aandrijving *)

(tandriem, tandwielpoelies, poeliebevestigingen)
- het frame

Afstralers: - het frame
- de tandwielpoelies
- de tandriem
- de motor
- de waaier

Alvorens een keuze te maken voor een bepaald type model is het van belang te onderzoeken
in welk frequentiegebied zich de grootste problemen voordoen. Ook wordt getracht te
achterhalen welke specifieke frequenties nadrukkelijk aanwezig zijn in de te meten spectra's.

*) In de werkelijke machine is ook een Zde trap van de aandrijving aanwezig, welke hier niet wordt behandeld.
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2.3. Frequentieanalyse.

Het door de proefopstelling ontwikkelde geluid en trillingen worden nader onderzocht. Er
wordt getracht te achterhalen in welk frequentiegebied en met welke specifieke frequentiepie
ken de grootste problemen ontstaan. Hiervoor worden drie grootheden onderzocht:
- de versnelling a gemeten met een versnellingsopnemer in m/s2

- de microfoonspanning U in V die evenredig is met de geluiddruk p
- het geluiddrukniveau Lp in dB en dB(A) (re. 10-5 Pa)
De gebruikte meetapparatuur en de meetomstandigheden staan in bijlage AI.

De motor kan in twee verschillende standen werken;
1. High speed: toerental = 2971 omw/min
2. Low speed : toerental = 984 omw/min
Voor beide standen worden een viertal metingen verricht.

2.3.1. Meetpunten:
(afstanden in centimeters vanaf de oorsprong die gelegen is in het middelpunt C van de
ophangpunten op de tussenplaat)

pOSe 1.1.: versnelling op de tussenplaat.

(x,y,z) = (0,0,3)
p.s.

• 37

pos.1.2.
•

"I

pOSe 1.2.: versnelling op het frame.

(x,y,z) = (0,6,-11)

p.s.=paper side z+

y+

63

Figuur 2.4.: Meetpunten versnellingen.

pOSe 1.3.: microfoonspanning aan de motor
voorzijde.
(in het verlengde van de motoras)

(x,y,z) = (75,0,0)

pOSe 2.3.: microfoonspanning aan de 'opera
tor-side'.

•pos.2.3. j'"
43

(\~--I C pos. 1.3.
•

x+

(x,y,z) = (-89,-7,-87)

2.3.2. Verwerking van de meetdata.
Figuur 2.5.: Meetpunten geluid.

z+

De signalen worden met het meetsysteem DIFA geregistreerd en verwerkt. Van het gemeten
signaal is het autopowerspectrum (APS) berekend. Dit wordt weergeven in het frequentiedo
mein. De uiteindelijke meetdata zijn opgeslagen in een ASCII-file die met Matlab bewerkt
kan worden tot een grafiekvorm.
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2.3.3. Resultaten.

De meetresultaten staan in bijlage A. De belangrijkste resultaten zijn:
Bijlage A2: Meting van de microfoonspanning bij High Speed op 2 verschillende posities (pos.
1.3. en pos. 2.3.).Het geluidsniveau Lp (re. 10-5 Pa) gemeten in pos. 1.3.; Lp= 68 ± 1 dB en
59.5 ± 0.5 dB(A) en in pos. 2.3.; Lp= 65 ± 1 dB en 59 ± 0.5 dB(A)

APS(p) at pos. 1.3. High Speed
0.--------.,.-------.-------.-------,.-----.---------,

-20
5'

cD -40...........
CD
"0

-60

-80 '---------'-------'--------'--------'------'--------'
o 100 200 300 400 500 600

f [Hz]
Figuur 2.6.: Autopowerspectrnm V(1n microfoonspanning aan motor-voorzijde (pos. 1.3.) bij High
Speed.

Het blijkt dat er vooral laagfrequent (0-600 Hz) hoge geluidniveau's zijn. Aan de voorzijde
van de motor (pos.1.3.) worden pieken in het frequentiespectrum gemeten bij: 100, 185, 370
en 555 Hz (zie figuur 2.6.). Aan de operator-side (pos.2.3) worden pieken gemeten bij: 92,
100, 300 en 555 Hz.

Bijlage A3: Meting van microfoonspanning bij Low Speed op 2 verschillende plaatsen
(pos.1.3. en pos.2.3.). Het geluidsniveau Lp (re. 10-5 Pa) gemeten in pos.1.3.; Lp= 64.5 ± 1
dB en 47.0 ± 0.5 dB(A) en in pos. 2.3.; Lp= 65 ± 0.5 dB en 44 ± 0.5 dB(A)

APS(p) at pos. 1.3. Low Speed
Or------.....-----.----r------,------,-------,

-20
5'

cD -40...........
CD
"0

-60

-800 100 200 300 400 500
f [Hz]

Figuur 2. 7.: Autopowerspectrnm van de microfoonspanning aan motor-voorzijde (pos. 1.3.) bij
Low Speed.
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De breedte van het spectrum waarin hinderlijke pieken aanwezig zijn, is bij Low speed kleiner
dan bij High Speed (0-600 Hz). In beide gemeten posities (pos. 1.3. en pos. 2.3.) wordt een
spectrum gemeten met opvallende pieken bij 62 en 100 Hz.

Bijlage A4: Meting van de versnelling op de tussenplaat (pos. 1.1.).
Uit vergelijking met de bijlagen Al en A2 blijkt dat de gemeten hoog-frequente pieken in de
versnelling nauwelijks bijdragen aan de geluidsafstraling. In het laag-frequente gebied (tot 300
Hz) ontstaan bij High Speed pieken bij: 100, 185 en 220 Hz en bij Low Speed bij: 62, 100 en
200 Hz.

Bijlage AS: Meting van de versnelling op het frame (pos. 1.2.).
Uit vergelijking met bijlage A3 blijkt dat de hoog-frequente pieken door de rubber ophanging
al grotendeels gedempt zijn. Pieken worden nog waargenomen bij High speed: 100, 185 en
300 Hz. Low Speed: 62, 100 en 300 Hz.

Opmerkelijk is de aanwezigheid van de 185 Hz en hogere harmonischen bij High Speed en
een piek van ca. 62 Hz bij Low Speed. De factor 3 die tussen de frequenties bestaat, kan
verklaard worden door eenzelfde verschil in toerental. De motor wordt bij High speed immers
gevoed via een 2-polige en bij lage toeren door een 6 polige motor.
De oorzaak van deze frequenties kunnen niet verklaard worden uit de draaifrequenties van de
motor: Low speed: 4 . n/60 :;:: 65 Hz

High speed: 4 . n/60 :;:: 198 Hz
Alleen als de metingen van het toerental met een tachometer een positieve afwijking vertonen
van ca. 6% zijn de gemeten pieken uit het toerental te verklaren.

Het is meer waarschijnlijk dat de pieken ontstaan uit de tandfrequentie van de poelie die de
tandriem aanstuurt. Het aantal tanden op de poelie is 30. Bij een bekend toerental n en
overbrengverhouding(1:8) is de tandfrequentie te bepalen. Er geldt:
flow speed:;:: 981/60 . 30/8 :;:: 61.3 Hz
fhigh speed:;:: 2971/60 . 30/8 :;:: 185.6 Hz

In een tweede onderzoek is de invloed van de tandriem nader onderzocht. Uit bijlage A6
blijkt dat de frequentiepieken, bij High Speed de harmonischen van 185.6 Hz en bij Low
Speed van 61.3 Hz, grotendeels verdwijnen als de tandriem wordt verwijderd van de meet
opstelling. Tevens komt bij het tweede onderzoek naar voren dat ook de riemspanning van in
vloed is op de geproduceerde geluidhoeveelheid en trillingen. Deze Iaatste conc1usie is niet
nader onderzocht en niet verder meegenomen bij de modellering.

De motor word gevoed met een 50 Hz spanning. Hogere harmonischen hiervan, met name
100 Hz, zijn terug te vinden in de gemeten spectra.

Het motorgeluid (50, 100 Hz) komt vermoedelijk tot stand door overdracht via de veren naar
het frame en wordt vervolgens door afstraling van het frame gemeten. Beter verend opstellen
kan de moeite waard zijn en dient onderzocht te worden.
De tandriem als bron wordt hier echter niet zomaar mee verzwakt. AIleen als er constructie
geluidoverdracht is via de motorophanging naar het frame, helpt beter verend opstellen.
Echter overdracht via andere poelies is meer voor de handliggend. Ook is er direkte
luchtgeluidafstraling van de riem. Deze tandriemtonen verminderen niet als de verende
opstelling verandert.

6



In de modellering van de ophanging wordt uitgegaan van een direkte bronaanstoting van de
motor. De invloed van de tandriem op de geluidafstraling wordt niet meegenomen maar dient
bij een betere verende opstelling nader worden onderzocht.

Uit de metingen is naar voren gekomen dat, zowel bij een ongewogen als bij een A-gewogen
meting, vooral in het laag frequente gebied winst in geluidreduktie valt te behalen. Omdat in
dit gebied de motor en de tussenplaat als star lichaam gemodelleerd mogen worden, is
gekozen voor de 'transfer matrix method'. Ben dergelijk model gaat uit van de overdrachts
matrix van verschillende aan elkaar geschakelde starre elementen.

7



3. MODELLERING MET TMM.

Ret dynamisch gedrag van een kopieermachine is moeilijk te modelleren. Deze machine
bestaat bestaat uit veel verschillende componenten en het frame bezit eigenfrequenties in het
frequentiegebied waarin het geluidprobleem optreedt. In deze situatie wordt gezocht naar een
modelaanpak die zich 1eent om bijv. het frame (ingewikkeld) en een verend opgestelde motor
(bij lage frequenties eenvoudiger) te kunnen analyseren.
Modellering is mogelijk door gebruik te maken van de 'transfermatrix method' (TMM).
De theorie van de TMM staat o.a. beschreven in (Molloy, 1957) en (Snowdon, 1971).

3.1. De 'transfermatrix method' (TMM).

Qout
-"

Systeem

MechanischQin
n

De TMM is een flexibele formulering omdat de modelelementen langs verschillende wegen te
verkrijgen zijn, analytisch en numeriek. De toepassing van TMM vindt plaats in het
frequentiedomein.
Bij deze methode wordt het gehele
systeem verdeeld in componenten,
zoals massa's, veren en dempers die
op een bepaalde manier aan elkaar
worden gekoppeld. Door vervolgens

de overdracht(matrix) T van elk Figuur 3.1.: Ingangs- en uitgangstoestanden van een
model-element te bepalen is het mechanisch systeem.
verband tussen de ingangspoort en de
uitgangspoort van het totale model te
bepalen. De toestand van elke poort wordt beschreven door een vector Q. Deze toe
standsvector bestaat uit dynamische grootheden (bv. kracht, moment of druk) en kinematische
grootheden (bv. verplaatsing, snelheid of rotatie). De parameters van de overdrachtsmatrix
hebben alleen betrekking op de betreffende component en zijn onafhankelijk van de
voorafgaande en navolgende elementen. Rierdoor is het mogelijk het totale systeem in
componenten te verdelen en daarvan afzonderlijk de overdracht te bepalen. Aile specifieke
systeemeigenschappen kunnen dus uitgedrukt worden in de matrixparameters. Ben ander
voordeel is dat de toegepaste wiskunde eenvoudig is.
Voor een nauwkeurig model, bestaande uit een keten van massa's, veren, dempers en het
frame, streeft men naar een juiste bepaling (schatting) van de overdracht van elke component.

(3.1.)

De matrixparameters kunnen frequentieafhankelijke complexe grootheden zijn.
Een N*N systeemmatrix bezit een set van N lineaire vergelijkingen met 2N onbekende
variabelen (toestandsgrootheden). Door de introductie van N randvoorwaarden blijven N
onbekende variabelen over. De berekening van de TMM kan plaatsvinden op een Pc.
De overdracht van het totale systeem kan vervolgens verkregen worden door vermenig
vuldiging van de overdrachtsmatrices van de componenten van het opgestelde model.

(3.2.)
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3.2. Basistheorie twee-poort elementen.

Voor de gekozen tekenafspraken in dit verslag wordt verwezen naar bijlage B.

Afhankelijk van het aantal vrijheidsgraden per poort (ingang of uitgang) wordt de omvang
van de overdrachtmatrix bepaald.
Ais bijvoorbeeld de ingang bestaat uit een
kracht en een snelheid, dan zijn voor de
resulterende kracht en snelheid aan de uit
gang 2*2 matrixparameters (all ... a22) nodig
om deze waarden uit de ingangsgrootheden te
bepalen. Indien er nog 2 randvoorwaarden worden opgesteld is de matrixvergelijking oplos
baar geworden.

A. Massa. +
•

~ ~
I I
I I
I I
I I
I I

F~~j_m_---.lH .F2

Een element met massa m wordt beschouwd
als een star lichaam. Brengt men een beken
de (complexe) kracht FI of snelheid VI aan
op de ingang dan geldt voor het uitgangssig
naal (F2,V2):

v2 = VI (3.3.)
FI - F2 = m' al

= m' j 27TfvI (3.4.)

vI v2

In matrix notatie :

B. Massaloze veer.

Figuur 3.2. : Overdracht massa.

(3.5.)

+
Voor een massaloze veer met stijfheid k
geldt:

•
xl x2

FI - F2 = 0
FI = k· (Xl - Xz)

= kI (j ·27Tf) (VI - v2)

In matrixnotatie :

(3.6.)

(3.7.) Fl

1

•

k

2

•

F2

1 0 (F.)
_/27Tf l' 1

k ~

Figuur 3.3. : Overdracht veer. (3.8.)
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Voor een visceuze (snelheidsevenredige)
demper met demping c geldt :

c. Demper.

F1 - F2 = 0
F1 = C· (V1 - V2)

In matrixnotatie :

(3.9.)
(3.10.)

(3.11.)

+I

vI v2
I I

I • I •I I
I I
I I
I I
I

C
I

I I
I I
I I

F2FI I

[
I

I I
I I
I I

• 6 6 •
1 2

Figuur 3.4. : Overdracht visceuze demper.

3.3. Modellering van de motorophanging.

De motorophanging kan gemodelleerd worden als een aaneenschakeling van verschillende
componenten. Door afzonderlijk de overdrachtsfunctie van elke component te bepalen is de
totale over-dracht van de motorbevestiging aan het frame te bepalen. De motorophanging in
componenten ziet er als voIgt uit:

Fequivalent I Pingaand

I
I
I

4 3
I

1- motor
tussen-

plaat ~

I

veren

I

veren

~
I

I I

CD 2 0 0
®

Figuur 3.5.: Schema motorophanging.

Aan de ingang (1) worden 3 krachten en 3 momenten opgelegd met bijbehorende snelheden
en hoeksnelheden. Eenzelfde set grootheden in punt (5) is gekoppeld aan de ingangsgroothe
den via de totale overdrachtsmatrix (Tsys).

£5 £1

M5 Ml
(3.12.)= [T~]

1'5 1'1

<.:>5 <.:>1

De totale overdrachtsmatrix bevat (12*12) parameters. Deze zijn afkomstig van de overdracht
van de afzonderlijke componenten, waardoor het mogelijk is om, bij variatie van de
parameters, hun invloed ervan op de totale overdracht te onderzoeken. Bovenstaande
matrixvergelijking bestaat uit 12 vergelijkingen met 24 onbekenden. Zes van de 12 ingangs-
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grootheden (.E1 en M1 of y1 en ~1) kunnen experimenteel worden bepaald. Dit staat
beschreven in (Charlier, 1994). Ais aan het einde van de totale keten nog 6 randvoorwaarden
bekend zijn is de matrixvergelijking oplosbaar.

Achtereenvolgens worden de overdrachtsmatrices van de motor, de eerste set veren, de
tussenplaat, de tweede set veren en een vereenvoudigd frame bepaald. Hierna wordt gekeken
naar het geinjecteerde mechanische vermogen in het frame.

3.3.1. Model motor.

Het probleemgebied, wat betreft geluid, strekt
zich uit van 50 tot ca. 600 Hz. Verondersteld
wordt dat dit gebied beneden de laagste eigenfre-
quentie van de motor ligt. Hierdoor kan deze als
een star lichaam worden beschouwd. De over
drachtscoefficienten van de bron kunnen dan
eenvoudig uit de massa, massatraagheid en de
geometrie van de bron berekend worden.

Voor de volledige set van broneigenschappen
Figuur 3.6.: Overdracht motordienen maximaal 6 kracht- of snelheidsspectra

gemeten te worden (Charlier, 1994).

I Actieve tr(>n. 1---1 Coru.1rudie.

~ Passieve tron. 1---'IConstructie.

De inwendige krachten die in de motor
opgewekt worden, kunnen vervangen wor
den door een set van equivalente krachten
die resulteren in eenzelfde beweging van
het motorlichaam. De experimentele bepa
ling van deze set krachten staat beschre
yen in (Verheij e.a., 1993) en (Charlier,
1994).

Figuur 3.7.: Karakterisering van een constructiege
luidbron met equivalente krachten op de buiten
kant van de bron.

~

Externe knu:ht Verbindingsknu:ht
Er werken op het star lichaam naast de
equivalente bronkrachten ook nog reactie
krachten van de verende ophanging. De
ophanging bestaat uit een viertal identieke
rubber veren, die gelijkmatig over het
motorvoorvlak verdeeld zijn (zie fig. 3.5.).

De beschrijving van de beweging van een star lichaam staat beschreven in de literatuur.
(Harris en Crede, 1961; Sauren, 1991; Hibbeler 1989).
Voor een star lichaam met massa m en massamiddelpunt G geldt:

(3.13.)

Waarbij I.a de positievector van het massamiddelpunt van de motor is t.O.v. een gedefinieerd
punt van de vaste wereld. Voor de werkende momenten geldt:

(3.14.)
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H
G

is het impulsmoment om massamiddelpunt G. Er geldt voor de tijdsafgeleide van het
impulsmoment dat:

(3.15.)

Waarin 6J : een kolom met hoeksnelheden in het cartesisch assenstelsel.
L; : de traagheidsmatrix
!l : de rotatiematrix van het lichaamsgebonden assenstelsel t.O. v. de vaste wereld.

Voor !l geldt:

0 - Ci> ef>

~. 1!l = U)ef> 0
-:~

(3.16.)

- Ci> II Ci>~

De tweede orde term (!l'Ci> ) wordt verwaarloosd t.o.v de hoekversnelling W zodat de
vergelijking over gaat in:

(3.17.)

De massa en het massamiddelpunt van de motor worden analytiseh of experimentee1 bepaald,
evenals de componenten van de traagheidsmatrix (traagheidsmomenten en traagheidsproduk
ten).

Uit een sehets van de gebruikte motor (figuur 3.8.)
blijkt dat voor een juiste keuze van de positie van de
oorsprong en een juiste keuze van de orientatie van het
assenste1sel, er minimaal twee orthogonaalvlakken
aanwezig waardoor de massa symmetriseh wordt
verdeeld. Hierdoor mogen de traagheidsprodukten
worden verwaarloosd (Hibbeler, 1989; Sauren, 1991).

,
zl

....~. ;/~frID'
,

z!
Uit (3.13.) en (3.17.) volgen voor de kraehten en
momenten in de 6 richtingen (x ,y, z, ",",9 ,4> ), 6 bewe

Figuur 3.8.: massasymmetrievlakken gingsvergelijkingen. Omdat de reaktiekraehten verdeeld
van de motor. zijn over de 4 ophangpunten zijn er 24 onbekenden: 12

kraehten en 12 momenten. Om tot een oplossing te
komen, worden de reaktiekraehten/momenten (E2, M2) berekend in het middelpunt van de 4
ophangpunten. Immers dan heeft men 6 vergelijkingen met 6 onbekenden (3 kraehten en 3
momenten). Door de aanwezige symmetrie kan vervolgens een uitspraak gedaan worden over
de kraehten en snelheden in de afzonderlijke ophangpunten.

Met behulp van figuur 3.9. zijn de bewegingsvergelijkingen op te stellen. F1x,y,z grijpen
respeetievelijk aan op een afstand (~, ely, dz ) van het massamiddelpunt. E2, de centrale
reaktiekraeht grijpt aan in motorvoorvlak, in het middelpunt van de vier ophangpunten op
een afstand (~ , 4en lz) van het massamiddelpunt.

12



De momenten (M1) in de figuur zijn positief in het aangegeven rechtsdraaiende assenstelsel.
De momenten werken in onderstaande figuur in dezelfde richting als de aangeven krachten.
Hierdoor werken de uitgaande momenten M2 in tegengestelde richting t.o.v. de ingaande
momenten.

~-y+

x+

~ massamiddelpunt

Z

v)?y
x (J

z+

x+~

z+

~+
I I
I I

~:
CC

yz vooraanzicht xz zijaanzicht

Figuur 3.9.: Krachten die op de motor werken.

Uit (3.13.) voIgt voor bovenstaande figuur:

L (F)x = Flx-F2x = m ('tdx

L (F)y = Fly-F2y = m ('to)y
L (F)z = Flz-F2z = m (rdz

(3.18.)

(3.19.)

De massa m wordt door weging bepaald. Voor de reaktiekrachten (,E2) in het centrale
ophangpunt geldt:

F2x = Flx-m (rdx
F2y = Fly~m ('tdy
F2z = Flz-m ('toL

Uit (3.17.) voIgt dat voor het uitgaande moment M2 van het starre lichaam geldt:

"M = 11 =*L...-o -0

M2 =Ml -Fl·d +Fl·d -F2.j +F2.j ~/ ·w +/ ·w +/ ·w
ljr ljr y z z y z y y Z .IT ljr V II xz </>

M2=Ml+Fl·d+Fl·d-F2·j+F2·j~/·w +/·w +/·wII II xz zx xz zXffllvljryz</>
M2 =Ml -Fl·d -Fl·d -F2.j +F2 .j-/ ·w +/·w +/ ·w

cf> </> x y y x yx xy zz </> xz ljr yz II

(3.20.)

De plaats van de krachten en momenten t.o.v. het massamiddelpunt zijn bekend. De positie
van het massamiddelpunt wordt uit experimenten bepaald. De omvang en de plaats van
aangrijping van de equivalente krachten en momenten zullen in een vervolgonderzoek worden
bepaald via een methode uit de literatuur ( Charlier, 1994).
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Voor de hoeksnelheden geldt:

(3.21.)

Voor de snelheden aan de uitgang (y2) die beinvloedt worden door de hoeksnelheden geldt,
uitgaande van positieve I , I en I t.o.v. punt 1:

x y z

v2x = vix + (Iz d)·tv10 ~ (Iy - d)·tv1</>
v2y = viy + (dx + I)·tv1</> - (Iz - d)·tv1. (3.22.)
v2z = viz + (Iy ~ d)·tv11/' - (Ix + d)·tv1 0

Vergelijkingen (3.19.) tim (3.22.) kunnen worden samengevat in de matrixvergelijking:

F2x,y,z Fix,y,z

M2.,8,</>
= [Ti]

Ml.,8,c/> (3.23.)

v2x,y,z vix,y,z

tv2.,o,</> tv 11/',8,</>

De overdrachtsmatrix T1 die uit de vergelijkingen (3.19) tim (3.22.) is op te stellen staat in
bijlage Cl.

3.3.2. Eerste set rubber veren (bevestiging motor).

De motor van de kopieermachine is met bouten in vier rubber "veren" opgehangen aan een
stalen tussenplaat (zie punt 2 in onderstaande figuur).

2 3

1 = Rubber veer voor ophanging plaat
aan frame (3 x).

2 = Rubber veer voor ophanging motor
aan plaat (4 x).

3 = Tussenplaat, dikte 3 mm.

Figuur 3.10.: Motorplaat (schematisch) voor
ophanging motor aan frame.
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Modellering rubber tule.

De doorsnede van een van deze zeven cilindervormige tules is in onderstaande atbeelding
weergegeven.

1~ ®
,/

Figuur 3.11. : Doorsnede bevestiging rubber veer.

1 = bout, hexagon M6 x 50

2 = ring

3 = rubber tuLe

4 = tussenplaat

5 = messing bus

6 = motor

Zowel in axiale als in radiale richting wordt door de massa van de motor en de tandriem
krachten een statische voorbelasting aan de tules opgelegd. Om een juist model op te stellen
is het van belang om te weten wat de werking van deze veren in de verschillende belastings
richtingen is.

477777277777770

Belasting Fx

Indien de rubber tule in axiale richting belast wordt (statisch en dynamisch), wordt veronder
steld deze zich gedraagt als een translatie veer.

De axiale krachten worden middels een translatie
veer doorgegeven aan de motorplaat. Omdat de
veren onder voorspanning (compressie) zijn gemon
teerd, zal de ene helft (boven- of onderzijde) nog
meer op druk worden belast terwijl de andere helft
ontlast wordt. Deze gekoppelde veerwerking kan in
een veer met complexe stijfheid k,. worden verwerkt.
De stijfheid van de veer zal experimenteel bepaald
worden of uit gegevens van de leverancier worden
afgeleid.

Figuur 3.12.: Model rubber veer bij Fx

Belasting FY' Fz•

De belasting in y en z-richting worden opge
vangen door de binnenste cilinder van de rub
ber tule. Deze zal als gevolg van de aangrijpen
de radiale kracht aan de ene zijde op druk
belast worden en aan de andere zijde worden
ontlast. Door de gelijkvormigheid van de rub
ber cilinder is de stijfheid van de veer in de y
en z-richting gelijk. De modelIering bestaat uit
een translatie veer, die in het vlak van de tus
senplaat wordt belast, waarvan de stijfheden in
de y- en z- richting wederom experimenteel of
uit leveranciergegevens vastgesteld zullen
worden.

~h}WV\!\-"""""'-
k y Fy

Figuur 3.13.: Model rubber veer bij Fy
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Belasting M",

Figuur 3.14.: Model rubber veer bij M;

w/,·········.
w:$~

M. jSt--~.). ~.
¢li$ ~---- .
~--- /m ~ .

----!---

Wanneer het stane motorlichaam in 'I'-rich
ting roteert, wordt dit overgebracht door een
rotatie in de vier ophangpunten van de
motor aan de tussenplaat. De motor roteert
am deze vier punten. M.a.w. de rotatie vindt
plaats am het middelpunt van de vier tules.
De rotatie wordt, evenals bij belasting Fy en
Fz' opgevangen door de rubber eilinder van
de tule. Bij de modellering wordt uitgegaan
van translatieveren. Het moment M", ,dat
werkt in het yz-vlak, zal dus resulteren in
een kraeht Fy en een kraeht Fz•

Deze aanname mag gedaan worden als de
afstand van de hartlijn van de afzonderlijke

veren tot aan het gezamenlijke centrum, voldoende groat is t.o.v. de verplaatsing in de
ophangpunten.

Belasting M" M.t.

motor

Door de cilindriciteit van de tules is de
stijfheid van de veer in de O-richting (rotatie
am de y-as) en de <f>-richting (rotatie am de
z-as) gelijk. Wederom is het een gekoppelde
reaktie van belasting aan de ene zijde en
ontlasting aan de andere zijde. Indien de
afstand tussen de veren veel grater is dan de
afmetingen van de rubber tules, mag men
het moment ontbinden in kraehten in de x
riehting.
Omdat verondersteld wordt dat de veren Figuur 3.15.: Model rubber veer bij Me
aIleen kunnen transleren dienen de door het
star liehaam opgewekte momenten te wor-
den ontbonden in krachten die in de betreffende ophangpunten werken. Verder wordt
verondersteld dat de vier veren in de ophangpunten identiek zijn.

Modellering krachten en momenten.

F3

M3

De reaktiekraehten (E2 en M2), berekend in §3.3.1., worden verdeeld over de vier ophang
punten van de motorbevestiging aan de tussenplaat (E2J Vervolgens worden de reakties aan
de andere zijde van de ophanging berekend (E3i) en daarna weer samengevoegd tot een
centrale kraeht (.E3 en M3) die in de tussenplaat aangrijpt.

£21 1ste set £31

rubber E32
r----+---~

veren (4x) £33

£34

Figuur 3.16.: Modellering van krachten en momenten
bij 1 ste set rubber veren.
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De afstanden van de ophangpunten tot aan het middelpunt zijn gedefinieerd zoals in figuur
3.17 is weergegeven.

Lt , Lz, ~ en L4 zijn de afstanden van de
bevestigingspunten in yen z riehting.

Figuur 3.17.: Afstand van ophangpunten tot aan
middelpunt C.

r is de kortste afstand tot aan het middel
punt C.
a is de hoek tussen C en punt 1 in het yz
vlak.
Er geldt:

(3.24.)
(3.25.)

(3.26.)
(3.27.)

(3.28.)

sin(a) = LJr
eos(a) = L/r

34

Krachten in de ophangpunten (F2 j ) in de x-richting.

Zowel F2x als M2.p en M29 dragen bij aan de reaktiekraehten in de vier afzonderlijke ophang
punten. Door de aanwezige symmetrie mag worden verondersteld dat het aandeel van de
axiale kracht (F2x) in de vier ophangpunten hierin gelijk is. De omvang van deze krachten is
1/4 van deze in het middelpunt aangrijpende kracht (F2i ,x = F2j4).

F29x

De keuze. van de positieve riehting van het
moment, bepaalt ook het teken van de
kraeht ten gevolge van dit moment. Omdat
de afstand van de ophangpunten tot aan
middelpunt C voor elk punt even groot is,
zal de absolute waarde van de kraehten
voor elk punt even groot zijn.
De kraehten F29x die optreden als gevolg
van M9 zijn in figuur 3.18. weergegeven.

4F-----~---~

3

Figuur 3.18.: Krachten t.g. v. M Ii'

De krachten als gevolg van het moment om de
z-as zijn om dezelfde reden als hierboven onder
ling even groot. De krachten als gevolg van M24>
zijn in figuur 3.19. weergegeven.

Figuur 3.19.: Krachten t.g.v. M;p-

De totale kracht die in de afzonderlijke ophangpunten, in de x-richting, op de rubber veren
werkt is in figuur 3.20. weergeven.
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F2,. t
1

F20Px
meti=1...4

Figuur 3.20.: Totale axiale kracht in de ophangpunten.

(3.29.)

Voor de door de momenten opgewekte krachten geldt:

F2 '"
M2()

en
Ox

2(~ + L4 )

F2 '"
M2tjJ

<Px 2(L1 + Lz )

(3.30.)

Krachten in de ophangpunten (F2 j ) in de
y- en z-richting.

F

Figuur 3.21: Ontbinding van de krachten a.g.v. M tfr

.. 2
1

F

3
F

4 jf-/--j;>----------~_j>

r

F

De bijdrage van de krachten in het middel
punt C (F2y en F2z) is voor elk van op
hangpunten even groot, zowel in y- als in
z-richting. De omvang van de kracht is
wederom 114 deel van de kracht in het
middelpunt (respektievelijk F2/4 en F2j4).
De bijdrage van het torsiemoment (M2lj1)
aan de. krachten in de ophangpunten dient
nader te worden bekeken.

Er wordt aangenomen dat ten gevolge van
MljI er in de 4 ophangpunten krachten
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optreden die uit symmetrieoverwegingen wat betreft hun grootte gelijk zijn. Immers de
afstanden van de ophangpunten tot aan het middelpunt C zijn gelijk.

Zoals uit figuur 3.21. blijkt zijn deze krachten in het yz-vlak te ontbinden in Fy en een Fz•

Er geldt voor deze ontbonden krachten :

M2 =4'rF
Il'

met het gegeven dat voor de ontbonden krachten geldt dat :

F2•. y = F sin(a) en F2., z = F cos(a)

Uit (3.31.) en (3.32.) voIgt:

M2. sin(a)
F2.,y = 4 r

M2. cos(a)
F2•. z = 4 I

(3.31.)

(3.32.)

(3.33.)

Samen met de al eerder ontbonden krachtvectoren van de centrale kracht Fly en F2z in het
middelpunt ontstaat het volgende krachtenpatroon voor de afzonderlijke ophangpunten.

4

==t> F2\j!y

~ F2/4

t F21j1z
I»

t F2)4

met i=1...4

Figuur 3.22.: Krachten in de afzonderlljke ophangpunten, y
en z-richting

Voor de krachten in de y-richting geldt dan in de vier afzonderlijke ophangpunten:

F2
F21y = F'2zy = 4 Y ~ F2.

y

F2
F2:, = F2 = ---X + F2

y 4y 4 Ijry

(3.34.)
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Voor de krachten in de z-richting geldt dan in de vier afzonderlijke ophangpunten:

F2zF2 =F2 =--F2
!z 4z 4 1/Jz

F2zm =F2 =-+F2
.L ~z 3z 4 1/Jz

Snelheidsverdeling.

(3.35.)

Naast een kraehtenverdeling over de vier punten worden ook de snelheden over de vier
punten verdeeld. De snelheden in de veren zijn afhankelijk van de snelheden (vZx,y,z) en de
hoeksne1heden (<'v",,8,.p) in middelpunt C die berekend worden in (3.21.) en (3.22.). Een rotatie
van het middelpunt resulteert immers in een snelheid in de ophangpunten.

Er geldt voor de sne.Iheden in x-richting:

v21x = v2x + <.V2</> • L1 + <.V28 • L4

v';x = v2x - <.V2</> • Lz + <.V28 • L4 (3.36.)
v~x = v2x - <.V2</> • Lz - <.V2o . 4
v24x = v2x + <.V2</> • L1 - <.V2o • 4

I
// ,I'

4 1 "~:4~ ~
~ v20

t v2",

Figuur 3.23.: Ontbinding van snelheid en hoek
snelheid in V2b;

Voor de snelheden in de ophangpunten in de
y-richting geldt:

I
! I 2

~
L4

. ~~--- ---

<i>2",
L;;4 3

v~v = v';y = v2y - <.V2• • L4

v~~ = v';y = v2y + <.V2• • 4,
(3.37.)

Figuur 3.24.: Ontbinding snelheid in hoeksnel
. heid in y-richting.

Voor de snelheden in de ophangpunten in de
z riehting geldt:

v2 = v2 = v2 - <.V2 . Tlz 4z z • ~

v.:? = v.? = v2 + <.V 2 . T
~z ""3z z 1/J""--'2

(3.38.)

2
1

4

_I.. _L-=-.-l--J ~
De kraehten en snelheden in de afzonderlijke
ophangpunten zijn nu bekend.

Figuur 3.25.: Ontbinding van snelheid en
hoeksnelheid in z-richting.
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Voor de krachten in de veren geldt de derde wet van Newton, aktie= -reaktie.

F = F't = k .a.I" = k (x. - x .\ = ~ (. v. - v
w

'\
In W In UltJ jUt In tJ

(3.39.)

In (3.29.), (3.34.) en (3.35.) zijn de ingaande krachten in de afzonderlijke ophangpunten van
de veer gegeven. De uitgaande krachten hierop aan de andere zijde van de veer zijn tegenge
steld en van gelijke grootte als de ingaande krachten.

De som van de krachten en momenten van de afzonderlijke ophangpunten, gemeten in het
middelpunt van de 4 punten, is van gelijke omvang maar tegengesteld aan de ingaande
krachtvector (F2 en M2 9 J. Deze vectoren zijn tevens de ingaande vectoren van de

x,y,z Ijr, ,.,..
tussenplaat.

De bewegingsvergelijkingen voor de vier verende componenten zijn (voor i=l tim 4) :

kxF2. = - (v2. - v3. \
I,X jw l,X l,xJ

_ kyF2. - - (v2. - v3.)
J,y jw I,y l,JI

kzF2. = - (v2. - v3.)
l,Z jw l,Z 1,

Hieruit is de reaktiesnelheid (y3i ) in de vier ophangpunten te bepalen.

v3 = jW'F2 + v2
-j k ~j -j

(3.40.)

(3.41.)

De stijfheden in y- en z-richting worden, door de cilindriciteit van de veren, van gelijke
omvang geschat. De stijfheden in x- en y-richting zullen via experimenten bepaald worden.
Vit de reaktiesnelheid in de afzonderlijke ophangpunten (3.41.) is de reaktiesnelheid en
hoeksnelheid in het middelpunt C te bepalen, er geldt (afleiding in bijlage D):

(3.42.)
1

= ~(v3 + v3 \2 Ix 3x1

(3.43.)

(3.44.)
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( V33.r - v31)

24
(3.45.)

(3.46.)

(3.47.)

Deze (hoek)snelheden tezamen met de krachten en momenten in middelpunt C vormen de
ingaande vector die zorgt voor aanstoting van de tussenplaat.
Samengevat zijn de volgende systeemvergelijkingen opgesteld:

F21, .l;y,z

F'2z. .l;Y;z

~,.l;y,z

F24, x;y,z

v21, .:i;Y;Z

v2z, x;y,z

V;, .l;Y;Z

v24, x;y,z

F2.l;y,z

M2.,8,<p
= [12]

v2.l;Y;z

(.V2w•8,<p

(3.48.)

FJ F21, .l;y,z 1, .:i;y,z

F3 .F2z,.l;y,z2, .l;y,z

F3 ~,.:i;y,z3,.l;y,z

F3 F24, .l;Y;Z
= [V]

4, .:i;Y;Z (3.49.)
v31, .l;y,z v21, .l;Y;Z

vJ v22,.:i;y,z 2, X;y;z

vl V;, x;y,z3, .:i;Y;Z

v3 v24,.:i;y,z 4, .:i;Y;z
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F3X;y,z

M3+,8,q,
= [T4]

v3X;y,z

<i>31j1,1I,q,

F31, x;y,z

Fl2, x;y,z

F33, x;y,z

F34, X;y,z

v31, X;y,z

v32, x;y,z

vl3, x;y,z

v34, x;y,z

(3.50.)

De overdrachtsmatrices T2, T3 en T4 van de eerste set veren staan in de bijlagen C2 tim C4.

3.3.3. Tussenplaat.

De stalen tussenplaat is van een driehoekige vorm en de dikte is 3 mm. In deze plaat zijn op
diverse plaatsen gaten aangebracht, voor de doorvoer van de motoras, voor bevestiging van de
rubber veren en voor afvoer van de door de "ventilator" in beweging gebrachte luchtstroom.

..

e
I I

-9-
I

~B
-8- -~

I I

148

Figuur 3.27.: Vereenvoudigde weeJgave van de tussenplaat.
C is middelpunt ophangpunten;
G is massamiddelpunt.

De maximale lengte van een buiggolf die in deze plaat kan optreden heeft een golflengte van
2*0,148 :=::: 0,3 m. Uit (Verheij, 1991, pag 2.06a) voIgt dan voor een 3 mm dikke staalplaat een
bijbehorende frequentie van circa 300 Hz. Omdat in eerste instantie wordt aangenomen dat
het probleemgebied lager ligt dan 300 Hz kan de tussenplaat gemodelleerd worden als een
star lichaam met massa m en massamiddelpunt G.

23



Verondersteld wordt dat zowel aktie als reaktiekracht aangrijpen in het middelpunt (C) van de
drie ophangpunten van de plaat aan het frame. Dit is tevens het middelpunt van de vier
bevestigingspunten van de motor.

Modellering van de tussenplaat.

De kracht/moment vector bestaat uit Fx , Fy• Fz , Mw' M8 en M",

Er geldt, eveneens als bij de motor :

EE= mta

EMa = Na

(3.51.) E3,M3
Tussenplaat

E4,M4

(3.52.)

Figuur 3.28.: Modellering tussenplaat.

De plaats en de afstanden van de op de plaat werkende krachten tot aan het massamiddelpunt
staan weergegeven in figuur 3.29. Voor de uitgaande krachten Cf4) in het middelpunt van de
tussenplaat gelden:

F4x =0 F3x-m (ta)x
F4y = F3y-m (tJy
F4z = F3z-m (ta)z

dy z+

r OJ Jr;
f~~~J3Y 0r~~4Y w+ y+

i F3z

yz-voorvlak

d dz

i F4 F4'fl.

x+ G ' -cl- ~G lX +

0+ y+ . F3x F3x i ~+
I i cf>+

xy-zijvlak xz-zijvlak
Figuur 3.29.: Krachten werkende op de plaat.

De versnellingen en hoekversnellingen van het massamiddelpunt worden bepaald uit de
theorie van een star lichaam. Er geldt :

(3.53.)
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Omdat aktie (punt 3) en reaktie (punt 4) in hetzelfde punt aangrijpen hebben de hoeksnelhe
den geen invloed op de reaktiesnelheid in C.

(3.54.)

Ret ingaande moment M3 is positief gedefinieerd is het rechtsdraaiende assenstelsel. Ret
uitgaande moment M4 is tegenovergesteld van richting.

Als gevolg van de momentenbelasting geldt voor de tussenplaat:

(3.55.)

De massa, het massamiddelpunt, de traagheidsmomenten en traagheidsprodukten worden in
hoofdstuk 4 bepaald.

Samenvattend is uit het bovenstaande de volgende matrixvergelijking op te stellen:

F4 F3X;y,zx;y,z

M4~.o.</J
= [TS]

M3~.o.</J (3.56.)
v4X;y,z v3X;y,z

w4 ~,8,cp w3~,o.</J

De overdrachtsmatrix T5 van de tussenplaat staat in bijlage C5.

3.3.4. Tweede set rubber veren (bevestiging frame).

De uitgaande krachten (,E5) en momenten (M5) op een
verend element zijn in evenwicht met ingaande krachten
(,E4) en momenten (M4). De grootte is gelijk aan
e1kaar maar weI tegengesteld (zie ook §3.3.2.).

E4,M4
F4, 200 set ~ ES.M5I-----

F4z rubber ~I-----
veren (3x)

1'4, F5,

De ingaande krachten en momenten grijpen aan in
middelpunt C. De reaktie hierop wordt verdeeld over Figuur 3.30.: Modellering 2 de set rubber
de drie bevestigingspunten van het frame. veren.
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Fx

4t.~Fz
M"~

Me Fy

4
+

2

reaktie

Figuur 3.31.: Samenvoegen van de reaktiekrachten in x
richting in middelpunt C.

In §3.3.2. is de verdeling van de
krachten over de 4 ophangpunten
eenvoudig omdat een symmetrisch
gekozen assenstelsel ervoor zorgt
dat de krachtverdeling sterk vereen
voudigd is. De orientatie van dit
assenstelsel is nu niet meer geschikt
om de reaktiekrachten in de drie
ophangpunten te bepalen. Immers
uit 6 vergelijkingen (som van krach
ten en som van momenten) kunnen
in totaal geen 9 onbekende (op
hang) krachten worden afgeleid.

Verdeling kracht Fx"
Omdat de totale kracht P4x in het middelpunt van de drie ophangpunten aangrijpt geldt voor
de krachten in de drie punten dat deze aan elkaar gelijk zijn en weI 1/3 zijn van de kracht in
het centrum (P4J.

Ook de krachten die ontstaan uit het tor
siemoment dat in het vlak van de plaat
werkt zijn bekend. Er geldt:
LF4y = 0
Lf'4z = 0
M4 = r-Pi + r-P2 + r-P3v

Voor de verdeling van de krachten in y- en
z-richting dient tevens de orientatie van
het assenstelsel te worden gewijzigd.

De krachten die in het nieuwe stelsel
werken worden aangeduid met een •

Figuur 3.32.: Kracht t.g. v. M4 ifr

IF4i; = F4;

LMe=o
F41z

.= F43z

.

Verdeling kracht Fyen Fz"

Indien de werklijn van de kracht evenwijdig
loopt aan de verbindingslijn van 2 van de 3
ophangpunten dan geldt voor de drie punten
dat twee krachten aan elkaar gelijk zijn (zie
bijvoorbeeld in figuur 3.33. waar P4/ evenwijdig
loopt aan de verbindingslijn tussen de ophang
punten 1 en 3. Hiervoor geldt dan dat P4tz'

=P43z*). Samen met de vergelijkingen LF4i • Y/z' =
P4y/z' en LMc = 0 zijn de drie onbekende krach
ten op te lassen.
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Door de keuze voor een andere orientatie van het assensteisel veranderen echter ook de in
gaande krachten (E4 (3.52.» in punt C. De nieuwe y-as Ioopt evenwijdig aan de lijn door
ophangpunt 2 en 3, en de nieuwe z-as Ioopt evenwijdig aan de lijn door punt 1 en 2. Uit
gaande van een hoekverdraaiing van de y-as met een hoek 9 en een hoekverdraaiing van de z
as met een hoek 1> zal dit resuiteren in de volgende ingaande krachten (F4y/z*) De uitwerking
staat in bijiage E.

F4*y

F4*z

oos(1))
oos(4)-9)

oos(8)
oos(1)-9)

. F4 +
y

. F4 -
z

sin(1))
oos(4)-8)

sin(8)
oos(4)-9)

·F4z

·F4y

(3.57.)

(3.58.)

Ontbinding Ms en M",.

Er geidt voor de krachten in de ophang
punten:

M40 = r,(F4ix • Ii, z)
M4", = :E(F4ix • ~,y) (3.59.)
r,F4ix = 0
Hierin is Ii, z de loodrechte afstand van de
axiale kracht in punt i tot aan de y-as.

IlF4., .. F4.

F~~-~=-~r2
3 ~ M4o

/./
.. :' M41> .

IF4", = 0

M40 = I(F4ix '\,z)

M41> = I(F4ix '\,y)

Figuur 3.34.: Ontbinding M4o• in F4j x

(F41x = F4aJ· '

Nu de krachten in het middelpunt bekend zijn (F4x' F4y·, F4z·, M4ljf ,M4o en M4",) zijn tevens
de krachten in de drie ophangpunten te bepalen. Uit het voorgaande geidt dan voor de drie
ophangpunten in de nieuwe orientatie met figuur 3.35. :

-

N4

N6

3

3

Figuur 3.35.: Benaming van afstanden en hoeken tot aan het middelpunt.
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A = (N6-(Nl+N2)+N5-(Nl-N3)+N4-(N3+N2»
Bl = (N2'N6 - N5'N3)
B2 = (N3'N4 + N6-Ni)
B3 = (N4'N2 + Nl'N5)

F4 = Bl'F4 + (N2+N3 ) . M4 + (N5+N6) . M4
1x A x A 8 A c/>

F4 = B2'F4 + (NI-N3 ) . M4 - (N4+N6) . M4
2x A x A 8 A c/>

F4 = B3'F4 (Nl+N2) . M4 + (N4-N5) . M4
3x A x A 8 A c/>

F4* = N4* . F4*
1y 2(N3*+N4*) y

F4* = N4* . F4*
2y 2(N3*+N4*) y

F4;y = N3* . F4*
(N3*+N4* ) y

F4* = N2* . F4*
1z 2(Nl*+N2*) z

F4* = N1* . F4*
2z (N1*+N2*) z

F4* = N2* . F4*
3z 2(N1*+N2*) z

F4 = - (Bl . N4) . M4
1y (A . r2) Ij1

F4 = (B2 . N5) . M4
2y (A . r) Ij1

F4 = (B3 . N6) . M4
3y (A . r2) +

F4 = - (Bl' Ni) . M4
1z (A . r2) If

F4
2z

= (B2 . N2) . M4
11t(A . r 2)

F4 = - (B3· N3) . M4
3z (A . r2) 1It

(3.60.)

(3.61.)

(3.62.)

(3.63.)

(3.64.)
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(3.65.)

Omdat de snelheden werken in een ander assenstelsel dan de kraehten in de ophangpunten
(Fy* en Fz*) zullen deze moeten worden omgesehreven naar het oorspronkelijke assenstelsel.
Er geldt voor de kraehten in de 3 punten (i=l tIm 3).

F;.y = Fi.~ . cos(0) - Fi.: . sin(c,b)

F = F* . cos(c,b) + F* . sin(O)
loz loz loY

De ingaande kraehten (1:4i ) in de drie ophangpunten zijn bekend. De uitgaande kraehten (1:5i )

zijn van gelijke omvang maar dan tegengesteld van riehting (zie 1 ole set rubber veren).

Voor de x,y en z-richting geldt in de drie ophangpunten:

1:51 = 1:41

1:52 = 1:42

1:53 = 1:43

(3.66.)

Uit de reaktiekraehten in de afzonderlijke punten (1:5 i) zijn de kraehten in het midden van de
3 ophangpunten (F5 ) te bepalen. Deze zijn gelijk aan de ingaande kraehten in middelpunt
C (F4 (3.52.». D~~ de verplaatsing van de kraehten naar het middelpunt werken er ook
momell1~n.Deze zijn eveneens van gelijke omvang, maar tegengesteld van riehting, als de
ingaande momenten in punt C (M4 0.1. (3.53. - 3.55.».1\', ,.,.

F5x = F4x

F5y = F4y

F\ = F4z

M51\' = M41\'
M50 = M40

M5", = M4",

Snelheidsverdeling.

(3.67.)

(3.68.)

De ingaande snelheden in de veren zijn af te leiden uit de snelheden van het middelpunt en
de hoeksnelheden van het star liehaam om de x,y en z-as.

v4, -YVV\JV\r vS,
y4,~4

- C--- yS,Jf5
v42 -YVV\JV\r vS2- c-----"-

v4, -YVV\JV\r vS3

Figuur 3.36.: Modellering 2 de set rubber veren
(snelheidsverdeling).

Er geldt voor de snelheid in x-richting van de afzonderlijke ophangpunten :

v41x = v4x + w4", . Nl + w40 • N4
v42x = v4x - w4", . N2 + w40 • N5
v43x = v4x + w4", . N3 - w4

0
• N6

(3.69.)
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Voor de snelheid in de ophangpunten in de y-richting geldt:

v41y = v4
y

- <.v4", • N4
v4zy = v4y - C4)4~ • N5
v43y = v4y + <.v41j1 • N6

Voor de snelheid in de ophangpunten in de z-richting geldt:

(3.70.)

v4 =lz

v4zz =
v4 =3z

v4 - <.v4 . Ni
z ~

v4z + <.v4", . N2
v4 - <.v4 . N3z IjI

(3.71.)

Nu de ingaande krachten en snelheden in de afzonderlijke punten bekend zijn, kunnen de
reaktiesnelheden in de afzonderlijke punten (y5 j ) worden bepaald. De stijtbeid van de veren
wordt experimenteel bepaald. Er geldt in de drie ophangpunten (i=1,2,3) in x.y en z richting:

k
F5. = -:;=- . (v5. - v4.)

I JCi! I I

Hieruit voIgt voor de reaktiesnelheid in de ophangpunten:

v.5 = jCi! • F5 + v4
-j k -j -j

(3.72.)

(3.73.)

Uit de snelheid van de ophangpunten is de totale reaktiesnelheid en hoeksnelheid in het
middelpunt van de plaat te bepalen. Deze is gelijk aan:

C4)5 =8

v.'zz - vJ;z
<.0.)5 •• = -----'C'------'------=

,. Ni + N2

v~x (N2+N3) + v.'zx (Ni-N3) - vJ;x (N1+N2)

N4 (N2+N3) + N5 (Ni-N3) + N6 (Ni+N2)

vJ;x (N5+N6) - v5zx (N4+N6) + vJ;x (N4-N5)

Ni (N5+N6) + N2 (N4+N6) + N3 (N4-N5)

Voor de snelheid in het middelpunt geldt:

v5x = vJ;x - <.v5", • Ni - <.0.)58 • N4

N4 . v.5: - N5· v.5:v5 = Zy ly

y N4 - N5

Ni . v.'zz + N2 . v~z
v5 =--------

z Ni + N2

(3.74.)

(3.75.)

(3.76.)

(3.77.)

(3.78.)
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Samenvattend zijn in deze paragraaf de volgende matrixvergelijkingen opgesteld:

F4 * F4
..t;y,z ..t;y,z

M4.,0,</>
:= [T6]

M4.,0,</> (3.79.)

v4x,y,z v4..t;y,z

c.v4.,o4> c.v4.,0,</>

F4 *1,..t;y,z

F4 *2,..t;y,z F4 *..t;y,z

F~ * M4w,o,</>
•..t;y,z := [17]

v4 v4x,y,z1,..t;y,z

v42....y,z

v43,..t;y,z

(3.80.)

F4 F4 *
1,..t;y,z 1,..t;y,z

F42,..t;y,z F4 *2,..t;y,z

F4 F~ *3,..t;y,z
:= [18] ,x,y,z (3.81.)

v4 v4l,..t;y,z 1,..t;y,z

v4 v42,..t;y,z 2,..t;y,z

v4 v43....y,z3,..t;y,z

F5.1,..t;y,z

F5.2,..t;y,z

F~•..t;y,z

v5.1,..t;y,z

v5.2,..t;y,z

v5.3,x,y,z

[lY ]

F41,x,y,z

F42,..t;y,z

F43•..t;y,z

v41,..t;y,z

v42,..t;y,z

v43,..t;y,z

(3,82.)
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FSS;y,z

MS..,9,t/J
= [TiO]

vS.t;y,z

c.v5 ..,9,t/J

F.i1,.t;y,z

F.i2•.t;y,z

F~,s;y,z

v.i1,.t;y,z

v.i2•.t;y,z

v5:3,.t;y,z

(3.83.)

De overdrachtsmatrices T6 tIm TI0 van de tweede set veren staan in de bijlagen C6 tIm CIO.

De krachten, momenten, snelheden en hoeksnelheden in de verschillende richtingen die het
frame ingaan zijn nu bekend. Als men ook iets kan zeggen over de overdracht van het frame
dan is een uitspraak te doen over het geinjecteerde vermogen in het frame.

3.3.5. Frame.

Omdat het nauwkeurig modelleren van het machineframe van een kopieermachine met FEM
erg tijdrovend is, wordt eerst naar een sterk vereenvoudigd frame gekeken. Ret frame wordt
gemodelleerd als een oneindige vlakke plaat met dikte h. Ret geinjecteerde mechanische
vermogen in de plaat is een maat voor het afgestraalde vermogen van het gemodelleerde
frame. Ret ingaande vermogen wordt bepaald door de ingaande krachten/momenten en
snelhedenlhoeksnelheden. Onderling zijn de krachten en snelheden met elkaar gekoppeld via
de krachtimpedantie Z van het betreffende frame en de momenten en hoeksnelheden door de
moment-impedantie W van het frame. Dit zijn de randvoorwaarden die nodig zijn om de
matrixvergelijking op te lossen.

//

Krachtimpedantie.
Indien een oneindige vlakke pIaat loodrecht wordt aangestoten door een puntkracht F dan
zijn de kracht en de snelheid gekoppeld via de impedantie van deze plaat.

fS.Y5

Figuur 3.37.: Kracht ...L op oneindige vlakke plaat

Er geldt in deze situatie voor de impedantie van een oneindige vlakke plaat:

(3.84.)

cL = voortplantingssnelheid (staal: 5200 m/s)
p = dichtheid (staal: 7.8*1<P kglm3

)

h = dikte van de plaat (hier : 2*10-3 m)
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Uitgaande van een kracht aangestoten plaat en de plaatimpedantie geldt voor de snelheid:

F5v5 =--

Zpl",
(3.85.)

(3.86.)

Moment-impedantie.
Indien een oneindige vlakke plaat wordt aangestoten door een moment (loodrecht op het vlak
van de plaat) is de hoeksnelheid gekoppeld aan het moment via de moment-impedantie (W=
M/ev). Uit de literatuur (Cremer en Heckl, 1967) blijkt dat voor een moment, dat veroorzaakt
wordt door een krachtenkoppel op een afstand 2a van elkaar, een moment-impedantie is
gedefinieerd als in (3.86.) voor een frequentiegebied waarbij 2a < A/2.

M5, <.V5

1==~I::P=f==!=:===11/
~

Figuur 3.38.: Moment -L op oneindige vlakke plaat

Ook voor twee ongelijke krachten die in dezelfde richting op de plaat werken geldt voor het
moment, M=AF . a, een moment impedantie W.

M5 = a*(F5cF52)

F5=F5 j +F5z

Figuur 3.39.: Moment t.g.v. ongelijke parallelle krachten.
Er geldt

voor de moment-impedantie W van een oneindige vlakke plaat bij deze aanstoting:

ciph3

Uj,/oo = 4 .
4.8· f (1 - -.1 (In (O.9·k·a»)

'IT

f = frequentie [Hz]
cB= voortplantingssnelheid buiggolven (plaat : v(1.8 . Cr- . h . 1))
k = 21Tf/ea [m-1

]

a = maat voor de afstand van de kracht tot het rotatiemiddelpunt.

Uitgaande van een door een moment aangestoten plaat en de moment-impedantie, geldt voor
de hoeksnelheid:

(3.87.)
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Kracht en moment.

Indien er tegelijkertijd krachten en momenten op de plaat werken dan zijn de snelheden en
hoeksnelheden aan beide aanstotingen gekoppeld.

Snelheid ten gevolge van moment.

Er geldt voor de snelheid v op een afstand a van het rotatiemiddelpunt.

AEJ
~ = <V5 . a ==* ~(a) = W· a

Hoeksnelheid ten gevolge van kracht.

Een kracht, werkend op een afstand a resulteert in een moment:

M5 = F5 . a = W' <V5 ==* <V5 = F5 . a
W

Samengevat geldt er voor de snelheid en de hoeksnelheid:

1 av = -·F + -·M
Z W

a 1
<V=-'F+-'M

W W

(3.88.)

(3.89.)

(3.90.)

Indien er wordt uitgegaan dat de kracht en moment in een punt aangrijpen (a--O) dan
vervallen de kruistermen in (3.90.).

3.4. Koppeling van motorophanging met het frame.

In de voorgaande paragraaf (§3.3.1. tim §3.3.4.) is de overdracht beschreven van het
motorlichaam tot aan de ingaande krachten van het frame.

De totale overdracht van (.El, Ml, yl en wl) naar
(.E5, M5, y5 en (5) wordt beschreven in de sys
teemmatrix Tsys'

£5 £1
El,Ml~ ophanging~ motor
yl,.l.Cl

M5 Ml
(3.91.)

= (Tsys] T,Y'

~5 d

<V5 <vI

, :E5,MS
i :Y5,.l.C5

Figuur 3.40.: Model van motorophanging.

Met .E en y in x,y en z-richting, M en w in "', () en ¢-richting.
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De systeemmatrix is gedefinieerd als:

T = T10· T9. T8. T7· T6· T5· T4· T3 . T2· Tl
~

(3.92.)

Indien er wordt uitgegaan van een bekende set aanstootkrachten 1:1 en M1 (Charlier, 1994)
voIgt uit vergelijking (3.91.) dat er 12 vergelijkingen zijn met 24 variabelen waarvan 6
bekenden (1:1 en M1).
Uit de impedantie van het frame (een oneindige vlakke plaat) zijn nog 3 extra vergelijkingen
te bepalen, namelijk:

F5
_x =Z
v5 pi""

x

M5(J
-=W
<.V 5 9,p1""

9

M5.p W
<.V \ .p,pl""

(3,93.)

Aangenomen wordt dat de krachten F5y en F5z geen invloed hebben op de axiale snelheid
(v5x) en op de hoeksnelheden (<.V5",,8,</» van de plaat. De snelheden in het vlak van de plaat
(v\,z) zijn verwaarloosbaar klein ten opzichte van de axiale snelheid, ongeacht wat de
krachten in het vlak (F5y,z) zijn. Ret spreekt voor zich dat de invloed van de axiale kracht op
de snelheden in het vlak van de plaat ook verwaarloosbaar zijn. In formulevorm:

F5y

v5x,y,z v5 v5x,y,z y,z

= 00 (3.94.)

Voor de hoeksnelheid in het vlak van de plaat (<.V5",) geldt dat deze verwaarloosbaar is
ongeacht de aanstoting. Verder geldt dat het moment werkend in het vlak van de plaat (M5",)
geen invloed heeft op de hoeksnelheden <.V58en <.V5</>. De snelheden (v5) in het belastbare punt
worden niet bei'nvloedt door de momenten die in het vlak aangrijpen. In formule vorm geldt :

M5. = M59 = M5q, _ M5.
v5 v5 v5 <.V5x..v,z x,y,z y,z ljf,9,q,

= M59 = M5q,

<.V5ljf,q, <.V5.,9

= 00 (3.95.)

Uit de extra vergelijkingen (3.93.) tim (3.95.) zijn de verhoudingen tussen de krachten
momenten enerzijds en de snelheden-hoeksnelheden anderzijds te bepalen. Dit levert 6 extra
vergelijking op om vergelijking (3.93.) op te lossen.
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De volgende matrixvergelijkingen zijn op te stellen:

E5 El

M5 Tl 12~] Mlsys (3.96.)
y5 13 II yl

sys sys

<.V5 <vI

1 o 0 0 0 0-

v.5x F5x
~l~ F5x

v.5y F5y
0 000 0 0 F5y

v5z F5z
0 000 0 0

F5z
= [I ] 0 000 0 0 (3.97.)

w51j1 -pl~ M51j1 M51j1
0 o 0 0 1 0

w5 9 M50 Hi: M509, pl~

w5<p M5.p
0 000 0 1 M5.p

--
JV:<p, pl~

Naast de opgedeelde systeemmatrix en de impedantiematrix I zijn ook E1 en M1 bekend.
Daarmee is de matrixvergelijking oplosbaar geworden (3.91.).

FIx

Fly

Flz
= (T4 - I . n )-1 (I . n - T3 )

.\)is pioo sys ploo sys syS MIl\'

Ml(J

Ml."

(3.98.)

Met (3.96.) is immers de gehele ingaande vector bekend, waardoor vervolgens de uitgaande
vector (E5, M5, y5 en <.>5), middels (3.91.), kan worden berekend.

3.5. Ingaand mechanisch vermogen.

Modellering als puntkracht.

De maximale afstand tussen de drie ophangpunten is bepalend voor de maximale buiggolf die
hiertussen kan optreden. De maximale, halve, golflengte tussen de ophangpunten is 150 mm.
Bij een staalplaat met een dikte van 2 mm geldt dan uit de literatuur (Verheij, 1991, pag.
2.06a) een grensfrequentie van ca. 100 Hz. In het gebied beneden deze frequentie mogen de
ophangpunten onderling als star worden verondersteld, waardoor de krachten in de
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ophangpunten gebundeld mogen worden tot een punt. Er ontstaat een centrale ophangkracht
(F5x) met bijbehorende momenten (M5/1 en M5tj». Boven deze grensfrequentie (f»fg) mag het
geheel niet meer als star worden gezien en is geen eenduidige definitie van de krachtvector
bekend.

Laag-frequente gebied (f<fg).

In het gebied tot 100 Hz kunnen de krachten in de drie ophangpunten teruggebracht worden
naar een centraal ophangpunt. In dit ophangpunt geldt voor de centrale kracht dat deze gelijk
is aan de som van de krachten in de drie ophangpunten. Door het krachten verschil in de
ophangpunten ontstaan er tevens twee momenten (M5/1 en M5tj» in het middelpunt (zie
§3.3.4.). In dit punt geldt voor het ingaande mechanische vermogen :

(3.100.)

Omdat voor het vermogen aIleen het reele deel van Wpt.co -1 van belang is, is het niet van
belang hoe groot a in de moment-impedantie W (3.86.) is.
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4. BEPALING VAN MODELPARAMETERS.

Om een zo goed mogelijk beeld te creeren van de voorspelling van het geluidsniveau van een
kopieerapparaat, is het noodzakelijk om de werkelijke situatie zo goed mogelijk modelleren.
Dit wi! zeggen dat de parameters, die in het model gebruikt worden analytisch of experimen
teel nauwkeurig bepaald dienen te worden.

4.1. Motor

Vit de specificaties van Oce-Nederland B.V. wordt de massa van de motor afgeleid:

m = 3.890 kg.

De plaats van het massamiddelpunt wordt experimenteel bepaald door de motor te laten
balanceren op een smalle ondersteuning.

Door de symmetrische bouw van de motor
ligt het massamiddelpunt, in de axiale rich
ting op de symmetrieas van de moteras. De
plaats van het massamiddelpunt is nu be
kend: 84,2 mm vanaf de ''voorzijde van de
motor".
Er wordt verondersteld dat zowel het XY
als het XZ vlak massasymmetrievlakken zijn.
Hieruit voIgt dat de massatraagheidsproduk
ten gelijk aan nul mogen worden gesteld.

,~
84,2 "',

,
G!•y+

x+ D

EVENWICHT.

Figuur 4.1.: Bepaling vlh massamiddelpunt van de
motor.

De bepaling van de massatraagheidsmomen
ten is minder eenvoudig. Analytische en
numerieke methoden zijn zeer tijdrovend
omdat de complete inwendige motorstruk
tuur gemodelleerd dient te worden. Daarom
is gekozen voor een experimentele methode, de pendulum-methode (Harris en Crede, 1961).
Met deze methode wordt het massatraagheidsmoment bepaald uit de slingertijd van de
motormassa die bevestigd is aan een torsieveer (in de praktijk meestal een metalen staat) met
een bekende stijfheid, kT• De stijfheid wordt bepaald door de trillingstijd te meten van een
lichaam met een bekende massatraagheid. Hiervoor is een metalen cilinder (d=O.1 m)
gekozen met een massa m van 3982 g. Het massatraaghyidsmoment hiervan is:

J = 1/8 m d2 = 4.9775 .10-3 kg m2 (4.1.)

(4.2.)

De metalen cilindermassa wordt vervolgens middels een dun metalen staafje (torsieveer,
d=02.5 mm, lengte L= 0.81 m) opgehangen aan de vaste wereld . Indien men de cilinder een
hoekverdraaiing oplegt zal een trilling van de massa om symmetrie-as van de spriet worden
waargenomen. Vit de trillingstijd (1' = 0.72 s ± 0.01 s) is met behulp van onderstaande
formule de stijfheid te bepalen:

k
T

= 4-u2J = 0.379 Nm
~

Nu de stijfheid van de spriet bekend is kan uit meting van de trillingstijd de massatraagheids-
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momenten van het motorlichaam om de x, y en z-as bepaald worden. In onderstaande figuren
zijn de meetopstellingen geschetst voor bepaling van de massatraagheidsmomenten van de
motor.

®

-------------~

///0
---------

®

c::><::>
Figuur 4.2.: Bepaling In;

1 = metalen spriet als torsieveer
2 = starre koppeling sprietlmotor
3 = motor
4 = massamiddelpunt

-----~

®-------------l--_~--"

Figuur 4.3.: Bepaling Jyy ofJ'Z.

(4.3.)

De opgelegde hoekverdraaiing resulteert in een rotatietrilling van het motorlichaam. Met
behulp van een stopwatch en een counter is visueel de trillingsfrequentie te bepalen.
Vit de trillingstijd zijn de massatraagheidsmomenten Jxx, Jyy en Jzz te bepalen.
Er geldt voor Jxx :

k r ".z
J =-
xr 4~

met kT =0.379 Nm en T =0.55 s ± 0.03 s voIgt uit (4.3.) voor het massatraagheidsmoment
om de x-as:

Voor het massatraagheidsmoment in de y en z richting wordt een trillingstijd gemeten van
1.173 s ± 0.01 s, hetgeen resulteert in een massatraagheidsmoment:

4.2. Rubber veer.

De rubber tule die als veer/demper wordt gebruikt is van een onbekende samenstelling. In het
dagelijkse gebruik wordt deze tule als bescherming gebruikt bij het doorvoeren van kabels en
draden. De afmetingen zijn in figuur 4.4. weergegeven. Tolerantie ± 0.2 mm. De massa is ca.
2 gram.
De complexe stijfheid (k) van rubber is gedefinieerd als :

k=ko(l+'Tli) (4.4.)
met ko: stijfheidskonstante

71 : structurele verliesfactor (=2* dimensieloze dempingskonstante ()
Via enkele experimenten zuHen deze parameters bepaald worden.
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DOORSNEDE

Y (radiaal)

Z (radiaal)

X (axiaal)

Figuur 4.4.: Geometrie rubber tule.

4.2.1. Statische stijtbeid.

In eerste instantie wordt gekeken naar de statische stijfheid van de rubber tule. Nadat de tule
is ingeklemd, wordt met verschillende massa's (0,5 ... 5 kg) zowel een axiale en een radiale
belasting aangebracht. De verplaatsing die als gevolg van deze belasting optreedt, wordt ge
meten met een verplaatsingsopnemer (zie figuur 4.5.).

verplaatsingsopnemer

Met behulp van de formule

(4.5.)k = SF
Sx

1 = verpZaatsingsopnemer
2 = bout
3 = opsZuiting rubber veer
4 = rubber tuZe
5 = afsZuitmoer
6 = massa m, die zorgt voor een

bekende beZasting F=m . g

Figuur 4.5.: Meetopstelling statische stijfheid. is uit de meetgegevens de stati
sche stijfheid te achterhalen.

De metingen zijn uitgevoerd, zowel axiaal als radiaal, met twee verschillende tules afkomstig
uit een steekproef. De metingen zijn verwerkt tot grafiekvorm in bijlage F1. Elke lijn in de
figuren vertegenwoordigt een kleinste kwadraten (tweede orde) benadering van de lijn door de
meetpunten van een van de twee tules. Vit de bijlage blijkt dat de rubber veer zich niet geheel
lineair gedraagt. Opmerkelijk is dat de stijfheid afneemt bij toename van de aangebrachte
belasting.

Alvorens de dynamische stijfheid te onderzoeken is het van belang om de juiste voorbelasting
aan te brengen op de te meten rubber tule. Deze statische belasting is afkomstig van de massa
van de motor (zwaartekracht) en van de riemkrachten die op de motoras werken. Per tule re
sulteert dit in een geschatte axiale belasting van 20 N en een radiale belasting van 10 N.
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4.2.2. Dynamische stijtbeid.

Axiaal.

Vit het autopowerspectrum van de
versnelling is de eigenfrequentie fel en
de dimensieloze dempingsfactor <te
bepalen.
Er geldt :

1 = plaats van excitatie door hamertik
2 = massa voor statische voorbelasting,

ca.20N
3 = moer
4 = robber veer
5 = cilindervormig plaatje om robber

veer in te sluiten, dikte 3 mm.
6 = cilindervonnige hulpring.
7 = bout
8 = plaats voor versnellingsopnemer

-.......v...a...stgeklemd aan de vaste
-I

wereld in een vier klauw
van een draaibank met
massa van 23 kg.

•

®
@)
@

®
(J)

®
Figuur 4.6.: Doorsnede van de meetopstelling voor bepaling
van de dynamische stijfheid in axiale richting.

Er is gebruik gemaakt van de meetopstelling in figuur 4.6.. Als excitator is een hamer
gebruikt. Hiermee wordt een puIs aangebracht met een grote bandbreedte waarin aIle
noodzakelijke frequenties aanwezig zijn. De responsie hierop wordt in de vorm van de
versnelling gemeten.

CD

@

f '" ~~ k o

el 2'iT m
(4.6.)

(4.7.)

ko = stijfheidskonstante [N/m]
m = massa [kg]
tel = eerste eigenfrequentie [Hz]
c = dempingscoefficiiint [Ns/m]
( = dimensieloze dempingsfactor
'TJ = strocturele verliesfactor

De meetwaarden staan in bijlage F2.
Vit (4.4.),(4.6.) en (4.7.) voIgt voor de axiale stijfheidskonstante en de verliesfactor:

k"x.o = 1.81 106 ± 0.20 106 N/m
7Jax = 0.194 ± 0.012

De tolerantie is afkomstig uit de spreiding van de metingen en de afwijking van de tules
onderling.
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Radiaal.

Voor de bepaling van de dynamische stijtheid in radiale riehting, dient men onderseheid te
maken tussen de stijtheid in de zwaartekraehtriehting (Z) en de riehting loodreeht daarop (Y).
(zie onderstaande figuren)

/7///77777777

gl CD •

.....F -.- ~. .....@) ~ .~.~ ..

~

/7~

Figuur 4. 7.: Doorsnede van de meetopstelling voor
bepaling van de dynamische stiifheid in radiale
richting met excitatie parallel aan de zwaarte
krachtrichting.

Voor de nummering in beide figuren geldt:

Figuur 4.8.: Doorsnede van de meetopstelling voor
bepaling van de dynamische stijfheid in radiale
richting met excitatie loodrecht op de zwaarte
krachtrichting.

1 = schijf met massa als voorbelasting.
2 = rubber veer
3 = as (vaste wereld) voor bevestiging van de rubber tule.
4 = plaats voor excitatie
5 = plaats voor versnellingsopnemer

Wederom wordt er met een hamertik geexciteerd, waarna het responsiesignaal, in de vorm van
de versnelling, wordt gemeten. Dit resulteert in onderstaande stijtheden en dempingsfaetor.

In zwaartekraehtriehting (figuur 4.7.):

k.a,Y,o = 1.93 106 ± 0.15 106 N/m
T/ra,Y = 0.16 ± 0.02

Loodreeht op zwaartekraehtriehting (figuur 4.8.):

1...- = 1.94106 ± 0.20 106 N/m"'ra,Z,o

T/ra,z = 0.22 ± 0.04

4.3. Tnssenplaat.

Geometrie.
De geometrie van de stalen tussenplaat, dikte 3 mm, is in tekeningen vastgelegd. De massa
van de plaat is 0,201 kg. De plaats van de ophangpunten is vastgelegd in de afstandsmaten Ll
tim U en Nl tim N4.

42



De afstanden in een andere orientatie (§3.3.4.) staan in bijlage G. Er geldt:

148

Nl = 57mm
N2 = 76mm
N3 = 72mm
N4 = 57mm
N5 = 6mm
N6 = 36mm

a =atan (57/57) =450

f3 =atan (6/76) =4,50

r=atan(36/72) =2r

L1 = 26 mm
L2 = 26 mm
L3 = 37.5 mm
L4 = 37.5 mm

L1 L2
to>- ~

1 -@-: - I,

-'43
····4:L_ '-:ll'----~__+_'

Figuur 4.9.: Verdeling ophangpunten.

Massamiddelpunt.

G(Y,Z)= (-12, -2)

Z+

Figuur 4.10.: Geometrie tussenplaat.

Y+

~
-+'

E}-}
I "_$-_

I

G~ +-

I
I I

-$ : - +-

M.b.v. een raster ("hokjes tellen")is
de tussenplaat te verdelen in 4
delen met gelijke oppervlakten.
Uitgaande van homogene dikte van
de plaat wordt met deze methode
het massamiddelpunt G van de
tussenplaat bepaald.

Het massamiddelpunt G is gesitu
eerd zoals in figuur 4.10. is weerge
geven.

Massatraagheidsmoment.

Het oppervlaktetraagheidsmoment van de tussenplaat is bepaald m.b.v. de verschuivingsstel
ling van Steiner. In het algemeen is deze gedefinieerd als:

(4.8.)

1= = Oppervlakte traagheidsmoment om de x-as [m4J
IxIJx{} = lichaams-oppervlakte traagheidsmoment om de xO-as [m4J
dx = afstand tot x-as [mJ
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:z+

Figuur 4.11.: Vereenvoudigde tussenplaat.

Door de plaat, vanuit middelpunt C, op te
delen in 2 helften (Y+!Y- of Z+/Z-) is het
traagheidsmoment van de plaat stapsgewijs
te bepalen. Vervolgens volgen uit somma
ties van de 2 helften de totale traagheids
momenten Iyy en lzz. Voor het traagheids
moment om de x-as geldt dat deze gelijk is
aan de som van de traagheidsmomenten lyy
en I zz• Voor het oppervlaktetraagheidsmo
ment om het middelpunt C van de plaat
geldt:

Iyy = 8.38 106 mm4

I zz = 14.35 106 mm4

Ixx = Iyy + Izz = 22.73 106 mm4

Na verschuiving van het traagheidsmoment van het middelpunt C van de plaat naar het
massamiddelpunt G voIgt dan IG •

Er geldt voor de massatraagheidsmomenten in het massamiddelpunt:

Jo = ph . /0

p = dichtheid [kg/m2
]

h = dikte plaat [m]
JG= massatraagheidsmoment [kg m 2

]

JYY,G = 1.969 10-4 kg m2

Jzz,G = 3.646 10-4 kg m2

Jxx,G = Jyy,G + Jzz,G = 5.615 10-4 kg m2

Massatraagheidsprodukt.

(4.9.)

(4.10.)

Voor de bepaling van het massatraagheidsprodukt
is ook gebruik gemaakt van een vereenvoudigd
tussenplaatlichaam. Omdat het orthogonaalvlak
YZ tevens massasymmetrievlak is, zijn de massa
traagheidsprodukten Jxy en Jxz gelijk aan nul zijn.
In het algemeen geldt:

(4.11.)

Y+
YO

,----------.c----- xo

-=-+----------'-~ x+
o

Hieruit voIgt voor het massatraagheidsprodukt van
de tussenplaat:

Jyz = 0.6529 10-4 kg m2

Figuur 4.12.: Verschuiving van assenstelsel bij
massatraagheidsprodukt.
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5. BEREKENING INGAAND VERMOGEN.

Het model zoals beschreven in hoofdstuk 3 en de in de hoofdstuk 4 bepaalde parameters zijn
geimplementeerd in een computerprogramma met MATLAB. Dit softwarepakket is geschikt
voor het uitvoeren van matrixberekeningen. Het geschreven programma staat in bijlage H.

Met dit programma is het mogelijk om uit een
gedefinieerde ingaande krachtvector (E1, M1), dit
zijn de krachten en momenten in de motor, de in
het frame geinjecteerde krachten, momenten,
snelheden en hoeksnelheden te berekenen. Met
vergelijking (3.100.) is dan het ingaande vermogen
van het frame te bepalen. Er wordt verondersteld
dat de verandering hiervan evenredig is met de
verandering van het afgestraalde geluidvermogen.

def:

Fl,Ml
-

yl, wI

E5,MS

-

5.1. Gevoeligheidsanalyse.
Figuur 5.1.: Overdracht motorophanging.

Om te onderzoeken wat de invloed is van de verschillende krachten in de motor, worden deze
krachten en momenten allen genormaliseerd met een absolute waarde 1 in het frequentiedo
mein.
Vervolgens is er gekeken naar het, in een oneindige plaat, geinjecteerde vermogen, steeds bij
een afzonderlijke ingaande kracht- of momentvector. (zie figuur 5.2. en bijlage 11)

12010080

bi' verschillende aanstotin en

60

f [Hz]

40

0

..........,--.

~
...... -20
<.+-<

,.'

~
'-'

~
-40"'0 ,........

:::....
A...

-60
0 20

Figuur 5.2.: Ingaand vermogen in het frequentiedomein bij verschillende aanstotingen.

Uit bovenstaande figuur valt op te merken:
- dat de gevoeligheid van het motorophangingsmodel het grootst is voor de aanstoting door
momenten die om de y-as en z-as werken (M1 11 en M1c/» en vervolgens vOor de axiale belasting
(F1x)' Totdat de omvang van de werkelijk aanwezige aanstootkrachten/momenten in de motor
niet bekend is, kunnen de berekende vermogens aIleen de gevoeligheid van het model voor de
verschillende aanstootrichtingen aangeven.
- dat het vermogen afneemt bij toenemende frequentie. Dit valt op te maken uit de frequen
tieafhankelijkheid van de impedantie van de verschillende componenten van de motorophan
ging.
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Uit de berekeningen met het model is ook gebleken dat het ingaande vermogen ongevoelig is
voor een aanstootbelasting in de vorm van een (torsie)moment om de x-as (M1¢ ).

In de volgende paragrafen zal de invloed van plaatdiktevariatie en van stijfheidsvariatie van de
rubber tules onderzocht worden bij een axiale aanstoting (FIx) en een (van de twee) momen
tenaanstoting (M1 e), omdat deze de grootste invloed hebben op het ingaande vermogen.

5.2. Variatie van de plaatdikte van bet gemodelleerde frame.

Onderzocht is wat de invloed van de plaatdikte van het gemodelleerde frame is op het
geinjecteerde vermogen. Bij een momentaanstoting (M1e=1 Nm) ontstaat bij verschillende
plaatdikten figuur 5.3..

0
......,
"""
~- -20
4-0
<I)
l-<
'-' h=2mm
~
"'C -40 h=3mm'--' - -
s:: h=4mm.....
~

-60
0 20 40 60 80 100 120

f[Hz]

Figuur 5.3. : Ingaande vermogen Pin [WI bij variabele plaatdikte (normaal: h= 2 mm) bij
momentaanstoting Mie = i Nm.

Hieruit valt op dat bij een toenemende plaatdikte het vermogen geen continu dalende functie
is. Uit figuur 5.3. blijkt dat, in het werkgebied van de constructeur (plaatdikte: 2 mm - 4 mm),
bij momentaanstoting, vanaf ca. 35 Hz, een twee maal dikkere plaatdikte zelfs resulteert in
een hoger (+9 dB) ingaand vermogen (bij 100 Hz). Een goed akoestisch resultaat valt daarom
bij plaatdikteverhoging moeilijk te realiseren. De uit de berekeningen opgemaakte grafiek
voor een krachtaanstoting staat in bijlage 12. Ook hier ziet men een toename van het
vermogen bij plaatdikte verhoging. Door de hoge stijfheid van de rubbers ontstaat er een
(hoek)snelheidsaanstoting van een massa op een plaat. Een dikkere plaat resulteert dan in een
hoger ingaand vermogen in het frame. Voor een axiale belasting is de snelheidsoverdracht
(h/v) evenredig met de plaatdikte h «5.80b uit Verheij, 1991), voor een momentaanstoting is
de hoeksnelheidsoverdracht (h/(V) een functie van h3

• Hieruit zijn de verschillen in vermogen
bij 100 Hz, bij plaatdikteverdubbeling van +3 dB, bij axiale krachtaanstoting en +9 dB bij
momentaanstoting, te verklaren.
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5.3. Variatie van de axiale stijfheid.

De stijfheidskonstante ko is bij onderstaande modelberekeningen gevarieerd. Hierbij is de
structureIe verliesfactor T/ steeds hetzelfde gebleven. Wanneer bij momentaanstoting de
stijfheidskonstante varieert ontstaat voor het vermogen een beeld zoals weergegeven in figuur
5.4. Hierin is de funktie van het vermogen, bij momentaanstoting, in het frequentiedomein bij
een varierende vermenigvuldigheidsfactor van de axiale veerstijfheid (k..x) uitgezet.

Vermogen Pin [ref. 1 W] bij variabele axiale stijfheid a.g.v. M1y=1 Nm
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Figuur 5.4.: Vermogen Pin [dB (re. 1 W)J als functie van de vermenigvuldigheidsfactor van de
huidige axiale stijfheid kax,o=1.83 .if.! (1 +0.02 j) bij momentaanstoting M1 8 = 1 Nm.

Uit bovenstaande figuur valt op dat:
- Hoe lager de stijfheid, hoe lager het gei'njecteerde vermogen. Er ontstaan bij te slappe
veren echter opslingeringen in het laag frequente gebied (tot 20 Hz).
- Uit de geringe afname van het vermogen bij het gebruik van 10 maal slappere tules kan men
concluderen dat het verstijven van de rubber tules nauwelijks meer invloed heeft op het
gei'njecteerde vermogen. De huidige veren (k..x,o) zijn al zo stijf dat het verschil met een starre
verbinding niet groot zal zijn.

Uit de grafiek van het gei'njecteerde vermogen t.g.v. een krachtaanstoting (F1x = 1 N), die in
bijlage 13 is afgebeeld, is verder te concluderen dat de afname van het vermogen, bij eenzelfde
afname van de stijfheidskonstante als bij de momentaanstoting (figuur 5.4.), kleiner is.

Uit het bovenstaande blijkt dat het toepassen van een slappere verende opstelling een beter
akoestisch resultaat oplevert.

In figuur 5.5. is het verschil in gei'njecteerd vermogen (bij 100 Hz) bij een variabele axiale
stijfheid weergegeven. Bij krachtaanstoting daalt bij het gebruik van een ca. 10 maal slappere
veer, het vermogen met 2 dB. Bij het gebruik van nog slappere veren is het resultaat duidelij
ker zichtbaar. Het ingaande vermogen daalt tot ca. 10 dB bij het gebruik van een 100 maal
slappere veer.
Bij een momentaanstoting daalt het vermogen 3 dB bij 10 maal slappere veren. De vermo
gensafname is bij deze aanstootvorm groter dan bij de krachtaanstoting. Het vermogen daalt
van 10-20 dB bij een stijfheidsafname van 50-100 maal de huidige stijfheidskonstante.
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Verschil in Vermogen (bij 100 Hz) [dB] bij variatie van de axiale stijfheidOJ
~
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Figuur 5.5.: Verschil in vermogen (dB (re. 1 W)) bij 100 Hz bij krachtaanstoting (0) en moment
aanstoting (+) bij verschillende axiale stijfheidskonstanten (vermenigvuldigheidsfactor
t.o.V. de huidige axiale stijfheid kax,o=1.83 .106 (1 +0.02 j) N/m ).

5.4. Variatie van de radiale stijtbeid.

Evenals in §5.3. worden vervolgens de stijfheidskonstanten (k:y en ~) gevarieerd. De bijbeho
rende figuren staan in bijlage 14. Er valt bij een axiale krachtaanstoting op te merken dat een
varierende radiale stijfheid geen invloed heeft op het vermogen dat hierdoor veroorzaakt
wordt.
Bij een momentaanstoting ontstaat bij vermindering van de stijfheid een verhoging van het
vermogen op. Deze toename ontstaat doordat de ingaande hoeksnelheden die door de
aanstootkracht in de motor worden opgewekt grater worden bij slappere dwarsstijfheden.
Hierdoor ontstaat een ongewenste vermogenstoename (bij 100 Hz) van ca. 10-15 dB bij het
gebruik van (10-100 maal) slappere veren.

Vit de berekeningen met het model kan geconcludeerd worden dat voor een betere motorop
hanging in eerste instantie getracht moet worden de stijfheid van de ophanging in axiale
richting te verlagen. Bij een 50 maal slappere axiale veerstijfheid daalt het vermogen bij axiale
krachtaanstoting (F1

x
=1 N) met 4 dB en bij een momentaanstoting (M1IJ=1 Nm) met ca. 11

dB. De radiale stijfheid, evenals de plaatdikte zijn variabelen waarmee het moeilijker wordt
om eenzelfde vermogensreduktie te verkrijgen.
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

Conelusies:

Bij geluidsmetingen aan de testopstelling is gebleken dat met name in het laag frequente
gebied van, 50 tot 500 Hz, de meeste akoestische problemen ontstaan. Zowel bij High Speed
als bij Low Speed wordt een sterke frequentiepiek bij 100 Hz gemeten. Bij Low Speed is
tevens een piek bij 62 Hz aanwezig terwijl bij High Speed (toerental 3 maal hoger dan bij Low
Speed) frequenties van 185 Hz en hogere harmonischen worden waargenomen. Deze worden
veroorzaakt door de tandfrequentie van de poelie die de tandriem aandrijft.

Bij de modellering wordt het tandriemgeluid niet als bron meegenomen. Bij de testopstelling
is de aandrijving van een tweede tandriem niet aanwezig. Hierdoor zullen in de werkelijke
situatie nog andere frequentiepieken worden waargenomen.

Bij de modellering van de motorophanging is uitgegaan van de motor als bron. Omdat de
problemen zich voornamelijk in het laag frequente gebied afspelen is gekozen voor een model
waarin de motorophanging opgesplitst kan worden in losse componenten die afzonderlijk
vereenvoudigd kunnen worden. Met de 'transfer matrix method' kan van elke losse component
de overdracht bepaald worden. Wanneer deze componenten vervolgens aan elkaar worden
gekoppeld ontstaat een totale systeemmatrix van de motorophanging.

am tot een eenduidige oplossing te komen van de systeemoverdracht dieflen enkele vereen
voudigingen te worden toegepast. Zo wordt de tussenplaat gemodelleerd als een star lichaam.
Het model is hierdoor aIleen geldig in een frequentiegebied tot 100 Hz. Dit ondanks dat de
bijdrage van de tussenplaat in het dynamisch gedrag van het massa-veer systeem aIleen hoog
frequent van belang is.
De gebruikte rubber tules zijn van varierende geometrie en bezitten geen eenduidige (com
plexe) stijtheid. Deze laatste wordt gemodelleerd als k == ko (1 + j 17). Uit experimenten is
gebleken dat de stijtheidsfactor (ko) uit een dynamisch experiment twee maal hoger is dan uit
een statische meting. Dit materiaalgedrag is voor rubbers niet ongebruikelijk. De uit de
dynamische analyse verkregen gegevens zijn gebruikt voor de verder modellering van de
rubber tules.
Het frame is sterk vereenvoudigd tot een oneindig vlakke plaat.

Uit simulaties met MATLAB blijkt dat de gevoeligheid van het model het grootst is voor de
aanstoting door buigende momenten die loodrecht werken op het vlak evenwijdig aan het vlak
van de 'frameplaat'. Zolang de werkelijke aanstootvector onbekend is, zijn er geen uitspraken
te doen over de omvang van de werkelijke krachten, momenten, snelheden en hoeksnelheden
die in het frame gelnjecteerd worden.

Variatie van de plaatdikte binnen het werkgebied van de constructeur levert geen verbetering
op voor het ingaande vermogen ten opzichte van de huidige plaatdikte.

De huidige rubber tules blijken zo stijf te zijn dat ze nauwelijks een bijdrage leveren aan de
reduktie van motortrillingen naar het frame. Het verschil met een starre verbinding is
minimaal. Het blijkt weI dat het toepassen van veel slappere axiale veren resulteert in een
beduidende afname van het gelnjecteerde vermogen. Uit simulaties blijkt bijvoorbeeld dat bij
het gebruik van tules met een 50 maallagere axiale stijtheid, dit resulteert in een afname van
het vermogen met ca. 4-11 dB (athankelijk van de aanstoting).
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Verlaging van de radiale stijtheid leidt tot een vermogenstoename omdat de door de slappere
radiale veerstijtheid er grotere rotaties en hoeksnelheden optreden de leiden tot een toename
van het gei"njecteerde vermogen in de gemodelleerde frameplaat. Door de statische belasting
van het motorgewicht en de riemkrachten staat de motor bij een meer verende ophanging de
slechter uitgelijnd, waardoor de tandriem van de poelie kan aflopen.

Aattbevelingen.

In een nader onderzoek dient de oorzaak van de motortrillingen te worden onderzocht. Dit
kan vervolgens resulteren in een meer effectieve aanpak van het probleem. Met de experimen
tele methode beschreven door (Charlier, 1994) kan de juiste ingangsvector worden opgesteld.
Tevens kan men achterhalen welke frequenties van de motor afkomstig zijn en wat de oorzaak
hiervan is.

Het gebruik van een ander type aandrijfriem dient nader onderzocht te worden. Dit kan
leiden tot een significante afname van de bij de testopstelling gemeten frequentiepieken.

Voor de modelIering boven de 100 Hz dient een andere benadering te worden gekozen. De
tussenplaat is immers niet meer te beschouwen als een star lichaam boven de 100 Hz.
Een mogelijkheid is er om met een eindig elementen pakket het gedrag van de tussenplaat te
definieren. De koppeling met de overdrachtsmatrix methode is al in de literatuur beschreven
is.

In dit onderzoek is gekozen voor de meest eenvoudige benadering van het frame, een
oneindige vlakke plaat. In een nader onderzoek zou gekeken kunnen worden naar een betere
modelIering van het frame met bijvoorbeeld een eindige elementen pakket .

Aanbevolen wordt de huidige rubber tules te vervangen door minimaal 50 maal axiaal
slappere elementen. Constructief dient te worden bekeken hoe het statisch gedrag van de
nieuwe motorophanging (scheefstand motor door gewicht en riemkrachten) moet worden
opgevangen.

50



7: GERAADPLEEGDE LITERATUUR.

1. "Basiskennis geluidarm construeren."
- J.W. Verheij - Collegediktaat TV Eindhoven, 1991.

2. "Fundamentals of Acoustics."
- L.E. Kinsler e.a. ,1982, 3rd edition, John Wiley & Sons, New York etc.

3. "Multibody dynamica."
- A. Sauren, Collegediktaat TV Eindhoven 4J550, 1991.

4. "Geluid van mechanische overbrengingen."
- J.C. Tukker, 1987, ICG rapport LA-HR-02-08.

5. "Het bepalen van een maat voor de constructie geluidbronsterkte van een compacte
electrische aandrijving."

- P.J.G. Charlier, 1994, TNO-rapport TPD-HAG-RPT-940195.

6. "An equivalent forces method for quantification of structure-borne sound paths."
- J.W. Verheij e.a., 1993,proc. noise-93, St.Petersburg, p. 55-60.

7. "Uirmarm konstruieren XII, Mechanische Impedanzen."
- D.J. Kurze, Bundesanstallt fur Arbeitsschutz, 1985.

8. "Dse of four-pole parameters in vibration calculations."
- C.T. Molloy, Journal of acoustic society of America, 1957 vol. 29, p. 842-853.

9. "Mechanical four-pole parameters and their application."
- J.C. Snowdon, Journal of sound and vibration, 1971 15 (3), p. 307-323.

10. "Analysis of pulsations and vibrations in fluid-filled pipe systems."
-Christ de Jong, TNO Delft, TV Eindhoven 1994, proefschrift.

11. "Matrix computer methods of vibration analysis."
- D.J. Hatter, Butterworth & Co, 1973.

12. "Korperschall, physikalische Grundlagen und technische Anwendungen."
- L. Cremer, M. Heckl, Springer Verlag, 1967.

13. "Matrix methods in elastomechanics."
- B.C. Pestel, P.A. Leckie, McGraw-Hill Book Company, inc, 1963.

14. "Engineering mechanics - dynamics."
- R.C. Hibbeler, MacMillan Publ. Comp., inc, New York, 1989

15. "Shock and vibration handbook - in three volumes."
- C. Harris, C. Crede, McGraw-Hill Book Company, inc, 1961.

16. "Schaum's solved problem series, 700 solved problems in vector mechanics for engineers
vol. II: Dynamics."

- J.P. Shelley, McGraw-Hill Book Company, inc, 1990.

51



BIJLAGEE
BIJIAGE Fl-F2
BIJIAGE G
BIJLAGEH
BIJLAGE Il-I4

BULAGEN:

BIJIAGE Al-A6 : Metingen aan het frame
BIJLAGE B : Tekenafspraken
BIJIAGE Cl-ClO : Overdrachtsmatrices
BIJLAGE D : Afleiden snelheid en hoeksnelheid in het middelpunt, gegeven de

snelheden in de ophangpunten
: Andere orientatie van het assenstelsel
: Stijfheid van rubber tule
: Maatgeving tussenplaat bij andere orientatie
: Matlab programma
: Matlab simulatie



Bijlage A: Metingen aan het frame.

Inhoud:

Bijlage At:

Gebruikte meetapparatuur, meetruimte, meetpunten e.d.

Bijlage A2:

Metingen van de microfoonspanning aan de voorzijde (pos. 1.3.) van het frame en aan de
operator-side (pos. 2.3.) bij High Speed (2971 omw/min). In de figuren is het autopowerspec
trum weergegeven van het gemeten signaal.
In de tweede reeks figuren is ingezoomd naar een frequentiespectrum van 0 tot 600 Hz.
Uit de figuren blijkt dat er aan de motorvoorzijde vier duidelijke pieken worden waargenomen
en weI bij de frequenties 100, 185, 370 en 555 Hz. Bij meting aan de operator-side (pos 2.3.)
zijn de pieken bij 185 en 370 Hz minder nadrukkelijk aanwezig, terwijl een piek bij 300 Hz
duidelijk is waar te nemen.

Bijlage A3:

Afgezien van het toerental zijn de meetomstandigheden hetzelfde als in bijlage A2. De
metingen zijn uitgevoerd bij Low Speed (984 omw/min).
De gemeten frequentiepieken in beide posities zijn 62 en 100 Hz.

Bijlage A4:

Meting van de versnellingen a van de tussenplaat in positie pos. 1.1. De figuren geven het
autopowerspectrum van de versnellingen aan bij No Speed (0 omw/min), Low Speed en High
Speed. In tegenstelling tot de meting van de geluiddruk (bijlage Al en A2) zijn er bij de
gemeten versnelling op de tussenplaat ook in het hoog-frequente (1500-2500 Hz) gebied
pieken aanwezig.
In de tweede reeks figuren van deze bijlage is ingezoomd op een frequentiegebied van 40 tot
600 Hz.

Bijlage AS:

Idem als bijlage A4 voor de versnellingen gemeten op het frame in pos. 1.2. Er is ingezoomd
tussen 0 en 600 Hz. De pieken in het hoog-frequente gebied die in bijlage A3 zichtbaar zijn,
worden blijkbaar door de motorophanging opgevangen, immers in het frequentiespectrum van
de gemeten versnelling van een punt op het frame, zijn aIleen in het laag-frequente gebied
enkele pieken te zien.

Bijlage A6:

Metingen van een tweede frequentie onderzoek (na demontage/montage motorophanging) om
de invloed van de tandriem op het geluidspectrum te onderzoeken.
In de eerste reeks figuren van deze bijlage is het Autopowerspeetrum van de microfoonspan
ning uitgezet van een meting aan de motorvoorzijde (pos 1.3.) bij High Speed voor een meting
met en zonder tandriem.
De tweede reeks figuren geeft een beeld van beide situaties (met/zonder tandriem) bij Low
Speed.
Het blijkt dat de tandriemtonen (High Speed: 185, 370, 555, en 740 Hz; Low Speed: 62 Hz)
bij een meetopstelling zonder tandriemaandrijving verdwijnen.
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Bijlage At: Gerbruikte meetapparatuur, meetruimte, meetpunten e.d.

Gebruikte meetapparatuur:

De versnellingen van de tussenplaat en het frame zijn gemeten met twee
PCB, "quartz accelerometers" van het type 303A02.

De gebruikte microfoon voor de geluiddrukmetingen zijn gemeten met een
RION, "integrating sound level meter" van het type NL-l1.

De metingen in bijlage A6 zijn verricht met twee andere vernellingsopnemers, namelijk
KISTLER, "50G quartz accelerometers" van het type 8628B50.

Meetpunten.

De gebruikte meetpunten staan in onderstaande figuren aangegeven.

p.s.

p.s.=paper side

37

pos.l.2.

•

z+

"I
i

y+

63

•pos.2.3. 43 ...

Z+

pos.1.3.
•

x+

Figuur Ai.: Meetpunten versnellingen. Figuur A2.: Meetpunten geluid.

Mstanden [x,y,zJ van de meetpunten zijn gegeven t.o.v. punt C.

pos. 1.1. = meetpunt versnelling tussenplaat [0, 0, 3J
pos. 1.2. = meetpunt versnelling frame [0, 6, -11]
pos. 1.3. = meetpunt microfroon motorvoorzijde [75, 0, OJ
pos. 2.3. = meetpunt microfoon operator side [-89, -7, -87]

Meetruimte.

AIle metingen zijn verricht de geluidkamer in het CTD-gebouw van de TV Eindhoven. Dit is
een geluidarme ruimte.
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Bijlage A2: Geluiddrukmetingen bij High Speed in pos. 1.3. enpos. 2.3.

APS(p) at pos. 1.3. High Speed
O,....------r--------.--------.------.--------.-----r-----,

-20

:>
~ -40

~........
m -60
"'0

-80 _ : ', ..· .· .· .

350030001000 1500 2000 2500
f [Hz]

APS(p) at pos. 2.3. High Speed

500
-100 '---__-----' ----'- ----'- ---'- ----1.. ---'- ---'

o

0

-20
........
>
~ -40

~........
-60m

"'0

-80

-100
0 500 1000 1500 2000

f [Hz]
2500 3000 3500

A-3



APS(p) at pos. 1.3. High Speed
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Bijlage A3: Geluiddrukmetingen bij Low Speed in pos 1.3. en pos. 2.3.

APS(p) at pos. 1.3. Low Speed
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APS(p) at pos. 1.3. Low Speed
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Bijlage A4: Meting van versnellingen van de tussenplaat in positie pos 1.1.

APS(a) at pos. 1.1. No Speed
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APS(a) at pos. 1.1. No Speed
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Bijlage AS: Meting van versnellingen van het frame in positie pOSe 1.2.

APS(a) at pos. 1.2. No Speed
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APS(a) at pos. 1.2. No Speed
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Bijlage A6: Geluiddrukmetingen met/zonder tandriem

APS(p) at pos. 1.3. High Speed met tandriem
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CD
"'0

-40

800700600500400
f [Hz]
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APS(p) at pas. 1.3. Low Speed met tandriem

200 300 400 500 600
f [Hz]

APS(p) at pas. 1.3. Low Speed zander tandriem
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Bijlage B: Tekenafspraken.

Alvorens te beginnen met modelleren is het noodzakelijk om verscheidene tekenafspraken
vast te leggen zodat de modellering eenduidig te interpreteren is.

1. Bij elk model dienen de relevante gegevens te worden vermeld.

2. De positieve richting van de kinematische en dynamische grootheden dient in elke figuur
te worden weergegeven. Vektoren die in de andere richting zijn weergegeven dienen te

worden voorzien van een minteken (-).

3. Er wordt uitgegaan van een cartesisch assenstelsel :
z

)---f----_ y

e

x
Figuur Hi: Cartesisch assenstelsel.

4. Wanneer systeemelementen ontkoppelt zijn, geldt in de koppelpunten de 3e wet van
Newton (Aktie = -Reaktie)

5. Voor het opstellen van de bewegingsvergelijkingen maakt men gebruik van de tweede wet
van Newton: I:F= m·a en I:M= J·aHIOt .
Voor massaloze elementen geldt :

I:F = O.
Voor elastische elementen geldt :

translatie veer : F=~·Ax
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Bijlage Cl: Overdracbtsmatrix van star motoriicbaam.

De totale overdrachtsmatrix [T1] van een star lichaam is dan voor vergelijkingen (3.19.) tim (3.22.):

F2x 1 a a a a a -jc,;;.m a a a a a rFI,
F2y a 1 a a a a a -jc,;;.m a a a a Fiy

F2z a a 1 a a a a a -jc,;;.m a a a Fiz

M2", a (lz-d) (~-9 1 a a a -jc,;;.m1z +jc,;;.m~ -jc,;;.Jxx-jc,;;.(~·dy -lz'd) +j<.>Jxy-jc,;;.m1y·dx +jc,;;.Jxz-jc,;;.m1z'dx Mi",

M~ (dz-1) a (dx+1) a 1 a +jc,;;.m1z a -jc,;;.mJx +jc,;;.Jxy+jc,;;.m(lx·dy) -jc,;;.Jyy+jc,;;.m(lx·dx-1z·d) +jc,;;.J;z+jc,;;.m(lz·d} Mie

M2", (~-dy) -(lx+d) a a a 1 -jc,;;.m~ +jc,;;.m1x a +jc,;;.Jxz+jc,;;.m(lx·d) +jc,;;.J;z+jc,;;.m(ly·d) -jc,;;.Jzz+jc,;;.m(lx·dx-ly·dy) Mi",

=

v2x a a a a a a 1 a a a +lz-dz +dy-1y vix
v2y a a a a a a a 1 a +d-1 a +d +1 viyz z x x
v.2z a a a a a a a a 1 +~-dy -lx-dx a viz

c,;;.2", a a a a a a a a a 1 a a c,;;.1",

c,;;.2e a a a a a a a a a a 1 a c,;;.le

c,;;.2", a a a a a a a a a a a 1 c,;;.1",

[TIl

fl, MI, '1;1 J.E2' M2, Y2, il!2

motor ------
1 . 2



Bijlage C2: Ontbinding centrale krachten naar de ophangpunten [T2] voor de vergelijkingen
(3.29.), (3.34.) tim (3.38.):

1/4 0 0 0 1 1
+- +-

F21x 4LJ 4Ll

F2,y 0 1/4 0 LJ 0 0 Q Q-~

F21z
4r2

0 0 1/4 Ll 0 0-~

F2zx
4r2

1 1
F2zy 1/4 0 0 0 +- - -

4LJ 4Ll

F2zz 0 1/4 0 LJ 0 0 Q Q-~
4r2

~x 0 0 1/4 Ll 0 0
F2x+~

~y
4r2

F2y

~z 1/4 0 0 0 1 1 F2z- -

4LJ 4Ll

0 1/4 0 LJ 0 0 Q QF24x
+~ M2..,4r2

F24y
0 0 1/4 Ll 0 0

M20
+~

F24z 4r2 M2q,

1/4 0 0 0 1 1
- +-

v21x 4LJ 4Ll v2x
v21y 0 1/4 0 LJ 0 0 Q Q v2y+~

4r2

v21z Ll
v2z

0 0 1/4 -~ 0 0
4r2

v2zx 0 +LJ +Ll w2..,

V2zy Q Q I -LJ 0 0 w20

v2zz -Ll 0 0 w2..,

0 +LJ -Ll
v';x Q Q I -LJ 0 0

v';y +Ll 0 0

v';z 0 -LJ -Ll
Q Q I +LJ 0 0

v';x +Ll 0 0

v24y 0 -LJ +Ll

v24z Q Q I +LJ 0 0

-Ll 0 0
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Bijlage C3: Overdracht eerste set veren, per ophangpunt

voor i= 1 tim 4 geldt de volgende overdrachtsfunctie [T3] uit vergelijking (3.29.) en (3.41.):

F3.
I Q

F2.
IX IX

F3. F2.
if if

F3. jei> 0 0
F2.

lZ lZ

kx

v3.
0

jei> 0 /
v2.

IX IX

v3. ky v2iy
if

v3. 0 0 _jei> v2.
lZ i = 1 ... 4 kz

lZ i = 1 ... 4

2
E21 r te set £31

F3- -
E; rubber E32

2 E23 veren (4x) E33 M3I-- f-.-.----

E24 £34

F

M

[T2] [T3] [T4]
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Bijlage C4: Reaktiekracht in het middelpunt = ingaande krachten in tussenplaat

Overdrachtsmatrix [T4] uit vergelijkingen (3.42.) tim (3.47.) voor i=l tim 4:

F3x

F3y
I Q Q Q Q

F3
1 I I I I

z

I I
0 -L4 -L1 0 -L4 +L2 0 +LJ +U 0 +LJ -L1

M3v +L4 0 0 +L4 0 0 -LJ 0 0 -LJ 0 0 Q Q Q Q
F3ix

M3(J +L1 0 0 -U 0 0 -L2 0 0 +L1 0 0
RJiy

M3", +1/2 0 0 0 0 0 +1(2 0 o 000 F3iz

Q Q Q Q 0 +1/2 0 0 0 0 0 +1/2 o 0 0 0
v3x 0 0 +1/2 0 o +1/2 0 0 o 0 0 0 v3ix

v3y 1 0 0 0 0 0
1 v3iy

0 - +- 0 0 0 0
v3z

2LJ 2LJ V3iz

Q Q 0 0 0 0 0 1 0 1 0 o 0 0 0+- 0 -
- - 2LJ 2LJtv\

1 _1_ 0tv3(J +- 0 0 0 0 0 o 0 0 0
2L1 2L1

tv3",



Bijlage CS: Overdrachtsmatrix [TS] van de tussenplaat

De totale overdrachtsmatrix van de tussenplaat is uit vergelijkingen (3.52.) tim (3.55.) dan:

F~I rF~1 0 0 0 0 0 -j(,.)m 0 0 0 0 0 ~?
R &

y 0 1 0 0 0 0 0 -j(,.)m 0 0 0 0 y

F4z 0 0 1 0 0 0 0 0 -jewmOO 0 F3z

m
~ IM4", 0 0 0 1 0 0 0 +j(,.)md

z
+j(,.)mdy -j(,.)J

xx
+j(,.)Jxy +j(,.)Jxz M3",

M40 0 0 0 0 1 0 -j(,.)md 0 0 +j(,.)J -j(,.)J +j(,.).f M30

I ~ I IM4. 0 0 0 0 0 1 -.fiwm~ 0 0 +.fiwJ: +.fiwZ -.fiw~ M3.

';:3 I ~ v4x 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 v3x

~ \ ~ v4y 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 v3y

I ...... v4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 v3
~ z z

(,.)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (,,)3
m '" '"~.f- 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
~ (,.) (,.)0

.f- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(,.)4<1> (,.)3<1>

o
V\



Bijlage C6: Overdracht [T6] door andere orientatie van het assenstelsel uit vergelijkingen
(3.58) en (3.59.).

F4x F4x

F4* 1 0 0 F4yy

F4* o Ai A2 Q Q Q F4zz

M4v,
o A3 A4 M41f1

M4(J Q I Q Q
M4(J

M44> M44>
0:

v4x
v4x

v4y
Q Q I Q v4y

v4z
v4z

tv4v, Q Q Q I
tv41f1

tv4(J tv4(J

tv44> tv44>

Ai 0:

cos(¢ ) A2 0: _ sin(¢ )
cos(¢-O) cos(¢-O)

A3 0:

sin(O ) A40: cos(O )
cos(¢-O) cos(¢-O)

,M4
F4, 2 de set F5,

E5,M5'----- r-----
~

rubber ~F42 F52-
veren (3x) r--

F43 F53

£4

[T6] [T9] [T1O]

[T7]

[T8]

C-6



Bijlage C7 : ontbinding van de krachten in het centrum naar de 3 ophangpunten.

De overdrachtsmatrix [T7] voIgt uit vergelijkingen (3.61.) tjm (3.64.) en (3.69.) tjm (3.71.)

F"-tx

F41y
D1 0 0 0 E12 E13

F41z 0 0 0 F12 0 0

F41~ 0 0 0 F13 0 0 Q Q

F41: 0 N3*j2B 0 0 0 0

F42x 0 0 N2*j2A 0 0 0

F42y
D2 0 0 0 E22 E23 F4x

F42z
0 0 0 F22 0 0

0 0 0 F23 0 0 Q Q
F4*y

F4z~
0 N3*j2B 0 0 0 0

F4*z

F4z: 0 0 N1*jA 0 0 0 M41f

F43x D3 0 0 0 E23 £33 M4()

F43y 0 0 0 F23 0 0 M4</>

F43z
0 0 0 F33 0 0 Q Q v4x

F~~
0 N4*jB 0 0 0 0 v4y
0 0 N2*j2A 0 0 0 v4zF~:

0 +N4 +N1
w41fv41x Q Q I ~N4 0 0

v41y ~N1 0 0
w4()

v"-tz 0 +N5 ~N2
w41f

v42x Q Q I -N5 0 0

v42y +N2 0 0

v4z.z 0 -N6 +N3

v43x
Q Q I +N6 0 0

v43y
-N3 0 0

v~z
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met:

A = (N1* + N2* ); B = (N3 * + N4* )

C = N6*(Nl+N2)+N5*(Nl-N3)+N4*(N3+N2)
Dl = (N2*N6-N5*N3)

c
D2 = (N3*N4+N6*Nl)

c
D3 = (N4*N2+NbN5)

C

B12 = N2+N3
C

B22 = Nl-N3
C

E32 = _N1+N2
C

F12 = _DbN4
?

F22 = _D2*N5
?

F32 = m*N6
?

B13 = N5+N6
C

B23 = -N4-N6
C

E33 = N4-N5
C

F13 = _DbNl
?

F23 = DbN2
?

; RJ3 = _ m*N3
?
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Bijlage C8: Oorspronkelijke orientatie in de ophangpunten van het frame.

Overdrachtsfunctie [T8] van de krachten uit (3.65.):

F41x

F41y

F41z

F41x
F41~

1 0 0 0 0
F41y 0 1 0 cosO sin4> Q Q

F41:

F41z 001 -sinO cos4>
F42x

F42x 100 0 0 F42y

F42y Q 010 cosO sin4> Q F42z

F42z 001 -sinO cos4> F~~

F43x
100 0 0

F~:

F43y
Q Q 010 cosO sin4>

F43x
F43z

001 -sinO cos4>
F43y

F43z

F~~

F~:

Voor de snelheden verandert er niets.

Er geldt voor i=l tim 3:

v4. = I v4.(
~(A;Y,z) - ~ A;Y,z)
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Bijlage C9: Overdracht [T9] tweede set veren, per ophangpunt

voor i= 1 tim 3 geldt uit vergelijkingen (3.66.) en (3.72.):

F5ix I Q F4ix

F5. F4.ly
jw

.(V

F5jz 0 0 F4jz
kx

v.5.
jw

v4.
1X 1X

0 0 Iv5. ky
v4.

.(V .(V

v5jz
0 0 _jw v4jz

kz

C-lO



Bijlage CIO: Centrale reaktiekracbt FS, MS, vS en c.vS.

Overdracht [TlO] uit vergelijking (3.67.), (3.68) en (3.74.) tim (3.78.) en de definities uit bijlage C7.

F~x

F~y

m'1
F~z

F5y FSzx
I I I Q Q Q

FSzyF5z
F5

0 -N4 -N1 0 -N5 +N2 0 +N6 -N3
2z ..

M51j1
+N4 0 0 +N5 0 0 -N6 0 0 Q Q Q F~x

M5e +N1 0 0 -N2 0 0 +N3 0 0 F~y

M5,p D1 0 0 D2 0 0 D3 0 0 F~z

Q Q Q 0 N5 0 0 N4
0 0 o 0

v5x N4-N5 N4-N5 v~x

v5y 0 0 N2 0 0 N1 0 o 0 V~y

v-'z
N1+N2 N1+N2

~z
1 10 0 0 0 0 o 0

N1+N2 N1+N2 v.'zx

~5'j Q Q Q E12 0 0 E22 0 0 E3200 vSzy
c.v58 E13 0 0 E23 0 0 E33 0 0 v.'zz
c.v5",

v~x

v.5;y

v.;, z

(')
I,...,...



Bijlage D: Afleiden snelheid en hoeksnelheid in het middelpunt, gegeven de snelheden in de
ophangpunten.

1

4

v32y_.
v31y

2

( f\ v3y

w31jr~

3 -
Figuur Dl: (hoek)snelheid in het middelpunt a.g.v.

snelheid in de hoekpunten (y-richting).

Er geldt bij kleine hoekverdraaiingen voor de snelheid in y-richting in het middelpunt:

v3 :=
y

v3 :=
y

v3 :=
y

v3 :=
y

(0.1.)

Uit twee van bovenstaande vergelijkingen voIgt dan voor <.\>3",:

v31y + L4 • <.\>3w := v33y - ~ • <.\>3w "*

-<.\>\ (~ + L4 ) := v31y -

<.\>3 := (v31y - v33)

II> (~ + L4 )

v3,-y "* (0.2.)

Vult met (0.2.) in (0.1.) in dan voIgt voor de snelheid in y-richting in het middelpunt
uitgedrukt in snelheden in de ophangpunten:

v3 = (~ + £4 )v31y - L4 (v31y - v33)

y ~ + L4

(0.3.)
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V32z

1 v3z
2

~ 11
I

'i4
<..)311' v33z

4 3

Figuur D2: (hoek)srtelheid in het middelpunt a.g.v.
snelheden in de hoekpunten (z-richting)

Voor de snelheid in het middelpunt in z-richting geldt:

v3z := v31z - L1 . <.V3+

v3z := v3zz + Lz . <.V3+

Op dezelfde wijze als bij (F.2.) geldt hier voor <.V31j1:

vlz - v3
1-<.V3:= z z

• (~+ Lz )

Hierdoor wordt de snelheid in het middelpunt in z-richting gelijk aan:

(L1 + Lz )v31z + ~(v3zz - v31)v3 := =>

Z (~ + Lz )

(~ + Lz )

Figuur D3: (hoek)snelheid in het middelpunt a.g. v.
snelheden in de hoekpunten (x-richting)

(D.4.)

(D.5.)

(D.6.)
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Voor de snelheid van het middelpunt in x-richting geldt:

v3x = v31x - L1 • <.>34> - L4 • <.>30

v3x = v32x + 4 . <.>3eJ> - L4 • <.>30

Hieruit voIgt dat:

<.>3 = v31x - v32x

c/> (L1 + 4 )

Ook geldt voor de snelheid in x-richting:

v3x = v33x + 4 . <.>34> - 4 . <.>30

v3x = v32x + 4 . <.>34> + L4 • <.>30

Hieruit voIgt voor de hoeksnelheid in O-richting :

v32x ~ v33x<.>3 =
o (4 + L4 )

(D.7.)

(D.8.)

(D.9.)

(D.10.)

Invullen van (D.8.) en (D.lO.) in (D.7.) levert voor de snelheid van het middelpunt in x
richting:

L4 (v33x - v32x )

(4 + L4 )

(D.ll.)

Omdat geldt dat L1 = Lz en ~ = L4 zijn (D.2.),(D.3.),(D.6.),(D.8.),(D.1O.) en (D.ll.)
te vereenvoudigen tot:

v3x

v31x v33x (D.l2.)=~+~

2 2

v3 =
v31y + v33y (D.13.)

y 2

v3 =
v31z + v32z (D.14.)

Z 2

<.>3 =
(v33y - v31y)

(D.15.)
I\' 24

<.>3 =
v32x - v33x (D.16.)

0
24

<.>3 =
v31x - v32x (D.17.)

c/> (4 + ~ )
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Bijlage E: Andere orientatie van bet assenstelsel.

Indien de krachten en momenten, die aangrijpen in het middelpunt, bekend zijn wordt in deze
bijlage uiteengezet hoe de verdeling naar afzonderlijke krachten in de ophangpunten is. In het
cartesisch assenstelsel zoals dat is gebruikt in §3.3.1, §3.3.2 en §3.3.3. zijn bij de tussenplaat
geen symmetrievlakken zoals bij de motorophanging aan de tussenplaat (§3.3.2).

Bij de verdeling van een centrale kracht naar krachten in de drie ophangpunten, gelden twee
basisvergelijkingen:
De som van de krachten in de ophangpunten is gelijk aan de kracht in het middelpunt.
Het moment om het middelpunt, veroorzaakt door de krachten in de ophangpunten is gelijk
aan nul.
Om toch tot een oplossing te komen van de drie onbekende ophangkrachten wordt het
assenstelsel zodanig geroteerd waardoor een extra aanname (=vergelijking) kan worden
opgesteld.

Immers indien twee onbekende ontbonden krachten, die in dezelfde richting werken en
waarvan de loodrechte afstand tot aan een van de hoofdassen (Y of Z), die het YZ-vlak
opspannen, ook van gelijke lengte is, dan geldt voor de ontbonden krachten dat deze aan
elkaar gelijk zijn. (zie figuur El)

1

Figuur E1: F1 = F3

Verandering van de kracbten.

~----

"F4' = F4 •1.J 12 Z

Om te zorgen dat de werklijn van de
kracht evenwijdig loopt aan de rechte lijn
die getrokken kan worden tussen twee
ophangpunten, dienen de oorspronkelijke
assen een hoekverdraaiing te ondergaan
van respectievelijk (J voor de y-as en cf>
voor de z-as. Hierbij hoeven (J en cf> niet
gelijk aan elkaar te zijn.

Als gevolg van een andere orientatie van
het assenstelsel zullen de krachten in het
middelpunt C veranderen.

Bij een andere rotatie zullen ook de krachten Fy en Fz in het middelpunt veranderen. Zo zal
een kracht in de nieuwe y-richting bestaan uit een kracht uit de oorspronkelijke y-richting en
een kracht uit de oorspronkelijk z-as richting en visa verse voor de kracht in de nieuwe z-rich
ting.
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Figuur £2: Ontbinding Fy.

y

Ontbinding Fy:.

sin(e/>)
b

~-

Fzo

cos(6) c
--

FyO

Uit b+c = F y voigt

F y = Fzo sin(e/» + F yO cos(O)

acose/> = -
Fzo

sin(6) = _a_
F yO

Hieruit voigt :

F = F sin(6)
zo YO cos(e/»

(E.1.)

(E.2.)

Vult men (E.2.) in (E.1.) dan voIgt:

F = F ( cos(e/» ) en
Y

O
Y cos(e/>)cos(0) + sin(e/>)sin(0)

F = F ( sin(0) )
z 0 Y cos(e/>)cos(6) + sin(e/>)sin(6)

met:

cos(x-y) = cos(x ) . cos(y) + sin(x) . sin(y)

voIgt voor de ontbonden kracht Fyin het nieuwe assenstelsel:

F
yO

= cos(e/» • F
y

cos(e/> -6)

__si_n->-(6-L)_ • FFzo = y
cos(e/> -6)

(E.3.)

(EA.)

(E.5.)

(E.6.)
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Ontbindin~ F;z:.

Voor de krachten in Z-richting geldt iets dergelijks en weI:

z
p = sin(cf» . F

y cf> cos(cf> -(}) z

F cos«(}). F
z cf> = cos(cf> -(}) z

(E.7.)

(E.8.)

Figuur £3: Ontbinding Fz.

Vit (E.5.), (E.6.), (E.7.) en (E.8.) voIgt
dan voor de ontbonden krachten:

F; = _co-------"s(cf>-,---,)_ • F y _ sin(cf» . F
cos(cf> -(}) cos(cf> -(}) z

(E.9.)

p* z -
cos«(})

cos(cf> -(})
. F + sin((}) . F

z cos(cf> -(}) y
(E.l0.)
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Bijlage Fl: Statische stijtheid van rubber tules bij axiale en radiale belasting.

Uit de vergelijking k = l>F I & voIgt uit onderstaande kracht-verplaatsingsmetingen een
kleinste kwadraten (2-de orde) benadering van de statische (axiale en radiale) stijfheid van
enkele verschillende geteste rubber tules.
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v V
tule 1 (x): ky = 0.904 - 0.00422 . dy [N/p,m] ~- tule 2 (0): ky = 0.988 - 0.00590 . dy [N/p,m]
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Bijlage F2: Bepaling dynamische stijtheid.

Er geldt voor de eerste eigenfrequentie van de aangestoten opstelling:

f. ... ~~ k
e1 27T m

Voor de realtieve demping geldt:

c
~:= --

2Jm·k

Hieruit is de stijfheid van de rubber tule te bepalen. Voor de stijfheid geldt:

k := ko (1 + j11 )

met : ko := (27Tfi· m
11 := 2~

1. AXIALE STIJFHEIDSMETING.
m= 2.11915 kg

k = 1.81 106 (1 + 0.194 j) [N/m]

tule 1
no fel ~

1 139.1 0.141
2 135.9 0.040

GEM: 137.5 0.091

tule 2
no fel ~

1 157.8 0.085
2 151.6 0.098
3 160.9 0.102

GEM: 156.8 0.095

tule 3
no fel ~

1 148.4 0.150
2 145.3 0.058

GEM: 146.9 0.104

Gemiddeld axiaal:

Axiale stijfheid

fel = 147.1 Hz ; ~ = 0.097
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2. RADIALE STUFHEIDSMETING.
m= 0.95750 kg

A. meting in de zwaartekracht-richting (Z)

tule1.
no fel ~

1 214.1 0.050
2 210.9 0.085
3 204.7 0.088
4 210.9 0.069

GEM: 210.2 0.073

tule 2.
no fel ~

1 223.4 0.08
2 220.3 0.12
3 226.6 0.09

GEM: 223.4 0.09

tule 3.
no fel ~

1 223.4 0.21
2 229.7 0.17
3 235.9 0.08
4 226.6 0.22

GEM: 228.9 0.17

Gemiddeld radiaal (Z): fel = 220.8 Hz ~ = 0.11

Radiale stijfheid (Z) : k = 1.94 106 (1 + 0.22 j) [N/m]

B. meting loodrecht op de zwaartekracht-richting

tule 1.
no fel ~

1 214.1 0.03
2 214.1 0.06
3 223.4 0.12
4 220.3 0.01
5 217.2 0.10
6 223.4 0.14

GEM: 218.8 0.08
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tule 2.
no fel (

1 223.4 0.04
2 229.7 0.13
3 223.4 0.04

GEM: 225.5 0.07

tule 3.
no fel (

1 232.8 0.07
2 223.4 0.23
3 235.9 0.09
4 242.2 0.02
5 235.9 0.06

GEM: 234.0 0.09

Gemiddeld radiaal (Y): fel = 226.1 Hz ( = 0.08

Radiale stijtheid (Y) : k = 1.93 106 (1 + 0.16 j) [N/m]
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Bijlage G: Maatgeving tussenplaat bij andere orientatie.

Bij een andere orientatie van het assenstelsel ontstaan de volgende maten:

Nl' = 66 mm
N2' = 74 mm
N3' = 59 mm
N4' = 32 mm

O=atan(51/133)= 210

cP=atan(15/93)= 9,20

Nr;1 ,.. ..; N2'
.-."... - ......~

i ,'.""",.+.',,;'~ci,/2
~/

/
3

Figuur G-l,: Geometrie bij orientatie assenstelsel.
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Bijlage H: Matlab programma

*

*

*
*

*

96*********************************************************************
%* mode13l.m is een programma voor modellering van een motorophanging *
%* aan een machineframe.
%* varierende aanstoting
%* Eindhoven, 4 februari 1996
%* TV Eindhoven, Oce Nederland b.v.
%*
%* G. Levels, tel 077-4742763
9b*********************************************************************

clear;
cle;
clg;

%---------------------------------------------------------------------
%TIJDSCHAAL
%---------------------------------------------------------------------

N = input('Geef aantal meetpunten [32]: ');
feind=110;

to = 0;
dT = l!feind;
tfinal =dT*N;
t = [to:dT:tfinal-dT];

dF = l!(tfinal);
f = [dF:dF:l!dT];
w = 2*pi*f;

%---------------------------------------------------------------------
%PARAMETERS MODEL MOTOROPHANGING :
%---------------------------------------------------------------------

%MOTOR:

Mm= 3.980;
lx= 0.0842;
ly= 0;
lz= 0;
dx=O;
dy=O;
dz=O;
d=0.098 ;
Imxx= 0.005;
Imyy= 0.0132;
Imzz= 0.0132;
Imxy= 0;
Imxz= 0;
Imyz= 0;

% input('Geef massa v.d. motor [kg]: ')
% afstand tussenplaat-massamiddelpunt [m]

% afstand motorkrachten-massamiddelpunt [m]

% diameter van de motor
% massatraagheidsmoment [kg m A2]

% massatraagheidsprodukt

%-----------------------------------------------------------------------------------
%RUBBER VEER:

Ll= 0.026;
L2= 0.026;
1.3= 0.0375;
lA= 0.0375;
r= sqrt(Ll A2+lA A2);
ksa=1.81E6;
ksr=1.89E6;
ksix=0.097;
ksiy=0.08;
ksiz=O.l1;
etax=2*ksix;
etay=2*ksiy;
etaz=2*ksiz;

% afstand van de rubber veren tot de yz assen

% afstand tot middelpunt
% input('Geef statisehe stijfheid van veer in axiale riehting [N/m] : ')
% input('Geef statische stijfheid van veer in radiale riehting [N/m]: ')
% dimensieloze demping ksi

kx=ksa*(1 +j*etax);
ky=ksr*(1 +j*etay);

% dynamische stijfheid
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kz=ksr*(l +j*etaz);

%------------------------------------------------------------------------------------
%TUSSENPlAAT:

hh=0.OO3;
Mp=0.2 ;
Dy=0.012;
Dz=0.OO2;
Dx=O;
rho=7.8E3;

% inputCGeef dikte van de tussenplaat [m]:')
% inputCGeef massa van tussenplaat [kg]: ')
% afstand massamiddelpunt tot middelpunt

% dichtheid

Ipxx=22.73E-6*rho*hh; % massatraagheidsmoment
Ipyy=8.38E-6*rho*hh;
Ipzz=14.35E-6*rho*hh;
Ipxy=O; % massatraagheidsprodukt
Ipxz=O;
Ipyz=2.79E-6;

%------------------------------------------------------------------------------------
% lWEEDE SET VEREN:

11= 0.057;
12= 0.080;
13= 0.072;
14= 0.057;
15= 0.010;
16= 0.0362;
rr=sqrt(11 "2 + 14"2);

ca=14/rr;
sa=11/rr;
cb=l2Irr;
sb=15/rr;
cg=13/rr;
sg=16/rr;

al =atan(111l1 );
be=atan(151l2);
ga=atan(16/13);
cab=cos(al-be);
sgb=sin(ga-be);
cag=cos(al-ga);

phi= atan((14-15)/(11 +12));
the= atan((13-11)/(14+16);

sp=sin(phi);
cp=cos(phi);
st=sin(the);
ct=cos(the);
ctp=cos(the-phi);

Lsl= 0.076;
Ls2= 0.074;
Ls3= 0.032;
Ls4= 0.059;

% afstandsmaten in orginele assenstelsel

% afstand ophangpunten tot aan middelpunt

%c=cos; s=sin; a=alpha; b=beta; g=gamma

% hoek tussen ophangpunt 1 en 3
% hoek tussen ophangpunt 1 en 2

% afstandsmaten in verdraaid assenstelsel

%----------------------------------------------------------------------------
%DISPlAY GEGEVENS
%---------------------------------------------------------------------------
dispC--------------------------------------------------------------------- ');
dispCMOTOR GEGEVENS')
dispC ')
disp(['De massa van de motor is ',num2str(Mm),' kg.'])
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disp(['De afstand van het motorvoorvlak tot aan het massamiddelpunt is ',num2str(lx),' m.'])
disp(['Het massatraagheidsmoment in axiale riehting is ',num2str(Irnxx),' kg m"'2.'])
disp(['Het massatraagheidsmoment in radiale richting is ',num2str(Imyy),' kg m "'2.'])
disp('-------------------------------------------------------------------- ');
%pause
disp('RUBBER GEGEVENS')
disp(' ')
disp(['De statisehe stijfheid in axiale riehting is ',num2str(ksa),'.'])
disp(['De statisehe stijfheid in radiale riehting is ',num2str(ksr),'.'])
disp('-------------------------------------------------------------------- ');
%pause

disp('TUSSENPlAAT GEGEVENS')
disp(' ')
disp(['De dikte van de tussenplaat is ',num2str(hh),' m.'])
disp(['De massa van de tussenplaat is ',num2str(Mp),' kg.'])
disp(['Het massamiddelpunt ligt in (-',num2str(Dy),',-',num2str(Dz),')'])
%disp(' ')
disp(['Het massatraagheidsmoment in axiale riehting (X) is: ',num2str(Ipxx),' kg m "'2'])
disp(['Het massatraagheidsmoment in radiale riehting (y) is: ',num2str(Ipyy),' kg m "'2'])
disp(['Het massatraagheidsmoment in radiale riehting (Z) is: ',num2str(Ipzz),' kg m '" 2'])
disp(['Het massatraagheidsprodukt in de riehting (YZ) is: ',num2str(Ipyz),' kg m "'2'])
disp('------------------------------------------------------------------- ');
pause
disp('Druk op een toets.')

%---------------------------------------------------------------------------
%INITIAllSATIE AANSTOOTKRACHT
%---------------------------------------------------------------------------

Ff=eye(6);

% Ingangsveetor [1];

for jj=I:6

flx=Ff(jj,1 );
fly=Ff(jj,2);
flz=Ff(jj,3);
mlx=Ff(jj,4);
mly=Ff(jj,5);
mlz=Ff(jj,6);

%---------------------------------------------------------------------------
% START BEREKENING Tsys.
%---------------------------------------------------------------------------

i=l;
while i <= N

% Transfermatrix [Tl];

T1=[1 00 000 -(j*w(i)*Mm) 0 0 000;
o 1 0 000 0 -(j*w(i)*Mm) 0 000;
o0 1 0 0 0 0 0 -(j*w(i)*Mm) 0 0 0;
o (Iz-dz) (dy-Iy) 1 00 0 -(j*w(i)*Mm*Iz) (j*w(i)*Mm*ly) -(j*w(i)*Irnxx) (j*w(i)*Irnxy) (j*w(i)*Imxz) ;

(dz-Iz) 0 (dx+lx) 010 (j*w(i)*Mm*Iz) 0 -(j*w(i)*Mm*lx) (j*w(i)*Irnxy) -(j*w(i)*Imyy) (j*w(i)*Imyz);
(ly-dy) -(lx+dx) 0 00 1 -(j*w(i)*Mm*ly) (j*w(i)*Mm*lx) 0 (j*w(i)*Imxz) (j*w(i)*Imyz) -(j*w(i)*Imzz) ;
000 000 1 00 0 (Iz-dz) (dy-Iy);
000 000 0 1 0 (dz-Iz) 0 (lx+dx);
o 0 0 00 0 0 0 1 (ly-dy) -(lx+dx) 0;
o0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0;
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
o0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1];
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% Transfermatrix [TI];

a=1/(4*L3);
b=1/(4*Ll );
c=L3/(4*r'" 2);
d=Ll/(4*r'" 2);

12=[1/400 0 abO 0 0 000;
o 1/4 0 -e 0 0 0 0 0 0 0 0;
o0 1/4 -d 0 0 0 0 0 0 0 0;

1/4 0 0 0 a -b 0 0 0 0 0 0;
o 1/4 0 -e 0 0 0 0 0 0 0 0;
o 0 1/4 d 0 0 0 0 0 0 0 0;

1/4 0 0 0 -a -b 0 0 0 0 0 0;
o 1/4 0 cOO 0 0 0 0 0 0;
o0 1/4 d 0 0 0 0 0 0 0 0;

1/4 0 0 0 -a bOO 0 0 0 0;
o 1/4 0 cOO 0 0 0 0 0 0;
o0 1/4 -d 0 0 0 0 0 0 0 0;

000 000 1 00 0 L3 Ll;
00 0 0 0 0 0 1 0 -L3 0 0;
00 0 0 0 0 0 0 1 -Ll 0 0;

000 000 100 o L3 -Ll;
000 000 010 -L3 0 0;
000 000 001 Ll 00;

000 000 100 o -L3 -Ll;
000 000 010 L3 0 0;
000 000 001 Ll 00;

00 0 0 0 0 1 0 0 0 -L3 Ll;
o 0 0 0 0 0 0 1 0 L3 0 0;
o0 0 0 0 0 0 0 1 -Ll 0 0];

%Transfermatrix [TI];

TI=[l 0 0 000 000 000 000 000 000 000;
010000000000000000000000;
o 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;

000100000000000000000000;
000010000000000000000000;
o0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;

o0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
o0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
o0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;

o 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
o0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
000000000001000000000000;

-(i*w(i»/kx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
o -(i*w(i»)Iky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
00 -(i*w(i»/kz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0;

000 -(i*w(i»/kx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0;
o0 0 0 -(i*w(i»)/ky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0;
o000 0 -(i*w(i»/kz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0;
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o 0 0 00 0 -(j*w(i»1kx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
000 000 0 -(j*w(i»1ky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
o0 0 0 0 0 0 0 -(j*w(i»1kz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0;

000 000 000 -(j*w(i»1kx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0;
000 000 000 0 -(j*w(i»1ky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
000000000 OO-(j*w(i»1kz 000 000 000 001];

%Transfermatrix [T4]:

a=1/(2*1.3);
b=1/(2*Ll );

T4=[1 00 1 00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 000 0 0 0 000;
o 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
001001001001000000000000;

o -1.3 -Ll 0 -1.3 Ll 0 1.3 Ll 0 1.3 -Ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
1.3 0 0 1.3 0 0 -1.3 0 0 -1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0;
Ll 0 0 -Ll 0 0 -Ll 0 0 Ll 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0;

o0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0;
o0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 1/2 0 0 0 0;
o0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/2 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 ;

000 000 000 000
000 000 000 000
000 000 000 000

%Transfermatrix [T5];

o -a 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0;
000 aOO-aOO 000;
bOO -b 0 0 0 0 0 0 0 0];

T5=[1 00 000 -j*w(i)*Mp 0 0 000;
o 1 0 00 0 0 -j*w(i)*Mp 0 000;
o 0 1 0 0 0 0 0 -j*w(i)*Mp 0 0 0;

000 100 0 -j*w(i)*Mp*Dz j*w(i)*Mp*Dy -j*w(i)*(Ipxx+Mp*(Dy~2-Dz~2» j*w(i)*Ipxy j*w(i)*Ipxz;
000 0 1 0 +j*w(i)*Mp*Dz 0 0 j*w(i)*Ipxy -j*w(i)*(Ipyy·Mp*Dz~2) j*w(i)*(Ipyz+Mp*(Dz*Dy»;
000 001 -j*w(i)*Mp*Dy 0 0 j*w(i)*Ipxz j*w(i)*(Ipyz-Mp*(Dy*Dz» -j*w(i)*(Ipzz+Mp*(Dz~2»;

000 000100000;
o0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
o0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0;

000 000 000 100;
o0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1J;

%Transfermatrix [TI];

dell =(16*(11 + 12)+15*(11-13)+14*(13+12»;
deI2=(14*12+11 *15);
de13 =(13*14+16*11);
deI4=(12*16-15*13);
z=1/(del1 );
zz=zJrr;

xl=deI4*z;
x2=deI3*z;
x3=del2*Z;

sgbb=sgb+cag+cab;
zz3 =cab/(rr*sgbb);
zz2=cagl(rr*sgbb);
zzl =sgb/(rr*sgbb);

H-5



w12=(12+13)*z;
w13=(15+16)*z;
w22=(I1-I3)*z;
w23=(-14-16)*z;
w32=-(11 +12)*z;
w33=(l4-15)*z;

A=Ls1+Ls2;
B=Ls3+Ls4;

y11 =«sp*st)/etp)*(Ls2/(2*A»+((et*cp)!etp)*(ls4/(2*B»;
y12=((sp*et)/etp)*(Ls2/(2*A»-«et*sp)/ctp)*(Ls4/(2*B»;
y13=((cp*st)/etp)*(ls2/(2*A))-((st*cp)/etp)*(Ls4/(2*B»;
y14=((cp*et)/ctp)*(Ls2/(2*A»+« st*sp)/ctp)*(Ls4/(2*B»;

y21 =«sp*st)/ctp)*(Lsl!(A))+« et*cp)/ctp)*(Ls4/(2*B»;
y22 = « sp*et)/ctp)*(Lsl!(A))-((et*sp)/etp)*(Ls4/(2*B»;
y23 = « cp*st)/etp)*(Ls1/(A))-((st*cp)!etp)*(ls4/(2*B»;
y24 = « cp*et)/etp)*(Ls1/(A»+« st*sp)/ctp)*(Ls4/(2*B»;

y31 =((sp*st)!etp)*(ls2/(2*A»+« et*cp)/ctp)*(Ls4/(2*B»;
y32 = « sp*et)/etp)*(Ls2/(2*A))-((et*sp)/etp)*(Ls4/(2*B»;
y33 = « cp*st)/ctp)*(Ls2/(2*A))-((st*cp)/etp)*(Ls4/(2*B»;
y34= «cp*et)/etp)*(Ls2/(2*A))+«st*sp)/etp)*(Ls4/(2*B»;

TI=[x1 0 0
o yll y12
o y13 y14

x2 0 0
o y21 y22
o y23 y24

x3 0 0
o y31 y32
o y33 y34

o w12 w13 0 0 0 0 0 0;
-ca*zz1 0 0 0 0 0 0 0 0;
-sa*zz1 0 0 0 0 0 0 0 0;

o w22 w23 0 0 0 0 0 0;
-sb*zz2 0 0 0 0 0 0 0 0;
eb*zz2 0 0 0 0 0 0 0 0;

o w32 w33 0 0 0 0 0 0;
sg*zz3 0 0 0 0 0 0 0 0;

-eg*zz3 0 0 0 0 0 0 0 0;

o 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 11;
o0 0 0 0 0 0 1 0 -14 0 0;
o0 0 0 0 0 0 0 1 -11 0 0;

o0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 -12;
o 0 0 0 0 0 0 1 0 -15 0 0;
o0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0;

o 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -16 13;
o0 0 0 0 0 0 1 0 16 0 0;
o0 0 0 0 0 0 0 1 -13 0 0];

%Transfermatrix: [1'9];

1'9=[1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
o 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
o 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;

o0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
o0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
o0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;

o0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
o0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
o0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
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-(i*w(i))1kx 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0;
o -(i*w(i))1ky 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0;
00 -(i*w(i))/kz 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0;

o0 0 -(i*w(i))1kx 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
0000 -(i*w(i))1ky 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
00000 -(i*w(i))/kz 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0;

000 000 -(i*w(i))1kx 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0;
000 000 0 -(i*w(i))!ky 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
000000 OO-(i*w(i))/kz 000 000 001];

%Transfermatrix [TiO];

A=del1;

TlO=[l 00 1 0 0 1 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
o 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
001 001 001 000000000;

o -14 -11 0 -15 12 0 16 -13 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
14 0 0 15 0 0 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
11 0 0 -12 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;

000 000 000
000 000 000
000 000 000

x3 0 0 xl 0 0 xl 0 0;
o -15/(14-15) 0 0 14/(14-15) 0 0 0 0;
o0 12/(11 +12) 0 0 11/(11 + 12) 000;

000000000 0 0-1/(11+12) 0 011(11+12) 0 00;
000 000 000 (12+13)/A 0 0 (11-13)/A 00 -(11 +12)/A 00;
000 000 000 (15+16)/A 0 0 -(14+16)/A 00 (14-15)/A 00];

%------------------------------------------------------------------------------------------
% TOTALE OVERDRACHT:

TTl =TlO*T9*TI;

%correctie:
TT1(2,2)=1; TTl (2,3) =0;TT1(3,2)=0;TT1(2,4) =0;TT1(3,3)=1;TT1(3,4)=0;TT1(4,2)=0;TT1(4,3)=0;TT1(4,4)=1;
TTl (7,5) =0;TT1(7,6) =0;TT1(7,11) =0;TT1(7,12) =0;TT1(8,4) =0;TT1(9,4) =0;
TTl (10,2) =0;TT1 (10,3) =0;TT1(11,1)=0;TT1(11 ,6)=0;TT1(12,1)=0;TT1(12,5)=0;

T=TT1*T5*T4*T3*T2*T1;

%------------------------------------------------------------------------------------------

Ts1=[ T(1:6,1:6)];
Ts2=[ T(1:6,7:12)];
Ts3=[ T(7:12,1:6)];
Ts4=[ T(7:12,7:12)];

%---------------------------------------------------------------------------
%IMPEDANTIES ONEINDIGE VIAKKE PIAAT

%KRACHT IMPEDANTIE:

CI=5200;
rho=7.8E3;
h=0.OO2;

% voortplantingssnelheid
% dichtheid staal
% plaatdikte [m]

Zpl= 2.3 * CI * rho * h A 2;
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iZpl=1/(ZpI);

%MOMENTEN IMPEDANTIE:

Cb=sqrt(1.8*Cl*h*f(i»; %voortplantingsnelheid buiggolven in plaat
a=0.0075;
k= w(i)/Cb;
Wpl= (Cl AZ*rho*h A3)/(4.8*f(i)*(I-(4*j)/(pi) *(log(0.9*k*a»»;
iWpl=1/(Wpl);

%IMPEDANTIEMATRIX:

Z=[ iZpl 0 0 0 0 0;
000000;
000000;
000000;
0000 iWpl 0;
o0 0 0 0 iWpl ];

%--------------------------------------------------------------------------
% BEPAUNG INGANGSGROOTIIEDEN

F_Min=[flx; fly; fIz; mIx; mIy; mIz];

sn=inv(Ts4 -(Z*TsZ))*((Z*Tsl)-Ts3)*F_Min;

%De totale ingangsvector is dan gedefinieerd:

Flin=[F_Min ; sn];

%--------------------------------------------------------------------------
%Voor de INGANGSVECTOREN in de plaat/frame geldt:

F5in=T * Flin;

%-------------------------------------------------------------------------
%INGAAND VERMOGEN
%-------------------------------------------------------------------------

Pini =(abs(F5in(I») AZ*real(llZpl);
Pin2=(abs(F5in(5»)AZ*real(iWpl) ;
Pin3=(abs(F5in(6»)AZ*real(iWpl) ;

Pini=Pinl + PinZ+Pin3;

ifi<=1
Pin(jj,i)= Pini;
PI(jj,i)=Pinl; P2(jj,i)=PinZ; P3(jj,i)=Pin3;

else
Pin(jj,i)= Pini;
PI(jj,i)=Pinl; P2(jj,i)= Pin2; P3(jj,i)= Pin3;

end

i=i+l;
end

end
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%-------------------------------------------------------------------------
% GRAFIEKEN, PIAATJES, FIGUREN:

de;
dg;
subplot(211)
semilogy(f,Pin(I,:),'-',f,Pin(2,:),'-.',f,Pin(5,:),'--'),title('Vennogen Pin [W] a.g.v. afzonderlijke aanstootkraehten.'),xlabel('f
[Hz]'),ylabel('Pin [W],)

save aanst.mat f Pin

%subplot(212)
%semilogy(f, PI,f, n,'-.', f,P3,'--'), grid,title('PI (-), n (-.), P3 (--) [W]'),xlabel('f [Hz]'),ylabel(")
%pause
%print -dps aanstl
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Bijlage 11: Geinjecteerde vermogen in een oneindige vlakke plaat.

In onderstaande figuur is het verloop van het gernjecteerde vermogen als functie van de
frequentie weergegeven. Dit vermogen is ontstaan uit een afzonderlijke aanstoting van
motorkrachten en -momenten met een absolute waarde van I in het frequentiedomein.

In de figuur zijn de bijdragen van de axiale motorkracht Flx=l N (-), een dwarskracht
Fly=l N (-.-) en van een moment om de y-as MIII=1 Nm (...) weergegeven.
Tijdens de simulaties is duidelijk geworden dat er geen bijdrage van het torsiemoment
Ml",=l Nm is en dat de bijdrage van het moment om de z-as MI.p=1 Nm gelijk is aan de
bijdrage van MIII=l Nm. Hetzelfde geldt voor de dwarskracht Flz=l N waarvan de bijdrage
gelijk is aan die van Fly=1 N .

0 bi· verschillende aanstotin en

,....,
_FIx,-..

~ -.- FlY' Flz- -20
...... ... MIll' Ml.p
~--~

"'0 -40 .
'--'

=.-l:l..

-60
0 20 40 60 80 100 120

f [Hz]

Figuur 11: Vennogen Pin [dB (re. 1 W)) a.g.v. afzonderlijke genormaliseerde aanstootbelastingen

De gevoeligheid is het grootst bij de aanstoting van momenten om de y-as of z-as, gevolgd
door het vermogen veroorzaakt door een axiale motorkrachtaanstoting.
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Bijlage 12: Geinjecteerde vermogen bij variabele plaatdikte.

In onderstaande figuur is het vermogensverloop in het frequentiedomein bij varierende
plaatdikte weergegeven. Deze is gevarieerd van 2 mm tot 4 mm. De huidige plaatdikte van
het frame is 2 mm.
In de bovenste figuur is vermogen bij een axiale belasting (F1x= 1 N) weergeven, in de
onderste bijeen momentenbelasting (M18 =1 Nm).

0 .v Flx=1 N

,......., ... h=2mm,,-...

~ _.- h=3 mm- -20 - h=4mm.....
~ .. _.-._._._.-

~: :,..........-
'-"

~
-40"'C........

~

it

-60
0 20 40 60 80 100 120

f[Hz]

0
,.......,
,,-...

~ -'-'-'_.-.-- -20
..... ,

Q)
I-;
'-"

~
... h=2mm

........ -40 _.- h=3 mm
~ - h=4 mm....

p..

-60
0 20 40 60 80 100 120

f[Hz]

Figuur /2: Vermogen Pin [dB (re. 1 W}J bij variabele plaatdikte van het gemodelleerde frame.

Bij het vermogensverloop uit de axiale kracht valt op dat het vermogen grotendeels hoger is
bij toename van de plaatdikte. In de onderste figuur blijkt eveneens dat bij de huidige
plaatdikte (2 mm) het vermogen grotendeels het laagst is.
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Bijlage 13: Geinjecteerde vermogen bij variabele axiale stijtheid.

Het vermogen is steeds berekend bij cen variatie van de stijfheidskonstante ka . Het vermogen
in onderstaande figuren is weergeven in het frequentiedomein met als variabele de vermenig
vuldigheidsfactor van de stijfueid t.o.v. de huidigc axiale stijfheid: k"",o = 1.81.106 (1 + j'
0.194) N/m bij cen aKiale krachtaanstoting Fix = 1 N (bovenste figuur) en momentbelasting
Mlo =: 1 Nm (onderste figuur).

De volgende stijfheden zijn onderzocht:

- kax,o
-.- kax,o 110
- - t.,.- 150~,o

... kax,0 1100

- --. :--: .-:--..--;-. ,:""",,:,.-

'-.-. -'-. -'-'-' -'-.
. . . . . . .

- -

Vermogen Pin [ref. 1 W] bij variabele axiale stijfheid a.g.v F1x=1 N
Or----,.------r----..,------,-------r----------,

...... -10
~
,.... -20

~....... -30
CD
~-40
c:
a:: -50

-"-

-~o
-.- kax,o 110
- - ~o/50
... ~o/100

- -

:'-/' ~"'
:J"' \ ......

" "/,---~'
"i /-":". . ,

"

_60.:---_____:~---...L-.------L-----l...-------l.-----.J
o 20 40 60 80 100 120

f [Hz]

Vermogen Pin [ref. 1 W] bij variabele axiale stijfheid a.g.v. M1y=1 Nm
Or----,.------r----..,------,------,---------.

....... -10
~
,.... -20

~_-30
CD
~-40
c:
a:: -50

1201008040
_60~-------:~---....L----...L------L------L-~---.I

o 20

Figuur 13: Vennogen Pin [dB (re. 1 W)J bij variabele axiale stijfheid a.g.v. een axiale aanstoot
kracht FIx=I N (boven) en een momentaanstoting MIo=1 Nm (beneden).

In beide figuren is cen duidelijke vermogensafname te zien bij vermindering van de axiale
stijtbeid.
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Bijlage 14: Geinjecteerde vermogen bij variabele radiale stijtbeid.

Het vermogen is wederom berekend bij een variatie van de stijfheidskonstante ka . Het
vermogen in onderstaande figuren is weergeven in het frequentiedomein met als variabele de
vermenigvuldigheidsfactor van de stijfheid t.O.v. de huidige radiale stijfheid: ~ad.O = 1.93.106 (1
+ j' 0.20) N/m bij krachtaanstoting F1x=1 N (boven) en momentaanstoting M1 11=1 Nm
(beneden).

De volgende stijfheden zijn onderzocht:

Vermogen Pin [ref. 1 W] bij variabele radiale stijfheid a.g.v F1x=1 N
Or-----,------.,-----r------y--------.---------.
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Vermogen Pin [ref. 1 W] bij variabele radiale stijfheid a.g.v. M1y=1 Nm
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Figuur /4: Vermogen Pin [dB (re. 1 W)J bij variabele radiale stijfheid a.g.v. een axiale aanstoot
kracht Fix=i N (boven) en een momentaanstoting Mio=i Nm (beneden).

Uit de bovenste figuur blijkt dat een variatie in de radiale stijfheid geen invloed heeft op het
vermogen bij een axiale aanstootkracht.
Bij de momentaanstoting ontstaat een toenemend vermogensverloop bij een afname van de
radiale stijfheid.
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