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Samenvatting 1 

Samenvatting 

Om meer inzicht te krijgen in de doorleiding van trillingen in wentellagers is op de 
Technische Universiteit Eindhoven een onderzoek opgezet, met als doel; het bepalen van 
de lagerstijfheidsmatrix van wentellagers. Aan dit onderzoek ligt een theoretisch model ten 
grondslag. dat ontwikkeld is door de amerikaanse onderzoeker Teik Chin Lim. Aan de 
hand van bepaalde voorspanningen op het lager kunnen met dit model alle elementen van 
de Srl lagerstijfheidsmatrix worden bepaald. Om dit model te vergelijken met de 
werkelijkheid. is een proefopstelling ontworpen. waarmee ook experimenten zijn uitge
voerd. 

De ontworpen proefopstelling bestaat uit een lagerhuis met een zeer hoge massa, welke 
met 10 M16 bouten aan de vaste wereld is bevestigd. zodat het lagerhuis als volkomen 
star kan worden beschouwd. In dit lagerhuis wordt het te beproeven lager met as gemon
teerd. Het lager wordt onder voorspanning gebracht, door aan de as zowel axiaal als 
radiaal pianostaaldraden te bevestigen, waaraan gewichten worden gehangen. Er is speciaal 
voor pianostaaldraden gekozen, vanwege de hoge treksterkte en de lager stijfheid, 
aangezien de stijfheid aanzienlijk lager moet liggen dan de lagerstijfheden. 
Door op de as versnellingsopnemers te plaatsen en met de excitatie-hamer de as in trilling 
te brengen kunnen eigenfrequenties worden gemeten, die terug te leiden zijn naar de 
lagerstijfheden. 

Om de gemeten eigenfrequenties terug te rekenen naar lagerstijfheden en om voorspellin
gen te doen over mogelijke eigenfrequenties is een theoretisch model gemaakt van de 
proefopstelling. Dit model is een massa-veer-systeem met vijf graden van vrijheid. waarbij 
demping niet is meegenomen. Het algoritme, waarmee de gemeten eigenfrequenties 
worden omgerekend, is aan de hand van een zeer eenvoudig massa-veer-systeem getest, 
om zo eventueel optredende problemen te ondervangen, alvorens aan de uiteindelijk 
proefopstelling te meten. 

In het totaal zijn er met de lagerproefopstelling metingen gedaan voor 5 verschillende 
voorspanningsituaties. Het probleem, die zich voordeed bij het meten was dat de as niet 
exact in x- of y-richting aangestoten kon worden, zodat er met een gecombineerde aanslag 
in x- en 6y·richting is gemeten. Hierdoor is de vijfde eigenfrequentie bij geen van de 
metingen zichtbaar geworden. Verder bleek, dat zolang er een volledig gecombineerde 
voorspanning van zowel axiale en radiale krachten en momenten aanwezig was, er goede 
resultaten werden bereikt. In de metingen werden nog betere resultaten bereikt, als met 
hoger voorspanningen werd gewerkt. 

Er kan uiteindelijk worden geconcludeerd, dat er goede resultaten zijn geboekt. om de 
theoretische stijfheidsmatrix te verifi!ren aan de hand van de experimenten, zeker bij de 
hogere belastingsituaties. De proefopstelling voldoet ook goed voor deze metingen, 
aangezien men in vorige ontwerpen er vanuit is gegaan, dat het lagerhuis niet star aan de 
vaste wereld verbonden zou kunnen worden. 



Symbolenlijst 2 

Symholenlijst 

Ao afstand tussen binnen- en buitenringgroef-middelpunt zonder belasting [m] 

~ afstand tussen binnen- en buitenringgroef-middelpunt bij belasting [m] 

So.8.t locaties van de binnen- en buitengroef-middelpunten [-] 

FWbm gemiddelde lagerkracht in de w = x. y of z richting [N] 

{f}bm gemiddelde lagerbelastingsvector [N,Nm] 

G middelpunt van de lager-buitenring [-] 

~ belasting-vervorming-stijfheidsconstante van het rollende element [N/m2] 

[K]bm voorgestelde lagerstijfheidsmatrix [N/m,N/rad] 

Mp,.,. gemiddelde lagermoment in de p = x of y richting [Nm] 

n belasting-vervormings-exponent voor het rollende element [-] 

Qj resulterende normaalbelasting op het jd&> rollende element [N] 

{q}bm gemiddelde lagerverplaatsingsvector [m,rad] 

rj radius van het binnenringgroef-middelpunt [m] 

rL radiale lagerspeling [m] 

z aantal belaste rollende elementen [-] 

CXo lager-contacthoek onbelast [rad] 

~ lager-contacthoek belast [rad] 

f3pm gemiddelde lagerhoekverdraaiing rond de x of y as [rad] 

Baj resulterende elastische vervorming van het jd&> kogel-element [m] 

Owm gemiddelde lagerverplaatsing in de w = x, y, of z richting [m] 

OJ resulterende elastische vervorming van het jd&> rollende element [m] 

(O)rj effectieve verplaatsing in radiale richting van het r element [m] 



Symbolenlijst 3 

(6)z,J effectieve verplaating in de male riehting van het jde element [m] 

6wsm gemiddelde ashoekverdraaiingen rond de x. y of z as [rad] 

'Pj hoek van de x-as naar het jde rollende element [rad] 

[]T transponeren van een matrix of vector [-] 

E elasticiteitsmodulus [N/m2] 

A oppervlakte [m2] 

p diehtheid [kg/m3
] 

)l dwarseontraetie eo~ffici~nt [-] 

A golflengte [m] 

I kwadratiseh oppervlakte moment [m"'] 

~ ide eigenfrequentie [radls] 

fl ide eigenfrequentie [Hz] 
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lInleiding 6 

lInleiding 

Tandwielkasten vormen in de praktijk regelmatig een bron van geluidsoverlast. Om een 
beter inzicht te krijgen in deze geluidshinder, zal het overdrachtspad van de trillingen 
moeten worden nagegaan. Als men kijkt naar trillingen, die door het afrollen van tandwie
len ontstaan en via as en lager naar de tandwielkast worden doorgeleid, dan blijkt dat het 
lager in dit pad een complex element is. 

Om meer duidelijkbeid te krijgen in het overdragen van trillingen via het lager, heeft de 
amerikaanse onderzoeker Teik Chin Lim in 1990 een mathematisch model opgesteld ter 
bepaling van de stijfheid van wentellagers [1,2]. Het unieke van dit model is dat de 
stijfheden van het lager in al zijn graden van vrijheid berekend kunnen worden, terwijl 
andere modellen slechts wale en radiale stijfheden bekijken. In dit model worden dus ook 
kantelstijfheden en kruistermen meegenomen, welke ook waarschijnlijk van belang zullen 
zijn bij de overdracht van trillingen door lagers. 

Het resultaat van het model van Lim is een 6x6 matrix waarin de verschillende stijfheids
componenten snel te bepalen zijn aan de hand van de door hem afgeleide relaties. 
Vanuit dit principe heeft Ir. H.G. Schr~n deze relaties software-matig verwerkt in het 
computerprogramrna LAGER, waarrnee lagerstijfheden berekend kunnen worden voor 
verschillende belastingsituaties [3]. Testen met dit programma hebhen uitgewezen, dat er 
een afwijking aanwezig is ten opzichte van het model van Lim als er geen voldoende 
axiale belasting aanwezig is, omdat dan niet alle kogels van het lager goed aanliggen. In 
het model van Lim wordt hier weI van uitgegaan. Daarom moet bij experimenten altijd 
een voldoende wale voorspanning aanwezig zijn. 

Het doel van dit onderzoek is de bruikbaarheid van het mathematische model van Lim en 
dus ook het programma LAGER te testen. Hiervoor moet een proefopstelling worden 
ontworpen, waarrnee experimenteel uiteindelijk alle elementen van de lagerstijfheidsmatrix 
moeten kunnen worden bepaald. 

Binnen de vakgroep WOC van de Technische Universiteit Eindhoven heeft men getracht 
het model van Lim te verifi~ren aan de hand van experimenten. Daartoe is door H.I.M. 
Schipperen een proefopstelling ontworpen [4]. Metingen aan een iets aangepaste versie van 
deze proefopstelling leverde resultaten, die niet goed te gebruiken waren om het model 
van Lim te kunnen verifi~ren. 

In mei 1992 is er binnen de vakgroep WOC door B.H.M. Broers en F.I.T. Houben nog 
een ontwerp gemaakt voor een proefopstelling, waarrnee zowel wale als radiale voorspan
ningen op het lager konden worden aangebracht [5]. Figuur 1.1 geeft een duidelijk beeld 
van deze proefopstelling. Met deze opstelling zijn geen experimenten gedaan, want het 
bleek nog steeds niet voldoende te zijn om alle stijfheidscomponenten van de 6x6 matrix 
te kunnen bepalen. In dit onderzoek is het van helang, een opstelling te ontwerpen, 
waarrnee zowel radiale en axiale voorspanningen als momenten op het lager kunnen 
worden aangebracht. 
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Pig. 1.1: Proefopstelling volgens Bruers en Houben 

Het gehele onderzoek om de bruikbaarheid van het model van Lim te testen bestaat uit 
verschillende fasen. Ten eerste moet de proefopstelling ontworpen worden. Om dit te doen 
moet van te voren goed bekend zijn hoe je aan de opstelling wilt meten. zodat uiteindelijk 
de stijfheden van het lager te bepalen zijn. 
Vervolgens moet van de proefopstelling een rekenmodel gemaakt worden. Dit rekenmodel 
heeft in het onderzoek eigenlijk twee functies. Door eerst in het model de theoretische 
lagerstijfheidsmatrix in te vuIlen, kunnen delen van de proefopstelling gedimensioneerd 
worden en kan bekeken worden in welk bereik er straks gemeten moet worden. Ten 
tweede wordt het model gebruikt om de meetresultaten om te werken tot de uiteindelijke 
"gemeten II stijfheidsmatrix. 

Om de modellering te testen wordt er eerst gemeten aan een eenvoudig massa-veer
systeem. Dit wordt gedaan om eventuele problemen te ontdekken en op te lossen, zodat bij 
de complexere proefopstelling Minder problemen zullen optreden. 
Als deze modelverificatie goed is verlopen, kan er aan de ontworpen proefopstelling 
gemeten worden. De meetresultaten moeten dan omgerekend worden naar een lagerstijf
heidsmatrix, zodat deze vergeleken kan worden met het theoretische lagerstijfbeidsmodel. 

Als laatste fase van dit onderzoek worden er conclusies getrokken. om trent de bruikbaar
heid van het lagerstijfheidsmodel van Lim. Verder zullen er eventuele aanbevelingen 
gedaan worden om dit onderzoek te vervolgen en verder uit te diepen. 
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2 Het theoretische lagerstijtbeidsmodel 

Hedendaagse rotordynamische modellen beschrijven het wentellager vaak als een element 
met enkel wale en radiale stijtheden. Deze relatief simpele modellen kunnen echter niet 
voldoende verklaren hoe trillingsdoorleiding plaats vindt van een roterende as via het lager 
naar een lagerhuis. Daarom heeft Lim een mathematisch model opgesteld, waarbij ervan 
uit wordt gegaan, dat een lager 6 graden van vrijheid heef!, namelijk: 

Met deze 6 graden van vrijheid is er voor het wentellager een 6x6 stijtheidsmatrix op te 
stellen. 

kxx kxy k kxe• kxa kxa. lIZ , 

kyX kyy kyZ kya. ka y, k yO, 

[K] bin = 
kzx kZy kzz kza. kza kza , . 
ke.x ke'y ke.z ke.a, ke.a, ka.a. 

~,x ~,.Y ~,z ~,a. ~,a. ~,a. 

~.x ~.y ~.z ~.a. ~,a, ~,a. 

Het mathematisch model van Lim bepaalt zowel de stijtheidsmatrix van eenrlJlge 
groefk.ogellagers en hoekkontaktlagers als cilinderlagers. In dit onderzoek zal verder alleen 
gekeken worden naar eenrijige groefk.ogellagers. 

2.1 Aannamen 

De berekening van de lagerstijtheidsmatrix is gebaseerd op de volgende aannamen: 

* 

* 

* 

De kogellagers hebben intern elliptische contactvlakken tussen binnenringgroef, 
kogel en buitenringgroef. 

De contacthoeken C1:i van de kogels onder belasting mogen veranderen. 

Elk lager is gekarakteriseerd door zijn kinematische parameters en ontwerppara-
meters: - CXo = onbelaste contacthoek 

- r L = radiale speling 
- K,. = effectieve stijtheidsc~fficient voor 

binnenring-kogel-buitenring contacten 
- voorspanning (=belastingsvector) 
- radius van het binnengroef-middelpunt 

De stijtheidsmatrix [K]bIn kan dan vanuit deze parameters berekend worden. 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

De gemiddelde lagerverplaatsingen worden gegeven door de relatieve starre 
lichaamsverplaatsingen tussen binnen- en buitenring. 

Door trillingen ontstaan tijdvariante stijfheidscoesfficienten. Deze worden verwaar
loosd, doordat de amplitude van de trillingen veel kleiner worden aangenomen dan 
de gemiddelde lagerverplaatsingen en er hoge voorspanningen worden gebruikt. 
Door het gebruik van deze hoge voorspanningen kunnen experimenten uitgevoerd 
worden met een niet roterende as. 

De belasting-vervorming-relatie van iedere elastische kogel wordt gedefmieerd door 
Hertz contactspanningen. 

De kogels zijn gelijk over 360 graden verdeeld en blijven met een constante hoek 
van elkaar verwijderd. 

Secundaire effecten, zoals centrifugale krachten en gyroscopische momenten in het 
lager worden verwaarloosd omdat deze effecten alleen optreden bij extreem hoge 
hoeksnelheden. 

Tribologische effecten worden ook niet meegenomen in dit model en veron
derstellen de lagers daarom ongesmeerd. Deze aanname kan ook gemaakt worden, 
omdat men van hoge voorspanningen uitgaat. 

Als laatste kan opgemerkt worden dat alle stijfheidscomponenten uit de stijfheids
matrix die met de vrijheidsgraad 6z geassocieerd kunnen worden, nul kunnen 
worden verondersteld. Dit komt door het feit dat een ideaallager een vrije rotatie 
om z-richting heeft. 

Verder is ook op te merken dat de stijfheidsmatrix [K]bm symmetrisch wordt 
verondersteld. Men houdt dan de volgende stijfheidsmatrix over: 

kxx kxy kxz kxa• kxa, 

kxy kyy kyZ kyO. kyO, 

[K] bm '" kxz kyZ kzz k:t6. k:t6
7 

kxa• kyO. k:t6. ~.o. ~.6, 

~67 kya7 k:t67 ~.67 ~76, 

2.2 Het berekenen van de stijtheidscomponenten 

In deze paragraaf worden de relaties tussen de lagerkrachtvector {f}bmT={Fxbm,FYbm,Fzbm' 
Mum,Mybm} en de lagerverplaatsingsvector {q}bmT={l>x,l>y,l>z,B:x,By}bm bepaald, zoals die zijn 
weergegeven in figuur 2.1. 
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y 
r 

Fig. 2.1: Kinematica en colSrdinatensysteem van een kogellager 

De lagerverplaatsingen worden gebruikt om de resulterende elastische deformatie 5j van de 
j-de kogel af te leiden, die op een hoek 'Vj van de x-as is gelegen. 

Fig. 2.2: Elastische deformatie van een kogelelement 
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Van de kogellager kinematica die gegeven is in figuur 2.2, is 5f 

_ {Aj -Ao ' 5j > o} 
5· -

J 0 , 5j S; 0 

(5 *) zj '" Ao sina.o + (5 )zj 

(5 *) rj '" Ao cosa.o + (5)rj 

11 

(2.1.a) 

(2.1.b) 

(2.1.c,d) 

Hierbij is Ao en AJ de onbelaste en belaste relatieve afstand tussen de binnenring-groef en 
buitenringgroef nuddelpunten. De effectieve j-de kogelverplaatsingen in axiale (5)zj en 
radiale (5)rj richting zijn gegeven in figuur 2.3 in termen van de lagerverplaatsingen 
{q]bm: 

(5)zj = 5zm + rj { f3 xm sin('19 - f3 ym cos('Vj) } 

(5)rj = 5 xm cos'Vj + 5ym sin'Vj - rL 

Hierbij is rj de radiale afstand van het binnenringgroef middelpunt. 

y 

z 

Fig. 2.3: Deformaties in termen van verplaatsingen 

(2.2.a,b) 
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Verder wordt de belasting-vervorming relatie voor een kogel gegeven door het 
contactspanningsprincipe van Hertz. 

(2.3) 

waarbij Qj de resultante normaalkracht is en n= 1.5 voor een kogel met eUiptische 
contacten. 

De belaste contacthoek <X.i mag bij een kogel van een kogellager veranderen. De tekenaf
spraak hierbij is, dat <X.i positief is als er van het x-y viak gemeten wordt naar de axiale z
as, zoals in figuur 2.2 te zien is. 
Voor het kogellager geldt dan voor de belaste contacthoek: 

(2.4) 

Om de stijfheidsmatrix nu te kunnen bepalen, moeten de effecten van aile z belaste kogels 
bij elkaar opgeteid worden. Daarvoor moet eerst een relatie gelegd worden tussen de 
resuitante lagerbelastingsvector {f}bm en de lagerverplaatsingsvector {q}bm. Dit kan bereikt 
worden door de vectoriele sommatie van Qj : 

FXbm coso] cos'Vj 
z (2.5.a) 

FYbm =L Qj cosaj sin'Vj 

Fzbm 
j 

sinaj 

Mxbm sin'Vj 
z (2.5.b) 

Mybm :: L rj Qj sinaj -cos'Vj 

MZbm 
j 

0 

AIs deze momenten en krachten verder uitgewerkt worden met de eerder gegeven 
formuIes, dan krijgt men het volgende resultaat: 

Fxbm (5 *)rj cos'Vj 
Z (Aj-AJn (2.6.a) 

FYbm :: Kn L (5 *)rj sin'Vj 
Aj 

FZbm 
j 

(5 *) . 
7d 
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MlIbm simVj 
z 

(Aj _AJn r (5 *) 
MYbm = KnL -COS'l'j 

j 
A. j ~ 

Mzbm 
J 

0 

(2.6.b) 

Uiteindelijk lean nu een symmetriscbe stijfueidsmatrix [K]bm gedefmieerd worden in de 6 
graden van vrijbeid met de formule (2.6), waarbij nog sangenomen wordt, dat er verwaar
loosbare trillingen optreden ten opzicbte van de gemiddelde lagerverplaatsingen (tijdvari
ante stijfueden verwaarlozen). 

oFWbm OFWbm 

[K]bm =: 

o5 im ol3 im 
W • i (2.7) = x • y , Z 

oMWbm oMWbm 
o5 im ol3 im {q} ... 

Deze matrix kan nu uitgewerkt worden tot een 6x6 matrix met expliciete stijfueidscom
ponenten. Daarbij moet nog weI worden opgemerkt, dat de elementen die san 6z gerela
teerd zijn nul gesteld kunnen worden. Deze expliciete lagerstijiheidscomponenten zijn 
uitgebreid genoteerd in bet artikel van Lim [1]. 

Met bet programma LAGER kunnen op snelle wijze deze stijfueidscomponenten berekend 
worden voor verschillende belastings- en verplaatsingssituaties. 
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3 Het ontwerpen van de proefopstelling 

Om het theoretische lagerstijfheidsmodel van Lim te kunnen testen moet er een proefop
stelling ontworpen worden. In de volgende paragrafen is uiteen gezet, hoe het uiteindelijke 
ontwerp zich heeft ontwikkeld. 

3.1 Het meetprincipe 

De gedachtengang achter het ontwerp van de proefopstelling is het bepalen van de 
lagerstijfheidscomponenten van de stijfheidsmatrix. door het meten van eigenfrequenties 
aan een as-Iager-huis-opstelling. Deze eigenfrequenties treden op door excitatie van het 
lagerhuis of de as en worden gemeten door versnellingsopnemers op de as te plaatsen. De 
gemeten versnellingsresponsies kunnen dan via eigenfrequenties omgerekend worden naar 
stijfheidscomponenten. 

Op de beide uiteinden van de as worden zowel in x- als in y-richting versnellingsopnemers 
geplaatst en er wordt een versnellingsopnemer in z-richting geplaatst. Met deze versnel
lingsopnemers kunnen. met aanname dat de as oneindig stijf is. de versnellingen van de 
binnenring van het kogellager worden gemeten. namelijk: 

(3.1) 

Fig. 3.1: De plaatsing van versnellingsopnemers 

Door nu in een bepaalde richting te exciteren. kan gemeten worden hoe de binnenring van 
het lager beweegt. Met deze informatie kunnen volgens het model van Lim de deformaties 
van de kogels en zo dus ook de stijfheidscomponenten van het lager bepaald worden. 

In het lager zal ook enige mate van demping aanwezig zijn, maar deze heeft geen grote 
invloed op de ligging van de eigenfrequenties. De demping zal aileen de eigenfrequentie
pieken iets naar beneden drukken. Daarom zal de demping in het lager in dit onderzoek 
buiten beschouwing worden gelaten. 
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3.2 Bevestiging aan de vaste wereld 

Ben zeer belangrijk onderwerp in de ontwerpfase van de proefopstelling is de keuze. hoe 
de opstelling aan de vaste wereld wordt verbonden. Oit is van groot belang om strw bij 
het meten goede resultaten te verkrijgen. want de bevestiging naar de vaste wereld mag 
geen stijfheid hebben die in de buurt van de stijfheid van het lager ligt. Oe stijfheid van 
deze bevestiging moet orden hoger of lager liggen, zodat je tijdens experimenten een 
meetinterval kunt kiezen, waarbij men tijdens metingen geen last heeft van de bevestiging. 

3.2.1 Bevestiging van het lagerhuis 

Men heeft de keuze het lagerhuis stijf of slap aan de vaste wereld te bevestigen. Zowel in 
de opstelling van Scbipperen [4] als in die van Bruers en Houben [5] is er gekozen voor 
een slappe bevestiging van het lagerhuis, omdat volgens hen een zeer stijve bevestiging 
niet mogelijk zou zijn. Hierbij moet nog worden opgemerkt, dat in beide opstellingen 
gebruikt is gemaakt van rubberen trillingsdempers die als veren moesten fungeren, 
waarvan de eigenschappen niet duidelijk bekend waren. 

In dit onderzoek zijn beide mogelijkbeden uitvoerig nagegaan. Men kan concluderen, dat 
een slappe bevestiging aan de vaste wereld een zeer complexe proefopstelling tot gevolg 
heeft. Oit komt, doordat er tijdens de proeven ook momenten als voorspanningen worden 
aangebracht, die weer opgevangen moeten worden in de bevestiging. Oit geheel geeft zo'n 
complexe opstelling, dat de as slecht toegankelijk is, wat nadelig is voor het doen van 
experimenten met de excitatie-hamer. Om deze reden is de mogelijkbeid van een starre 
verbinding met bouten nog eens nagegaan, wat volgens Bruers en Houben niet toereikend 
genoeg was. 

Het blijkt, dat de hoogst voorkomende lagerstijfheidscomponent in de orde ligt van 
0.4*1<f N/m. Als nu tien M16 bouten worden genomen en deze als lineaire veren worden 
beschouwd, (M16 is de grootste bout die gebruikt kan worden i.v.m. de rails die aanwezig 
zijn in het laboratorium van de TUB) zouden we de volgende stijfheid krijgen: 

EA k",, __ sn 
L 

k "" 210.000 . 157 . 10 "" 8.24.1(1 N/m 
0.04 

(3.2) 

Hieruit blijkt dat deze stijfheid meer dan een factor 20 groter is dan de hoogst 
voorkomende lagerstijfheidscomponent. Als opmerking moet bierbij nog worden gezegd, 
dat door het aanspannen van de bouten, de stijfheid haaks op de bouten zal toenemen, 
door de wrijving tussen het lagerhuis en de vaste wereld. 
Oeze berekening zal nog betrouwbaarder worden, als voor het lagerhuis een relatief grote 
massa wordt genomen. Hierdoor zal een zeer hoge eigenfrequentie gerealiseerd worden 
van het lagerhuis in combinaties met de vaste wereld.Oit voIgt uit de modellen, die later 
nog aan de orde komen (bierdoor beter benadering van de vaste wereld). 



3 Het ontwerpen van de proefopstelling 16 

3.2.2 Aanbrengen van de lagerkrachtvector {Obm 

Op de as zullen krachten en momenten aangebracht moeten worden, om het lager te 
kunnen voorspannen. Dit moet echter een slappe bevestiging worden tussen as en vaste 
wereld, omdat er anders niets gemeten kan worden door de versnellingsopnemers op de as 
en omdat deze bevestiging een negatieve invloed kan hebben op de metingen. Er moeten 
dus relatief grote krachten en momenten worden aangebracht in combinatie met een lage 
stijfheid. Voor dit probleem zijn er verschillende oplossingen 

Veren 
Met trekveren zouden de krachten en momenten aangebracht kunnen worden. Ben nadeel 
is, dat door deze grote krachten zware, grote veren nodig zijn van dikke draad en dat voor 
de lage stijfheid veren nodig zijn met een grote lengte. Deze combinatie heeft een nadelige 
invloed op de opstelling, doordat de massa's van de veren een rol zouden kunnen gaan 
spelen, waardoor de metingen nadelig beInvloed kunnen worden. 

Staaldraden 
Ben eenvoudigere mogelijkbeid is het gebruik van dunne, lange staaldraden. De lengte van 
de draad zorgt voor een lage stijfheid, maar de proefopstelling neemt dan veel ruimte in. 
Verder hebben de kabels in alle andere richtingen dan de langs richting een verwaarloos
bare stijfheid. Omdat de kabel een lage stijfheid moet bezitten, moet het materiaal een zo 
hoog mogelijke treksterkte hebben, zodat de draaddoorsnede laag blijft. Voor materiaal 
met deze eigenschap is pianostaaldraad een goede keuze. 

Materiaal: 
Diameter: 
Lengte van de draad: 
Elasticiteitsmodulus: 
Stijfheid: 

Lucht 

Pianostaaldraad 
1.6mm 
2.5 m 
175.000 N/mm2 
k = E*A/L = 1.41*IOS N/m 

Ben compacte oplossing is het gebruik van lucht. Dit kan uitgevoerd worden door middel 
van membraancilinders, die ham op de bewegingsrichting geen of zeer weinig stijfheid 
hebben en in de bewegingsrichting een stijfheid hebben, die afhankelijk is van het lucht 
volume dat gebruikt wordt. Hierdoor kan men een verwaarloosbare stijfheid teweeg 
brengen (zie figuur 3.2). Deze stijfheid is te berekenen met de bekende gaswetten. 
De over te brengen kracht is afhankelijk van de beschikbare druk en het zuigeroppervlak. 

De keuze van lucht als bevestiging van de as is hier duidelijk de beste methode. als het 
gaat om zeer lage stijfheid. Ret probleem is echter, dat het zeer bewerkelijk is de massa 
van de zuiger van de membraancilinders laag te houden, omdat deze anders bij de 
experimenten een te grote rol gaan spelen. Deze zouden gemaakt moeten worden van een 
zeer lichte kunststof. 

Als beste compromis is dus gekozen voor pianostaaldraad vanwege zijn eenvoud en omdat 
deze gemakkelijk en goedkoop kan worden ingekocht. 
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Fig. 3.2: De stijfheid van lucht 

3.3 De constructie van de proefopstelling 

Om de definitieve constructie vast te leggen moet er eerst een lager gekozen worden, 
welke in eerste instantie gebruikt gaat worden om de lagerstijfheidsmatrix te bepalen. De 
keuze is gevallen op het lager: FAG 6208. In de opstelling van Schipperen werd een SKF 
6316 gebruikt met een binnendiameter van 80 mm en een buitendiameter van 170 mm. 
Om dit lager voldoende hoog te belasten waren er zeer grote krachten nodig. Om deze 
reden is er gekozen voor een kleiner lager. 

3.3.1 Het lager 

Het lager heeft een binnendiameter van 40 mm en een buitendiameter van 80 mm. 
De statische belastbaarheid van het lager wordt berekend zoals aangegeven in de FAG
katalogus, waarbij opgemerkt moet worden, dat er geen statische momenten in deze 
berekening mee worden genomen. Verder zal de zekerheidsfactor tegen plastische vervor
ming zo hoog mogelijk worden genomen (fs=2.5), omdat er in ons model vanuit wordt 
gegaan, dat er alleen elastische vervorming optreedt. 

Voor de statische belastbaarheid geldt het volgende: 

Po .., Fr [leN] 
Fa 

voor _ ~ 0.8 
Fr (3.3) 
Fa 

Po = 0.6 Fr + 0.5 Fa [leN] voor - > 0.8 
Fr 
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De maximale radiale en axiale kraeht die afzonderlljk op mogen treden kunnen we dan 
bereken met het statisehe draaggetal van het lager (bier Co= 18 kN). 

Co 18 
Po'" -." -." 7.2 leN, F

lUlu
'" 7.2 leN, Famax:'" 14.4 leN 

fs 2.5 

Voor de maximale wale en radiale kracht voor de experimenten wordt 3000 N genomen, 
omdat er ook nog momenten zullen worden aangebracht, waarvan men niet weet welke 
uitwerking dat heeft op het lager. 

Van het lager FAG 6208 zijn vervolgens nog de volgende parameters van belang, om met 
het computerprogramma LAGER de stijfbeidsmatrix theoretiseh te bepalen. (Voor 
berekening van Ka, zie appendix A). 

z = 
= 
= 
= 
= 

3.3.2 Het lagerhuis 

9 
0.595 mm 
1.123*1010 N/m 
30.149 mm 
6 - 20 pm 

Het lagerhuis moet de vaste wereld benaderen, alsof de buitenring van het lager recht
streeks in de vaste wereld is ingespannen. Daarom is het huis zeer zwaar uitgevoerd 
(massa ongeveer 120 kg) en zeer stevig aan de vaste wereld bevestigd. 
Het lager wordt met een perspassing in het huis gemonteerd, om de buitenring zo goed 
mogelljk te flxeren t.O.V. de vaste wereld. Ben bus met sehroefdraad zal het lager in wale 
riehting borgen. De bodemplaat heeft tien sleuven, zodat het lagerhuis met M16 bouten 
opgespannen kan worden op de montagerails, die in het WFW laboratorium van de 
Technisehe Universiteit Eindhoven aanwezig zijn. 

3.3.3 De as 

De as wordt met een lopende passing in het lager aangebracht, waarna deze geborgd wordt 
door een borgmoer. De lengte van de as is zo gekozen, dat de as zo ver uit het huis steekt, 
dat er nog luehtbalgen of staaldraden gemonteerd kunnen worden om de benodigde 
krachten en momenten aan te brengen. De as is echter weI zo kort mogelijk gehouden, om 
de eigenfrequentie van de as op zieh zo hoog mogelijk te houden. Dit in verband met het 
nadellg belnvloeden van de experimenten. 
Voor het modelleren van de proefopstelling zijn de volgende parameters van de as van 
belang: 

mas + mbcqmoer = 2.263 kg 
las + Ibcqmoer = 1. 147*H)"2 kgm2 

las = 0.25 m 

Wat natuurlijk ook erg belangrijk is in dit ontwerp, zijn de eigenfrequenties, die in de as 
zelf kunnen optreden. Deze moeten bekend zijn, zodat ze straks duidelijk aanwijsbaar zijn, 
als ze in het meetbereik liggen. 
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V oor het berekenen van de eigenfrequenties zijn eerst de longitudinale en transversale 
snelheid nodig. 

{ 

E=2.1O.1011 N/m2 (3.4) 
f met p = 7850 kg/m 3 

1.1 = 0.333 

~ = E 1-1.1 . Cr _ E 1 
P (1 +1.1)(1-21.1)' - P 2(1 +1.1) 

Met deze snelheden kunnen dan de longitudinale en transversale eigenfrequenties worden 
berekend. 

(3.5) 

Naast deze eigenfrequenties, waar men tijdens het meten overigens absoluut geen last zal 
hebben, kan er ook nog een buigeigenfrequentie optreden, afhankelijk van de stijfheid van 
de as in buigrichting. Voor deze berekening kan de formule gebruikt worden voor een 
eenzijdig ingeklemde balk met de halve massa en lengte van de as. 

f= 3.52 
2n 

E1 

mas (.!.)3 
2 2 

=1712 Hz , met 1=9.2 10-8 m4 

Bij deze eigenfrequentie moet dus zeer goed opgelet worden tijdens de metingen. 

3.3.4 De staaldraden 

Voor het aanbrengen van de voorspanningen op het lager 
worden piano-staaldraden gebruikt met een diameter van 
1.6 mm. Deze staaldraden worden vastgesoldeerd in een 
uitgeboorde bout, welke aan de as-zijde in blokjes worden 
geschroefd, welke kunnen roteren rond de as. Aan de 
andere zijde van de drud, wordt de bout in een draadspan
ner geschroefd, waar uiteindelijk gewichten aangehangen 
zullen worden, om de voorspanningen aan te brengen. 
In de modellering van de proefopstelling worden de draden 
beschouwd als lineaire veren. In radiale richting worden 

(3.6) 

draden gebruikt met een lengte van 3 meter. In wale Fig. 3.3: Bevestiging draad 
richting is de lengte 2.5 meter. 
De veerstijfheden van de staaldraden die in de modellering 
gebruikt worden zijn als voIgt: 

stijfheid draad in radiale richting: 
stijfheid draad in wale richting: 

~ = 1.2 105 N/m 
Ie. = 1.4 105 N/m 
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Met deze staaldraden lean elke willekeurige krachtvector op het lager in de ruimte worden 
opgespannen. 
Ook de staaldraden kunnen eigenfrequenties hebben, die bij de metingen een storende 
factor zouden kunnen zijn. Door de grote lengte van de draden in combinatie met de 
kleine diameter hebben de transversale eigenfrequenties geen invloed. De longitudinale 
eigenfrequenties, zouden echter weI een rol kunnen gaan spelen. 

radiale draden: fL "" cL "" 1.06 kHz ; wale draad: fL "" <;. '" 1.27 kHz (3.7) 
21 21 

Het is duidelijk, dat tijdens de metingen op deze eigenfrequenties gelet moet worden. 

Met deze onderdelen lean dan uiteindelijk de gehele proefopstelling worden gebouwd. De 
constructie van de proefopstelling is te zien in figuur 3.4. Voor uitgebreidere bouwtekenin
gen wordt verwezen naar appendix B. 

Fig. 3.4: De constructie van de proefopstelling 



4 ModeUering van de proeJopstelling 21 

4 Modellering van de proefopstelling 

Om de experimenten goed te kunnen interpreteren moet eerst een model gemaakt worden 
van de proefopstelling. Oit wordt gedaan aan de hand van een meervoudig massa-veer 
systeem, waarbij men onderscheid kan maken tussen twee modellen. 
Het is mogelijk om de verbinding van het lagerhuis met de vaste wereld als eindige 
stijfheid te modelleren (10 graden van vrijheid) of deze verbinding als oneindig stijf te 
modelleren (5 graden van vrijheid). 

4.1 Het kiezen van het juiste model 

In het volgende gedeelte zullen beide modellen bekeken worden en zal bewezen worden, 
dat de ontworpen constructie uit hoofdstuk 3 een verantwoorde keuze is, betreffende de 
bevestiging van het lagerhuis aan de vaste werelden dat dus het lagerhuis buiten beschou
wing gelaten kan worden bij de modellering (sleebts 5 graden van vrijheid). 

Fig. 4.1: Uitgebreid model nr.1 Fig 4.2: Vereenvoudigd model nr.2 

In de bewegingsvergelijking wordt geen demping meegenomen, zodat de vergelijking er 
als voIgt uitziet: 

De stijfheidsmatrix K wordt gevormd door de lagerstijfheidsmatrix en een stijfheidsmatrix, 
waarin de stijfheden van de "veren II die de proefopstelling met de vaste wereld verbinden 
vastliggen. De lagerstijfheidsmatrix is berekend met het programma LAGER, bij verschil
lende soorten voorspanningen. De voorspanningen zullen zo gekozen worden, dat de 
lagerstijfheidsmatrix zo goed mogelijk gevuld zal zijn. 
Hierbij moet opgemerkt worden, dat deze voorspanningen los staan van de krachtveetor uit 
de bewegingsvergelijking (reehter lid). 



4 Modellering van de proe/opstelling 22 

Voor het uitgebreide model zien de matrices er als voIgt uit: 

K""[ KIajJw -K1aaer]+[Kaw 0] 
- -K K 0 K 

-1ajJw -Iaaer -hw 

(4.2) 

Ben uitgebreide uitwerking is weergegeven in appendix C. 
Bij het vereenvoudigde model hebben de matrices de volgende vorm: 

M~M ; K""K +K - -a - -1ajJw -aw (4.3) 

Hierbij zijn de.M.. en Kaw diagonaalmatrices. 
Als met deze bewegingsvergelijkingen de eigenfrequenties uitgerekend worden. met invul· 
ling van de desbetreffende parameters van de ontworpen proefopstelling. dan vindt men: 

Eigenfrequenties in Hz 

Modell I Model 2 afwijldng in % 
"'= 

11485.00 

10289.00 

2538.00 2467.40 2.78 

1752.70 1692.30 3.45 
-_. 

1271.70 

1237.10 

1226.50 

729.30 724.96 0.60 

473.85 469.98 0.82 

280.03 278.13 0.68 

Tabel 4.1: Bigenfrequenties van de modellen 

Als de twee modellen nu met elkaar vergeleken worden. zien we dat de eigenfrequenties. 
die in beide modellen aanwezig zijn zeer dicht bij elkaar liggen. Br kan geconcludeerd 
worden. dat model I complexer is en meer onbekende stijfheden bevat. waardoor de 
lagerstijfheidsmatrix moeilijker te berekeken is uit de gemeten eigenfrequenties. Daarom 
zal er in de verdere modellering en tijdens de experimenten alleen nog naar model 2 
gekeken worden. Bij model 1 kan nog opgemerkt worden, dat de boutverbindingen van het 
lagerhuis met de vaste wereld beschouwd is als een set lineaire veren. Bij beweging haaks 
op de bouten zal de wrijving tussen bodemplaat en vaste wereld een bijdrage leveren in de 
stijfheid en bij hoekverdraaiingen zal de stijfheid van de bodemplaat van het lagerhuis een 
rol gaan spelen. 
Met deze wetenschap wordt de keuze van model 2 extra versterkt. omdat bij deze hogere 
stijfheden de vaste wereld nog sterker benaderen. 
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Hierbij moet weI worden opgemerkt, dat de eigenfrequenties van model I, die rond de 
1200 Hz liggen weI degelijk in de gaten gehouden moeten worden tijdens de experimen
ten. De hogere frequenties van model 1 kunnen verwaarloosd worden, door het meetbereik 
bijvoorbeeld tot 3000 Hz door te laten lopeno 

4.2 De stijfbeidsmatrix terugrekenen nit het model 

De bewegingsvergelijking van het vereenvoudigde model lean nu omgeschreven worden tot 
een vergelijking, waarbij de stijfheidsmatrix de nieuwe onbekende is en de verplaatsingen 
en hoekverdraaiingen en tijdsafgeleiden daarvan bekenden zijn. Deze worden namelijk 
tijdens de experimenten gemeten, zodat deze in de aangepaste vergelijking kunnen worden 
ingevuld. Door dit omschrijven lean de lagerstijfheidsmatrix, die uit de metingen bepaald 
is, vergeleken worden met de lagerstijfheidsmatrix uit het model van Lim. 

Met meename van demping, lean de bewegingsvergelijking omgeschreven worden en 
uiteindelijk de lagerstijfheidsmatrix berekend worden, die voIgt uit de metingen: 

In dit algoritme kunnen verschillende problemen ontstaan, waardoor de stijfheidsmatrix 
niet efficient berekend kan worden. 

Aangezien de versnellingen worden gemeten, zullen voor het berekenen van de stijfheids
matrix, deze versnellingen twee maal geIntegreerd moeten worden. Doordat de gemeten 
versnellingen niet exact rond nul slingeren, zoals de modelmatige versnellingen, zullen er 
grote fouten ontstaan bij de dubbele integra tie. De verplaatsingen zullen nu niet rond nul 
bewegen, maar weglopen van de tijdas. 
Ben oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn, dat de gemeten versnellingen in het 
tijddomein Fourier getransformeerd kunnen worden. Hier zouden de lage frequenties uit 
het signaal gehaald kunnen worden, zodat na terugtransformeren naar het tijddomein de 
versnellingen rond nul zullen moeten bewegen. 
De praktijk wijst echter uit, dat deze ingreep geen afdoende effect heeft, om de goede 
verplaatsingen te kunnen genereren, doordat twee maal integreren de fouten erg sommeert. 

Ben tweede probleem is, dat de matrix (qqTrl een singuliere of slecht geconditioneerde 
matrix zou kunnen worden. Daardoor kan de uiteindelijke stijfheidsmatrix een zeer 
afwijkende oplossing geven. Oorzaak hiervan is, dat sommige verplaatsingen erg op elkaar 
lijken of verhoudingsgewijs bijna nul zijn. 
Ben oplossing hiervoor lean zijn om tijdens de metingen aan de proefopstelling zo'n 
voorspanningen aan te brengen, dat de stijfheidsmatrix zo gevuld mogelijk is. Daardoor 
zijn de versnellingen afhankelijk van de verplaatsing in al de vijf vrijheidsgraden, zodat 
geen van de vrijheidsgraden nul zal zijn. 
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Een laatste probleem dat nog aanwezig is, is de dempingsmatrix. In de proefopstelling is 
natuurlijk demping aanwezig, maar zouden we deze demping mee willen nemen in het 
model, dan hebben we in plaats van 25 onbekenden van de lagerstijfheidsmatrix in het 
totaal 50 onbekenden. Omdat de demping vrij moeilijk te integreren is binnen de modelle
ring, zal deze buiten beschouwing gelaten moeten worden. 

Er zal dus een modelleringsstrategie opgezet moeten worden, waarbij de zich voordoende 
problemen opgelost of omzeild kunnen worden. 

4.3 De uiteindelijke modelleringsstrategie 

In deze paragraaf zal de uiteindelijke modelleringsstrategie uitgewerkt worden. Met deze 
strategie zullen de meetresultaten omgewerkt worden tot een "gemeten" lagerstijfheidsma
trix, welke vergeleken kan worden met de theoretische lagerstijfheidsmatrix van Lim. 

Lagerstijibeidsmatrix (model Lim) 

5 FiUen van de vcnmcllingcn met 

L {-~ 0>11sino>; t - BI 0> 11 COS 0>1 tl 
1.1 Amplitudes bepalen met KKM 

8epalen van de verplaatsingen en versnellinjCn 
door invullen van de jemCten eijCnfi'equenties 

Vcrplaatsingcn en ver&nelliqen invullen in 
omgescbreven bewegingsverjClijirina 

K.,..(FqT _MqqT)(qqTtl 
- __ -""... NN 

Theorelische stijibeidsmatrix vergelijken 
met "jCmelenft stijtbeidsmalrix 

Fig. 4.3: De uiteindelijke modelleringsstrategie 
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Op de modelleringsstrategie zal hier stapsgewijs iets verder worden ingegaan. 

De lagerstijfheidsmatrix volgens Lim wordt ingevuld in de bewegingsvergelijking met vijf 
graden van vrijheid. Met deze bewegingsvergelijking worden de vijf eigenfrequenties van 
het massa-veer-systeem bepaald en worden tevens de versnellingen gesimuleerd. 
Aangezien dit een vrij eenvoudig massa-veer-systeem is, hebben de versnellingen de 
volgende vonn: 

5 

E {-A,coiZsinco,t -Bico,Zcosco,tl (4.5) 
'_I 

Met de kleinste kwadraten methode kunnen de amplitudeparameters bepaald worden uit de 
simulatie van de versnellingen en de combinaties van sinussen en cosinussen. Nu kan ook 
analytisch de verplaatsing van de vijf vrijheidsgraden bepaald worden. 
Door nu de gemeten eigenfrequenties van de proefopstelling in de functies van de versnel
lingen en de verplaatsingen in te wIlen, ontstaan de "gemeten" versnellingen en verplaat
singen. Ben fout die hierbij gelntrodueeerd zou kunnen worden, is dat door de verschillen 
tussen gemeten en theoretische eigenfrequenties, de met de kleinste kwadraten methode 
bepaalde amplitudes niet meer overeenkomen. 
In de praktijk zal echter blijken, dat de eventuele iets verkeerde amplitudes geen invloed 
zullen hebben op de berekende lagerstijfheidsmatrix. De amplitudes zijn namelijk vooral 
afhankelijk van de grootte van het ingangsignaal. Het is bij deze dus geoorloofd om de 
amplitudes van het model te gebruiken voor de "gemeten" versnellingen en verplaatsingen. 

De gemeten versnellingen en verplaatsingen kunnen nu ingevoerd worden in fonnule 4.4, 
zodat uiteindelijk de "gemeten" lagerstijfheidsmatrix berekend kan worden. Om deze 
lagerstijfheidsmatrix goed te kunnen vergelijken met de theoretische lagerstijfheidsmatrix 
wordt de "gemeten" matrix symmetrisch gemaakt, door het gemiddelde te nemen van de 
twee bij elkaar behorende kruistennen. 

; voor i,j=l,2,3,4,5 (4.6) 

De vergelijking van de theoretische met de gemeten lagerstijfheidsmatrix, wordt gedaan 
aan de hand van het bepalen van de foutenmatrix, waarin de procentuele afwijkingen 
worden aangegeven. Dit kan op twee verschillende manieren gedaan worden, namelijk 
door elk element van de stijfheidsmatrix afzonderlijk te bekijken, dus: 

; voor i,j = 1.2,3,4,5 (4.7) 

Dit geeft een exacte afwijking van het theoretische lagennodel. Het is hierbij echter 
mogelijk, dat hierdoor resultaten teniet worden gedaan, doordat minder belangrijke tennen 
grote fouten kunnen veroorzaken. Daarom wordt er ook gekeken naar een gemodifieeerde 
foutenmatrix. Deze is zo opgebouwd, dat de stijfheidsmatrix verdeeld wordt in deelmatri
ees met dezelfde dimensies. 
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[
K K] -uu --u6 

K model = ~ ~ 
. waarbi; K = KT t {u =x,y,z 
• :J --u6 -&u ' me 6 =6 6 x' y 

(4.8) 

Van elke deelmatrix van het theoretische model wordt absoluut het grootste element 
bepaald. De uiteindelijke foutenmatrix wordt dan zo bepaald, dat het verschil tussen 
theoretische en gemeten stijfheidselement gedeeld wordt door het absoluut grootste 
element. 

j=I,2,3 j=4,5 

Kmodel(i,j) - Kmeling(i,j) Kmodel (i,j) - Kmeling (i,j) 

max I K uu Imodel max I~ Imook:l i = 1,2,3 
(4.9) E2= 

·100% 
Kmodel(i,j) -Kmeling(i,j) Kmodel(i,j) - KmeIing(i,j) i=4,5 

max I ~ Imodel max I~ Imook:l 

In deze matrix worden stijfheden, die in een deelmatrix orden lager ligen en dus minder 
van belang zijn, zwaar worden meegerekend, zodat de fouten van deze stijfheden niet zo 
hoog oplopen. 
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5 Verificatie van de mode lie ring 

Om de modellering van hoofdstuk 4 te verifieren wordt eerst een eenvoudig massa-veer
systeem bekeken. Met deze opstelling wordt onderzocht of er zich bij het meten en het 
bewerken van de meetdata problemen voordoen. Door de eenvoud van de opstelling zijn 
eventuele problemen makkelijker te achterhalen. dan bij de uiteindelijke proefopstelling 
om de lagerstijfheidsmatrix te bepalen. Het is wenselijk. dat ook bier de stijfheidsmatrix 
een geheel gevulde matrix is. zodat de vrijheidsgraden van elkaar afhankelijk zijn. Op 
deze Manier treden er geen singulariteiten op bij het terugrekenen van de stijfheidsmatrix. 

5.1 De testopstelling 

Als opstelling is er gekozen voor 3 massa·s. die aan de vaste wereld en aan elkaar zijn 
verbonden door 5 trekveren. De veren zijn zo gemonteerd. dat elke mass a direct met elke 
andere mass a is verbonden. Op iedere Massa is een versnellingsopnemer geplaatst, welke 
de versnelling in verticale richting registreert. De versnellingsopnemers zijn via versterkers 
aan een personal computer verbonden. waar de afgegeven signalen gemeten en bewerkt 
worden met het software programma Difa. 
Om het systeem in beweging te brengen. 
wordt gebruik gemaakt van een hamer. 
welke een puIsvormig signaal afgeeft. 
door een tile op het systeem te geven. Ook 
deze hamer is met de PC verbonden. zodat 
een frequentie-responsie-functie gemaakt 
kan worden van de hamerslag en de ver
snellingen. In het frequentiedomein zullen 
dan drie eigenfrequenties zichtbaar moeten 
worden. welke in de functies van de ver
snellingen en verplaatsingen zullen moeten 
worden ingevuld. om uiteindelijk de "ge-
meten" stijfheidsmatrix terug te rekenen. Fig 5.1: De testopstelling. 
zoals in hoofdstuk 4 is weergegeven. 

5.2 Modellering van het eenvoudige massa-veer-systeem. 

Voor dit eenvoudige massa-veer-systeem met drie graden van vrijheid kan de bewegings
vergelijking worden opgesteld. Hierbij zal de massamatrix diagonaal zijn en de stijfheids
matrix geheel gevuld. Demping wordt in dit model niet meegenomen. 

ml 0 0 iiI kl+ltz+k4 -ltz -k 4 ql FI 

0 m2 0 ii2 + -ltz ltz+Is -Is q2 "" F2 
(5.1) 

0 0 m3 iiJ -k 4 -Is Is+k4 +ks ~ F3 
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Hierbij hebben de massa's en stijfheden de volgende waarde: 
m1=O.411 kg k1=2233 N/m 
m2=O.391 kg ~=2233 N/m 
m3=O.758 kg ~=2233 N/m 

Ic..=1117 N/m 
ks=2233 N/m 

De krachtvector is een pulsfunctie in 6en van de drie vrijheidsgraden van het systeem. 
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Met deze bewegingsvergelijking zijn dan eenvoudig de eigenfrequenties van het systeem te 
bepalen, door inwIlen van de bekende massa's en stijfheden. 

I 
Eigenfrequenties in Hz 

I II I I2 I I3 

I 8.14 I 17.03 I 21.53 I 
Tabel 5.1: Theoretische eigenfrequenties 

Deze eigenfrequenties kunnen nu gebruikt worden, om in de functies van de versnellingen 
en de verplaatsingen in te wIlen (zoals formule 4.5), zodat met de kleinste-kwadraten
methode de amplitudes bepaald kunnen worden. 

5.3 De meetresultaten 

In het totaal zijn er 9 metingen verricht, waarbij elke meting over 4 excitaties is gemid
deld. Bij deze 9 metingen, is elke 3 metingen een andere massa aangeslagen. 
Bij elke versnelling van een massa, zijn na het bepalen van de frequentie-responsie
functie, de eigenfrequenties af te lezen uit het frequentie-plaatje. De gemiddelde eigenfre
quenties per meting zijn weergegeven in de tabel 5.2. Voor uitgebreidere meetgegevens 
wordt verwezen naar appendix D. 

Gemeten Eigenfrequenties in Hz 

Aangeslagen massa Meting II f2 f3 

ml tstSOO4O 8.15 17.01 20.98 

tstS0047 8.14 17.01 20.98 

tstSOOS2 8.14 17.01 20.94 

mz tstSOOS7 8.15 17.01 20.92 

tstS0062 8.15 17.01 20.92 

tstS0067 8.15 17.01 20.92 

m3 tst60003 8.13 17.01 20.94 

tst60008 8.14 17.01 20.94 

tst60017 8.14 17.01 20.95 

Tabel 5.2: Gemeten eigenfrequenties 
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Als de gemiddelden van deze meetgegevens vergeleken worden met de theoretische 
resultaten, zien we dat deze zeer goed overeen komen. 

Eigenfreq. in Hz Theoretiscb Gemeten Afwijking in % 

f t 8.14 8.14 0.00 

f2 17.03 17.01 0.12 

f3 21.53 20.94 2.74 

Tabel 5.3: Vergelijking van de eigenfrequenties 

AIleen de derde eigenfrequentie heeft een noemenswaardige afwijking. De afwijkingen van 
de eerste en tweede eigenfrequentie vallen weg in de meetnauwkeurigheid. De nauwkeu
righeid waarmee de gemeten eigenfrequenties bepaald zijn, hangt namelijk af van het 
aantal samples dat in het tijddomein genomen wordt tijdens het meten. De instelling van 
het meetbereik is gekozen aan de hand van de theoretische eigenfrequenties van het 
systeem en wordt genomen van 0 tot 50 Hz. Het aantal samples in het tijddomein is 1024, 
zodat in het frequentiedomein 512 samples effectieve informatie geven. De nauwkeurig
heid van de meting is dus kleiner of gelijk aan 50/512=0.098 Hz. 

Gaan we de gemiddelde eigenfrequenties invullen in de verplaatsings- en versnellingsfunc
ties, dan kunnen we deze functies weer invullen in de vergelijking: 

(5.2) 

De uiteindelijke resultaten van de "gemeten" stijfheidmatrix zijn hieronder vergeleken met 
de theoretische stijfheidsmatrix. Hierbij moet worden opgemerkt, dan de stijfheidsmatrix. 
die voIgt uit de metingen al symmetrisch gemaakt is. 

[

5583 -2233 -1116] 
KIheoretisdl = -2233 4466 -2233 [N/m] 

-1116 -2233 5583 
[

5325 -2042 -1149] 
K gcmeteo = -2042 4292 -2187 [N/m] 

-1149 -2187 5560 

Met deze resultaten kunnen nu de foutenmatriees worden berekend. De matrix Error! geeft 
bier weer de exacte afwijking weer. Om E2 te bepalen wordt de matrix niet in deelmatri
ees uitgesplitst. omdat de stijfheidswaarden allen in de zelfde ordegrootte liggen en de 
zelfde dimensie hebben. Om een onderscheid te maken tussen de eigenlijke foutenmatrix 
E2 en de hiergebuikte matrix, wordt deze E3 genoemd Per element zal het verschil tussen 
de theoretische en "gemeten" stijfheid gedeeld worden door de maximaal optredende 
stijfheid in de theoretische stijfheidsmatrix. 

[

4.62 8.55 2.86] 
El = 8.55 3.90 2.06 [%] 

2.86 2.06 0.41 
[

4.62 3.42 0.57] 
E3 = 3.42 3.12 0.82 [%] 

0.57 0.82 0.41 
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Het berekenen van de stijfheidsmatrix heeft bier geen problemen opgeleverd, in verband 
met singulariteiten of slechte condities, die de nauwkeurigheid van de berekening kunnen 
beinvloeden. De foutenmatrices zien er goed uit en de afwijkingen hebben een acceptabele 
grootte. De afwijkingen in deze matrices worden voornamelijk bepaald door de afwijkin
gen in de eigenfrequenties tussen theorie en meting. 

Als conclusie kan gesteld worden, dat de modellering van hoofdstuk 4 een bruikbaar 
middel is om de "gemetentl stijfheidsmatrix van de proefopstelling te bepalen. Hierbij moet 
echter weI opgelet worden, dat als 6en van de responsies geen of nauwelijks uitslag geeft, 
of responsies erg op elkaar lijken, het systeem slecht geconditioneerd is. 
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6 Experimenten 

Nu de modellering en verificatie zijn uitgevoerd, k.an aan de hand van metingen bek.eken 
worden of het theoretische lagerstijfbeidsmodel overeenkomt met de werkelijkheid. In de 
eerste paragraaf van dit hoofdstuk, zal de uiteindelijke meetopstelling beschreven worden. 
Daarna zal bekeken worden, welke experimenten zullen worden uitgevoerd en welke 
theoretische resultaten van het model hierbij horen. De resultaten van de experimenten 
zullen daarna besproken worden. Nu de theoretische en praktische resultaten bekend zijn, 
kunnen ze met elkaar worden vergeleken om zo de overeenkomst tussen het theoretische 
model en de proefopstelling te kunnen verifie!ren. 

6.1 De meetopstelling 

De uiteindelijke meetopstelling bestaat uit de proefopstelling, die in hoofdstuk 3 is 
beschreven, met daaraan vast de nodige meetapparatuur. Op de as van de proefopstelling 
worden versnellingsopnemers geplaatst. Aangezien de computer in deze configuratie maar 
vier ingangsignalen k.an verwerken, zullen eerst de versnellingen in x- en z-richting en de 
hamerslag worden gemeten. Daarna zullen de versnellingen in y- en z-richting en de 
hamerslag worden gemeten. Deze combinatie zorgt voor 6en totate meting. 

Fig 6.1: De uiteindelijke meetopstelling 

De versnellingsopnemers zijn via versterkers aan een pc gekoppeld, die de meetsignalen 
met het software-programma D-TAClOO van Difa inleest en bewerkt. Met de excitatieha
mer zal de as in trilling worden gebracht door een puIs in een bekende richting. De 
versnellingen worden in het tijddomein gemeten, zodat de resultaten buiten het acquisitie
programma bewerkt kunnen worden, zoals in paragraaf 3.1 is beschreven. Deze bewerking 
vindt plaats in Matlab, waar uiteindelijk ook over 4 metingen per situatie gemiddeld wordt 
in het frequentiedomein, om een nauwkeuriger resultaat de bereiken. 

H(f) = O;:(f) 
n:(f) 

met 
{

Gyx=sy(f) S/(f) 

Gxx=Sx(f) Sx*(f) 

(6.1) 
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Deze middeling vindt plaats door het gemiddelde cross power spectrum van de ingang en 
uitgang te delen door het auto power spectrum van de ingang (hamerslag). 
Na deze middeling kunnen er frequentiespectra gecr~rd worden voor elke graad van 
vrijheid van het lager. Uit deze plaatjes zijn de optredende eigenfrequenties te bepalen, die 
gebruikt worden om de "gemeten" lagerstijfheidsmatrix te bepalen. 

Bij de metingen, moet echter nog weI worden opgemerkt, dat de as niet exact in het 
midden in radiale richting aangeslagen kan worden, doordat het lager in het midden in het 
lagerhuis zit opgesloten. De as zal dus net naast het huis aangeslagen moeten worden, 
waardoor er een gecombineerde aanslag plaats vindt van verplaatsing en hoekverdraaiing. 
Als men de as dus in x-richting wi! aanstoten, zal er een ingangssignaal ontstaan van 
versnelling in x-richting en hoekversnelling in 6y-richting. Deze twee optredende in
gangssignalen moeten dus ook in het model worden ingevoerd, voor een zo goed mogelij
ke vergelijking. 

6.2 Simulaties van de metingen 

In deze paragraaf zullen de metingen bij verschillende belastingsituaties worden gesimu
leerd met het theoretische model. De eigenfrequenties zullen worden berekend, zodat 
biermee de versnellings- en verplaatsingsfuncties kunnen worden bepaald. Verder kunnen 
deze eigenfrequenties ook rechtstreeks vergeleken worden met de gemeten eigenfrequen
ties. 

6.2.1 De verscbillende belastingsituaties 

In eerste instantie zullen er 3 metingen worden gedaan, bij verschillende belastingsituaties. 
Deze belastingsituaties zijn zo gekozen, dat: 

* de staaldraden niet boven de 50% van hun treksterkte belast worden. 
* er een geheel gevulde lagerstijfheidsmatrix ontstaat. 
* de belastbaarheid van het lager niet wordt overschreden (ook in verband 

met de onbekende uitwerking van het aanbrengen van een moment). 
In al de drie belastingsituaties wordt de radiale kracht en het moment onder 45 graden 
tussen x- en y-as aangebracht, zodat de belasting in beide richtingen dezelfde uitwerking 
heeft. De hamerslag zal steeds in x-richting plaats vinden. 

N aast deze 3 metingen, zullen er ook nog 2 metingen worden uitgevoerd. waarbij de 
lagerstijfheidsmatrix niet geheel gewld zal zijn. Met deze metingen worden veel stijf
heidselementen uitgeschakeld, waardoor de responsie van de vrijheidsgraden nog maar 
zeer beperkt afhankelijk is van andere vrijheidsgraden. Hierdoor is het systeem eenvoudi
ger geworden en kunnen de eigenfrequenties duidelijker aan een vrijheidsgraad worden 
toegeschreven. 

Bij deze metingen zal alleen gekeken worden naar de optredende eigenfrequenties. Het 
terugrekenen van de lagerstijfheidsmatrix is bier niet verantwoord, door het slecht 
geconditioneerd of singulier worden van deze matrix. 
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De volgende belastingsituaties zullen bij de metingen gebruikt worden. De radiale krachten 
en de momenten worden eerst omgerek.end in grootheden. die in het programma LAGER 
moeten worden ingevuld voor het berekenen van de lagerstijfbeidsmatrix. 

Belastingsituatie [N] I F" I Fy I Fz I M,. I My I 
1 Frl-l000. Frt=200. F.=I000 848.53 848.51 1000.00 70.71 70.71 

2 1=1250. Frt=300. F.=1250 1096.00 1096.00 1250.00 83.97 83.97 

3 Fr1=I500. Frt=500. F.=1500 1414.20 1414.20 1500.00 88.31 88.31 

4 Fr1=O. F,t=O. F.=I000 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 

5 Fr1=I000. Frt=I000. F.=O 1414.20 14~:~~ 0.00 0.00 0.00 

Tabel 6.1: De verschillende belastingsituaties 

Als voorbeeld zal in dit hoofdstuk steeds voor belastingsituatie 1 de uitgebreide gegevens 
worden weergegeven. De overige simulatie- meetresultaten worden weergegeven in 
appendix E. Zo zal de stijfbeidsmatrix voor belastingsituatie 1 er als voIgt uitzien: 

3.06d8 -8.22d7 -9.59d7 -1.34d5 -5.67d5 

-8.22d7 2.85d8 9.5Od7 7.71d5 1.34d5 

K = -9.59d7 9.5Od7 7.41d7 5.34d5 4.15d5 [N/ml (6.2) 
-model [N/radl 

-1.34d5 7.71d5 5.34d5 3.3Od4 1.84d4 

-5.67d5 1.34d5 4.15d5 1.84d4 3.44d4 

6.2.2 De simulaties 

Met de lagerstijfbeidsmatrices en de massamatrix. kunnen de bewegingsvergelijkingen met 
5 graden van vrijheid worden opgesteld. Voor elk.e belastingsituatie zijn dus ook 5 
eigenfrequenties te berekenen. 

Belastingsi f4 fs 

1 192 314 524 1546 2195 

2 203 331 563 1587 2245 

3 207 332 591 1620 2262 

4 123 123 592 1725 1725 

5 81 95 229 1120 1310 

Tabel 6.2: De theoretische eigenfrequenties 
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De beweamgsvergelijkingen kunnen naar het frequentiedomein worden getransformeerd, 
zodat v~~r elke graad van vrijheid een frequentie-responsie-funetie, afhankelijk van het 
pulsvormige ingangssignaal gegenereerd kan worden. 

Als voorbeeld wordt bier de simulatie getoond van belastingsituatie 1. De funeties van de 
vrijheidsgraden worden zowel voor aans1aa in x- (fig. 6.2), als in 6y-riehting (rechts fig. 
6.3) weergegeven. Dit is noodzakelijk door de beperlcing van de meetopstelling. 
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Bij deze figuren wordt voornamelijk gekeken naar de ligging van de eigenfrequenties en 
hoe sterk bepaalde frequenties voorkomen. De gehele vorm van de responsie-functie is 
interessant om te vergelijken met de experimenten. De amplitudes zijn niet echt interes
sant, omdat in het model geen demping is meegenomen. Hierdoor zijn de amplitudes niet 
goed te vergelijken met de experimenten. De amplitudes zullen met de kleinste kwadraten 
methode bepaald worden voor de versnellings- en verplaatsingsfuncties, zodat deze niet uit 
de metingen gehaald dienen te worden. 
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Bekijken we de verschillen tussen de frequentiespectra van de in x aangeslagen responsie 
en de in 0 y aangeslagen responsie, dat zien we duidelijk, dat bij aanslag in 6y-richting de 
hogere frequenties niet gced zichtbaar worden. Dit komt doordat de lagere eigenfrequen
ties voortkomen uit de stijfheidselementen, die orden lager liggen dan de andere stijfheids
elementen. Deze bepalend zijn voor de hoekverdraaiingen. 
Slaan we echter in x-richting aan, dan worden in X-, y- en z-richting de hogere eigenfre
quenties weI beter zichtbaar, maar deze liggen met hun amplitudes een orde lager dan de 
amplitudes bij aanslag in 6y, bij identieke pulsfuncties voor de hamerslag. 

6.3 Experimentele resultaten 

Voor elke belastingsituatie zullen nu experimenteel de eigenfrequenties en de frequentie
responsie-functies bepaald worden, welke vergeleken kunnen worden met de theorie. 
Met de gemeten eigenfrequenties kunnen de versnellings- en verplaatsingsfuncties worden 
bepaald, zodat via deze responsies de uiteindelijke "gemeten" lagerstijfheidsmatrix bepaald 
kan worden. Ook in deze paragraaf, zullen aan de hand van belastingsituatie 1 de 
metingen worden besproken. Voor belastingsituatie 1 zijn door een gecombineerde 
aanslag-richting van x en 6y de volgende frequentie-responsie-functies ontstaan. 
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Frequentie [Hz] Frequentie [Hz] 

Fig. 6.4: De gemeten frequentie-responsie-functies van belastingsituatie 1 

In het lagere frequentiegebied zijn duidelijk 3 overheersende eigenfrequenties zichtbaar. 
Rond de 1500 Hz bevindt zich een overheersende eigenfrequentie, met daarvoor een vrij 
groot gebied met verschillende eigenfrequenties. Kijkt men echter naar de z-responsie, dan 
zien we dat de overheersende eigenfrequentie overblijft. 
Een oorzaak van dat gebied met eigenfrequenties zou toegeschreven kunnen worden aan 
het niet zuiver aanliggen van de kogels van het lager. Wordt er echter precies in de radiale 
voorspanrichting aangeslagen, dan verdwijnt dit gebied. Dit kan ontstaan, doordat exact op 
een of twee kogels wordt aangeslagen,die onder hoge belasting staan. Door het verhogen 
van de wale voorspanning. is geprobeerd, dit effect te verminderen. Het bleek echter, dat 
dit geen invloed had. 

Er zijn in de frequentie-responsie-functies duidelijk 4 eigenfrequenties te onderscheiden. 
De vijfde en hoogste eigenfrequentie wordt bij de metingen niet gevonden. Een oorzaak 
hiervan lean zijn, dat door de gecombineerde aanslag, de component in de ey-richting, de 
overhand heeft. Bij deze component komen de hoge frequenties er ook bijna niet uit (zie 
figuur 6.4). Deze hoogste frequentie is vooral afhankelijk van de radiale stijfheden. 

Voor alle belastingsituaties zijn de gemeten eigenfrequenties bepaald, welke weergegeven 
zijn in de volgende tabel. 

Belasting' f2 mmL f3 

1 383 577 1453 

2 562 1447 

3 540 437 

4 

5 

Tabel 6.3: De gemeten eigenfrequenties 
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Bij belastingsituatie 5 zijn weI 5 eigenfrequenties gevonden. De vierde eigenfrequentie 
komt uit het gebied v66r de hoogst gevonden eigenfrequentie, welke bierboven ook 
beschreven is. In de frequentie-responsie-functies is deze vierde eigenfrequentie een stuk 
duidelijker aanwezig, zodat deze ook als eigenfrequentie is meegenomen. 

Met deze eigenfrequenties kunnen nu indirect de bijbehorende lagerstijfheidsmatrices 
worden berekend met de omgeschreven bewegingsvergelijkingen. Ben probleem bierbij, is 
dat de vijfde eigenfrequentie bij de metingen ontbreekt. Daarom wordt bier de eigenfre
quentie van het model ingevuld om de lagerstijfheidsmatrix te kunnen berekenen. Dit is 
een redelijk verantwoordelijke keuze, omdat het in dit onderzoek van groter belang is of 
de kantelstijfheden en de kruistermen van de lagerstijfheidsmatrix kunnen worden bepaald. 
De radiale en axiale stijfheden zijn meestal weI bekend bij de fabrlkant. Deze stijfheden 
zijn dan echter niet afhankelijk van bepaalde voorspanningen. 

Voor belastingsituatie 1 ziet deze "gemeten" lagerstijfheidsmatrix er als voIgt uit: 

2.95d8 -9.5Od7 -9.53d7 -1.68d5 -5.43d5 

-9.5Od7 2.72d8 9.32d7 7.16d5 1.52d5 

K "" -9.53d7 9.32d7 7.86d7 5.51d5 4.23d5 
[N/m] (6.3) 

-medD,t [N/rad] 
-1.68d5 7.16d5 5.51d5 4.57d4 2.67d4 

-5.43d5 1.52d5 4.23d5 2. 67d4 4.93d4 

Hierbij moet worden opgemerkt, dat de lagerstijfheidsmatrix eerst symmetrisch is gemaakt 
zoals in paragraaf 4.3 is beschreven. 

Als conclusie kan gesteld worden, dat de experimentele resultaten, afgezien van het 
benaderen van het model, er zeer goed uit zien. Bij de experimenten is van te voren nooit 
exact te achterhalen of alleen de eigenfrequenties. die afkomstig zijn van het lagerstijf
heden een overheersende rol spelen. Het is goed mogelijk, dat ook eigenfrequenties 
afkomstig van stijfheden van andere onderdelen van de proefopstelling nadrukkelijk 
aanwezig zijn. Bij deze experlmenten zijn er echter maar een zeer beperkt aantal eigenfre
quenties zichtbaar, wat zeer gunstig is. 

6.4 Vergelijking van de theoretische en experimentele resultaten 

In deze paragraaf zullen eerst de verschillen tussen de theoretisch en experimenteel 
bepaalde eigenfrequenties en lagerstijfheidsmatrices worden weergegeven. Daarna zullen 
voor elke belastingsituatie afzonderlijk de resultaten worden besproken. 
De verschillen in eigenfrequenties zijn weergegeven in tabel 6.4. 

De bespreking van de afwijkingen van de eigenfrequenties zal per belastingsituatie nader 
aan de orde komen. De verschillen in de lagerstijfheidsmatrices worden weergegeven door 
de twee verschillende foutenmatrices te bepalen, welke besproken zijn in paragraaf 4.3. 
Ook bier zullen alleen de resultaten van de eerste belastingsituatie worden weergegeven. 
De overlge resultaten zijn te vinden in appendix E. 
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Frequentie afwijldngen [%] 

f4 fs 

1 15.8 21.9 10.2 5.8 

2 12.4 17.0 0.2 8.8 

3 6.1 13.1 8.6 11.3 

4 11.0 11.0 14.5 

5 120.4 222.7 133.6 11.2 6.1 

Tabel 6.4: De afwijkingen tussen theoretische en experimentele eigenfrequenties 

3.6 15.6 0.6 26.0 4.3 3.6 4.2 0.2 4.5 3.1 

15.6 4.5 1.9 7.1 13.8 4.2 4.2 0.6 7.1 2.4 

El"" 0.6 1.9 6.0 3.2 1.8 [%] ; E2= 0.2 0.6 1.5 2.2 1.0 [%] (6.4) 

26.0 7.1 3.2 38.7 45.1 4.5 7.1 2.2 37.0 24.1 

4.3 13.8 1.8 45.1 43.2 3.1 2.4 1.0 24.1 43.2 

Met deze foutenmatrices vindt nu de uiteindelijke vergelijking plaats tussen het theoreti
sche model en de experimentele resultaten. 

Belastingsituatie 1, 2, 3 

Bij deze drie belastingsituaties wordt steeds een zelfde soort belasting aangebracht, 
waardoor ook de resultaten redelijk met elkaar overeenkomen. Bekijken we eerst de 
overeenkomsten tussen de theoretische en gemeten frequentie-responsie-functies, dan zien 
we het volgende: 
* De responsies van de metingen in x- en y-richting komen met hun vorm sterk 

overeen met die van het model, waarbij in x-richting wordt aangeslagen. Ben 

* 

* 

uitzondering hierbij is de hoogste eigenfcequentie, die niet wordt gemeten. 
De responsie van de meting in z-richting komt met zijn vorm ook sterk overeen 
met die van het model in x-richting. Hier is het echter opvallend, dat de vierde 
eigenfcequentie vrij nadrukkelijk aanwezig is, terwijl dit in het model, zowel 
aangeslagen in x- als in ey-richting niet het geval is. Wordt er echter naar de 
amplitudes gekeken, dan ziet men dat de schaal in x- en y-richting verschillend is 
met die in z-richting. Dit verschijnsel wordt zo misschien onterecht geaccentueerd. 
De responsies van de metingen in ell- en ey-richting en die van het model, aange
slagen in ey-richting hebben vrijwel een identieke vorm. 

Als conclusie zou hier gezegd kunnen worden, dat het theoretische en experimentele 
model erg op elkaar lijken. Behter door de gecombineerde aanslag bij het meten, wordt de 
hoogste frequentie niet zichtbaar. Ook als men in het faseplaatje kijkt vindt daar niet 
duidelijk een omslag plaats. 
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Als de eigenfrequenties van de drie 
belastingsituaties vergeleken worden 
met het model, zijn redelijke afwij
kingen te zien. Deze afwijkingen 
worden grafisch weergegeven in 
figuur 6.5, zodat te zien is, dat bij 
toenemende belasting de eerste ei
genfrequenties een dalende afwijking 
vertonen. Deze oorzaak zou kunnen 
liggen bij te lage voorspanningen op 
het lager, omdat bij hogere belastin
gen aile kogels beter gaan aanliggen. 
Toch is uit figuur 6.5 te conclude
ren, dat de theoretische en gemeten 
eigenfrequenties bij elkaar horen. 
Als de lagerstijfheidsmatrices verge
leken worden, volgens de foutenma-
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Fig. 6.5: afwijkingen in eigenfrequenties 

trices, is te zien dat deze zeer respectabele fouten weergeeft, zeker als naar E2 wordt 
gekeken. Uitzondering is de deelmatrix waar de stijfheden weergegeven zijn, die op de 
hoekverdraaiingen betrekking hebben. Dit komt, doordat de laagste eigenfrequenties nog 
redelijk veel afwijken. Bij de hogere belastingsituaties gaan deze fouten goed naar 
beneden, wat aangeeft, dat het model bij hogere belastingen beter zou kunnen presteren. 

Belastingsituatie 4 

Deze belasting heeft aileen een axiale component. Bij de frequentie-responsie-functies van 
de metingen zijn redelijk goed de lagere eigenfrequenties te bepalen, zoals in bovenstaande 
belastingen. Tussen de 1000 en 1500 Hz bevindt zich echter weer een frequentiegebied, 
zoals eerder is tegengekomen. De eigenlijke herkomst van dit gebied is niet echt duidelijk, 
omdat deze in het model niet voorkomt, of omdat dit de vierde en vijfde eigenfrequentie 
bevat, die veel te laag liggen. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn, dat de longitudi
nale eigenfrequenties van de staaldraden een rol spelen. Slaat men de as echter precies in 
de richting van de radiale staaldraden aan, dan wordt dit gebied minder zichtbaar. Als de 
longitudinale eigenfrequenties een rol zouden spelen, zouden ze juist in deze richting 
worden aangestoten. 
In de lagere eigenfrequenties worden echter redelijk goede resultaten geboekt. Het 
berekenen van de lagerstijfheidsmatrix is bij deze belasting niet goed mogelijk door een 
slecht geconditioneerde matrix, welke zeer afwijkende waarden geeft. 

Belastingsituatie 5 

Dit is een belastingsituatie, die tegen de gestelde voorwaarde ingaat, dat er altijd een 
voldoende grote axiale voorspanningen aanwezig moet zijn. Dit is dan ook duidelijk te 
zien aan het verschil in resultaten tussen theorie en experimenten. 
Deze verschillen worden ook veroorzaakt, door de speling, die zeer waarschijnlijk in het 
lager aanwezig is. Wat voor een effect de speling heeft op de metingen is niet geheel 
duidelijk. 
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AIleen de eigenfrequenties, die atlcomstig zijn van de radiale stijfbeden van het lager 
komen enigszins goed over. 
Ook bier is het onzinnig om de lagerstijfbeidsmatrix te berekenen uit de metingen. 

Aigemene opmerkingen 

Vande totale resultaten kan gezegd worden, dat bij een gecombineerde voorspanning van 
axiale-, radiale- en momentcomponenten de resultaten vrij goed zijn. Zeker bij hogere 
voorspanningen zullen waarschijn1ijk betere resultaten worden bereikt. Een gevaarlijke 
factor in deze is de onbekende uitwerking van de momenten op het lager in combinatie 
met de andere voorspanningen. Bij een te hoge momentbelasting in combinatie met een 
axiale belasting kunnen kogels los gaan liggen en moeten een of twee kogels zeer hoge 
krachten op nemen. 

De proefopstelling op zichzelf functioneert zeer goed voor dit soort metingen, doordat de 
stijfbeden van de onderdelen van de proefopstelling ver genoeg van de lagerstijfbeden af 
liggen. zodat de eigenfrequenties in het meetbereik voomamelijk atlcomstig zijn van de 
lagerstijfbeden. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

Als afsluiting van dit onderzoek zullen in de volgende paragraaf de conclusies worden 
getrokken betreffende de bruikbaarbeid van bet model van Lim en de bruikbaarbeid van de 
ontworpen proefopstelling. Daarna worden aanbevelingen gedaan, om de proefopstelling 
en metingen eventueel te verbeteren en dit onderzoek verder uit te diepen. 

7.1 Conclusies 

• Als eerste conclusie kan gezegd worden, dat de proefopstelling weI degelijk star 
aan de vaste wereld kan worden bevestigd. In de voorgaande onderzoeken zou 
blijken. dat dit niet mogelijk zou kunnen zijn, maar met voldoende bouten en een 
zware massa van bet lagerbuis is een zeer gunstige situatie te creeren. 

• De gebele meetopstelling is zeer goed geconstrueerd, zodat de eigenfrequenties van 
de verschillende onderdelen van de meetopstelling geen zicbtbaar overbeersende rol 
spelen. Hierdoor worden voomamelijk alleen de eigenfrequenties. die betrekking 
bebben op bet lager duidelijk gemeten. 

• Bij de metingen wordt er in geen van de gevallen de vijfde eigenfrequentie 
gemeten. De oorzaak hiervan moet gezocbt worden in bet feit, dat de opstelling 
niet in exact alleen in x- of y-ricbting aangeslagen kan worden. Aanslag in deze 
ricbtingen zou juist de vijfde eigenfrequentie goed zicbtbaar moeten maken. Bij de 
metingen vindt er ecbter een gecombineerde aanslag in x- en 8y-ricbting plaats, 
doordat bet lagerbuis de aanslag in x-ricbting verbinderd. 

• De uiteindelijke resultaten van bet experimenten, vergeleken met bet model zijn 
redelijk bevredigend. Het is duidelijk. dat bet model van Lim zeker in de goede 
ricbting zit. aangezien bij de metingen redelijk overeenkomende resultaten worden 
bereikt. De verschillen tussen de theorie en de experimenten kunnen aan zowel bet 
model liggen als aan de experimenten. Oorzaken biervan kunnen zijn: 

* 

* 

Door de passing van bet lager en bet lagerbuis is niet duidelijk of er 
nog speling in bet lager aanwezig is of dat bet lager onder spanning 
in bet lagerbuis is ingeklemd. 
Bij te boge momenten in combinatie met de axiale voorspankracht 
zouden misschien enkele kogels niet gebeel aan kunnen liggen, 
doordat bet moment aan een kant van bet lager de axiale voorspan
ning opbeft. Het is moeilijk na te gaan of dit werkelijk gebeurt. 

• Het gebruikte algoritme voor bet terugrekenen van de lagerstijfbeidsmatrix uit de 
gemeten eigenfrequenties voldoet zeer goed, zolang de lagerstijfbeidsmatrix gebeel 
gevuld is. Dit boudt in, dat er een gecombineerde voorspanning op bet lager 
aanwezig moet zijn van radiale en axiale kracbten en momenten. Is dit niet bet 
geval, dan kunnen er responsies ontstaan, die erg op elkaar lijken of nul worden, 
zodat bet probleem slecbt geconditioneerd is. 
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Als eindconclusie lean men stellen, dat de uiteindelijke meetopstelling zeer goed voldoet 
voor het doen van dit soort metingen. De resultaten geven aan, dat het model van Lim 
aardig overeenkomt met de praktijk. 

7.2 Aanbevelingen 

• Ben eerste aanbeveling die gedaan lean worden, is het gebruikte groefkogellager te 
vervangen door verschillende hoekcontactlagers met andere drukhoeken. Omdat het 
theoretische model van Lim ook voor dit soort kogellagers geldt, is er meer te 
zeggen over de bruikbaarheid van het model. 

• Ben mogelijkheid om de resultaten misscbien te verbeteren is het doen van 
experimenten met nog hogere belastingen. Hiervoor zouden uit veiligheidsoverwe
gingen weI sterkere pianostaaldraden gemonteerd moeten worden. Het is mogelijk, 
dat bij de bier uitgevoerde metingen nog met te lage voorspanningen is gewerkt 

• Aangezien het gebruikte algoritme bij een niet geheel gecombineerde belasting 
singulier wordt, is het misscbien raadzaam om een andere methode te ontwikkelen 
om de meetdata om te rekenen naar lagerstijfheden. Ben probleem bierbij is weI, 
dat er bij de metingen demping aanwezig is. 
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Berekening van K. voor bet lager FAG 6208 

Gegeven van de fabrikant: 

Kogeldiameter=Dk=II.906mm 
Steekcirkel=Dst.=60.00mm 
Aanvlijing binnenring=~=O.025 
Aanvlijing buitenring=k.=O.075 

rl=O.5(I+kt)=6.1018mm 
r.=O.5(I+k.)=6.3995mm 
Ao=r. +rcDk=O.5953mm 
rj =O.5Dst.-0 .5Dk+rj =30.1488mm 

Voor het berekenen van Ku. moeten de ver
schillende hoofdkromtestralen bekend zijn. 

Binnencing: RI= 
R2= 

Kogel: R3= 
Buitenring: Rs= 

R.,= 

c.o <36 

c.o ~36 

D. 

Fig. A.l: Afmetingen lager 

0.024047m 
-0.006102m 
0.OO5953m 

-0.035953m 
-0.OO6399m 

c.o
s

"" R6(R3+RJ "" 11.9601 
Rs (R3+RJ 

9 

K =0.63c.o -44 
4 

K",,0.787c.o-n 

Hieruit voIgt dan dat: KI ",,0.2756 en Ks =0.3792 
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Appendix B 

Bouwtekeningen van de proefopstelling 

De ontworpen proefopstelling zonder meetapparatuur bestaat uit de volgende onderdelen: 

aantal Omschrijving Materiaal 

1 Lagerhuis St37 

1 As Automaten chroomstaal 

1 Lager FAG 6208 

1 Borgbus St37 

1 Borgmoer FAGMK8 

1 Pianostaaldraad d=1.6 mm 1=8 m 

2 Spanblokje St37 

10 Inbusbout M16x70 

10 Railmoer M16 

10 Ring 9 

6 Inbusbout M6x16 

3 Draadspanners M6 

2 Inbusbout M4x14 

-I I- 12.00 

Fig B.l: Spanblokje 
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I I 
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Fig B.2: Lagerhuis 
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Uitwerking van de bewegingsvergelijking voor het model van de proefopstelling 

In deze appendix zullen de twee modellen, die in paragraaf 4.1 genoemd zijn uitgebreider 
worden behandeld. Als deze modellen ret!el uitgevoerd zouden moeten worden, zouden de 
modellen ec als voIgt uit zien. 

I I 
I' .... 
I I 

Pig C.l: Uitwerking model 1 Pig C.2: Uitwerking model 2 

Model 1 is een zeer complexe opstelling met veel veren, om in X-, y-, en z-richting 
krachten en momenten aan te brengen en op te vangen. Bij model 2 is dit complexe 
verenpakket niet meer nodig, omdat het lagerbuis nu als vaste wereld wordt beschouwd en 
omdat de veren in x- en y-richting van de as nu samen worden genomen in twee radiale 
veren, die onder een hoek kunnen worden geplaatst. Bij het complexe model was dit niet 
mogelijk, omdat er anders geen moment opgevangen zouden kunnen worden. 
De bewegingsvergelijkingen van deze twee modellen worden in de volgende twee 
paragrafen uiteengezet. 

C.I Uitwerking model I 

De matrices van de bewegingsvergelijking van model! zien er als voIgt uit: 

M=[:' ~.J K=[ K_ -K,_ HK.. 0] (C.l) 
- -K K 0 K 

-1..- -1..- -hw 

ma 0 0 0 0 mh 0 0 0 0 

0 ma 0 0 0 0 mh 0 0 0 

M"", 0 0 ma 0 0 M"", 0 0 mh 0 0 (C.2) 
-a -h 

0 0 0 Ja 0 0 0 0 Jh 0 

0 0 0 o Ja 0 0 0 o Jh 
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k}+Is 0 0 0 0 

0 k4+ks 0 0 0 

0 0 Ie, 0 0 

K = 12(k4 +k,J 
(C.3) 

-aw 
0 0 0 0 

4 

0 0 0 0 
12(k} +Is) 

4 

~ 0 0 0 0 

0 k6 0 0 0 

0 o ~+~+k}o+kl1 0 0 

K = R 2 (~+~ +k}O +ku) 
(C.4) 

-hw 
0 0 0 0 

2 

0 0 0 0 
R 2(~+~+k}o+kl1) 

2 

(C.5) 

~ is de lagerstijfheidsmatrix, die berekend wordt met het programma LAGER, voor een 
bepaalde belastingsituatie. 

C.2 Uitwerking model 2 

De matrices van de bewegingsvergeUjking van model 2 zien er een stuk eenvoudiger uit, 
doordat het lagerhuis nu a1s vaste wereld wordt beschouwd: 

M=M 
- -a 

K=K +k 
- -la,gcr -aw 

(C.6) 

De massamatrix M. is bier identiek aan die van model 1. 

De lagerstijfheidsmatrix wordt ook hier door het programma LAGER geleverd. 
De stijfheidsmatrix Kw heeft echter een heel andere vorm, doordat de veren in x- en y
richting samengevoegd zijn in radiale veren, die de krachten op de as overbrengen. 
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kXl +kx2 0 0 0 0 

0 kYl +kyl 0 0 0 

0 0 kzl 0 0 

K ,., 
1.:2 (kYl + kY:2) 

(C.7) 
-aw 

0 0 0 0 
4 

0 0 0 0 
1.:2 (kX1 + kx2) 

4 

met: kXl ,.,krtcosq.> 1 kx2 "" krlcosq:>:2 . kYl "" krlsinq.> 1 
. kY:2 = krlsinq:> :2 • • • 

Deze matrices worden ingevuld in formule (4.1), welke gebruikt gaat worden in de 
uiteindelijke modellering van de proefopstelling. De matrices zullen in een Matlab
programma worden verwerkt. zodat simulaties kunnen worden uitgevoerd met dit massa
veer-systeem. 
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Uitgebreide meetgegevens van het eenvoudige massa-veer-systeem 

Aangeslagen masSi Meting ~l f1 f2 

ql 8.15 17.01 21.05 

tstSOO4O q2 8.15 17.01 20.95 

q3 8.15 17.01 20.95 

q1 8.11 17.01 21.05 
m1 

tst50047 q2 8.15 17.01 20.95 

q3 8.15 17.01 20.95 

ql 8.12 17.01 20.95 II 
tstS0052 q2 8.15 17.01 20.93 

q3 8.15 17.01 20.95 

ql 8.15 17.01 20.87 

tst50057 q2 8.15 17.01 20.94 

q3 8.15 17.01 20.95 

ql 8.15 17.01 ~ 
m2 tst5OO62 q2 8.15 17.01 20.94 

q3 8.15 17.01 20.95 

ql 8.15 17.01 20.87 

tst50067 q2 8.15 17.01 20.94 

q3 8.15 17.01 20.95 

ql 8.11 17.01 20.94 

tst60003 q2 8.15 17.01 20.94 

8. 17.01 ........... -

ql 8.15 17.01 20.94 

m3 tst60008 q2 8.15 17.01 20.94 

q3 8.12 17.01 -----

ql I 8.15 17.01 20.95 

tst60017 q2 8.15 17.01 20.95 

q3 8.12 17.01 ----. 
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Fig. 0.1: De Frequentie-Responsie-functies van het model van tstSOO4O 
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Appendix E 

Uitgebreide meetresultaten van de uiteindelijke proefopstelling 

Aangezien het met overzichtelijk is om alle FRF·plaatjes van de modellen en metingen 
van de verschillende belastingsituaties te laten zien. zal in deze appendix: alleen de 
lagerstijfheidsmatrices van de modellen en de metingen en de foutenmatrices worden 
weergegeven. 

Als eerste zal de foutenmatrix worden weergegeven. die ontstaat door de mamer van 
rekenen binnen het algoritme, die de stijfheidsmatrix oplevert. in combinatie met het 
bepalen van de amplitudes door middel van de kleinste kwadraten methode. 

5.39d-3 2.04d-3 5.Sld-4 5.47d-2 1.00d-2 

2.04d-3 I.02d -4 2.2Sd-4 1.32d-3 1.22d-3 

EI"" 5.Sld-4 2.2Sd-4 1.45d-4 2.19d-3 2.52d-4 [%] 

5.47d-2 1.32d-3 2.19d-3 9.S2d-5 3.79d-4 

1.00d-2 1.22d-3 2.52d-4 3.79d-4 2.5ld-4 

Deze fouten zijn klein genoeg om dit algoritme bij verdere berekeningen te gebruiken. 
Nu zullen per belastingsituatie de verschillende matrices worden weergegeven: 

Belastingsituatie 2 

3.2OdS -S.32d7 -1.03dS -1.4S0d5 -6.26d5 

-S.32d7 2.97dS 1.02dS S.67d5 1.480d5 

K "" -1.03dS I.02dS S.4Od7 6.32d5 4.S3d5 
[N/m] 

-model [N/rad] 
-1.4Sd5 S.67d5 6.32d5 3.73d4 2.07d4 

-6.26d5 1.4Sd5 4.S3d5 2.07d4 3.91d4 

3.02dS -1.02dS -1.04dS -2.26d5 -6.04d5 

-1.02dS 2.76dS 1.0ldS S.06d5 1.99d5 

K "" -1.04dS 1.0ldS S.63d7 5.7Sd5 4.30d5 
[N/m] 

-Illding [N/rad] 
-2.26d5 S.06d5 5.7Sd5 4. 65d4 2.64d4 

-6.04d5 1.99d5 4.30d5 2.64d4 5.0Sd4 



Appendix E 56 

55 22.6 O.S 52.4 3.4 5.5 5.9 0.2 S.9 2.4 

22.6 6.9 1.0 7.1 34.2 5.9 6.4 0.3 7.1 5.S 

El ... O.S 1.0 0.3 S.5 10.9 [%] E2 ... 0.2 0.3 0.1 6.2 6.0 [%] 

52.4 7.1 S.5 24.9 27.7 S.9 7.1 6.2 23.7 14.7 

3.4 34.2 10.9 27.7 29.S 2.4 5.S 6.1 14.7 29.S 

Belastingsituatie 3 

3.2SdS -S.09d7 -1.05dS -1.75dS -7.19dS 

-S.09d7 3.02dS 1.04dS 9.97dS 1.75dS 

K = -1.05dS 1.04d8 S.Sld7 7.3SdS 557dS 
[N/m] 

-model [N/rad] 
-1.75dS 9.97dS 7.3SdS 3.S7d4 2.12d4 

-7.19dS 1.75dS 5.57dS 2. 12d4 4.14d4 

3.05dS -1.05dS -1.07dS -2.99dS -6.99dS 

-1.05dS 2.75dS 1.04d8 9.24dS 259dS 

K '" -1.07dS 1.04dS S.44d7 6.20dS 450dS [N/m] 
-mctiDa [N/rad] 

-2.99dS 9.24dS 6.20dS 4.31d4 2.51d4 

-6.99dS 2.59dS 450dS 251d4 4.SSd4 

7.0 30.4 2.3 71.4 2.7 7.0 7.5 0.7 12.5 2.0 

30.4 9.0 0.2 7.3 4S.2 7.5 S.3 0.1 7.3 S.4 

El ... 2.3 0.2 4.2 15.9 19.1 [%] E2 ... 0.7 0.1 1.1 11.S 10.7 [%] 

71.4 7.3 15.9 11.1 IS.1 125 7.3 11.S 10.4 9.3 

2.7 4S.2 19.1 IS.l IS.0 2.0 S.4 10.7 9.3 IS.0 

Bij de belastingsituaties 4 en 5 zijn geen ttgemetentt lagerstijfheidsmatrices berek.end, 
omdat er een slecht geconditioneerde matrix in het algoritme aanwezig is, die zeer grote 
rekenfouten veroorzaakt. Hierdoor zijn er dus ook geen foutenmatrices berekend. V oor 
deze belastingsituaties zullen dus alleen de lagerstijfheidsmatrices van het model worden 
weergegeven, welke zijn ingevuld in het programma LAGER. 
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Belastingsituatie 4 

2.64d8 -6.94dl 7.58dO -4.36d-l -1.66d7 

-6.94dl 2.64d8 -2.76dO 1.66d7 4.36d-l 

K = 7.58dO -2.76dO 3.12d7 O.OOdO O.OOdO [N/m] 
-model. [N/rad] 

-4.36d-l 1.66d7 O.OOdO 1.42d4 O.OOdO 

-1.66d7 4.36d-l O.OOdO O.OOdO 1.42d4 

Belastingsituatie 5 

1.32d8 2.06d7 O.OOdO O.OOdO O.OOdO 

2.06d7 1.34d8 O.OOdO O.OOdO O.OOdO 

K "" O.OOdO O.OOdO 3.96d6 6.97d4 -6.97d4 [N/m] 
-model [N/rad] 

O.OOdO O.OOdO 6.97d4 1.78d3 -7.86d2 

O.OOdO O.OOdO -6.96d4 -7.86d2 1.82d3 
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