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Voorwoord 

Dit afstudeeronderzoek is verricht binnen de vakgroep Fundamentele 
Werktuigbouwkunde van de Technische Hogeschool Eindhoven in samenwerking met 
de klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts b.v. te Asten. 

Op 
heeft geleverd aan het tot stand komen van dit afstudeerverslag. 
De firma Eijsbouts dank ik voor het vervaardigen van enige gegoten proef- 
modellen ten behoeve van dit afstudeeronderzoek. De heer Lehr van deze 
klokkengieterij wil ik bedanken voor het ter beschikking stellen van zijn 
rijke ervaringen met betrekking tot klokken en voor de bruikbare ideeën die 
hij heeft aangedragen. 
Binnen de vakgroep wil ik vooral Bert Sckoofs, mijn begeleider vanwege de TH 
Eindhoven, bedanken voor de prettige en leerzame begeleiding. Mede door de 
suggesties en nieuwe ideeen die hij naar voren heeft gebracht tijdens de 
vele diskussies, heeft dit afstudeeronderzoek geleid tot een positief eind- 
resultaat (een grote-terts klok). De overige leden van de vakgroep 
Fundamentele Werktuigbouwkunde dankt ik voor de getoonde belangstelling, 
hulp en de plezierige werksfeer tijdens het af studeren. 
Tot besluit bedank ik mijn vrouw Mieke voor het mogelijk maken van mijn 
studie en voor de interesse die zij steeds getoond heeft voor mijn studie. 

deze plaats wil ik iedereen bedanken die op enigerlei wijze een bijdrage 
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SAMENVATTING 

In 
terts klok beschreven. 
De klank van een luid- of karillonklok wordt o.a. gekenmerkt door de kleine- 
terts in zijn boventonenreeks. Op grond van muzikale overwegingen is het 
interessant om een klok met een kenmerkende grote-terts te konstrueren. 
Een belangrijke aanzet voor dit onderzoek is gegeven door ir. F.G.J. van 
Asperen in zijn afstudeer onderzoek “Het optimaliseren van de eigen- 
frequenties van axiaal-symmetrische konstrukties, toegepast op een luid- of 
karillonklok. Ir 
Er is een programma geschreven dat een flexibel geometrisch model van de 
klok konstrueerd waarmee het elementenmodel gekoppeld wordt aan de ontwerp- 
variabelen in de vorm van de straal en de wanddikte op diverse plaatsen. 
Hierbij is gebruik gemaakt van interpolatie funties in de vorm van kubische 
splines. Dit programma is gekoppeld aan het door van Asperen ontwikkelde 
programma DYNOPT, zodat het mogelijk is voor zeer uiteenlopende vormen van 
de geometrie de eigenfrequenties en de afgeleiden van de eigenfrequenties 
naar de ontwerpvariabelen te bepalen. 
Het blijkt goed mogelijk niet behulp van de afgeleiden van de relatieve 
frequenties naar de ontwerpvariabelen (gradiënten) een geometrie voor de 
klok te bepalen die al enigszins, maar muzikaal gezien onvoldoende, het 
ideaal van de grote-ter t s  klok benadert e 
Vervolgens is met behulp van de statistische theorie van proefopzetten, die 
zodanig is aangepast dat gradiënten ook meegenomen worden, een zogenaamde 
numerieke proefopzet geformuleerd. Uit de daarna uitgevoerde elementen- 
methode-analyses een gereduceerd rekenmodel afgeleid in de vorm van een 
polynoom voor ieder van de zes relevante relatieve frequenties van de klok. 
Elk polynoom is een funktie van zeven ontwerpvariabelen. 
Met dit gereduceerd model is gezocht naar een benaderingsoplossing voor de 
optimale kombinatie van waarden voor de ontwerpvariabelen zodanig dat de zes 
relatieve frequenties binnen grenzen aan het ideaal voor de grote terts klok 
voldoen. Dit gebeurt door over het te onderzoeken gebied (tussen onder- en 
bovengrens van de ontwerpvariabelen) een rooster te leggen. Het roosterpunt 
dat het beste aan het ideaal voor de grote terts voldoet, levert het gezoch- 
te optimum. 

dit afstudeerverslag wordt het onderzoek naar de geonietrie van de grote- 

is 
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Op bovenstaande manier zijn een aantal geometrien gevonden die stembaar aan 
het ideaal voor de grote terts klok voldoen. Alle geometriEn met een karak- 
teristieke grote terts hebben een uitstulping ( "bult" ) halverwege de flank 
van de klok. 
Van de geonietrie die het beste aan liet ideaal van de grote terts klok 
voldoet is een proefklok gegoten door klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts 
B.V. te Asten. Deze klok i s  met sukces gestemd, zodat het ideaal van de 
grote terts klok gerealiseerd is. De firma Eijsbouts heeft op de vorm van 
deze klok (met als belangrijkste karakteristiek de uitstulping van de flank) 
oktrooi aangevraagd onder nummer OA.85.00927NED gedeponeerd op 28 maart 
1985.  
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1.0 Inleidins 

De huidige westerse luid-en karillonklokken worden gekenmerkt door de kleine 
terts in hun boventonenreeks. Op grond van muzikale overwegingen is het in- 
teressant om een klok met een kenmerkende grote-terts te konstrueren. Uit 
recent onderzoek ( [13] ,  Houtsma en Tholen), waarbij een grote terts klok 
elektronisch is gesimuleerd, is het volgende gebleken: 

1. Musici die geen karillon bespelen geven de voorkeur aan een grote terts 
karillon, vooral a l s  de muziek in majeur geschreven is. 

2 .  Musici die een karillon bespelen (beiaardiers) geven de voorkeur aan een 
konventionele kleine terts karillon, zowel voor muziek in mineur als in 
majeur. De beiaardiers geven de voorkeur aan hetgeen vertrouwd klinkt 
(kleine terts karillon). 

Een belangrijke aanzet voor het onderzoek naar de geometrie van de gr0t.e 
terts klok is gegeven door ir.F.G.J. van Asperen in zijn afstudeeronderzoek 
"Het optimaliseren van axiaal symmetrische konstrukties" [I]. Het door van 

Asperen gemaakte rekenprogramma "DYNOPT" zal uitgebreid en gebruikt worden. 
Aangezien de muzikale en theoretische achtergronden nogal  kompiex zijn en 
niet in het kader van dit onderzoek vallen, wordt verwezen naar de litera- 
tuur op dit gebied (o.a. [S],Lehr, H.3 en H.4; [ 3 ]  Willemse, H.4 t/m H.6) 
en zullen in het hiernavolgende slechts de voor ons interessante gevolg- 
trekkingen de revue passeren. 
Met betrekking tot de boventonen zj.jn van CCn alleen klinkende klok uit 
muzikaal oogpunt alleen relatieve frequenties ofwel frequentieverhoudingen 
van belang. Een specifieke verhouding noemt de musicus een interval. Een 
specifieke boventoon van een klok met bijbehorende trillingsvorm noemt de 
klokkengieter een partiaal. 
In de klok treden zowel buig-, rek-, torsie- als longitudinale trillingen 
op. Uit akoustische overwegingen zijn alleen buigtrillingen van belang. 
Indien de klok in een van zijn hoorbare frequenties geëxciteerd wordt, dan 
wordt in langsrichting een van de trillingvormen zoals schematisch is 
weergegeven in figuur î.1W waargenomen. Wordt de trilling in omtrekrichting 
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bekeken , dan wordt een van de trillingsvormen zoals weergegen in fig. 1.18 
gevonden. Een kombinatie van twee zulke trillingingsvormen levert een totaal 
trillingspatroon op voor buigtrillingen. Samenvoegen van de bijbehorende 
kodering (fig. I. I) levert de partiaalkode op, bijvoorbeeld G-2, P-2, 1-3, 
11-3 etc.. 
Voor de konventionele klok zijn de nomenklatuur en de relatieve frequenties 
van de belangrijkste intervallen gegeven in tabel 1.1. De in de tabel 
voorkomende eenheid cents wordt o.a. veel gebruikt door klokkengieters. In 
tegenstelling tot hetgeen in de muziek algemeen gebruik is wordt door de 
klokkengieter niet genormeerd op de partiaal grondtoon maar op de partiaal 
oktaaf: 

1200*LOGf4f/fo) 
freq. verh. in cents = 

LOG(2) 
1.1 

met fo = . . . . <frequentie van het oktaaf> 
en f = . . . . <beschouwde frequentie> 

Volgens de muziektheorie geldt: 1/2 toon = 100 cents 
1/1 toon = 200 cents 

Volgens formule 1.1 is het oktaaf genormeerd op 2400 cents (volgens de 
muziektheorie heeft het oktaaf een waarde van 1200 cents, terwijl de priem 
per definitie O cents is). Om de cents-waarde van de tonen in 
overeensteming te brengen niet de in de muziektheorie gehanteerde waarden 
zou men iedere partiaal met 1200 cents moeten verminderen. 
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( A )  in langsrichting 

2 3 

5 6 

(BI in omtrekcrichting 

4 

enz. 

enz. 

Fig. 1.1.: Buigtrillingen van een klok met bijbehorende kodering. 
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De klokkengieter maakt bij het ontwerpen van een klok onderscheid tussen 
luid- en karillonklokken. Voor luidklokken wordt nog de middeleeuwse reine 
stemming gehanteerd die een harmonisch volmaakt bouwwerk is voor kkn 
toonsoort. Voor verschillende toonsoorten zoals een karillon die bezit is de 
reine stemming niet bruikbaar. Sinds de achttiende eeuw wordt door wersterse 
komponisten alleen nog maar de evenredig zwevende stemming gehanteerd, zodat 
ket vanzelf spreekt dat een karillonklok aan dit stemmingsprincipe moet 
voldoen. 
De frequentieverhoudingen, zoals weergegeven in tabel 1.1 ,  omvatten de 
kleine drieklank. In de praktijk blijken de tonen van een gegoten klok niet 
aan de in de tabel gegeven waarden te voldoen. Bet blijkt wel mogelijk door 
plaatselijk materiaal langs de binnenkontour weg te nemen, de tonen te beïn- 
vloeden, het zogenaamde stemmen van de klok. Fig. 1 . 2  geeft de inloed van 
plaatselijke verdunning aan de binnenzijde van de klok op de relatieve fre- 
quenties voor de le vijf partialen, de zogenaamde stemgrafieken. 
Tabel 
grote drieklank met als karakteristiek de grote terts. 
Het enige verschil tussen tabel 1 . 1  en 1 . 2  is de relatieve frequentie van de 
tweede boventoon de partiaal 1-3 (kleine resp. grote terts) 

1 . 2  geeft de relatieve frequenties voor een klok met een kenmerkende 
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muz ika 1 e 
benaming v/h 
in ter va 1 

Grondtoon 

Priem 

Kleine terts 

Kwint 

Oktaaf 

Duodeciem 

I 
I 

Dubbeloktaaf 

Par tiaal 
code 

G-2 

P-2 

1-3 

11-3 

1-4 

1-5 

1-6 

reine stenuaing 
(luidklok) 

foktaaf /f 

4.0000 

2.0000 

I. 6666 

1.3333 

1 .o000 

O. 6666 

O. 5000 

cents 

O 

1200 

1516 

I902 

2400 

3102 

3 600 

~- 

evenredig zwevende stemming 
(karillonkloi 

oktaahf 

224/12 = 4.0000 

2I2/l2 = 2.0000 

2O’I2 = 1.0000 

f7’I2 o 0.6674 

2-j2’12 = 0.5000 

cents 

O 

1200 

1500 

i 900 

2 400 

3100 

3 600 

Tabel. 1.1: De belangrijkste relatieve frequenties foktaaf /i van de oktaaf- 

frequentie t .o.v.  de boventonen voor een konventionele klok, met 
de kleine terts als kenmerk. 
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muzi ka1 e 
benaming v/h 
interval 

Grond toon 

Priem 

Grote terts 

Kwint 

Oktaaf 

Duodeciem 
i 
1 

Dubbeloktaaf 

Tabel 1 . 2 :  De 

Partiaal 
code 

G-2 

P-2 

1-3 

11-3 

1-4 

1-5 

1-6 

reine stemming 
(luidklok) 

foktaaf /f 

4.0000 

2 .0000 

1 .6000  

1 .3333 

1 .o000 

O. 6666 

O. 5000 

cents 

O 

1200 

1586 

1902 

2400 

3 102 

3 600 

belangrijkste relatieve 

evenredig zwevende stemming 
(karillonklol 

oktaahf 

224/12 = 4 .0000  

2 j 2 / l S  = 2 .0000  

28/12  z 1.5874 

25/12 2 1.3348 

2O/I2 = 1.0000 

f 7 / I 2  0 .6674 

2 -12 /12  = 0.5000 

cents 

O 

1200 

1600 

1900 

2 400 

3 100 

3600 

frequenties foktaaf /f van de 

oktaaffrequentie t.o.v. de boventonen voor een (nog niet 
bestaande) klok, met de grote terts als kenmerk. 
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f g h  i a b c 3  

g-ro n d t  oon 

.- priem 

~ I kleine terts 

af  f 
oktaaf 

Fig. 1.2: Stemgrafieken van een konventionele klok. 
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1 .1 Probleemstellins en stratesie 

Uit het onderzoek van Van Asperen [I] is gebleken dat de geometrie van de 
"grote-terts klok", indien deze bestaat niet gerealiseerd kan worden door 
het op een geschikte wijze stemmen van de konventionele klok, maar dat een 
meer ingrijpende geometrie-aanpassing nodig zal zijn. 
Het uitgangspunt is dat de geometrie niet "konventioneel" hoeft te zijn 
terwijl esthetische overwegingen geen rol spelen. 
De volgende werkwijze zal gehanteerd worden: 

1. Konctruktie van een flexibel geometrisch model voor de klok waarmee het 
elementenmodel gekoppeld wordt aan de ontwerpvariabelen (b.v. straal 
en dikte op diverse plaatsen). Er wordt naar gestreefd om met weinig onk- 
werpvariabelen een flexibel model te genereren. 

2. Wet behulp van de statistiek van proefopzetten die zodanig aangepast is 
{door ir. A.J.G. Schoofs) d a t  gradiënten ook meegenomen worden, wordt een 
zogenaamde numerieke proefopzet geformuleerd. Uit de daarna uitgevoerde 
elementen-methode-analyses wordt een gereduceerd rekenmodel afgeleid. Op 
basis van dit model wordt naar een benaderings oplossing(en) voor liet 
optimalisering-probleem gezocht. 

3. Indien nodig, vanuit de gevonden benaderings oplossing(en) verder 
optimaliseren niet direkt gebruik van de elementen-methode als  analyse 
gereedschap. Het programma DYNOPT zal daartoe zodanig aangepast worden 
dat naar relatieve frequenties geöptimaliseerd kan worden i.p.v. naar 
frequenties. 

Een moeilijkheid is de hoge nauwkeurigheid waaraan de relatieve frequenties 
moeten voldoen. De intervallen tussen de oktaaftonen grondtoon, priem en 
oktaaf mogen niet meer dan 5 cents (dit is ongeveer 0.3 % >  afwijken. De 

intervallen welke de partialen terts en kwint met de oktaaftonen vormen 
mogen niet meer dan 15 cents (dit is 0.9 % )  afwijken. 
Alleen via stemmen is een dergelijke nauwkeurigheid te bereiken; we hopen 
via rekenen zover .te komen dat via stemmen het eindresultaat bereikt kan 
worden. 
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Daar de terts na het stemmen nog I 5  cents mag afwijken is het voor ons niet 
nodig onderscheid te maken tussen luid- of karillonklok; een grote .terts die 
na het stemmen groter is dan 1585 cents en kleiner is dan 1601 cents is voor 
beide kloktypen akseptabel. 
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2.0 Geometrisch model van de klok 

De toonhoogte waarop een klok ervaren wordt ligt èèn oktaafinterval (1200 

cents) beneden de partiaal 1-4 (het oktaaf). Voor een goed gestemde klok zal 
deze toonhoogte gewaarwording, ook wel slagtoon genoemd, samenvallen met de 
partiaal Priem (zie tabel 1.1). 

Het profiel is de (halve) doorsnede van de klok, fig. 2.1 geeft het profiel 
en het model van een konventionele klok. 
De klokkengieter gaat bij het ontwerpen van een klok uit van het profiel van 
een reeds bestaande klok welke een slagtoon heeft die niet te sterk afwijkt 
van de toekomstige klok. Door gebruik te maken van een rijke ervaring kan de 
klokkengieter een nieuwe klok ontwerpen die een andere slagtoon heeft dan 
een reeds bestaande klok, maar wel dezelfde toonstruktuur. 
Daar er nog geen grote-terts klok bestaat is deze methode van ontwerpen voor 
de klok niet te gebruiken. Wel heeft de klokkengieter door min 
of meer extreme profielkorrekties zoals slagring uitbuigen, brede klok, hoge 
klok, dunne klok enz. getracht tendenzen te ondekken die tot de grote-terts 
klok zouden kunnen leiden. Tot op heden evenwel zonder resultaat. Uit het 
onderzoek van Van Asperen [ I ]  is gebleken dat het niet mogelijk is de geome- 
trie de grote-terts klok te realiseren door het op een geschikte wijze 
stemmen van een konventionele klok. 
In dit hoofdstuk wordt een flexibel geometrisch model voor de klok gekon- 
strueerd waarmee het mogelijk is de het profiel van de klok te beschrijven. 

grote-terts 

van 
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.-- sie-mand 
__I_P letterrand 

I J 

slagring 

Fig .  2 .1 :  de onderdelen van de klok. 
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Gestreefd wordt naar een model met zo weinig mogelijk ontwerpvariabelen. De 
reden hiervoor is de volgende: dit geometrisch model zal gebruikt worden om 
met behulp van DYNOPT en de statistische theorie van proefopzetten een gere- 
duceerd model voor de relatieve frequenties af te leiden. Het aantal uit te 
voeren berekeningen om dit gereduceerd model te bepalen neemt exponentieel 
toe met het aantal ontwerpvariabelen. Voor een nadere toelichting wordt ver- 
wezen naar hoofstuk 4 . .  

Als ontwerpvariabelen kiezen we voor de straal en de wanddikte op diverse 
plaatsen. Net het hierna te behandelen programma GEOUSE wordt een geome- 
trisch model voor de klok gekonstrueerd waarmee het elementenmodel gekoppeld 
wordt aan de straal en de wanddikte op diverse plaatsen. 
Enige berekeningen zijn uitgevoerd om de resultaten van het programma 
GEOUSE te vergelijken met een door Van Asperen C l ]  gemaakte elementverde- 
ling. 
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2. f opbouw model 

Het profiel van de klok kan op diverse manieren beschreven worden, drie voor 
de hand liggende methoden zijn: 
1. Op een aantal plaatsen is  de straal voorgeschreven. Door deze punten 

wordt een vloeiende lijn getrokken welke in het vervolg de profiellijn 
genoemd wordt. Op een aantal plaatsen, die niet noodzakelijk samen hoeven 
te vallen met de punten waar de straal voorgeschreven is wordt loodrecht 
op de profiellijn de dikte uitgezet. Links en rechts van de profiellijn 
krijgt men ZO een aantal punten waardoorheen een vloeiende lijn getrokken 
kan worden: de binnen- respektievelijk de buitenkontour van het profiel. 
Fig. 2.1.1 geeft de aldus gevormde geometrie. 

Fig. 2.1.1: beschrijving profiel, methode 1 

2. De binnen- respektievelijk buitenkontour zijn bei6e gekarakteriseerd door 
een. aantal punten waar de straal voorgeschreven is. Door deze punten 
wordt een vloeiende lijn getrokken waardoor het profiel van de klok 
gedefinieerd is (fig. 2.1.2). 

Fig. 2.1.2: beschrijving profiel, methode.2 
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3. De binnenkontour is gekarakteriseerd door een aantal punten waar de 
straal voorgeschreven is. Door deze punten wordt een vloeiende lijn ge- 
trokken waarmee de binnenkontour gedefinieerd is. Loodrecht op de binnen- 
kontour wordt de dikte uitgezet, door de eindpunten van de Clikten wordt 
een vloeiende lijn getrokken waardoor de buitenkontour vastligt (fig. 
2.1.3). 

Fig. 2.1.3: beschrijving profiel, methode 3 .  

Methode 1 en 3 zijn nagenoeg identiek, het nadeel van methode 2 is dat de 
dikte niet expliciet als ontwerpvariabele in het model zit. Gekozen wordt 
voor methode 1, daar deze goed bruikbaar is en het beste aansluit bij de 
werkwijze van de klokkengieter. 

2.1.1 Profielliin 
Als profiellijn is gekozen voor een interpolatie funktie in de vorm van de 
kubische spline, zie fig. 2.1.4. De kubische spline is een stuksgewijs 
polynoom van de orde 3.  Het voordeel van een kub. spline t.o.v. een poly- 
noom van hoge orde is een veel geringere kans op ongewenste slingeringen, 
terwijl de kub. spline een grotere verscheidenheid aan kurves kan beschrij- 
ven en veel sneller te evalueren is. Welliswaar is de kub. spline slechts 
tot en met de 2e afgeleide kontinu terwijl een polynoom van hoge orde een 
veel hogere graad van kontinuiteit heeft; voor de geometrie beschrijving is 
de differentieerbaarheid van de kubische-spline echter ruimschoots voldoen- 
de. Bijlage A geeft een beschríjving van de kubische spline. 
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I 
00 15 ZE 35 40 50 6W 70 813 90 1 00 

Fig. 2 . 1 . 4 :  profiellijn gedefinieerd m.b.v. een kubische-spline. 

De kub. spline is een 66n-&n duidige funktie: bij iedere onafhankelijk 
variabele hoort slecht é6n afhankelijk variabele. Als onafhankelijk varia- 
bele wordt de axiale koördhaat van de klok gekozen; de radiale koördinaat 
wordt de afhankelijk variabele. Door deze keuze van afhankelijk en onafhan- 
kelijk variabele zijn de profiellijnen volgens fig. 2.1.5 te beschrijven, de 
profiellijnen volgens fig. 2 . 1 . 6  zijn echter uitgesloten. 
Mocht later blijken dat de klasse van Cèn-6ên duidige profiellijnen niet de 
grote-terts klok opleveren, dan kan alsnog tot een andere keuze wan afhanke- 
lijk en onafhankelijk variabele besloten worden. 
Gekozen wordt. voor een vaste hoogte van de klok. Ondanks een vaste hoogte is 
het model no9 zeer flexibel: met een vaste hoogte is het toch mogelijk om de 
meest uiteenlopende vormen voor de profiellijn te beschrijven, van een 
extreem wijde tot een zeer smalle vorm. Fig. 2 . 1 . 7  geeft een aantal 
voorbeelden. 
Muzikaal gezien is een vaste hoogte geen beperking, omdat het principe van 
dynamische gelijkvormigheid geldt: indien alle afmetingen met een factor 2 
vergroot worden, dan worden de frequenties van de partialen met een factor 2 

gereduceerd (123 ,  Lehr, H.5). 
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Fig. 2.1 . 5  : &én-&& duidige prof ielli jnen . 
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Fig. 2.1.7: uiteenlopende vormen voor de profiellijn. 
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2 . 1 . 2  DikteverlooP 
Nu de profiellijn vastligt wordt een nieuwe koördinaat geïntroduceerd: de 
bsoc$coÖräinaat q . Zie fig. 2 . 1 . 8  voor definitie. 

i , ,,--I_P 
ñ $ 0  20 38 4 0  50 C 0  -5 

- ,  80 SO I 05 
X 

Fig. 2 . 1 . 8 :  definitie basykoördinaat 

De dikte wordt loodrecht op de profiellijn gedefinieerd: 1/S dikte rechts em 
1/2 dikte links van de profiellijn. Zie fig. 2 . 1 . 9 .  

De dikte en de koördinaat q spannen samen en orthogonaal assenstelsel op. 
Het punt i in dit assenstelsel wordt nu gekarakteriseerd door (qi, si). Door 

een vloeiende lijn door deze punten te leggen ligt het dikteverloop over de 
profiellijn vast. Bekend is nu s = s(T\) .  Daar q = q(x) is nu dus ook s als 
funktie van x bekend: s((qfx)) = s l x ) .  
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Fig. 2.1.9: definitie van de dikte. 

Als 
te weten: 

vloeiende lijn voor het dikteverloop zijn twee mogelijkheden uitgewerkt 

- Tussen twee punten (qi,si) en (qi+ltsitl) verloopt de dikte volgens een 

cosinus funktie (fig.2.1.10). 
Voor qi<= q <= Q ~ + ~  geldt: 

fl - Qi 
"it1 - qi 

s = si +pi+l- 1 -COS( 

- Door alle punten waar de dikte is voorgeschreven wordt een kubische 
spline gelegd (fig. 2.1.11). 

S, 
h 

Si*% - -  ~ 

'?i z i+r %i+, 2 1+3 " 7  
Fig.2.1.10: dikte verloop m.b.v. COS. funktie. 
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Fig. 2.1.11: dikteverloop m.b.v. kubische spline. 

Welke van de twee mogelijkheden zal worden gekozen komt later aan de orde. 

2.1.3 ToeuePast tvPe element. 
In het te gebruiken programma DYNOPT zijn twee type elementen gelmplemen- 
teerd, te weten: 
- een isoparametrisch 6-knoops axiaalsynimetrisch Fourier element (TRIAX6) 

- een isoparametrisch 8-knoops axiaalsymmetrisch Fourier element (QUAX8) 

Gekozen wordt voor toepassen van het 8-knoops element omdat het dan mogelijk 
is in de dikterichting te volstaan met &n element, terwijl bij een 6-knoops 
element minimaal twee elementen over dikte Pichting gedefinieerd moeten 
worden. Figuur 2.1.14 toont dit. 
Voor een identieke vormbeschrijving (aantal knooppunten op de binnen en bui- 
tenkontour) heeft men derhalve 2x zoveel TRIAX6-elementen nodig als QUAXS- 
elementen. 
Aan het eindpunt van de profiellijn kan mensals daar de dikte nul is,als 
laatste element een TRIAXS element toepassen. 

([I], bijlage A, Van Asperen). Fig. 2.1.12. 

([l], bijlage BI Van Asperen). Fig. 2.1.13. 

6 
n 
.2 

2 3 
I 

Fig. 2.1.12: TRIAX6-element. 
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5 

t =  

4 

Fig. 2.1.13: QUAX8-element. 

,. 1 L 3 

Figuur 2.1 a 14: Elementverdeling m.b.v. T R I M 6  resp. QUAX8-elementen. 
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2.1.4 Elementverdelinq 
Gestreefd is naar een elementverdeling, waarbij het mogd 
elementen een goede vormbeschrijving te gegeven. Uitgegaan is derhalve van 
&n laag elementen over de dikte hetgeen eenvoudig uit te breiden is tot 
meerdere lagen. 
De elementverdeling is afhankelijk van de manier waarop het dikteverloop 
beschreven. 
Bi.] een cosinusvorniig verloop van de dikte valt het punt waar de dikte voor- 
geschreven is samen met een elementgrens die loodrecht op de profiellijn 
staat. elk interval tussen twee voorgeschreven dikten moet het aantal 
elementen appart opgegeven worden. Fig.2.1.15 geeft een dergelijke element- 
verdeling. 
Bij een dikteverloop dat m.b.v. een kubische spline beschreven wordt moet 
het totale aantal elementen waarin men de geometrie wil verdelen worden 
opgeven. De elementen worden dan gelijkmatig over de gehele profiellijn 
verdeeld, 
Fig. 2.1.16 geeft hiervan een voorbeeld. 

is met weinig 

Voor 

Fig. 2.1.15: COS. dikte-verl. Fig 2.1.16 Kub.-spline dikte-verl. 
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2.1.5 Elementnummerinq 
Elementnummer @Taan de kop van de klok bij het begin van de profiellijn; en 
verder zijn de elementen oplopend genummerd met hoogste elementnummer aan 
einde van tie profiellijn. 
Fig. 2.1.17 geeft de elementnummmering en de globale knooppuntsnummering. 

2.1.6 Knoomuntsnummerinq 
-Lokaal volgens fig. 2 . 1 . 1 2  resp. 2.1 .13 .  

-Globaal : Bij elke elementgrens loodrecht op de profiellijn zijn steeds 
drie knooppunten gedefinieerd welke oplopend genummerd zijn, het 
laagste nummer ligt op de binnenkontour, het hoogste op de bui- 
tenkontour. De punten tussen elementgrenzen op de binnen resp. 
buitenkontour, zijn ook oplopend genummerd. 

Uitgaande van bovenstaande werkwijze zijn twee programma’s geschreven: 
-GEOUCECOS; cosinusvarmig verloop van de dikte. 
-GEOUSEB ; dikteverloop m.b.v. kubische spline beschreven. 
Beide programma zijn alleen te gebruiken in kombinatie met het programma 
DYNOPT te gebruiken. 
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2.2 Beschriivins GEOUSEB 

Naar later zal blijken biedt meshgenerator GEOUSEB betere resultaten dan 
GEOUSECOS. Om deze reden en omdat de essentiële verschillen in het voorgaan- 
de aan de orde zijn geweest, zal alleen het programma GEOUSEB (dikte m.b.v 
B-spline beschreven) behandeld worden. Bijlage B geeft een gebruikshand- 
leiding van het programma GEOUSEB. 

INVOER : 
M...........aantal voorgeschreven stralen 
N...........aantal voorgeschreven dikten. 
Nel.........elementaantal. 

N 

R(1 .. M) ..... voorgeschreven stralen. 
. . . .  .exak.t aantal knooppunten. kP"" 

S ( l  .. N) . . . . .  voorgeschreven dikten. 
Xr(l ... M) ... axiale 

XS(l ... N) ... axiale 

koördinaten van de voorgeschreven stralen, er 

moet gelden Xii) < Xii+l). 

kaördinaten van de voorgeschreven dikten, er 

moet gelden XSi) < XSii-I). 

UITVOER : 
elementverdeling in de vorm van de radiale en axiale koördinaten 
van de globale knooppunten. Topologie moet men zelf opgeven in de 
invoerfile van DYNOPT. 

2 . 2 . 2  Profielliin. 
Aan 

bepaald. 

radiale koördinaat. 

de hand van (Xr(i)rR(i)) niet i = l,...rPi wordt de kubische spline Br(x) 

Voor elke axiale koördinaat x met Xr(l) = < x < = X(M) is Br(x) de 
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Voor elke axiale koördinaat van de punten waar de dikte is voorgeschreven 
wordt met E (x) de bijbehorende radiale koördinaat bepaald. 

De relatie tussen axiale koördinaat x en boog-koördinaat q : 

r 

Met y = y(x), q = q(x,y) = q(x) zie fig. 2.1.8. 
De koppeling tussen q en x wordt in het programma als volgt gerealiseerd: 
- Op N plaatsen is de dikte voorgeschreven waarmee de profiellijn in N-1 
intervallen wordt verdeeld. N >= 4. 

- Voor elk interval wordt de axiale as in 100 stappen verdeeld dus: 
voor interval i geldt axiale koördinaat Xs(i) en Xs(i+l) 

De axiale as is dus in (N-1)*100 intervallen verdeeld welke door 
k = (N-1)*100+1 axiale posities Xl(jl1 j=lf...fkI vastgelegd worden. Met 

Er(x) zijn de bijbehorende radiale koördinaten te berekenen: 'Yl(]) niet 

j = 1,2,3,...,k 
Door de 

krijgen we een zeer goede benadering voor de profiellijn. 
De boogkoördinaat q is nu te benaderen met de formule: 

opeenvolgende punten Xl(j), Yl(j) via rechte lijnen te verbinden 

j = 1r2f31....fk 



2. 17 

2.2.2 Dikteverloop 
In k punten is nu bekend: 

de axiale koordinaat Xl1 

de radiale koördinaat Yl1 

de boog koördinaar ql. 

Voor de punten 'i, 101, 201, ,(N-lf*IOOtl is de di.kte S loodrecht op de 
profiellijn voorgeschreven. Samen met; de bijbehorende boogkoördinaat hebben 
we N punten in een orthogonaal stelsel ( q I S ) .  Door deze punten wordt weer 
een kubische spline gelegd waarmee de dikte als funktie van de 
boogkoördinaat q vastligt: Bs(qIr q1 <= q <= q 

K 

2.2.3 De elementenverdelins. 
Aantal elementen : 

We kiezen voor een gelijkmatige verdeling van de elementen over de pzof ie l -  

lijn I dus de lengte per element Lel= L/Nel. De halve elementlengte over 

profiellijn noemen we RlE dus 

Op de profiellijn moeten we zodanig (2*Ne1 t 1 ) punten leggen dat de a f -  

stand over de profiellijn ongeveer R1 is. Dit is als volgt gerealiseerd: 

Poor afwisselend een aantal intervallen (elk interval is een term van 
rechterlid vergl. 2.2.11) te sommeren die samen net iets groter resp. net 
iets kleiner zijn dan RI (het zou namelijk puur toeval zijn als de inter- 

vallen gesommeerd precies de lengte R, hebben) vinden we de gewenste punten 

* 

R1 = 0.5Le1. 

J. 

op de profiellijn. 
Voor 2*Ne1+ 1 punten die gelijkmatig over de 

nen we nu de axiale koördinaat x , de radiale 

dinaat q en de dikte Bs(q).  

profiellijn verdeeld zijn ken- 

koordinaat Br(x), de boogkoör- 

De hellingshoek van de profiellijn is eenvoudig bepalen door de eerste afge- 
leide van de kub. spline voor de profiellijn te bepalen. Als de helling 
bekend is is ket eenvoudig om de dikte loosecht op de profiellijn u i t  .te 
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zetten 
tievelijk buitenkontour hoort. Zie fig. 2 . 2 . 1 .  

zodat bij elk punt op de profiellijn een punt op de binnen- respec- 

I 

fig. 2 . 2 . 1 :  Bepallino dikte ; 

u = ARCTAN (Bpl(X) ) 

Axi = 0.5*Bs(q)*SIN(or) 

Ayi = 0.5*Bs(q1*COS(a) 

Punt op de profiellijn: (xi' yi) 

bijbehorende punt op binnenkontour (xi+ Axi, yi- Ayi) 

bijbehorend punt op buitenkontour (xi- Axì, yit Ayi) 
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Elk element is gekarakteriseerd door 8 knooppunten: 
Drie 3 op de binnen- respectievelijk buitenkontour en twee op de 

profiellijn. Op de profiellijn liggen per element welliswaar 3 punten, 
maar het middelste punt dient slechts als hulppunt ter bepaling van de 
elementrand op binnen- resp. buitenkontour. 

Voor het aantal knooppunten geldt : 
Alle elementen QUAX8 : N = 5*Ne1 + 3 kP 
bf é4nTRIAX6 el., overige QüAX8 : N = 5*Ne1 + 1 kP 

Als N aangeeft; dat Ret laatste element (ter plaatse van de slagring) een 

TRIAX6-element moet zijn, dan zorgt hek programma ervoor dat aan het 
eindpunt van de profiellijn de punten op de binnenkontour, profiellijn en 
buitenkontour samenvallen. 
De koppeling tussen globale en lokale knooppunten en overige niet genoemde 
relevante gegevens voor de elementenmethode-berekening moet men in de 
invoerfile van het progranima DYNOPT opgeven. 

kP 
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2 . 3  Keuze meshqenerator, invloed elementverdelino. 

Teneinde na te gaan welke van de twee meshgenerator; GEOUSECOS en GEOUSEB de 
beste resultaten geeft zijn een aantal berekeningen uitgevoerd. 
Voorts 
ment aan het einde van de slagring, TRIAX6 versus QUAXI), onderzocht. 
Gestreefd wordt naar een bevredigende beschrijving van de konventionele klok 
met slechts weinig ontwerpvariabelen. 
A l s  referentie nemen we de klok met slagtoon ( *Priem ) fl van 349.23 [Hz]. 

Deze klok heeft een hoogte van 0.935 [MI en een grootste diameter van 
1.176 [m]. 
Van Asperen [I] heeft deze klok doorgerekend met een elementverdeling vol- 
gens fig. 2 . 3 . 1 ,  welke bepaald is aan de hand van & 40 punten op de binnen- 
en buitenkontour van de klok. 

is de invloed van het elementaantal en het effekt van het type ele- 

Fig. 2 . 3 . 1 :  Elenentverdeling konventionele klok, gemaakt door van Asperen 
( 3 1  elementen). 
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Voor modellen geldt: de ontwerpvariabelen in de vorm van de straal en 
de wanddikte op verschillende plaatsen zijn afgeleid van de bovengenoemde 
referentie-klok. enige uitzondering is de dikte aan het uiteinde van de 
slagring die voor drie van de vier modellen welliswaar zeer klein is maar 
teoch ongelijk aan nul. Bij de referentie-klok is deze dikte gelijk aan nul. 

alle 

De 

De volgende modellen zijn doorgerekend en onderling en met de referentie- 
klok vergeleken: 

Model 1 :  - Dikteverloop cosinusvormig. 
- Straal en dikke beide op 7 plaatsen voorgeschreven 
- Eindpunt slagring is de dikte nul. 
- 17 QUAX8 elementen en 1 TRIAXG element. 
- Figuur 2.3.2. 

Model 2: - Dikteverloop cosinusvormig. 
- Straal en dikte beide op 7 plaatsen voorgeschreven. 
- Eindpunt slagring dikte is 0.003 [m]. 
- I S  QUAXS elementen. 
- Figuur 2.3.2. 

Model 3: - Dikteverloop cosinusvormig. 
- Straal en dikte beide op 7 plaatsen Voorgeschreven. 
- Eindpunt slagring dikte 0.003 [ml. 
- 30 QUAX8 elementen. 
- Figuur 2.3.3. 

Model 4: - Dikteverloop met behulp van kub. B-spine beschreven. 
- Straal op 7 plaatsen, dikte op 8 plaatsen voorgeschreven. 
- Eindpunt slagring dikte 0.003 [m]. 
- 18 QUAX8 elementen. 
- Figuur 2.3.4. 
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Fig.2.3.P: model 1 en 2 fig. 2 . 3  3 : model 3 

- 
iJ 

fig.2.3.4: model 4. 
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Tabel 2.3.1 geeft de definities en waarden van de axiale positie met bijbe- 
horende ontwerpvariabelen voor de referentie-klok. Tabel 2.3.2 geeft aan 
welke ontwerpvariabelen van de modellen 1 t/m 4 wel en welke niet gedefini- 
eerd zijn t.o.v. de referentie klok. Tabel 2.3.3 geeft naast de door DYNOPT 
berekende frequenties ook de frequentieverhoudingen uitgedrukt in cents, 
waarbij het oktaaf genormeerd is op 2400 [cents] volgens forniule (1.1). 

rxiale koiirdinaat 
naam waarde 

o. O00 

O. 047 

O. 094 

O, 189 

O. 333 

O. 572 

O. 709 

0.827 

0.911 

ontwerpvariabelen 
straal 

naam 

'1 

"2 

r3 

r4 

r5 

'6 

r7 

r8 

r9 

waarde 

o. O00 

0.254 

O. 269 

0.317 

0.326 

0.367 

O. 424 

0.510 

O. 588 

dikte 

0.052 

o.  052 

0.037 

0 ._O37 

O. 036 

O. 038 

0.055 

0.083 

o. O00 

Tabel 2.3.1: Definitie en waarde van de axiale positie met bijbehorende 
ontwerpvariabelen voor de referentie-klok. Afmetingen in 
meters. 
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Ontwerpvariabele 

ode1 Dikteverl. 
r, r2 r3 r4 r5 r6 r7 ra rg '1 '2 '3 '4 '5 '6 '7  '8 '9 

1 cos. 
2 cos. 
3 cos 
4 Spline 

t - t t t t t - t  

+ - + + + + - E - +  

t - t t t t t - i -  

t - t t t t t - t  

+ - - t t t t t t  

t - - + + + t i - #  

t - - t t t t t #  

+ t - t t t t t #  

Tabel 2.3.2: Definitie ontwerpvariabelen voor model 1 t/m 4. 
t : Desbetreffende ontwerpvariabele is gedefinieerd in het 

model en heeft dezelfde waarde als  in het seferentie model. 
- : Desbetreffende ontwerpvariabele in niet gedefinieerd in het 

model. ~ 

# : Ontwerpvariabele s9 heeft en waarde van 0.003 [ml i.p.v. 

0.000 [ml voor de referentie-klok. 
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Model 

Grondtoon [Hz] 
Priem CHZl 

Terts CHZI 
Kwint [Hzl 
Oktaaf [Hz] 

Grondtoon [cents] 
Priem [cents] 
Terts [cents] 
Kwint [cents] 
Oktaaf 1 [cents] 

1 

172.9 
406.3 
426.1 
569.9 
712.8 

-52 
1427 
1509 
201 3 
2400 

2 

173.2 
403.2 
424.5 
568.6 
707.7 

-37 
1426 
1514 
202 I 
2 400 

3 

172.8 
400.2 
424.3 
566.7 
707.6 

-41 
1414 
1514 
2016 
2 400 

4 

174.1 
377.1 
419.2 
561.1 
702.6 

-4 I 
1323 
1506 
201 1 
2400 

V. Asperei 

179.2 
365.4 
431.7 
562.3 
728.4 

-27 
1206 
1493 
1952 
2 400 

Tabel 2.3.3 : Frequenties en relatieve frequenties voor de verschillende 
modellen en voor de referentie-klok (V. Asperen). 
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2 . 4  Konklusies t.a.v. de modellen. 

2.4.1 Dikteverloop. 
Het enige verschil tussen model 2 en model 4 is de beschrijving van ket dik- 
teverloop, vergelijk fig. 2.3 .2  resp. 2.3 .4 .  Duidelijk is de zien dat model 
4 (dikteverloop m.b.v. kub. spline) beter op de konventionele klok lijkt dan 
model 2 (dikteverloop m.b.v. cos.-funktie). De berekende resultaten bevesti- 
gen dit (tabel 2 . 3 . 3 ) .  

2 .4 .2  Elementaantal. 
Model 2 en model 3 hebben exak.t dezelfde geometrie, alleen het elementaantal 
is verschillend: model 2 is verdeeld in 18 elementen 

model 3 is verdeeld in 30 elementen. 
De benodigde rekentijd : 1182 sec. C . P . U .  voor model 2 en 3030 sec. C.P.U. 
voor niodel 3.  De verschillen in de berekende frequenties en relatieve fre- 
quenties zijn dermate gering dat het verantwoord is om met ca. 18 elementen 
te rekenen, zeker gezien de grote besparing aan rekentijd. 

2.4 .3  Elementtwe aan ket eindpunt van de slasrina, aradiënten. 
Eij de konventionele klok is de dikte aan het uiteinde van de profiellijn 
(s9,  t.p.v. lip) 1 gelijk aan nul. Alleen bij model 2 i s  dit ook het geval 

terwijl bij de overige modellen voor dikte s9 een kleine waarde (0.003 Em]) 

ingevoerd is. 
Het enige verschil tussen model 1 en 2 is dikte s9 en daarmee samenhangend 

het elementtype aan het uiteinde van de profiellijn: een QUAX8-element res- 

pektievelijk en TRIAXG-element. De overige ontwerpvariabelen zijn voor beide 
modellen gelijk. Uit tabel 2.3 .3  blijkt dat er inderdaad enige signifikante 
verschillen zijn in de resultaten van model 1 en 2.  Met behulp van de afge- 
leide van de frequenties naar de ontwerpvariabele s9 (gradiënten) gaan we na 

of dit verschil veroorzaakt is door het verschil in dikte o f  door het toege- 
paste elementtype. 
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Het 
kende frequenties naar de ontwerpvariabelen: 

programma DYNOPT berekend de frequenties en de afgeleiden van de bere- 

fi frequentie: 

afi gradiënt : - 
j ax 

i = I ,  ..., nfreq 

niet x is ontwerpvariabele j, 
j 

j = 1, I nvar 

Variëren we een ontwerpvariabele xk met Axk dan is het mogelijk om de bij 

deze variatie behorende nieuwe set van nfreq frequenties te schatten volyens 
de formule: 

f . = f  -i- "i * n xk 
1 i l X k  

2 . 3 . 1  

Passen we formule 2 . 3 . 1  koe op model 2 met Axk = Asg = 0.003 [m] dan zijn de 

frequenties voor model 1 te schatten. Tabel 2.4.1 geeft de via DYNOPT 
bepaalde frequenties en gradiënten voor model 2, terwijl voor model 1 zowel 
de via DYNOPT berekende als de geschatte frequenties gegeven zijn. 
U i t  tabel 2.4.1 blijkt duidelijk dat de geschatte frequenties en de bereken- 
de frequenties van model 1 nagenoeg gelijk zijn. Hieruit kunnen we het 
volgende konkluderen: 
I Het verschil in de resultaten tussen model 1 en 2 wordt niet veroorzaakt 
door het elementtype aan eindpunt van profiellijn maar door het verschil 
in dikte op die plaats. 

I1 De frequenties zijn praktisch lineair in s9 voor het interval sg = 

0.000, . . . ,  0.003 [m] en de overige ontwervariabelen konstant. 
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Model 

Grond toon 
Priem 
Terts 
Kwint 
Oktaaf 

2 
via DYNOPT 

68.6 
-1010.0 
-552 .O 
-325 .O 

- 1580. O 

Frequentie 

EH21 

173.21 
403.92 
424.40 
56%. 63 
707.70 

1 

via gradient 
Frequentie 

172.94 
406.15 
426.11 
569.61 
712.44 

1 
via DYNOPT 

Frequentie 

172.92 
406.30 
426.87 
569.87 
712.83 

Tabel 2.4.1: Schatting van de frequenties van model 1 via de frequenties en 
de gradiënten van model 2. Kolom 4 geeft de frequenties zoals 
deze voor model 1 berekend zijn door DYNOPT. 

2.4.4. Elementmodel GEOUSE versus model Van Asperen. 

Uit vergelijking van de relatieve frequenties (cents waarde tabel 2.3.1) van 
de met behulp van GEOUSECOS en GEOUSEB gemaakte elementmodellen 1 t/m 4 en 
üe äoor van Asperen gemaakte eiemeniverGeiing voor een könventioneie klok 
blijkt het volgende: 
- Voor de modellen met een cosinus verloop van de dikte (1  t/m 3 )  blijkt de 
Priem ongeveer 210 cents te hoog te zijn terwijl voor model 4 (diktever- 
loop m.b.v. kub. spline) de Priem "slechts" 117 cents te hoog is. Een 
verklaring voor dit opmerkelijke onderlinge verschil is te vinden in de 
slemgrafieken (fig. 1.2, HI.1). Aan het eindpunt van de slagring (t.p.v. 
de sectoren a, b en c fig. 1.2) is bij de modellen 1 t/m 3 veel minder 
materiaal aanwezig dan bij model 4. üit de stemgrafieken blijkt Üat vooral 

_ _  
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de Priem en in veel mindere mate de Kwint op die plaats gevoelig zijn: 
minder materiaal brengt de Priem omhoog. 

- Voor alle modellen geldt een te hoge Priem (gedeeltelijk hierboven 
verklaard) en in mindere een te hoge kwint (ongeveer 60 cents). Deze 
verschillen zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de gehanteerde modelle- 
ring de kop en schouder van de klok die enj-gzins afwijkt van de kon- 
ventionele klok. Uit de stemgrafieken blijkt dat vooral de Priem en de 
Kwint gevoelig zijn in de buurt van de kop van de klok (sectoren r,s en 
t) - 

van 

2.5 Resum4 

Gesteld kan worden dat het met het programma GEOUCEB (dikte verloop n1.b.v. 
kub. spline) mogelijk ic met slechts weinig ontwerpvariabelen een geome- 
trisch model te maken dat redelijk overeensteml met de konventionele klok. 
De die er zijn worden veroorzaakt door het geringe aantal ont- 
werpvariabelen wat we toegepast hebben. 
Ket programma GEOUSECOS (dikte verloop m.b.v. cosinus funktie) geeft minder 
goede resultaten dan het programma GEOUSEB. In het vervolg zal alleen met 
het programma GEOUSEB gewerkt worden. 

afwijkingen 
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3. Globale sebiedsafbakenins voor seometrie van de mote terts klok 

De belangrijkste karakteristiek van de grote terts klok is de verhouding 

G3 - foktiaaf terts 
geldt G3 = 1.666$.  In de praktijk van de klokkengieter is het tot nog toe 
niet mogelijk gebleken de verhouding G3 met behulp van profielkorrekties 
zodanig te beïnvloeden dat een akceptabele grote terts klok ontstaat. 
Onderzocht is of het mogelijk is deze verhouding G3 te belnvloeden door min 
of meer extreme profielaanpassingen. Door de gradiënten van de frequenties 
om te zetten naar gradienten van de tonen ( = relatieve frequentie ) blijkt 
het goed mogelijk te zijn de oktaaf terts verhouding in de gewenste richting 
te veranderen, dan gaan echter een o f  meer van de overige tonen uit de pas 
lopen. Alleen als de geometrie niet al te sterk afwijkt van de konventionele 
klok blijven de grondtoon, priem en kwint enigzins in de pas lopen. 
Door gericht te zoeken en gebruik te maken van de ervaringen van de klokken- 
gieter is een geometrie gevonden die een tonenstruktuur heeft die welliswaar 
niet helemaal aan het ideaal van de grote terts klok voldoet, maar toch der- 
mate interessant is dat de klokkengieter van dit model een proefklok gegoten 
heeft. 

/f = 1.600 (reine stemming), voor de kleine terts klok - 

3.11 Oriënterende berekeninsen. 

Om te onderzoeken o f  het Überhaupt mogelijk is de verhouding G3 te 
veranderen zijn een achttal geometriën doorgerekend welke soms sterk van de 
konventionele klok afwijken. Zie fig. 3 . 1 . 1  en 3 . 1 . 2 .  

Als uitgangspunt dient een aangepaste versie van model 4: model 0.1  (fig. 
3.1.1). De 5 stralen en 6 dikten waarmee de flank van de klok vastgelegd 
wordt zijn exakt overgenomen van model 4, echter de axiale positie waar deze 
ontwerpvariabelen zijn voorgeschreven wijkt iets af. De hoogte van model 0.1 

is afgerond op 1.000 [m] (model 4: 0.935 [m]). De stralen en dikten ( met 
uitzondering van de dikte ter plaatse van de slagring ) zijn equidistant 
over de hoogte verdeeld, hetgeen bij model 4 niet liet geval is. In feite is 
model 0.1 een iets smallere uitvoering van model 4. 
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o model 0.4 

Fig. 3.1.1: Geometrien 0.1 t/m 0.4 (14 elementen). 
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7 
\ y  

Fig. 3.1.2: Geometrien 0.5 t/m 0.8 (14 elementen). 
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Voor alle acht geometrien is de vorm van de kop en schouder dezelfde. Bij de 
modellen 0.2 t/m 0.8 zijn een aantal van de 11 ontwerpvariabelen t.o.v. 
referentie 0.1 gevarieerd. 
Om rekentijd te besparen zijn alleen de frequenties behorend bij het oktaaf 
en de terts berekend, de ligging van de overige tonen wordt wordt pas be- 
paald als gebleken is dat de verhouding G 3  te beïnvloeden is. 
Alle geometrien zijn tweemaal doorgerekend, voor het geval de geometrie in 
14 respectievelijk 20 elementen verdeeld is. Dit om te onderzoeken wat de 

invloed is van het element-aantal op de nauwkeurigheid van de berekende fre- 
quenties en afgeleiden. 
Het programma DYNOPT berekent eigenfrequenties en afgeleiden van die eigen- 
frequenties naar de ontwerpvariabelen: fiz 3fi/3xj. Wij zijn echter meer 
geïnteresseerd in relatieve frequenties (tonen) Gi en de afgeleiden van de 
relatieve frequenties naar de ontwerpvariabelen. Voor de eerste 5 partialen 
definiëren we de relatieve frequenties als volgt: 

Grond toon 

Priem 

Terts 

Kwint 

Oktaaf 

/f 

/f 

- 
G1 - foktaaf grondtoon 

G2 - foktaaf priem 
- 

/f - 
G 3  - foktaaf terts 

G4 = f oktaaf /f kwint 

- /f := 1.000. G5 - foktaaf oktaaf 

Met de kettingregel wordt de afgeleide van de frequentie naar de 
ontwerpvariabele omgewerkt tot de afgeleide van de frequentie-verhoudinq 
naar de ontwerpvariabele. 
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Stel 
Gi = fO/fi 3.1.1 

Voor de partiële afgeleide van Gi naar de ontwerpvariabele x. geldt dan: 
3 

Voor (zeer) kleine variaties van de ontwerpvariabelen geldt: 

O Gi - - Gi f 
nvar a Gi 

j=l a x j 
* Ax ----- I: 

j 

3.1.2 

3.1.3 

Met Gi = de schatter voor de relatieve frequentie. 

Tabel 3 . 1 . 1  geeft de definitie en de waarde van de axiale positie met bijbe- 
horende ontwerpvariabelen voor referentie model O.I. 
Tabel geeft de ontwerpvariabelen van de modellen 0.2 t/m 0.8 die a€- 
wijken van referentie O.I. Opgemerkt wordt dat de dikten s1 t/m s4 voor alle 
modellen dezelfde zijn. 

3.1.2 
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Axiale koördinaat 
naam 

zol 
202 

‘1 

22 
23 
24 

z5 

‘O3 

‘6 

waarde 

o. O00 

O.  050 
o. 100 
o. 200 
O. 400 
O. 600 
O. 800 
o. 900 
1 .o00 

model O. 1 
ontwe 

straal 
naam 

--- 

r03 
rl 
r2 
‘3 
r4 

‘6 

-- 

waarde 

o. O00 
------ 

O. 9*rl 
0.317 
O. 326 
0.367 
0.424 
----- 
0.588 

?variabelen 
dikte 

1. 4*sl 
“O2 1 .4*sl 
o1 S 

--- ------ 
0.037 
0.036 
O .  O38 
0.055 
0.083 
O. 003 

s2 
s3 
s4 
s5 
’6 

Tabel 3.1.1: Definitie en waarde van de axiale positie met bijbehorende 
ontwerpvariabele voor referentie model 0.1. Alle afmetingen in 
meters. 
Parameters met subscribt ol, o2 of dienen ter definitie van 
de kop en schouder van de klok die voor alle modellen gelijk 
is. 

03 
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lode1 
tntw. var 

'1 

'2 
'3 
'4 

r6 

s5 
'6 

0.2 

---- 
O. 425 
O. 467 
0.524 
0.688 

--- 
O. 030 

0.7 

0.517 
0.528 
0.567 
0.594 
O. 588 

o. 120 
O. 030 

0.8 

tabel 3.1.2: Ontwerpvariabelen voor de modellen 0.2 t/m 0.8. Afmetingen in 
meters. 
--- : desbetreffende ontwerpvariabele gelijk aan referentie 

model 0.1, tabel 3.1.1. 
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De frequenties voor de partialen terts en oktaaf en de relatieve frequentie 
voox de modellen 0.1 t/m 0.8 zijn weergegeven in tabel G3 := foktaaf' fterts 

3.1.3. deze tabel blijkt dat de verhouding G3 zeker te beïnvloeden is: 

G3 varieert van 1.517 (1679 cents, model 0.7) tot 1.866 (1320 cents, model 
0.6). Het aantal elementen heeft, met uitzondering van model 0.7, nagenoeg 
geen invloed op G3.Uit tabel 3.1.4 blijkt dat het aantal elementen ook op de 
afgeleide van de relatieve frequentie naar de ontwerpvariabelem: aG3/ûx 
weinig invloed heeft. 
Benodigde rekentijd: 14 elementen, 2 eigenfrequenties 565 sec. CPU 

20 r r  2 I f  1011 sec. CPU. 

Uit 

j 

Tabel 3.1.2 laat zien dat de enige afwijking tussen model 0.1 en 0.4 de 
dikte s5 betreft: 

Model 0.1 s5 = 0.083 [ml 
Model 0.4 s5 = 0.100 Em] 

derhalve geldt A s5 = 0.017 [m] (toename van ongeveer 20 % 1 .  
Het is nu te toetsen o f  formule (3.1.3) voor een vrij grote variatie van de 
ontwerpvariabele s5 nog een bruikbare schatting voor G3 geeft. 
Gebruikmakend van de gegevens uit tabel 3.1.3 en 3.1.4 en toepassing van 
formule (3.1.3) op bovengenoemde modellen geeft als resultaat voox de ge- 
schatte relatieve frequentie G3 van model 0.4 (20 elementen) : 

G3 = 1.686 + 3.72*0.017 = 1.749 [-] = 1432 [cents]. 

De 

De 

berekende relatieve frequentie voor model 0.4 is: 

G3 = 1.736 [-I = 1445 [cents]. 
schatting G 3  is dermate goed dat deze methode in paragraaf 3 . 2  gebruikt 

wordt om G3 aan te passen. 
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model 

o. 1 
o. 1 
o. 2 
0.2 
O. 3 
0.3 
0.4 
O. 4 
O. 5 
0.5 
0.6 
0.6 
0.7 
0.7 
O. 8 
0.8 
T. 1 
T.2 

element- 
aantal 

14 
20 
14 
20 
14 
20 
14 
20 
I4 
20 
14 
20 
14 
20 
14 
20 
14 
14 

terts 

rHzf 

438.2 
440.4 
317.8 
316.0 
368.6 
366.5 
473.4 
476 .O 
524.3 
527.3 
111.5 
111.6 
302.5 
300. O 
253.2 
254.5 
439.8 
300.7 

foktaaf 

rHz1 

739.2 
724.0 
547.2 
544.0 
639.1 
637 .O 
821.9 
826.3 
906.2 
910.3 
208.1 
208.2 
462.5 
454.6 
437.8 
439.2 
742.1 
455.4 

G3 := foktaaf 
fterts 

'I .6?8 
1.686 
1.722 
1.721 
1.734 
1.738 
I. 736 
1.736 
1.728 
1.727 
1.066 
1.865 
1.529 
1.517 
1.729 
1.726 
1.687 
1.514 

cents 

1495 
1495 
1459 
1460 
1447 
1443 
1445 
1446 
1453 
1455 
1320 
1321 
1 665 
1679 
1452 
1455 
1494 
1681 

Tabel 3.1.3: Door DYNOPT berekende frequenties voor de modellen 0.1 t/m 0.8. 
Voorts zijn de in $3.1.1. te behandelen modellen T.l en T.2 
opgenomen waarvan de geometrie nagenoeg gelijk is 0.1 resp. 
0.7. 
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-0.21 

model 
5lement- 
tantal 

-0.13 

o.  1 

14 

0.30 
-2.61 

1.98 

2.81 
-2.48 
-0.30 
-1 .o1 

-1.22 
-0.94 
3.75 
-0.63 

20 

0.28 
-2.62 
2.13 
2.75 
-2.49 
-0.29 
-0.95 
-1.24 
-0.98 
3.72 
-0.84 

~ 

o. 2 

l4 I 2o 
0.3 

14 

-0.04 
0.64 
-1.55 
O. 61 

-0.21 

0.01 
-0.64 
-3.33 
-1.85 

2.54 
0.55 

1 0.4 I 

Tabel 3.1.4: Gradiënten (dimensie [m-'3, voor de geometri& 0.1 t/m 0.4. De 
gradiënten voor de geometrien 0.5 t/m 0.8 geven geen extra 
informatie epi zijn om daarom niet weergegeven. 
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3.1.1 Modellerins kop van de klok. 

Bij de konventionele klok is de kop van de klok vaak met een kroon of een 
extra verdikking uitgevoerd. In de praktijk blijken deze aanpassingen geen 
invloed op de tonen en relatieve frequenties te hebben. Ten aanzien van 
buigtrillingen is de kop van de klok nagenoeg star. Het is interessant om na 
te gaan of dit inderdaad het geval is, omdat bij deze oriërende berekeningen 
de kop van de klok dan niet meer in elementen hoeft te worden verdeeld waar- 
door er naar verhouding meer elementen beschikbaar zijn voor de beschrijving 
van de flank van de klok. 
Voor twee geometriëen waarvan de terts het dichtst in de buurt van de grote- 
terts waarde G3 = 1.600 ligt is bovenstaande modellering toegepast: 

Model T.l is identiek aan 0.1 behalve rol : rO, = 0.5*r, i.p.v. 0.000 
r r  T-2 r r  r r  t t  0.7 f f  rO., : xol  = 0.5*rl i.p.v. 0.000 

Aantal elementen voor T.1 en T.2 : 14 

Figuur 3.2.1 geeft de elementverdeling, tabel 3.1.5 geeft de definitie van 
de axiale ko6rdinaat en de bijbehorende ontwerpvariabelen. 
Be berekende relatieve frequenties zijn weergegeven in tabel 3.1.3 en de 
gradiënten zijn gegeven in tabel 3.1.6. 
Het blijkt T.l en T.2 nagenoeg dezelfde resultaten (m.b.t de relatieve fre- 
quenties) geven als 0.1 resp. 0.7 voor het geval de laatstgenoemde twee in 
20 eirmenteíz verdeeld zijn, terwijl de eerst genoemde twee in slechts 14 
elementen verdeeld zijn. De berekende gradiënten voor de modellen T.l en T.2 
(14 el.) wijken ongeveer even veel af van de overeenkomstige waarden van 
model 0.1 en 0.2 (20 el.) als de n1.b.v de grove verdeling (14 ei.) berekende 
gradiënten voor de laatstgenoemde modellen. 
Het blijkt dus dat de kop van de klok inderdaad als star mag worden be- 
schouwd. Het is dus verantwoord en zinvol om voorlopig bovengenoemde model- 
lering- van de klok toe te passen. 
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Axiale koördinaat 
naam 

zo 1 

z02 

'O3 

1 z 

z2 
'3 

z4 
z5 

'6 

'waarde 

o.  000 

o .  050 

o. 100 

0. 200 

O. 400 
O .  600 
O. 800 

o. 900 

1 .o00 

ontwerpvariabelen 
straal 

naam 

'O3 

r2 
r3 
r4 
-- 

r6 

model 
T. 1 

0.5*rl 

0 . 9 * r l  

0 .317 

O .  326 

O .  367 

O .  424 
----- 
O .  588 

T.  2 

0 . 5 * r l  

0.9*rl 
0.517 

O.  526 

0.567 

0.594 

naam 

s02 --- 

SI  

s2 

s3 

s4 
ss 
'6 

model 

Tabel 3.1 .5 :  Definitie en waarde van de axiale positie met bijbehorende 
ontwerpvariabele voor referentie model T . l  resp. T.2.  

Parameters met subscribt A . ,  of A.cI dienen ter definitie van 
de kop van de klok en zijn geen 
Alle afmetingen in meters. 
----- : Desbetreffende variabele niet gedefinieerd. 

U I '  U L  UJ 

ontwerpvariabelen. 
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model 
! 1 ement- 
tantal 

o. 1 
20 

1.687 
O. 30 
-2.61 
1.98 
2.81 

-2.48 
-0.30 
-1 .o1 
-1.22 
-0 - 94 
3.75 

-0.63 

1.686 
O. 28 
-2.62 
2.13 
2.75 

-2.49 
-0.29 
-0.95 
-1.24 
-0.98 
3.72 

-0.84 

T. 1 
14 

1.688 
0.34 
-2.62 
'l.92 
2.76 
-2.42 
-0.22 
-1 .o1 
-1.22 
-0.96 
3.66 
-0.74 

T.2 
14 

I .515 
0.60 
-0.52 
-3 .O6 
1 .O7 
2.35 
2.55 
9.10 
6.99 
1.88 

-5.58 
-0.71 

O .  

14 

1.525 
-0.23 
o. 15 
-2.40 
0.63 
2.37 
4.06 
8.33 
5.90 
2.23 
-5.68 
-0.78 

20 

1.517 
-0.10 
-0.14 
-2.31 
0.57 
2.44 
4.25 
8.76 
6.00 
1.98 

-5.75 
o. 72 

Tabel 3.1.6: Gradiënten (dimensie [in-']] voor de geomekriën T . l  en T.2 f kop 
klok star] en voor de hiernee overeenkomende geometrien O. 1 en 
0.2. Oak de relatieve frequentie en het elementenaantal is 
weergegeven. 
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3.2 Verschuivino van de Terts G3m.b.v. sradienten. 

Uitgaande van de modellen T.l respectievelijk T.2 zijn via formule 3.1.3 een 
aantal geometrien bepaald waarvan de geschatte Terts G3 dichter bij de 
waarde G3 = 1.600 komt te liggen. Er is niet naar gestreefd om de variaties 
(A x.) een dusdanige waarde te laten aannemen dat G3 exakt gelijk is aan de 

I 
waarde 1.600. In somniige gevallen zou de aan te brengen variatie vrij groot 
zijn, terwijl de schatter G3 alleen betrouwbare resultaten geeft voor klei- 
ne variaties. 
Tabel 3.2.1 geeft de afwijkingen van de doorgerekende geometrien t.o.v. de 
referentie geometriën, tevens zijn in deze tabel de resultaten opgenomen. 
Zie fig. 3.2.1 en 3.2.2 voor de afbeeldingen. 
Uit tabel 3.2.1 blijkt dat ket goed mogelijk is m.b.v. de gradiënten de 
Terts G3 in de gewenste richting te veranderen. Behalve voor de modellen T.3 
en in mindere mate T.1" zijn de schattingen G3 zeer goed. Bij model T.1" is 
de afwijking tussen schatter en berekende waarde waarschijnlijk veroorzaakt 
door de grote variatie van de ontwerpvariabele s5 ( ongeveer 29 % t.o.v. 
ref. T.l). De grote afwijking tussen schatter G3 en berekende waarde G3 voor 
geometrie T.3 wordt veroorzaakt doordat een kleine variatie van de 
desbetreffende ontwerpvariabele (r3 - 6 % t.o.v. ref T.2) de globale 
geometrie sterk verandert. Vergelijk geometrie T.2 met T.3 (fig. 3.2.1). 
Een aantal extra berekeningen zijn uitgevoerd om het het verloop van de 
Terts als funktie van de ontwerpvariabele r3 ( overige ontwerpvariabelen 
volgens T.2 1 G3 = 

Tabel 3.2.2 Geeft hiervan de waarden van de ontwerpvariabelen en de 
resultsten, de hijhehorende geometrien zijn weergegeven in fig. 3.2.2. 

L 

* 

G (r ) nader te onderzoeken. 3 3  
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- 3G G3 G3 G3 ref. afw. % afw. waarde waarde 
3r3 

T. 1 
T. I* 
T.8 
T.2 
T.3 
T.4 
T. 5 
T.6 
T.7 

T.1 - 
T.l s5 

T.l r2 

T.2 r3 
T.2 r5 
T.2 s, 

T.2 s3 
T.2 s5 

T.2 - 

- 
-28.9 
10.2 

- 
-6.0 
5.8 
53.0 
36.0 
-12.0 

- 1494 1.688 - - 
0.085 0.059 1611 1.577 1.600 

0.326 0.359 1577 1.609 1.600 
- - 1681 1.515 - -3 .O583 
0.567 0.531 1473 1.745 1.624 -7.1607 
0,588 0.622 1598 1.589 1.595 
0.037 0.057 1620 1.569 1.567 
0.038 0.052 1579 1.607 1.612 
0.120 0.106 1588 1.599 1.595 

Tabel 3.2.1: afmetingen en relatieve frequenties voor de modellen T.l t/m 
T.8. 

model 3 % afw. r r3 G3fDYNOPT) G3(DYNOPT} G3(via grad) aG3/ar3 
Cml [cents] [-I [-I cm-ll 

Tabel 3.2.2: Variatie van ontwerpvariabele r3 t . o . v .  ref. T.2. 
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Fig. 3.2.1: Elementverdeling, 14 elementen voor de modellen 
Tel t/m T . 7 -  
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T. 13 T. 14 

Fig. 3.2.2: Elementvekdeling, 14 elementen, 
' modellen T.9 t/m T.14. 

voor de 
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Ter illustratie van het nut en de bruikbaarheid van de gradiënten zijn de 
berekende relatieve frequenties G3 = G ( s  ) en de bijbehorende gradiënten 
8G3/8r in een figuur weergegeven: fig. 3.2.3. Uit deze figuur blijkt dat de 
gradienten gebied van + 3 % en - 3  % van de ontwerpvariabele r3 een 
goede schatting voor de funktiewaarde G3 geven .In een groter gebied worden 
de schattingen minder betrouwbaar. Verder blijkt uit deze figuur dat de 
Terts G 3  sterk niet lineair in de ontwerpvariabele r 3  is als de overige 
ontwerpvariabelen de waarde hebben volgens T . 2 .  
Uit; tabel 3.2.1 blijkt verder dat de schatting G3 met betrekking tot de 
diktevariaties goede tot zeer goede resultaten oplevert, zelf bij 
diktevariaties van neer dan 30 %. In tegenstelling tot variaties van de 
straal heeft variatie van de dikte geen effekt op de globale geometrie naar 
alleen op de lokale geometrie. 
Uit tabel 3.2.1 en 3.2.2 blijkt voorts dat er meerdere modellen zijn die 
vrij goed aan de belangrijkste karakteristiek (G3 = 1.600) van de grote 
terts voldoen: T.1*, T.8, T.4, T.6, T . 7  en T.15. Het is interessant om na te 
gaan hoe de tonen Grondtoon, Priem en Kwint liggen. 
Uit vergelijking van de modellen blijkt dat alleen modellen T.12 en T.13 qua 
globale geometrie overeenstemmen met T.2 hetgeen weerspiegeld wordt in de 
resultaten : alleen voor deze geometriën stemt de schatter G3 redelijk 
overeen met de berekende G3 . 

3 3  
3 

in een 
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Figuur 3.2.3: G3(r3) met ingetekend de gradient 3G3/3r3, overige ontwerpva- 
riabelen volgens T.2. 



3.20 

3.3 Bepalincr arondtoon en eerste vier boventonen. 

Zes geometrien van 3.2 welke allen vrij goed aan de belangrijkste karakte- 
ristiek (C3 = 1.600) van de grote terts voldoen zijn nogmaals doorgerekend. 
Maast de reeds bepaalde frequenties voor de partialen Terts en Oktaaf zijn 
nu ook de partialen Grondtoon, Priem en Kwint berekend. Voor vijf modellen 
uit f 3.2 is de geometrie nog iets aangepast, zodanig dat de geschatte 
frequentieverhouding G 3  = 1.600. 
De afbeeldingen zijn nagenoeg gelijk aan de overeenkomstige modellen op fig. 
3.2.1 en fig. 3.2.2. Tabel 3 . 3 . 1  geeft geeft de afmetingen en de resultaten. 
Grafiek 3.3.1 geeft een beeld van de tonenstruktuur van deze modellen. 
Duidelijk is in deze grafiek te zien de verstoring van de tonen struktuur 
tengevolge van de profielwijziging. Vooral de modellen welke totaal niet op 
de konventionele klok lijken: T.4', T.6', T.7' en T.12' zijn muzikaal gezien 
niet interessant. De modellen T.1' en T.8'lijken daarentegen wel op de kon- 
ventionele klok en dit komt tot uitdrukking in de tonenstruktuur die behalve 
de Priem en de door ons bewust veranderde Terts redelijk op de tonenstruk- 
tuur van een konventionele klok lijkt. 
Om na te gaan in welk gebied de grote terts klok gezocht moet worden zijn 
voor een aantal min of meer extreme vormen de eerst vijf partialen bepaald. 
Daarbij maken we gebruik van de wetenschap dat als de geometrie totaal niet 
op de konventionele klok lijkt, zoals geometrie T.2 en de van deze geometrie 
afgeleide vormen, de tonenstruktuur muzikaal gezien hoogst waarschijnlijk 
onbruikbaar is. Bij de doorgerekende geometrien T.15 t/m T.20 (fig.3.3.1) 
wijken steeds een aantal ontwerpvariabelen 10 tot 30 % af van geometrie T.1. 
Tabel 3 . 3 . 2  geeft de afmetingen en resultaten en grafiek 3.3.1 brengt de 
tonenstruktuur in beeld. 
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G~ ( c e n t s  

G~ ( c e n t s  

G~ ( c e n t s  

G4 ( c e n t s  

G5 ( c e n t s  

T .1 '  

0.317 

0.326 

0.367 

O . 424 
O . 588 

0.037 

0.036 

O.O38 

0.055 

0.059 

O . 003 

66 

1517 

161 1 

1991 

2400 

3 0 850 

1.665 

1.578 

1.266 

1 .o00 

1 T.8' 

1 0.317 

1 0.362 
0,367 

O.  424 

O.  588 

0.03f 

0.036 

0,038 

0.055 

O. OS3 

O 003 

41 

1371 

1582 

1932 

2400 

3 905 

1 .Si2 

1.604 

1 . 3 10  

1 .o00 

T.4' 

0.517 

Oe528 

0 567 

0,594 

o . 622 
0.037 

0 o37 

O . O38 
04.055 

o. 120 

O . O30 
-39 

2525 

1586 

2392 

2400 

4.091 

0.930 

1.600 

1 . 004 

1.000 

T.6' 

0.517 

0.528 

0,567 

0 . 594 
O . 588 
0,037 

0.035 

O. O52 

0.055 

o. 120 

O. 030 

-25 

2429 

1586 

2378 

2400 

4.059 

0.983 

1 A 0 0  

1.013 

1 e 0 0 0  

T.7' 

0.51'7 

0.528 

0 567 

0.594 

0.588 

0.037 

0.036 

02038 

0 * 055 
o. 106 

O. 030 

-4 7 

2602 

1586 

2433 

2400 

4,095 

o, @BO 

1.600 

0.981 

1 .o00 

T. 12' 

0.517 

O. 528 

0.550 

0 594 

0.588 

0. 037 

0 . 036 
0 * o39 

0 * 055 
o. 120 

0.030 

17 
2474 

1586 

242 i 

2400 

3 960 

0 ,958  

1 .600 

0.988 

1 .o00 

O t- 

i 200 

1586 

7 902 

2400 

4 . O00 

2 . O00 

1.600 

1.333 

1 .o00 - 
Tabel  3.3.1: R e l a t i e v e  f r e q u e n t i e s  v o o r  geometriën met de 

be langr i jks te  k a r a k t e r i s t i e k  voor de g r o t e  t e r t s :  

G = 1.600, G 1 =  Grondtoon; G2= Priem; G3= T e r t s ;  

G4 = Kwint ;  G - O k t a a f  . Er g e l d t  Gi= foktaaf 3 

fi 
5- . 
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G~ (cents) 

G~ (cents) 

G (cents) 

G. (cents) 

G~ (cenks) 

3 

4 

T. 1.5 I 

0.317 

0.325 

0.367 

0.424 

0.656 

0.037 

0.036 

0,038 

0.055 

o. 100 

0.003 

3.518 

2.380 

1.657 

1.340 

1 . O00 

222 

$89 

1526 

1893 

2400 

T. 16 

0.317 

0.325 

0.367 

0.424 

0.656 

0.037 

0.036 

0.038 

0.055 

o. 120 

0.030 

3 738 

2.703 

1 .715  

1.461 

1 ,000 

137  

679 

~ $466 

1744 

2400 

T.17 

0.317 

0.325 

0.395 

O. 424 

0.588 

0.037 

0.036 

0,038 

0.055 
o. 120 
0.030 

4.341 

2.517 

1.696 

1.607 

1 .o00 

-142 

802 

1486 

1584 

2400 

T.18 

0.317 

0.325 

0.367 

0.424 

0.588 

0.037 

0,023 

0.038 

0.055 

o. 120 

O . 030 

3.935 

2.323 
1.588 

1 . 5 1 9  

1 .o00 

28 

94 1 

1600 

i676 

2400 

T. 1 9  

0 .317  

0.325 

0 367 

0.525 

0.725 

0.037 

0.036 

O . O 3 8  

0.055 

0.083 

0,003 

2,754 

1.980 

1 .731  

0.745 

1,000 

646 

1217 

11950 

2909 

2400 

T.20 

08317 

0 325 

0.367 

0 525 

0.961 

0.037 

9.036 

0.038 

0 .055  

0.083 

0.003 

3 003 
3,222 

3.656 

0.652 

1 .o00 

496 

2053 

1527 

3398 

2400 

Ideaal 
grote 
terts 

4 . O00 

2 * O00 

1.600 

1.333 

1 .o00 

0 

1200 

1586 

7 902 

2400 

Tabel 3.3.2: Relatieve frequenties voor de geometriën T.15  t/m T.20. 
Laatste kolom geeft het 5deaal voor de grote ter t s  
klok. G1 = Grondtoon; G2 = Priem; G = Terts; 
G4 = Kwint; G 

3 
= Oktaaf. Gi =‘oktaaf. 

5 
fi 
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+ 

Fig. 3.3.1: Elementverdeling voor de modellen 
~ - 1 5  t/m ~ - 2 0 .  
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Het blijkt dat voor alle geometriën T.15 t/m T.20 de tonenstruktuur muzikaal 
gezien volsterkt oninteressant is. Indien de grote terts klok bestaat zal 
deze niet al t e  sterk van de kanventionele klok kunnen afwijken, omdat an- 
ders de tonenstruktuur niet bruikbaar is. Opgemerkt wordt dat bedoeld wordt 
dat vooral de stralen niet t e  sterk mogen afwijken. Deze konstatering be- 
perkt h e t  te onderzoeken gebied van mogelijke geometrien sterk en is in 
enigzins tegenspraak met ervaringen van de klokkengieter en Van Asperen. 
Echter zowel de ervaringen van de klokkengieter als van Van Asperen zijn op 

gebaseerd kleine profielaanpassingen van met name de dikte. 
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3.4 Schaalverkleinincr. 

Geometrie T.8' heeft een tonenstruktuur welke zoals gezegd redelijk overeen- 
stemt met het ideaal voor de grote terts klok. 
De klok T.8' heeft een hoogte van ongeveer 1.000 [ml en een grootste diame- 
ter van ongeveer 1.176 [m]. De massa zal ongeveer 1000 [kg] bedragen. Een 
gegoten proefmodel met deze afmetingen is nogal een kostbaar. Besloten is 
schaalverkleining toe te passen, hetgeen volgens het principe van dynamische 
gelijkvormigheid geen invloed heeft op de relatieve frequenties ( = tonen) : 

als alle afmetingen met een factor 1/3 vermenigvuldigd worden gaan de 
frequenties met een faktor drie omhoog; frequentieverhoudingen blijven 
derhalve ongewijzigd. 

Bovenstaande schaalverkleining is toegepast op model T.8', echter tengevolge 
van afrondfouten en naar achteraf bleek een klein foutje in de invoer zijn 
niet alle afmetingen met precies een faktor 113 vermenigvuldigd. Tabel 3.4.1 
geeft de afmetingen zoals ze hadden moeten zijn (T.8;) en zoals ze geworden 
zijn (KL.11. Alleen straal r3 wijkt signifikant af (0.68 P), de overige af- 
wijkingen zijn te verwaarlozen. 
Via de afgeleiden van van de frequenties respektievelijk frequentieverhou- 
dingen resp. 8G /ar3 i zijn de resul- 
taten gekorrigeerd voor de fout in r3: KL.1'. 
Uit vergelijking va de resultaten van T.8' met: KL.1' blijkt dat de 
afwijkingen in de frequenties minder zijn dan 0.40 %, terwijl de afwijkingen 
van de relatieve frequenties minder dan 0.25  % bedragen. Het principe van 
dynamische gelijkvormigheid blijkt dus een zeer goed hulpmiddel om klokken 
te ontwerpen. 
Uit vergelijking van de resultaten van KL.1 met RL.1' blijkt dat een kleine 
verandering van straal r3 (0.68 % )  een relatief veel grotere invloed op de 
frequenties en frequentieverhoudingen: frequentie van de Priem neemt b.v. 
met 2.65 % toe. 

naar de ontwerpvariabele r3: 3fi/ûr3 
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Tabel 3 . 4 . 1 :  Definitie en waarde van de axiale positie met bijbehorende 
ontwerpvariabele voor model KL.1 (verkleinde versie van T.8'). 
T . 8 k  geeft de afmetingen indien alle maten van T.8' precies 
door drie gedeeld zouden zijn. 

of ii3 dienen ter definitie van Parmeters met, suhscribt 
de kop van de kiok en schouder en zijn geen ontwerpvariabelen. 
Alle afmetingen in meters. 

u i :  u2 

----- : Desbetreffende variabele niet gedefinieerd. 
$7 : repeterende 6. 
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fgrondtoon CHzl 
priem CHz 1 
fterts EH21 

%wint LHZ 1 
oktaa f EH23 

G2 
G3 
G4 
G5 

G2 
G3 
G4 
cg 

[-I 
[-I 
E-I 
[-I 
[-I 

[cents] 
[ cents f 
[cents 3 
[cents] 
[cents] 

T.8k 

555.7 
1198.0 
1352.9 
1656.2 
2170.4 

3.905 
1.812 
1.604 
1.310 
1 .o00 

41 
1371 
1582 
1932 
2400 

KL. 1 

550.3 
1235.5 
1368.6 
1646.3 
2194.4 

3.985 
1.776 
1.603 
1.332 
1 .O00 

7 
1406 
1583 
1902 
2400 

KL. 1 ' 

556.3 
1202.9 
1357.5 
1657.2 
2175.4 

3.910 
1.808 
1.602 
1.313 
1 .o00 

39 
1375 
1584 
1928 
2400 

Ideaal grott 
terts klok 

4.000 
2.000 
1.600 
1.333 
1 .o00 

0 

1200 
1586 
1902 
2400 

Tabel. 3 . 4 . 2 :  Frequenties en relatieve f req~enties  VOOI sadel EL.1 Ter 
vergelijking zijn de overeenkomstige waarden voor T.8k , RL.5' 
en de ideale grote terts klok (reine stemming) weergegeven. 



3.29 

3.5 Eerste Poqinq om de srote terts klok te vinden 

De tonenstruktuur van het model KL.l voldoet met uitzondering van de veel te 
hoge priem, vrij goed aan het ideaal van de grote terts klok. 
In deze paragraaf zal getracht worden via kleine profielaanpassingen de 
priem te verlagen. Hierbij is ondermeer gebruik gemaakt van ervaringen van 
de klokkengieter. 

3.5.1 Vorm van de kop (en schouderlvan de klok. 
In paragraaf 3.1.1 is een modellering voor de kop van de klok geïntroduceerd 
dit welliswaar yoede resultaten geeft, maar die toch niet helemaal in 
overeenstemming met de werkelijk is. Daarom is de geometrie van KL.l nog- 
maals doorgerekend, maar nu met een extra element tussen het punt z = 0.00, 

r = 0.00 en het punt z = 0.00, r = 0.5*rl : geometrie KL.l* 
Vervolgens is de vorm van de kop en schouder van de klok aangepast. Uit H.2 
is namelijk gebleken dat vooral de Priem en in mindere mate de Kwint 
reageert op wijziging van de vorm van de kop en schouder wan de klok. Er 
zijn een viertal verschillende beschrijvingen voor de kop en schouder van de 
klok gemaakt, waarbij liet dikteverloop voor de kop naar verhouding hetzelfde 
is als bij een konventionele klok. 
Voor de profiellijn ter plaatse van de kop en schouder zijn een viertal 
mogelijkheden uitgewerkt: 

nodel KB.l: Profiellijn t.p.v. kop en? schouder nagenoeg identiek met 
konventionele klok. 

model KP.2: Kromming profiellijn bij schouder van klok heeft een straal 
van oncjeveer 0.5*rl. 

model Kp.3: Begin profiellijn (t.p.v. kop) heeft een helling van 
ongeveer 75' aansluitend (t .p .v. schouder) een kromming met 
een straal van 0.25*rl. 

0.25*r,. 

1 

model KP.4: Kromming profielijn t.p.v. de schouder heeft een straal van 

De ontwerpvariabelen voor de modellen KP.l -t/m KP.4 zijn identiek aan model 
KL.l. Fig.3.5.1 geeft de afbeeldingen van deze geometrien. Tabel 3.5.1 en 
grafiek 3.5.1 geven de resultaten. 



GI [-I 
G~ c-i 
G~ r-1 
G4 1-3 
G~ 1-1 

GI [cents] 
G2 [cents] 
G3 [cents] 
Gq [cents] 
G5 [cents] 

K L .  1 

3.985 
1.776 
1.603 
9.332 
1 .o00 

7 
1406 
1583 
1902 
2400 

KL.1* 

4.033 
I. 783 
I. 603 
1.333 
1 .o00 

-14 
1399 
1583 
1901 
2400 

KP. I 

4.003 
1.797 
1.604 
5.324 
1 .o00 

-1 
1385 
1582 
1914 
2400 

3.30 

KP.2 

3.979 
1.816 
I. 604 
1.317 
1 .o00 

9 
1368 
1582 
1923 
2400 

KP.3 

4 .O02 
1.795 
1.604 
1.325 
1 .o00 

-1 
1387 
1583 
1913 
2400 

KP.4 

3.973 
1.854 
1.606 
1.337 
1 .o00 

12 
1331 
1580 
1898 
2 400 

Ideaal gr. 
terts klok 

4.000 
2.000 
I. 600 
1.333 
1 .o00 

O 
1200 
1586 
1902 
2400 

Tabel 3.5.1: Relatieve frequenties van geometrien welke alleen verschillen 
met KE.l in de beschrijving van de kop (KL.I*) en schouder 
(KP.1 t/m KP.4)van de klok. 



w 

KP. 1 

Figuur 3.5.1: elementverdeling van de modellen KP.1 t/m HP.4 (15 elementen). 
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Zoals ook al  in paragraaf 3.1.1 is aangetoond blijkt uit vergelijking van de 
resultaten van KL.1 (tabel 3.4.2) en KL.?* nogmaals dat de klok t.a.v de 
relatieve frequenties van buigtrillingen als star mag worden verondersteld: 
Het verschil in de relatieve frequenties is minimaal. 
Uit vergelijking van KL.l met KP.l t/m KP.4 blijkt dat inderdaad de priem 
(G2) in mindere mate de kwint (G4) zoals voorspeld reageren op profiel- 
aanpassing van de vorm van de kop en schouder van de klok. Voor alle vier de 
modellen is de priem op een gunstiger waarde komen te liggen, echter voor de 
modellen KP.1, KP.2, KP.3 gaat deze verbetering van de priem ten koste van 
het te hoog worden van de kwint;. De terts (G3) is nagenoeg gelijk gebleven. 
Model KP.4 heeft een aanzienlijk betere toonstruktuur dan KL.1, maar de 
Priem is nog steeds te hoog. 
Opgemerkt wordt dat de modellen KP.l en KP.3 sterke gelijknis vertonen (fig. 
3.5.1) hetgeen in de resultaten tot uitdrukking komt. 

en 

3.5.2 Haoate van de klok. 
Uit de praktijk van de klokkengieter is bekend dat verhoging van de klok 
vooral invloed heeft op priem en veel minder op de overige tonen. Indien de 
klak hoger gemaakt wordt gaat de priem omlaag. Via een dergelijke 
profielaanpassing zullen we proberen om de tonenstruktuur van de modellen 
KP.2 t/m KP.4 te verbeteren. 
Dit is als volgt gerealiseerd: 

Vanaf 
AZ [m] opgeteld; de klok wordt dus AZ [ml hoger. 

axiale koördinaat zi = 0.0667 [m] wordt bij de axiale koördinaten 

:= zl + AZ, bijbeharende ontwerpvariabelen blijven gelijk. O1 

? I  r r  i r  - 

Eerst is gerekend met AZ = 0.040 [m], hetgeen resulteerde in de geometrien 
LN.2 t/m LN.4: figuur 3.5.2. De resultaten van deze berekeningen is weerge- 
geven in tabel 3.5.2 en grzfiek 3.5.1. Hek blijkt dat deze profielaanpasing 
inderdaad grootste effekt heeft op de priem (G2) echter ook de overige het 
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tonen worden beïnvloed door deze profielaanpassing (zie grafiek 3.5.1). Het 
blijkt dat tengevolge van deze AZ voor alle drie de modellen de tonenstruk- 
tuur overeenkomstige geometrie 
van de niet verhoogde modellen. Wel blijkt uit grafiek 3.5.1 dat een minder 
gxote AZ betere resultaten zal opleveren. Door AZ te halveren zullen de 
tonen tussen de berekende waarde van de KP-serie en de LN serie komen te 
liggen. 
We nemen nu AZ = 0.020 [ml, de bijbehorende geometrien LN.12 t/m LN.14 zijn 
weergegeven op figuur 3.5.3. 
Tabel 3.5.2 en grafiek 3.5.1 geven de resultaten. 
Door de laatsgenoemde profielaanpassing (AZ = 0.020 Em]) i s  de toonstruktuur 
voor drie de geometrien verbeterd t.0.v de modellen met een twee keer 
zo hoge AZ. Vergelijken we de modellen LN.12 t/m LN.14 (AZ = 0.020 [m]) met 
de modellen KP.2 t/m KP.4 (AZ = 0.00 [m]) dan blijkt de priem belangrijk 
verbeterd te zijn en voor model LN.14 zelfs de ideale waarde van 1200 
[cents] te hebben. De grondtoon en de terts zijn echter minder goed, terwijl 
de kwint soms beter is (KP.2 versus LN.14) en SOMS minder goed is ( KP.3 
resp. KP.4 versus LN.13 resp. LN.14). 

minder goed is dan de tonenstruktuur van de 

alle 
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LN. 2 

3.916 
2.159 
1.614 
1.380 
1 .o00 

37 
1067 
1572 
1842 
2400 

LN. 3 

3.940 
2 .O97 
1.613 
1.385 
i .o00 

26 
1118 
1572 
1837 
2400 

LN. 4 LN. 12 LN.13 LN.14 

20 28 
1256 1199 
1577 1576 
1879 1865 
2400 2400 

Ideaal gr 
terts klol 

4.000 
2.000 
1.600 
1.333 
1 .o00 

O 
1200 
1586 
i 902 
2400 

Tabel 3.5.2: Relatieve frequenties voor de verhoogde modellen LN.n is 
0.040 [RI] verhoogd t.o.v. KP .n, LN. In is 0.02û[m] verhoogd 
t.o.v. KP.n (n = 1, 2, 3 ) .  
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Figriuï 3.5.2: Model LN.2 t l m  LN.4, verhoging AZ = 0.040 t .0 .v  resp. RP.2 t/m 
HP.4. 
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LN.12 

FIgliur 3 . 5 . 3 :  Wocleller, LN.12 t/na LH.14, AZ = 0.020 Em] t . 0 . v  resp.RP.2 t/m 
KP.4. 
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3.6 Verfijnd elementmodel en aeqoten proefklok. 
Model LN.12 en LM.14 hebben beide een toonstruktuur die muzikaal gezien nog 
niet voldoende is om als grote terts klok te kunnen fungeren, maar tvz!i.de 
komen al enigszinds in de buurt. Om na te gaan wat het verschil is tussen ùe 

berekende waarden en de experimenteel bepaalde waarden van een proefklok, 
heeft de klokkengieter besloten van een model LN.14 een proefklok te gieten. 
Om uit te sluiten dat t.g.v. een zeer eenvoudig elementen niodel ( B h  laag 
van slechts 15 elementen) misschien grote verschillen ontstaan tussen expe- 
rimentele en berekende resultaten is een meer verfijnde elementverdeling van 
geometrie LN.14 gemaakt. In hoofstuk 2 is al aangetoond dat indien M n  laag 
elementen wordt toegepast het m.b.t. de nauwkeurigheid niet veel uitmaakt of 
men weinig ( 181 o f  veel (30) elementen toepast. Door nu een elementverdeling 
te maken met een dubbele laag met ongeveer 40 elementen is het invloed van 
het aantal lagen over de dikte (&n of twee lagen) op de berekende frequen- 
ties en relatieve frequenties eenvoudig te kontroleren. Indien blijkt dat 
het aantal lagen over de dikte geen invloed heeft (hetgeen we verwachten) 
dan zullen de eventuele verschillen in de resultaten tussen gegoten proef- 
klok en model LN.14 in ieder geval niet aan de elementverdeling kunnen 
liggen. 
Figuur 3 . 6 . 1  geeft de elementverdeling die m.b.v. een aangepaste versie van 
GEOUSEB (dubbele laag elementen) gemaakt is van LN.14 gemaakt is. In tabel 
3.6.1 zijn de resultaten weergegeven. 
Aan de hand van de knooppuntskoördinaten op de binnen- en buitenkontour van 
de geometrie volgens fig. 3.5.4 is een proefklok gegoten. In tabel 3.6.1 
zijn naast de berekende reultaten ook de experimenteel bepaalde resultaten 
van geometrie LN.14 opgenomen. 
Opmerkelijk is dak de experimenteel bepaalde frequenties allen ongeveer 4 % 

lager zijn dan de overeenkomstige berekende frequenties. Waarschijnlijk zijn 
alle van de proefklok ongeveer 4 % groter dan de afnietingen van 
het elementen model, immers volgens het principe van dynamische 
gelijkvormigheid geldt: alle afmetingen 4 % groter dan alle frequenties 4 % 

lager. 
Ten aanzien van de relatieve frequenties komen experimentele en de berekende 
resultaten vrij goed overeen. Bij een konventionele klok zijn de 
verschillen in Be relatieve frequenties tussen hetgeen de klokkengieter van 
te voren voorspelt en de waarden zoals deze bij de gegoten klok uiteindelijk 

afmetingen 

http://tvz!i.de
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zijn van dezelfde orde van grootte. De oorzaak hiervan is dat tijdens het 
gietenproces kleine vormafwijkingen ontstaan. 

Bij een konventionele klok kan men door het stemmen de vereiste nauwkeurig- 
heid bereiken. 
De experimenteel 
dering van de 
ideaal voor de 
terts, die zo 

bepaalde waarden voor de relatieve frequenties, met uitzon- 
grondtoon (GI) en de priem (G2) wijken iets meer af van het 
grote terts klok als de berekende waarden. Vooral zowel de 
belangrijk is, als de kwint zijn nog veel te laag en door 

stemmen niet op de ideale waarde te brengen. 
De proefklak heeft aangetoond dat een eenvoudige elementverdeling (&&n laag 
van 15 elementen) nagenoeg dezelfde afwijkingen geeft als een meer verfijnde 
elementverdeling (dubbele laag van 40 elementen). Voor sommige eigenfrequen- 
ties (GI en G2) en tonen (G1, G2 en G3) geeft het eenvoudige elementen model 
(toevallig) zelf nauwkeuriger resultaten. 



3.40 

èèn laag 
elementen(l5) 

556.4 
1094 .O 
1361 .O 
1607.0 
2190.0 

3.936 
2 .o01 
1.610 
1.362 
1 .O00 

28 
1199 
1576 
1865 
2400 

LN. 14 
twee lagen 
elementen ( 40: 

556.5 
1097.1 
1363.1 
1605.9 
2189.3 

3.934 
1.996 
1.606 
1.363 
1 .o00 

29 
1204 
1580 
1863 
2400 

_.. 

gegoten 
proef klok 

529.9 
1057.9 
1308.7 
1543.7 
2119.8 

4.000 
2 .O03 
1.620 
1.373 
1 .o00 

O 
1197 
1565 
1851 
2400 

Ideaal g r ,  
terts kloi 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

4 .O00 

2. o00 

1.600 
1.333 
1 .o00 

0 

1200 
1586 
1902 
2400 

Tabel 3.6.1: Frequenties en relatieve frequenties van geometrie LN.14. 
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Figuur 3.5.4: Elementverdeling voor geometrie LM.14; dubbele laag met in 
totaal 40 elementen. Van dit model is een proefklok gegoten. 
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3 . 7  Konklusies. 
Door de beschrijving van de kop en schouder van de klok vast te nemen is het 
mogelijk met slechts 1 1  ontwerpvariabelen (5 stralen en 6 dikten) en een 
elementverdeling met 15 elementen (&&n laag ) een elementmodel te definiëren 
dat die zeer flexibel is en betrouwbare resultaten geeft. 
De geometrie van de grote terts klok mag niet al te sterk van de 
konventionele klok afwijken omdat anders de tonen te veel. uit de pas gaan 
lopen. 
Door het met de hand optimaliseren (m.b.v. de gradiënten) en door gebruik te 
maken van de ervaringen van de klokgieter is een geometrie (LM.14) gevonden 
die het ideaal van de grote .terts klok al enigzins benadert. Muzikaal gezien 
wijkt deze klok nog te veel a€. Uitgaande van geometrie (LN.14) zal met 
behulp van de statistische theorie van proefopzetten, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de gradiënten, een gereduceerd model voor de tonen als funktie 
van de ontwerpvariabelen worden opgesteld. 
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4.0. Optimaliseren. 

In hoofdstuk 3 hebben we door gericht zoeken (met de hand optimaliseren) en 
door te maken van de ervaringen van de klokkengieter een geometrie 
gevonden die al enigzhs de tonen-struktuur van de grote terts k l o k  heeft. 
Het is niet mogelijk om via het met de hand optimaliseren de tonen-struktuur 
van deze klok  (LN.14) nog verder te verbeteren. Daarom zal n1.b.u. de z . g .  

statistische theorie van proefopzetten (STPO) getracht worden de grote 
terts-klok te vinden of in ieder geval de tonenstruktuur van geometrie LN.14 
in de goede richting te verbeteren. Een andere veel gebruikte optimalise- 
ringtechniek is de gradient-methode. Van Asperen heeft de  gradiënt-methode 
reeds toegepast om, door enkel de geometrie van de binnenkontour te vari- 
eren, de geometrie van de grote terts klok te vinden, hetgeen mislukte. Het: 
nadeel van de gradiënten methode is dat de kans groot i s  dat men een lokaal 
optimum vindt en niet het globale optimum. 
De bij het optimaliseren gevolgde werkwijze zal eerst kort worden toege- 
licht, waarna in de volgende paragrafen een uitgebreidere toelichting wordt 
gegegeven. 

gebruik 

De geometrie van de klok wordt eenduidig niet n ontwerpvariabelen beschreven. 
Alle ontwerpvariabelen zullen op twee nivo‘s gevarieerd worden: 

een geschaald laag nivo met de waarde O, 

en een geschaald hoog nivo met de waarde 1 .  
in totaal zijn er 2” kombinaties van ontwerpvariabelen en dus ook 2n 
bijbehorende geometrien voor de klok. Voor alle Zn kombinaties van ontwerp- 
variabelen wordt met behulp van DYNOPT de eigenfrequenties en de afgeleiden 
- 7 . 3  vun deze eigenfreqEenties mar de ontwerpvariabelen berekend. Deze worden 

omgerekend naar tonen [relatieve frequenties) en afgeleiden van de tonen 
naar de ontwerpvariabelen. Met behulp van deze berekende waarden wordt ver- 
volgens 1n.b.v. de STPO een gereduceerd rekenmodel opgesteld in de vorm van 
een onvolledig derde graads polynoom in de n ontwerpvariabelen voor iedere 
van de volgende tonen: 



4 .2  

Het Oktaaf G5 = is per definitie 1 (2400 cents). 
Op basis van dit gereduceerd model zal getracht worden de geometrie van de 
grote terts klok te vinden. Hierbij hanteren we als optimum voor de tonen de 
ideale waarde volgens het evenredig zwevende stemmingsprincipe: 

Grondtoon GY = 4.0000 

Priem G: = 2.0000 

Grote Terts G! = 1.5874 

0 Kwint G4 = 1.3348 

Oktaaf G i  = 1 .O000 

Duodeciem GZ = 0.6674 

Dubbeloktaaf Gy = O .  5000 

Opgemerkt wordt dat de eerste 5 tonen (GI t/m G5) niuzj.kaa1 gezien belangrij- 
ker zijn dan de tonen G6en G7. 
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Door de gradiënten in de proefopzet te verwerken kan men de rekenkosten 
belangrijk verlagen: 
Stel men heeft n ontwerpvariabelen en men wenst voor elke toon een volledig 
polynoom Gi van de orde p dan volgt voor het aantal parameters van het 
polynoom 

IC. = (p+l) n 4 . 1  

Er zijn derhalve k onbekenden. Worden bij elke elementenmethode berekening 
alleen de eigenfrequenties (en hiermee de tonen G.) bepaald dan moeten 
minimaal k elementenmethode berekeninyen worden uitgevoerd om deze parame- 
ters vast te leggen. Rekent men naast de eigenfrequenties ook de afgeleiden 
van de eigenfrequenties naar de ontwerpvariabelen uit ( dus behalve Gi, ook 
i3Gi/ax j = 'Ir . . , r  ni dan hoeft men slechts k/(n+l) berekeningen uit te 
voeren. 
Ir. W.J.G. Sdioofs heeft in het kader van zijn promotie onderzoek een reeds 
bestaand komputer-programma voor het werken met proefopzetten ([4] en [ S I ,  

van Eeck) aangepast zodat het mogelijk is de gradiënten in het opstellen van 
het gereduceerd model te betrekken. 

1 

j 
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4.1 De statistische theorie van moefopzetten, met aebruik van madienten. 

Het verband tussen m relatieve frequenties Cj en n ontwerpvariabelen 5 luidt: 

v, G = bC,x) 4.1.1 

T met $ 
en v, x = ( x ~ ~ . - . ~ x ~ )  

= EG1,. . . ,Gml 

Met behulp van de elementenmethode zijn voor punten van de relatie (4.1,l) 
de relatieve frequenties $ te bepalen. Indien voor verschillende (geschikte) 
sets van ontwerpvariabelen 5 de relatieve frequenties en bijbehorende 
afgeleiden (via de elementenmethode) berekend worden, kan getracht worden 
uitgaande van deze punten een benaderingsfunktie F te konstrueren. Deze 
benaderingsfunktie F = :i?) is dan expliciet als funktie van de ontwerpvari- 
abelen bekend en vormt aldus een gereduceerd model voor de relatieve fre- 
quenties (tonen) als funktie van de ontwerpvariabelen. Voor de methode ter 
verkrijging van een gereduceerd model voor het geval d a t  de gradiënten niet 
in de beschouwingen voorkomen wordt verwezen naar ([4] en [ S ] ,  van Heck en 
[ G I ,  Doornbos) 
In grote lijnen z a l  hierna de werkwijze worden gescliets in geval de gradiën- 
ten in de beschouwingen betrokken worden. Voor de duidelijkheid beperken we 
ons tot het geval m =I8 voor elke relatieve frequentie wordt immers exakt 
dezelfde methode gevolgd. 
Voor de relatieve frequentie (G) wordt een lineair model gekozen dat opge- 
bouwd is uit (ki-I) onbekende parameters Bi en k deelfunkties fi = fi($) : 

G = F(2) f eg 

de funkties fi($) , i = I,...,k kunnen zowel lineair a i s  niet lineair zijn. 
Met (4.1.2a) volgt voor de afgeleiden: 

dG 
j = l , .  . . ( n  4.1.2b 
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Het model (4. I .  2a ) wordt lineair genoemd omdat de parameters pi, i = 

O, . . . ,  k lineair in het model voorkomen. In het model is (eo) resp. (ejl j = 

1, . . (n) een fout die ontstaat als gevolg van het feit dat de grootheid G 
resp. GIX 

via metingen bepaald wordt is de fout (e,) resp. (e.) een stochast, echter 
omdat we funktiewaarde en afgeleiden m.b.v. de eindige elementenmethode 
bepalen zijn de fouten deterministische grootheden. Daar de te gebruiken 
programmatuur gebaseerd is op het stochastisch karakter van de fouten is 
waar nodig aangegeven wat de konsekwentie is van het feit dat we met 
deterministische grootheden werken. 

niet exakt mek het model te beschrijven is. Indien G resp. G F X  
j j 

3 

4.1 . I  Orthosonale polynomen. 

Indien het madel (4.1.2a) getransformeerd wordt naar orthogonale polynolen 
is de korrelatie (afhankelijkheid) tussen de parameters pi minder. We 
transformeren daarom het model naar: 

4.1.3 

Hiertoe worden de oorsponkelijke variabelen: x l , . . - , x i l  en de hogere orde 
termen van deze variabelen getransformeerd naar nieuwe variabelen. 
De nieuwe variabelen worden als volgt gedefinieerd: 

x,, ..., xn worden allen op eguidistante nivo's gevarieerd, voor elke factor 
x definieren we: 
j - 

j 
x = gemiddelde van de nivo's x 
j 

j 

= afstand kussen die nivo's 
m = aantal nivo's van de factor x 

j 
= maximale orde van de variabele x in het polynoom 

'1 j 

vervolgens introduceren we: 

j 
x - x  
j 

k. = 
7 5 

4 . 1 . 4  
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Hiermee berekenen we de nieuwe variabelen u op de volgende manier: ij 

u. = 1 

4.1.5 

'j voor liet geval dat p > 3 en voor aanbevolen waarden van hi i = If...# 
wordt verwezen naar lit. [4Ir vari Heck. 
Met deze nieuwe variabelen worden de orthogonale polynomen $ 2 f  . . .  19k 
berekend. De orthogonale polynomen i k, bestaan dus afhanke- 
lijk van de vorm van de oorspronkelijke polynomen Ei($) uit het produkt van 
een aantal getransformeerde variabelen. 
Bijvoorbeeld : 

j 

stel f, = x2* x3* 1 2 x6 

dan geldt $., = uI2* uz3* u6.,, 

De van G naar de antwerpvarii,rle xj : G l x j  = d f d x .  zijn even- 
eens uit te drukken in de nieuwe variabeien ( , u i .  Umi- Ue âfqeleiden v a  het 
model voor de toon (4.1.3) naar de ontwerpvariabelen te nemen vinden we voor 

een vergelijking in de nieuwe variabelen (u )  yl en in de parameters 

afgeleiden I 

G'X 
* j  
eSfi=1, . . k.: 
1 

j = 1,. . , n 
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4.  'i . 6  

H i e r i n  i s  e , j  = I r . . . , n r  de  ( d e t e r m i n i s t i s c h e )  f o u t  omdat h e t  model d e  

g r o o t h e i d  G!X n i e t  e x a k t  kan b e s c h r i j v e n .  De f o u t  eo en d e  f o u t e n  e j r  j = 

l , . . . r n r  z i j n  a f h a n k e l i j k .  

j 

j 

Voor de  a f g e l e i d e n  +ifx g e l d t :  
j 

. . . .  

4 . 1 . 7  

4 . 1 . 8  

A l s  bekend i s ,  i s  IT  eenvoudig t e  bepa len .  
-4 

[ u j l ( k j )  u .  (k.) . . . u ( k j ) ]  = [ z j ( k j ) ]  met [U.] = T 
32 3 j p  - 3  

v o l g t :  

a u j 1  3 k j  au 3 k j  
. . . . .  T [ U j , ,  1 = 

j 
" k j  ax 

j 
j a k j  ax 

4 . 1 . 9  

4 .1 .10  

U i t  ( 4 . 1 . 4 )  v o l g t  

i( a k j  - i  - = d j  
j 

3x 
4 .1 .11  
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J J 

Substitutie van (4.1.11) in 4.1.10 geeft 

Re vektor  LI^ , k  IT is eenvoudig uit (4.1.5) af te leiden. 
j 

Met 4.1.13 wordt verg1 4.1.8: 

4.1.12 

4.1.13 

4.1.14 

Substitueren we 4.1.14 in vergelijking 4.1.6 dan krijgen we * een uitdrukking 
voor G, in de nieuwe variabelen (5) en in de parameters @ - - -  i' 

j 
x 

j = 1, ... n 

4.1.2 Schatten van de parameters. 
De 
ne-t k+l onbekende parameters @i : 

vergelijkingen 4.1.3 en 4.1.15 vornien een stelsel van Et1  vergelijkingen 
k 

4.1.16 

met j=1, = = .  n 
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We doen een aantal (1) elementenmethode berekeningen waarbij de ontwerp- 
variabelen (x lf...,xn) op zekere nivo's worden ingesteld. Hiermee is dus 
voor 1 piinten het linker lid van 4.1.16 bekend: 

* k *  
GI = + I: + 

i= 1 o1 e 

t k *  

Of in matrixvorm: 

* *  g = x p v ,  

met j=l, . . . n 

4.1.57 

met j=1, . . .  I n. 

4.1.18 

* 
met (j1 g en e kolommatrices met dimensie : [(l+n)l] 

"> 

* 
en X is een matrix met dimerisie : ill+n)l]*[k+l]. 

* 
De parameters 
voorwaarde : 

Si (i=O, . . . , k) kunnen geschat worden, mits voldaan i s  aan de 

i(nt-I) >= k+i  4 . 1 . 1 9  

* 
Als het gelijkteken geldt in vergl. 4.1.19 en X i s  regulier dan kunnen de 
schatters voor de ktl parameters direkt uit vergl 4.1.18 bepaald worden: 
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* *  "-1 ; = x  G 
VI 

4.1.20 

direkt in te zien is dat geldt: 

* *-le = b  + x  VI v) 
4.1.21 

A l s  geldt 
ters geschat worden met de kleinste kwadraten-methode: 

l(nt1) > ktl en de matrix X*TX is regulier dan kunnen de parame- 

- *  *T * -1  *T b = ! X  X )  X G 
ln VI 

* "T * -1  *T b * = b  ln tn + ( X  X )  X tn e 

4.1.22 

4.1.23 

*T * Men noemt de proefopzet orthogonaal ais de matrix X X een diagonaal 
matrix ia. 

T 
(3 ] ) gaat roet de trans- k De transformatie naar de parameters ; (= [Bo (3, 

formatiematrix A:  

* " *  
Ab = b 

V I V I  
Ab = b en 

-1 * 

v ) l n  

-1 * *  
b = A  b 
ln tn 

b = A  ; 
v) 

4.4.24 

Es is af t e  leiden ([SI, Doornbos) dat voor de transformatiematrix geldt: 

4.1.25 

4.1.3 Determistische Grootheden versus stochastische srootheden. 
De 

bij 

e, 

in 34.1.2 geschetste methode vindt zijn oorsprong in de statistiek waar- 
uitgegaan wordt van experimentele gegevens, waarvoor de grootheden $ en 

(zie $4.1.21 een stochastisch karakter hebben. Op grand van dit stochas- 
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tisch karakter zijn formules ontwikkeld voor varianties en betrouwbaarheids- 
intervallen. Aangezien we onze gegevens niet via experimenten maar via 
elementenmethode-berekeningen verkrijgen zijn de grootheden 2 en niet 
stochastisch maar deterministisch van karakter. 
De formules voor varianties en betrouwbaarheidsintervallen kunnen we dus 
niet zonder meer toepassen. Hieronder wordt behandeld hoe de varianties 
kunnen worden berekend, zowel voor deterministische grootheden als voor 
st.ochastische grootheden. Bij berekeningen van betrouwbaarheids intervallen 
gaat 
e. 
we mek deterministische grootheden werken. 

men & priori uit van het stochastisch karakter van de grootheden 5 en 
Het is dus niet mogelijk betrouwbaarheids intervallen op te stellen a ls  

Y, 

* *  
Formule 4.1.23 geeft de schakters b . 
"expected value") E[b ] van de schatter 

Y, 
^ *  

v1 

*T * - 1  *T A *  

E[! 1 = E[b* Y, + (X X ) X VI e] 

Voor de verwachting ( "gemiddelde" o f  

b geldt: 
* *  
Y, 

4.1.26 

Per definitie is de verwachting van een deterministische grootheid a : 

Era] = a.. 

Ingeval ,e deterministisch is wordt vergelijking 4.1.26:  

"T * -1 *T * *  
EQ la = $* + (X x x VI e 

Ingeval ,e een stochast is met een normale verdeling (E[$] = 2)  
dan geldt: 

Een schatter b wordt zuiver genoemd als  geldt E[b] = b. 

4 . 1 . 2 7  

4.1.28 

4.1.2'3) 

4 . 1 . 3 0  

Ingeval van deterministische grootheden ( 4 . 1  . 2 8 )  zijn de schatters niet 
zuiver, terwijl in geval van stochastische grootheden ( 4 . 1 . 3 0 )  de schatters 
wel zuiver zijn. 
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* *  Om een uitspraak te kunnen doen over de variantie in de schatters v> b 
definiëren 
het element i, j : 

* *  we de variantie-covariantie matrix van b als een matrix met voor 

A X  
als i = j :  variantie van i3 

als i # j :  cova.riantie tussen fl i en p j  
i 4 f  * *  

Ingeval ,e deterministisch is: 

4 . 1 . 3 1  

4. I . 3 2  

Indien $ een stochast is niet een normale verdeling dan geldt. ([sf , 
Doornbos.): 

( I  = eenheidsmatrix en 
KSr 

; 2  = - - - - - - - -  
l(n-i-l)-k-î O 

met KSr .is de restkwadratensom: 

T a  KSr = (s-5) ($-SI 
en l(n+l)-k-I is het aanka1 vrijheidsgraden.) 

hiermee volgt voor de variantie matrix: 

- *  *T * -1 2 var[: 1, = (X X 1 

4.1 .33  

4 . 1 . 3 4  

Uit formule 4.1.34 volgt dat men voor stochastische grootheden vooraf kan 
aangeven welke parameters gekorreleerd zijn, immers matrix (X X ) 'kan men 

%T f - 
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vooraf 
zo weinig mogelijk gekorreleerde parameters. 
Voor deterministische grootheden kan men vooraf niet nagaan welke parameters 
gekorreleerd zijn, de variantiematrix (4.1.32) is afhankelijk van de deter- 
ministische fout ,e die pas achteraf berekend kan worden. 

opstellen. Men kan dus vooraf de meest ideale proefopzet bepalen met 

Het is interessant om naast de variantie van de parameters ook de variantie 
van de funktiewaarde G voor een willekeuriye kombinatie van de ontwerpvari- 
abelen te bepalen: 

Kombinatie r, funktiewaarde Gr. 
Voor Gr geldt het lineaire model: 

* * * 
Gr = Gr(u) VI = + B l + l r ( u )  + B2+sr 

Voor de schatter Gr voor Gr geldt: 

" *  * *  " X  

* u) f . . . . +  [3 Q, k kr 

* *  

substitutie van 4.1.23 in 4.1.36 geeft 

Als ,e deterministisch is dan vinden we voor de verwachting van G : r 

4.1.35 

4.1.36 

4 .  I . 3 6  

4.1.39 

4.! .38 

Als ,e stochastisch is dan geldt: 

4.2.39 
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Voor de variantie van de funktiewaarde Gr in ket punt r geldt: 

A *  = E[$, T var[$ 1 or] 

Als e deterministisch i s  dan wordt 4.1.40 
VI 

* *  T var[Gr] = tr var[? 1 or 
Als ,e een stochast is dan geldt met 4 . 1 . 3 4 :  

4 .1 .40  

4 .1 .41  

4 .1 .42  

A *  

Gebruikelijk i s  om betrouwbaarheids intervallen voor de parameters 5 t e  

bepalen, om te onderzoeken of een bepaalde term signifikant is. Men gaat 
daarbij priori uit van h e t  stochastisch karakter van de restkwadratensom 
KSr : 

d 

4 .1 .43  
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Voor deterministische grootheden kan men geen betrouwbaarheids intervallen 
opstellen. Wel biedt de restkwadratensom de mogeli jkheid om de relatieve 
belangrijkheid van de parameters te onderzoeken; we gaan daarbij als volgt 
te werk : 

I). Stel een polynoom op met ki-1 termen. 
2). Bepaal welke 1 kombinaties van ontwerpvariabelen men m.b.v. de elemen- 

tenmethode wil doorrekenen. 
*T * 3). Ga na o f  de matrix X X regulier is. Is deze matrix singulier dan een 

andere keuze maken voor de 1 kombinaties Òf de vorm van het polynoom 
*T * aanpassen zodanig dat de matrix X X regulier wordt. 

4). Voer elementenmethode berekeningen uit voor 1 kombinaties van n ontwerp- 
variabelen. 

5 )  Bepaal de parameters, de variantie-kovariantiematrix en de restkwadra- 
tensom. 

6 ) .  Vervang die termen in het polynoom welke kleine waarde voor de parameter 
en een grote variantie hebben, door nieuwe termen. 

7 )  . Bepaal de iiieuwe parameters, de variantie kovariantiematrix en de rest- 
kwadratensom. 

8 ) .  Indien de restkwadratensom is afgenomen mag men aannemen dat hek nieuwe 
polynoom een betere vorm heeft dan het oorspronkelijke. 

9). Procedure kan vanaf 6.) liieerdere malen herhaald worden. 

*T * Een mogelijke komplikatie is het feit dat de matrix (X X ) singulier wordt 
tengevolge van een a.ndere vorm van het polynoom. 
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4.2 Gereduceerd model voor de tonen 

Het gereduceerd model voor de relatieve frequenties is opgebouwd uit een 
aantal polynomen. Voor elke toon welke we in de beschouwing meenemen (behal- 
ve het oktaaf waarmee de tonen genormeerd worden), wordt een polynoom in de 
ontwerpvariabelen opgesteld. De vorm van het polynoom is voor iedere toon 
dezelfde, alleen de te berekenen parameters zijn verschillend: 

i = 1, . . . aantal tonen 

In de praktijk zijn de funkties fs(x) r~=l,...,k, van het type: 
# 

E . =  0,1,2, . . r P  J 
j 3 

fs (x ,  = li x 
j=l 

4.2.2 

De exponent E moet zodanig gekozen worden dat de funkties fs(xl onderling 
verschillend zijn. 
A i s  de konstruktie eenduidig te beschrijven i s  met n ontwerpvariabelen en 
indien een volledig polynoom van de orde p gewenst is, dan volgt voor ket 

aantal funkties k: 

j 

met 4.1.19 volgt dan voor liet aantal elementenmethode berekeningen l : 

4.2.4 

Uit oriënterende berekeningen i s  gebleken dat de tonen niet lineair in de 
ontwerpvariabelen zijn. Gekozen wordt voor een maximale orde p = 3 .  

Omdat een vollediq polynoom van de orde 3 zeer veel elementenmethode 
berekeningen vergt ( voor p=3, n=5 volgt net 4.2.4 1 >= 1711 i s  gekozen voor 
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een polynoom waarvan de hoofdtermen tot en met de derde macht voorkomen, 
terwijl slechts een beperkt aantal (lineaire) interakties worden meegenomen. 
De precieze vorm van het polynoom komt in $ 4 . 2 . 2  aan de orde. 
Omdat we naast de funktie waarden G ook de afgeleiden m.b.v. de elementen- 
methode berekenen is het voldoende oni de ontwerpvariabelen op (minimaal) 
twee nivo's te varieren. Om de rekentijd te beperken zullen we de ontwerp- 
variabelen slechts op 2 nivo's varieren. Zouden we de afgeleiden niet ter 
beschikking hebben gehad dan was het noodzakelijk geweest om de variabelen 
op (miiiirnaal 1 vier nivo ' s te varieren. 
Voorts wordt gekozen voor een volledige proefopzet: alle combinaties ( 2n)  

van de n ontwerpvariabelen op 2 nivo's zullen m.b.v. de elementenmethode 
doorgerekend worden. De reden hiervoor i s  dat met een fraktionele proefopzet 
(slechts een bepaalde f raktie van de 2" kombinaties wordt doorgerekend 

*T * m.b.v. de elementenmethode) de kans op een singuliere matrix X X groot is. 
Bij dummie berekeningen is gebleken dat de matrix A X voor alle onderzoch- V*T * 
te fraktionele proefopzetten singulier wordt als we de gradiënten in de 
proefopzet betrekken. Bij een volledige proefopzet is de matrix steeds 
regulier ook a l s  de gradiënten in de proefopzet betrokken worden. 
Een elementenmethode berekening voor de zeven relevante eigenfrequenties met 
bijbehorende gradiënten vergt bij een verdeling in 15 elementen een reken- 
tijd van ongeveer 1100 sec CPU. Tabel 4 . 2 . 1  geeft de geschatte benodigde 
rekentijd voor een volledige proefopzet met n ontwerpvariabelen op twee 
nivo ' s .  
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- 
n 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

O 

il 

2n 

2 

4 

8 

16 

3 2  

64  

128 

256 

512 

1 O24 

2048 

O. 6 

1 .2  

2 .4  

4 .9  

9 .8  

19.6 

39 .1  

78.2 

156.4 

312.9 

624.8 

Tabel 4 . 2 . 1  Schatting van de benodigde rekentijd voor een volledige 
proefopzet: van n variabelen op twee nivo's. 

In verband met de benodigde rekentijd (tabel 4 .2 .1 )  is zeer het bezwaarlijk 
om meer dan 7 ontwerpvariabelen in het gereduceerde model mee te nemen. Een 
ondergrens is een aantal van 6 ontwerpvariabeien, omdat we in een later 
stadium via optimaliseren met deze 6 ontwerpvariabelen een optimum voor een 
set van zes tonen moeten zoeken. We kiezen voor een aantal van zeven ont- 
werpvariabelen zodat we bij het optimaliseringsproble~m nog ècin graad van 
vrijheid hebben. 
Welliswaar is een rekentijd van ongeveer 40  uur nog zeer groot, maar omdat 
de berekeningen in een periode (kertuakantie 1984)  worden uitgevoerd waarin 
de komputer een vrij grote leegloop kent is dit akceptabeì. De berekeningen 
zullen in blokken van 8 worden uitgevoerd. 
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4.2.1 Keuze ontwerpvariabelen. 

Witgangsmodel is geometrie LN.14, tabel 4.2.2 geeft de definitie van de I1 
ontwerpvariabelen met bijbehorende axiale positie. 

Axiale koördinaat 
naam waarde 

0.0867 1 z 

O. 1533 
o.  2200 
O. 2867 
O. 3200 
O. 3533 

ontwerp 
straal 

naam 

r6 

waarde 

~~ 

O. 10567 
O. 12067 
O. 12317 
O. 14144 

O .  19600 

.r iabel en 
dikte 

naam waarde 

0.0123 
0.0120 
O. O1 267 
0.01833 
O. 02767 
0.01000 

Tabel 3.4.1: Definitie en waarde van de axiale positie met bijbehorende I I  

ontwerpvariabele voor model LN.14, afmetingen in meters. 
----- : Desbetreffende variabele niet gedefinieerd. 
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Tabel 4.3.2 geeft van de vier berekende tonen de afgeleiden naar de ontwerp- 
variabelen. 

i 
I ontwerpvar. 

1 r2 
'3 
"4 
r6 

s2 
s3 
54 
s5 
'6 

3Gl f axi 

11.25 
-41.45 
89.68 
85.57 
-43.68 
-6.23 
-6.10 
-21.96 
-20.57 
50.83 
-18.07 

aG2 f axi 

-17.95 
-14.10 
-20.39 
-33.82 
44.10 
-13.76 
-2.91 
-8.86 
-6.51 
48.00 
3.77 

aG3 f axi 

-0.35 
-4.44 
-0.52 
7.71 
-5.23 
-1.50 
-2.73 
-3.30 
-1 .96 

14.32 
-0.71 

11.18 
-16.55 
29.77 
-13.04 
-6.64 
-11.82 
-6.11 
-13.14 
-5.01 
21 .o9 

-4.42 

Tabel 4.2.3 : Gradienten voor geometrie LN. 14 i dimensie [m-' 3 . 

vcLII ~= 11 gn"garyvârj&elen zgllel, we er nawan t;avnn i i < a  nn +-wan n i v n ' y  
r 4 L . " b S S  I L l \ r O U I .  U I -  \.CF L.nrr &&&Y" 

T f r r v ,  A A  

gevarieerd worden, de overige vier zullen op een vaste waarde gefixeerd 
worden. 
Uit tabel 4.2.3 volgt dat vooral de stralen r,, r2, r3' r4 en r6 en de dikte 

s6 de tonenstruktuur minder kunnen beinvloeden. Alle stralen en de dikten s4 
en s5 kiezen we als ontwerpvariabefen. Er is gekozen voor s omdat deze 

goede beschrijving van het dikteverloop van de slagring samen met 
garandeert. Uit de stemgrafieken voor eea konventionele klok is geblefrei, dat 

s5 de tonenstruktuur w kunnen beinvloeden, terwijl de dikten sIi s2, s3, s4 en 

4 
een ss 
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vooral het dikte verloop van de slagring grote invloed heeft op de tonen- 
struktuur (stemgrafieken H.l). 
De zullen op de in tabel 4.2.2 gegeven waarde gefixeerd 
worden. dikte s6 wordt op een waarde van 0.000 [m} gefixeerd, zodat als 
laatste elenientent een TRIAX6-element kan worden toegepast. Het totaal aan- 
tal elementen zal 15 bedragen: 14 QUAXS- en 1 TRIAXG-element(en). 
Tabel 
Oak is de waarde van de ontwerpvariabelen voor model LN.74 weergegeven. 

dikten sl, s2 en s 3 
De 

4.2.4 geeft het lage en het hoge nivo van de zeven ontwerpvariabelen. 

ontwerp- 
variabele 

r2 
" 3  

r4 
"5 

laag 

o. 100 
0.115 
0.118 
O. 135 
0. 187 

0.0174 

o. O260 

-~ ~~ 

waarde 
LN. 14 

O. 10567 

0. 12067 
O.  12317 
O .  114144 
o. 19600 

0.01833 
0.02767 

hoog 

0.110 

O. 725 
o. 12s 
O .  147 
O. 203 
0.0190 
o .  0290 

Tabel 4.2.4: Laag en hoog nivo van de 7 ontwerpvariabelen, overeenkomstige 
waarde van uitgangsgeometrie LN.14 is ook weergegeven. 
Afmetingen in meters. 

Het lage respectievelijk hoge nivo Is ongeveer 5% lager resp. hoger dan de 
overeenkomstige waarde van model LN.14. De keuze van het lage respektieve- 
lijk hoge ni-vo is zodanig dat het af te leiden polynoom nog betrouwbare 
resultaten zal geven terwijl het gebied voldoende groot is om een kans te 
maken de grote terts klok t e  vinden. Zouden we het lage respektievelijk hoge 
nivo verder uit elkaar brengen dan neemt de betrouwbaarheid van het af te 
leiden polynoom i.h.a. af ( zie ter illustratie H3. fig. 3.2.3) 
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Om afrondfouten (bij het programma voor de verwerking van proefopzetten) te 
verminderen en de kans op vergissingen hij het opstellen van de 128 kombina- 
ties van de 7 ontwerpvariabelen uit te sluiten is overgegaan op de variabe- 
len x1 t/m x7 ,die hebben als laag nivo de waarde O en als hoog nivo de 
waarde 1 
Eenvoudig i s  in te zien dat deze variabelen als volgt gedefinieerd zijn: 

r - 0.118 3 = ---------- 
0.01 x3 

r5 - 0.187 

0.016 
- ---------- 

x5 - 

s - 0.0260 5 ----------- 
O. 003 x7 

4.2.2 Vorm van het uolvnoom 

4.2.  I 

Voor ieder van de zes relatieve frequenties is de vorm van het polynoom 
dezelfde. Alle ontwerpvariabelen worden t/m de orde 3 meegenomen. De 
interaktietermen worden slechts tot de eerste graad meegenomen. Alle 
interaktietermen met twee variabelen worden meegenomen. Van de 
interaktietermen met meer variabelen worden slechts eiikele meegenomen. In 
totaal bestaat elk polynoom uit 49 termen . 
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Hieronder is de vorm van het toegepaste polynoom weergegeven: 

p22x1x2 + '23'1'3 i- '24'1'4 + '25x1x5 i- '26'1'6 '27'1'7 

t '  x x  '2SX2'3 '29'2'4 + '30'2'5 31 2 6 + '32'2'7 ' 
$33'3'4 ' '34'3'5 + '35'3'6 ' $36'3'7 + 

$37'4'5 ' '38'4'6 ' '39x4x1 ' 
@4OX5'6 + @41X5X7 i- f342"GX7 ' 

x x x  + f ? 4 J " X X  t ' 3 4 5  p x x x  43  2 3 4 + ' 4 4  1 3  5 

'46x1x2x3x4 + '47x2x3x4x5 ' 

4 . 1 . 2  

'4 Sx 1 2'3'4'5 
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4.3 Resultaten Polynoom versus elementenmethode-berekeninsen. 

Met behulp van het programma DYNOPT zijn voor 128 geometrien (7 
ontwerpvariabelen alien gevarieerd op twee nivo 1 s : z7 = 128  geometriën) de 

eigenfrequenties en de afgeleiden van deze eigenfrequenties naar de ontwerp- 
variabelen berekend voor de zeven van belang zijnde partialen : grondtoon, 
priem, kwint, tert, oktaaf, duodeciem en dubbeloktaaf. Opgemerkt wordt dat 
de partialen duodeciem en dubbeloktaaf uit muzikaal oogpunt minder belang- 
rijk zijn dan de overige vijf partialen. 
Voor ieder van de 128 kombinaties zijn de (7) frequenties en afgeleiden van 
de (7) frequenties naar de (7) ontwerpvariabelen omgerekend naar ( 6 )  rela- 
tieve frequenties en afgeleiden van de (6) relatieve frequenties naar de ( 7 )  

ontwerpvariabelen. De relatieve frequentie van het oktaaf G5 heeft per 
definitie de waarde 1 : Gi - 
Uitgaande van deze berekende rel. freq. en afgeleiden is met behulp van de 
het prograniina XPD een gereduceerd model bepaald voor de zes relatieve 

- 
foktaaf' fi* 

frequenties: 

Grondtoon GI = G,(x) 

Priem Gs = G2(51 

Terts G3 = G3(5) 

Kwint G4 = G4(5) 

Duodeciem G6 = G6(,x) 

Dubbeloktaaf G7 = G 7 ( $ )  

in de vorm van een onvolledig derde yraads polynoom (4.2.2) VOO 
de 6 tonen. 

ieder van 

Ter van het nut van de afgeleiden is ook een gereduceerd model 
bepaald vooï het cjeval de gradiënter, niet in de proefopzet worden betrokken. 
Uitgaande van de 128 combinaties van ontwerp variabelen en de bijbehorencie 

illustratie 
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(6) relatieve frequenties is m.b.v. het programma XPD voor ieder van de 6 

tonen een eerste graads polynoom bepaald (eerste graads omdat de variabelen 
slechts 
graads termen gelijk is aan (4.2.2). 
De nauwkeurigheid van het gereduceerd model kunnen we toetsen door een 
aantal extra elementenmethode berekeningen uit te voeren voor combinaties 
van ontwerpvariabelen waarvan een aantal ontwerpvariabelen een waarde heeft 
die ligt tussen het lage en het hoge nivo . 
Tabel 4.3.1 geeft de resultaten, omgerekend naar de cents waarde. 

e op 2 nivo's gevarieerd worden) dat met uitzondering van de 2e en 3 
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G 4 3egr. 
DYNOPT 
1 gr. e 

e 3 gr. 
DYNOPT 
e 1 gr. 

e 3 gr. 
DYNOPT 
legr. 

64 aegr. 

I gr. 
DYNOPT 
e 

G6 3egr. 
DPNOPT 
I gr. e 

G7 3egr. 
DYNOPT 
legr. 

P129 

27 
23 
108 

1254 
1262 
1164 

1573 
1593 
1552 

1890 
1878 
1981 

3070 
3067 
3074 

3617 
3612 
3619 

P130 

35 
36 
27 

1298 
1306 
1239 

1580 
1605 
1569 

1907 
1889 
1961 

3067 
3065 
3069 

3614 
3610 
3615 

PI32 

-83 
-85 
-90 

1204 
1210 
1213 

1543 
1535 
1547 

'I912 
1927 
1905 

3085 
3088 
308 2 

3644 
3647 
3637 

PI 36 

2 
- 3  

82 

1194 
1201 
1107 

1556 
1569 
1536 

1854 
1843 
1944 

3077 
3074 
3079 

3626 
3621 
3625 

Tabel 4.3.1: Relatieve frequenties omgerekend naar cents waarde voor enkge 
geometrien berekend met resp. gereduceerd model 3egr. polyno- 
men, DYNOPT en gereduceerd model le gr. polynomen. 
Er Is niet. aangeven welke waarde de ontwerpvariabelen hebben 
(in verband met een oktrooi aanvrage zijn deze niet afgedrukt), 
de naamgeving is wel een kode voor deze waarden. 
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Uit tabel 4.3.1  zijn de volgende (voorlopige) konklusies te trekken: 
e G2, G en G is het 1 graads polynoom vol- - Ten aanzien van de tonen GI, 

onbetrouwbaar, terwijl de tonen G6 en G7 met voldoende nauwkeurig- 

- Opvallend is dat de twee tonen duodeciem ( G 6 )  en dubbeloktaaf (G7)  sterk 
gekoppeld zijn: voor alle vier de kombinaties geldt G7 - G6 4 545 [cents]. 

- Hek gereduceerd madel met 3e graads polynomen geeft goede (G3 en G4) tot 
zeer goede (GI en G 2 )  resultaten. 

Een niogelijkheid om de betrouwbaarheid van het gereduceerd model te verhogen 
is de volgende : pas voor elke toon het polynoom aan zodanig dat de restkwa- 
dratensom minimaal wordt (zie $ 4 . 1 . 3 ) .  Het gevolg is dat de vorm van heti 3e 
graads polynoom voor iedere toon verschillend kan worden. Dit nu i s  on- 
gewenst omdat we het gereduceerd model zeer vaak zullen evalueren tijdens de 

hierna te behandelen optimallsatie. Is de vorm van het polynoom voor ieder 
van de tonen gelijk dan hoeven de termen in het polynoom slecht 4Cn maal per 
evaluatie te worden berekend. Alleen de waarden van de parameters 
(f3i,l=0,...r49) zijn voor ieder van de polynomen verschillend. A l s  de vorm 
van het polynoom voor iedere toon verschillend is, dan moeten per evaluatie 
voor iedere toon (maximaal 6 )  de termen worden uitgerekend. 
Het hiervoor afgeleide gereduceerd model (3e graads, voor alle tonen is de 
vorm van het polynoom gelijk) zal niet meer aangepast worden. 

3 4 
strekt 
heid berekend worden met dit l e  graads polynoom. 
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4.4 Optimaliseren van de aeometrie m.b.v. het aereduceerd model. 

Nu we m.b.v. de proefopzet voor ieder van de tonen: 
priem (G2), terts (G3), kwint(G 1, duodecieni (G6), en grondtoon (G,) I 

dubbeloktaaf (G7) 
een polynoom in de ontwerpvariabelen hebben rest ons het zoeken naar de 
optimale kombinatie van waarden voor de ontwerpvariabelen, zodanig dat deze 
zes tonen binnen grenzen aan het ideaal van de grote terts voldoen. 
Het optimaliseren (een soort nulde orde optimalisatie, o.a. toegepast door 
[ 7 ] ,  van de Fasch) gaat als volgt. 
De zeven ontwerpvariabelen spannen een zeven dimensionale ruimte op. Over 
deze ruimte wordt een zeven dimensionaal rooster gelegd door alle ontwerp- 
variabelen ($) op een (verschillend) aantal n. (i=l, . . . ,  7) eyuidistante 
nivo's (afstand tassen de nivo's Ax . ,  i=l, . . . ,  7) te varieren. Laagste nivo: 

hoogste nivo xie. Omdat bij het opstellen van liet gereduceerd model de 'io' 
afgeleiden gebruikt zijn is het toegestaan dat geldt xio < O en xie > I. De 

betrouwbaarheid van de berekende tonen zal in het gebied xio < O en xie > I 

wel afnemen naarmate xio kleiner en xie groter wordt. 
In totaal telt de ruimte: 

4 

1 

1 

7 
n=TT ni 

i= 1 

roosterpunten. 

4 .4 .  I 

Voor van de zes tonen leggen we de grenzen vast waarbinnen deze toon 
moet liggen. Dit is de tolerantie die we toestaan ten opzichte van de waarde 
die de toon volgens het ideaal vam de grote terts klok moet hebben (volgens 
het evenredige stemmingsprincipe): Tabel 4.1.1. 

ieder 
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Toon 

Grondtoon G, 

G2 Priem 

Terts G3 

Kwint G4 

Duodeciem G6 

Dubbeloktaaf G7 

I d e a a l  

GY = 4.000 

G i  = 2.000 

G; = 1.5874 

G i  = 1.3348 

GZ = 0.6674 

G; = 0.5000 

niinimum 

G 1 min = GY - AG1 

O Gzmin = G2 - AG2 

O G3min = G 3  - AG3 

o G4min = G4 - AG4 

O GSmin = G6 - AG6 

O Gymin = G7 - AG7 

maximum 

Glmax= GF) t AG, 

O 
G2max= G2 + AG2 

G3max= G 3  + AG3 

G4max= G4 + AG4 

O 

o 

O 
G6max” G6 + *G6 

G7max= ‘7+ ‘G7 
O 

Tabel  4.4. I : Grenzen voor  de  tonen ,  Gq i s  d e  i d e a l e  ( g r o t e  terts  klok) 
waarde volgens  h e t  evenredige  s temmingsprincipe.  
Het oktaaf i s  per  d e f i n i t i e  : G5 = G: = 1 .0000. 

De optimaliseringc-procedure i s  nu als v o l g t :  

I .  I ~ i t i e e r  de n a o u s t r r p u n t e n .  

11. I n i t i e e r  t e l le r  k :  k = O 

111. k = Ir + 1 

I V .  Bereken voor  r o o s t e r p u n t  k met polynoom G1(z) d e  toon  G I .  Als g e l d t  

V. Bereken voor  r o o s t e r p u n t  k met polynoom G z ( $ )  d e  toon  G 2 .  A l s  g e l d t  

V I .  Bereken voor  r o o s t e r p u n t  k met polynoom G 3 ( z )  d e  toon  G 3 .  A l s  g e l d t  

ga dan naa r  V ,  z o n i e t  ga dan naa r  X I .  Glmin < G~ < G ~ m a x  

G2min < ‘2 < %max ga dan naa r  V I ,  z o n i e t  ga dan naa r  Xi. 

ga dan naa r  VII, zortiet ga dan naa r  X I .  3max G3min < G 3  < G 
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VII. Bereken voor roosterpunt k met polynoom G4(5) de toon G Als geldt 4' 
ga dan naar IIX, zoniet ga dan naar XI. G4min < G4 < G4max 

IIX. Bereken voor roosterpunt k met polynoom G6(?f) de toon G6. Ais geldt 
ga dan naar IX, zoniet ga dan naar XI. G6min < G6 < G6n1ax 

Bereken voor roosterpunt k niet polynoom G7($) de koon G7. Als geldt 

G7min < '7 < '7max 
X .  De geometrie behorend b i j  de waarden van ontwerpvariabelen voor 

roosterpunt k voldoet (volgens het gereduceerd model) binnen de 
gestelde grenzen aan het ideaal voor de grote terts-klok. Schrijf 
deze waarden voor de ontwerpvariabelen met bijbehorende tonen uit. 

IX. 
ga dan naar X, zoniet ga dan naar XI. 

XI. Is k < n ga dan naar 111, zoniet ga dan naar XII. 
XII. Einde. 

Afhankelijk van de gestelde grenzen voor de tonen, de stapgrootte en het 
aantal nivo's zal men veel of weinig ( o f  eventueel z e l f s  nul) kombinaties 
van waarden van ontwerpvariabelen vinden welke een geometrie representeren 
die (binnen de gestelde grenzen) aan het ideaal van de grote terts klok 
voldoen. 
Tabel 4.4.2 geeft de beste resultaten van het optimaliseren m.b.v. het 
gereduceerde model naar het ideaal van de grote terts klok. Ter verifikatie 
zijn de resultaten ook via DYNOPT berekend. Bij alle geometrien met een 
grote terts bevindt zich halverwege de flank een uitstulping ("bult" ) . De 

bijbehorende figuren zijn niet. weergegeven, omdat op deze vorm oktrooi is 
aangevraagd. De geometriën komen sterk overeen met geometrie LM.14 (fig. 
3.6.11, de "bult" is voor alle geometrien nog iets geprononceerder. 
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polynoom: 

DYNOPT : 

PI41 

15 

1248 

1576 

1921 

306 1 

3602 

1 

1244 

1581 

1900 

3055 

359 1 

PI42 

29 

1186 

1575 

1312 

307 3 

3623 

37 

1179 

1575 

1939 

307 8 

3628 

PI43 

-7 

1202 

1569 
1925 

3074 

3624 

O 

1207 

1568 

1940 

307 3 

3620 

PI44 

-6 

1196 

1593 

1918 

307 3 

3624 

3 

1210 

1574 
1956 

3097 

3633 

PI45 

28 

121 1 

1579 

1915 

3074 

3622 

28 
1202 

1587 

1913 

307 I 

3616 

P146 

5 

1208 

1589 
1916 

3059 

3602 

14 

1210 

1607 

1907 

3057 

3596 

p147 

29 

1214 

1590 
1902 

307 1 

3617 

19 

4 192 

1598 

1902 

3067 

3510 

ideaal gr. 
terts e ~ a ~  ZL 
stemming) 

0 

1200 

1600 

1900 

3100 

3600 

0 

1200 

1600 

1900 

3 100 

3600 

ryi A â u c A  h-1 4 . 4 . 2 :  Re?atieve fren,urntirv v~grrekend caar cents waar& voor enige 

geometriën berekend via het optimaliseren van het 3egraads 
gereduceerd model. Ter verifikatie zijn de geometriën ook met 
DYNOPT doorgerekend. 
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Uit tabel 4.4.2 volgt dat er verschillende geometriën zijn die het ideaal 
van de grote terts met stembare nauwkeurigheid benaderen. Het is dus niet 
nodig om &n van bovenstaande geometrien niet behulp van de gradiënt methode 
verder te optimaliseren. 

4.4.1 Alternatieve vormen VOOT een konventionele (kleine terts) klok. 
Om de grote waarde van het gereduceerd model voor de tonen .te onderstrepen 
is met behulp van dit model een alternatieve vorm voor een konventioneie 
kleine ters klok bepaald. De werkwijze om deze alternatieve kleine terts 
klok te vinden is gelijk aan de in paragraaf 4.4 beschreven methode. 
In plaats van de ideale grote terts (Gi = 1.5874)  geldt nu a l s  ideaal de 
kleine terts waarde G3 = 1.6818, terwijl de overige tonen dezelfde waarde 
hebben als gegeven in tabel 4 . 4 . 1 .  

Tabel 11.4.3 geeft de twee beste resultaten, ter vergelijking is het ideaal 
van een kleine terts klok weergegeven. 

o 
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e 3 gr. polynoom: 

G I  [cents] 
G2 [cents] 
G3 [cents] 
G4 [cents] 
G6 [cents] 
G7 [cents] 

DYMOPT : 

G I  [cents] 
S2 [cents] 
” [cents] “3 
f 4  [cents] 
Z6 [cents] 
Z7 [cents1 

Htr 1 

-16 

1193 

1499 

1957 

3118 

3694 

-28 

1216 

1503 
1956 

3117 

3634 

Ktr2 

5 
1198 

1503 

1947 
3117 

3693 

1 

1208 
1515 

1947 

31 19 

3699 

Ideaal kl. terts 
klok (evenr. zw.) 

0 

1200 

1500 

1900 

3100 

3 600 

0 

1200 

1500 

1900 
3100 

3 600 

Tabel 4 .4 .3 :  Relatieve frequenties, omgerekend naar cents waarde, van t w e  

alternatieve kleine terts klokken die bepaald zijn via het 
optimaliseren van het 3egraads gereduceerd model. Ter 
verifikatie zijn de geometriën ook mek DYNOPT doorgerekend. 
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Zowel model Ktrl als Ktr2 voldoen met stembare nauwkeurigheid aan het ideaal 
van de kleine terts klok. Figuur 4.4.2 geeft de afbeeldingen van deze 
modellen. 

Figuur 4.4.2: Alternatieve kleine terts klokken. 
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De geometrien Ktrl en 2 vertonen onderling zeer sterke gelijkenis. 
De verschillen in geometrie van Ktrl en 2 niet een konventionele kleine terts 
klok zijn: 

1. Flank wan Ktrl en 2 verloopt minder vloeiend. 
2. Klokken (Ktrl en 2) zijn smaller 

Vergelijken we de hoofdafmetingen van model Ktrl niet een konventionele 
kleine terts klok die nagenoeg dezelfde slagtoon (= frequentie van de 
priem) heeft, dan blijkt het volgende: 

Ktr 1 
Slagtoon [Hz] 1037.4 
Grootste diameter [mm] 362.0 
Hoogte [mm] 353.0 

Konvent. kl. terts klok 
1048. O 
389 .O 
309 .O 

Gesteld kan worden dat h e t  gereduceerd model een zeer goed hulpmiddel is om 
naast een grote terts klok, ook klokken met een van deze klok afwijkende 
toonstruktuur te ontwerpen. 

4.5. Gecroten Proefklok(ken) 

De DYNOIT berekende relatieve frequenties voor de tonen Glt/nz Gq van 
geometrie P146 voldoen met een stembare nauwkeurigheid aan het ideaal van de 
grote terts klok (evenredig zwevende stemming). Het oktaaf G5 voldoet per 
definitie aan de ideale waarde. 
Bij een konventionele klok worden alleen de eerste vijf tonen (Gl t/m G5) 
gestemd. Het duodeciem, dat dus niet gestemd wordt, wijkt na het stemproces 
neestal nie t ,  meer dan ?O cents af, terwijl het dubbeloktaaf vaak meer dan 50 
cents (naar boven) afwijkt. Toch wordt het te hoge dubbeloktaaf niet als 
storend ervaren. 
Voor geometrie P146 wijkt het duodeciem vrij veel (43 cents te laag) af van 
de ideale waarde en heeft het dubbeloktaaf nagenoeg de ideale waarde. Naar 
de mening van de klokkengieter zal het te lage duodeciem niet storend 
klinken. 
Uit hoofdstuk 3 weten we dat het verschil in de tonen tussen de berekende 
waarden en de experimentele waarden van een gegoten proefklok origeveer 10 

cents kan zijn. Ook met een dergelijke afwijking is de klok met geometrie 

m.b.v 
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PI46 nog stembaar. De klokkengieter heeft dan ook besloten om een klok 
volgens de geometrie van PI46 te gieten. 

Tabel 4.5.1 geeft de experimenteel aan de proefklok bepaalde frequenties en 
relatieve frequenties, ter vergelijking zijn de berekende resultaten ook 

weergegeven. 
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GI [cents] 
G2 [cents] 
G 3  [cents] 
G4 [cents] 
G5 [cents] 

Geome 
Cén laag 
elementen(l5) 

555.7 
1108.4 
1394.5 
1657.7 
2204.3 

3.967 
1.989 
1.581 
1.330 
1 .o00 

24 
1210 
1607 
1907 
2400 

rie PI46 
jegoten 
?roefklok 
?iet: aestemd 

554.7 
1106.8 
1395.3 
1639.3 
2194.5 

3.956 
1.983 
1.573 
1. 339 
1 .o00 

19 
1215 
1616 
2895 
2400 

Ideaal gr-terts klok 
evenr. zw. reine 
s temmina stemmina 

4.000 
2.000 
1.587 
1.335 
1 .o00 

O 

2 200 
1600 
1900 

2 400 

4 .O00 

2.000 
1 .GO0 

1.333 
1 .o00 

O 

a 200 
1586 
’i 902 
2400 

Tabel 4.5.1: Freyuenties er? relatieve frequenties VAR gemetri- P?46= 

Uit tabel 4.5.1 blijkt dat de de berekende en de experimentele waarden van 
geometrie 146 goed overeenstemmen. Geometrie 146 is stembaar, wel zullen via 
experimentele weg eerst stemgraf ieken gemaakt moeten worden - 
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4.5.1. Bepalincr stemarafieken voor de mote terts klok. 
Exprimenteel bepaalt de klokkengieter de stemgrafieken als volgt: 
- hij verdeelt de kontour aan de binnenzijde van de klak in sektoren met een 

- vervolgens meet hij de frequenties van de relevante partialen, 
- daarna wordt er op een draaibank een ring aan de binnenzijde weggenomen 

samenvalt me% een sektor en met een vaste snedediepte, loodrecht op 

vaste sektorlengte, 

welke 
de kontour gemeten (fig. 4.5.11, en 

- vervolgens wordt weer de frequentie gemeten. 
Het verschil in frequentie van een partiaal voor en na het wegnemen van de 
ring levert een punt voor de stemgrafiek van deze partiaal op. Het voor- 
gaande wordt herhaald voor alle sektoren, waarmee de stemgrafieken verkregen 
zijn. 
Bovenstaande werkwijze voor het verkrijgen van stemgrafieken is toegepast op 
proefklok P146. Figuur 4 . 5 . 2  geeft de sterngrafieken, zowel voor een konven- 
tionele (kleine terts klok) als voor de grote terts klok. 

a i e p t e  

rlengte 

Figuur 4.5, I .  Snede bij experimentele bepaling van de s t e m g r s f i e k e n .  
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d e f g  a b c  n 

4 

O 

T 
grondtoon 

. oktaaf 

terts klok, 

9 U 

ononderbrokea Fig.l.5.2: Stemgaafieken, onderbroken lijn: gro te  
lijn: kleine terts klok. 
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Het blijkt dat vooral de priem en de kwint van de grote terts klok afwij- 
kende stemgrafieken hebben in vergelijking met een konventionele (kleine 
terts ) klok. 

4.5.2 Zwevinqen bij eeii verqroot model klok. 
De klokkengieter heeft een nieuwe klok gegoten waarvan alle afmetingen met 
een faktor drie (t.o.v. P146) vermenigvuldigd zijn. De dikte van deze klok 
is naar verhouding iets meer toegenomen. Dit model noemen we Gtr2î. 
Deze klok is met succes gestemd, wel is een (kleine) komplikatie opgetreden: 
Een van de boventonen (de partiaal II-4, fig.l.l,), de grote decieni welke we 
niet in de berekeningen hebben betrokken, i s  bij de grote terts klok belang- 

rijk layer (cents waarde) dan de waarde die deze toon zou meten hebben: 

Grote deciem 
Kleine terts klok (gewenste waarde) :: 2830 [cents] 
grote terts klok 2777 [cents] 

Een te lage grote deciem is op zich niet storend, maar doordat het grote 
deciem nu (in vergelijking met een konventionele klok) dichter bij de terts 
ligt treden er hinderlijke zwevingen op. Bij het klein model van de grote 
terts klok (PI461 is de frequentie van het grote deciem dermate hoog dat de 
zwevingen niet door het oor worden waargenomen. Bij de klok Gtr21 (afmetin- 

gen faktor drie groter dan model PI461 is de frequentie van het yrote deciem 
wel hoorbaar (faktor drie lager dan overeenkomstige waarde model Pî46) en 
worden de zwevingen a l s  hinderlijk ervaren. 
Indien klok Gtr21 op een plaats wordt aangeslagen waar het grote decieni 
eer, kxmp hee f t  ( z i e  vertikd.e trillingsfiguur 11; figm 1 - 1 ~ ~ ~  H.1) treedt er 

geen zweving op. Het nadeel van deze oplossing is dat voor ieder gegoten 
klok steeds nauwkeurig de plaats van aanslag bepaald moet worden. 
Een betere oplossing i s  het aanpassen van de geometrie, zodanig dat het 
grote deciem een hogere cents-waarde krijgt terwijl de overige tonen 
ongeveer konstant blijven. 

de 
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Met behulp van de door DYNOPT berekende gradiënten en de in hoofdstuk 3 
besproken theorie zijn een viertal geometriën bepaald waarvan de geschatte 
waarde van het grote deciem: G groter is dan de waarde die deze ,toon heeft 
voor model P146. 
Steeds wijkt slechts $an ontwerpva.riabe1e a€ van model P146. 
Tabel 4.5.3 geeft de m.b.v. DYNOPT bepaalde resultaten. 

8 

Tabel 4.5.3: Relatieve 

P146.1 I P146.2 

21 
1211 

1610 
'i 920 
3054 
3592 

P146.4 

1 
1223 
1595 
1920 
3063 
3607 

2793 

ideaal 
qr. terts 

O 
1280 

1600 

1900 
3100 
3 600 

frequenties van geometriën waarvan slecht Bèn 
ontwerpvariabele afwijkt van ref. P146. Het oktaaf G5 heeft per 
definitie een waarde van 2400 [cents]. 

Geometrie 0?06.? heeft de beste toonstruktruur: het grote deciem ligt een 
stuk hoger (minder zwevingen derhalve) terwijl de overige tonen nog een 
stembare waarde hebben. 
Op verzoek van de klokkengieter is geometrie P146.1 nog iets aangepast zodat 
het grote deciem een nog hogere waarde krijgt. Tabel 4.5.4 geeft de resulta- 
ten. 
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GI [cents] 
G2 [cents] 
fg [cents] 
f4 [cents] 
S6 [cents] 
Z7 [cents] 
Z8 [cents] 

21 
1211 
1610 
1920 
3054 
3592 

, 2798 
I 

P146. la 

29 
1221 
1617 
1933 
3053 
3590 
2828 

P146. I b  

24 
1216 
1613 
1925 
3053 
359 1 
2812 

ideaal 
qr. terts 

O 
1200 
1600 
1900 
3100 
3 600 

Tabel 4.5.4: Relatieve frequenties voor de geometrien P146.la en P146.lb 
(slecht &&n ontwerpvariabele wijkt af van geometrie P146.1). 

Een van de twee klokken P146.1a of P14Ci.lb zal door de klokkengieter gegoten 
gaan worden. De verwachting is dat deze klok zonder meer stembaar is en geen 
zwevingen zal vertonen. Hek ideaal van de grote terts klok is hiermee 
bereikt! ! !  !! 
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A .  1 

Bi i lase A .  

O. Kubische splines. 

Een moderne manier oni een "gladde" funktie door een aantal gegeven punten te 
leggen is de zogenaamde spline-interpolatie. Eerst zal de kubische-spline 
behandeld worden, waarna een speciale versie van deze spline: 

spline opgebouwd uit kubische B-splines 

toegelicht zal worden. 
Deze laatste is gebruikt in de meshgenerator GEOUSEB in de vorm van een aan- 
tal door NAG ontwikkelde subroutines. 

1. Intermlatie met kubische splines. 

Zij xo ( x,, ( . . .  < x 
knooppunten x, . . , 

. Een kubische spline in het interval [xO,xn] met als n 
'n- 1 is een kontinue funktie s die voldoet aan: 

i) s i s '  en s "  zijn kontinu in [XO,xn], 
ii) s " '  (derde afgeleide) bestaat in ieder van de open intervallen 

( X ~ ~ X ~ ) ~ . . . , ,  ( X ~ - ~ , X ~ )  en is daar konstant. 

De funktie s is dus stukgewijs een derdegraads polynoom en deze polynomen 
sluitei?,, everi~lu h m  eerste en tweede afgeleiden, in de knooppunten kontinu 
aan (de derde afgeleide is daar in het algemeen diskontinü). 
Daar we n intervallen en n-1 knooppunten hebben, een derde graads polynoom 
lineair afhangt van vier paranieters en in ieder knooppunt drie 
kontinuiteitseisen gelden die aanleiding geven t o t  lineaire relaties tussen 
de parameters, hangt s lineair af van m parameters, 

met m = 4n - 3(n-1) = n + 3 1.1 
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We kunnen dus bij een gegeven funktie f(x) precies C56n ( [a], Veltkamp) 
kubische spline vinden d i e  voldoet aan de interpolatie-eis: 

en aan twee randvoorwaarden, b.v.: 

of 

s"(x 1 = f " ( X  ) ,  s"(x ) = f"(xn) o O n 

2. Spliiie opqebouwd uit kubische B-splines. 

1.2 

1 . 3  

1 . 4  

Door een speciale definitie van de knooppunten ( [9], Schoenberg en Whitney 

en [IO], Curry en Schoenberg) die gesplitst zijn in interne en externe 
knooppunten zijn randvoorwoorden in de vorm van afgeleiden niet. nodig. 
Zij xo< xq< . . .  < xn. Een kubische spline in het interval [xO'xn] met a l s  

interne knooppunten: 

resp. externe knooppunten: 

- - - - ko = kl = k2 = k 3 = xo en knt.1 - knc2 - knt3 - k,+4 - 

(derhalve n-2 intervallen, de punten xs en xnml zijn geen knooppunten.) 

is een funktie s die voldoet aan: 
i) s I  s i ,  s" zijn kontinu in [xO,xn], 
iil s " '  bestaat in ieder der open intervallen 

(x. 2 3  ,x 1 r * - (Xn-3'xn-2) r (xn-2rxn) - 
De funktie s is dus stukgewijs een derdegraads polynoom en deze polynomen 
sluiten, evenals hun eerste en tweede afgeleiden, i n  de knooppunten kontinu 
aan (de derde afgeleide is daar in het algemeen diskontinu). 
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Daar we n-2 intervallen en n-3 interne knooppunten hebben, een derde graads 
polynoom lineair afhangt van vier parameters en in ieder intern knoopunt 
drie kontinuiteitseisen gelden die aanleiding geven tot lineaire relaties 
tussen de parameters, hangt s lineair af van m parameters 

met m = 4(n-2) - 3(n-3) = nt 1 2 . 1  

paiameters. We kunnen dus bij een gegever! funktie €(XI prechs &&si? ( [S I ,  

Veltkamp) kubische spline vinden die voldoet aan de interpolatie-eis: 

s(x.) = f ( x . 1  j = O, . . . ,  n 2 . 2  
I 1 

Door de speciale definitie van knooppunten kan de funktie s in de zogenaamde 
3-spline vorm uitgedrukt worden: 

n 

j =O 
s ( x )  = 1 cj*Nj(x1 2.3 

waarin N.(x) de genormeerde 3-spline v.d. orde 3 (kubisch) is die gedefini- 
eer8 is dour de knopen (intern of extern o€ beide): 

7 

en met ci is de bijbehorende koefficiënt van de B-spline N.(x). 
De bepaling van deze koefficiënt c 

-8 3 
wordt hieronder behandeld. 

j 
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De waarde voor N.(x) kan met behulp van het volgende rekurrente algoritme 
bepaald worden ( E l l ] ,  de Boor) : 

7 

met als startwaarde: 

2.5 = I 

= O elders 
kjt3<= x < kjt4 

en met als eindwaarde 

2.6 4 
j 

Nj(X) := N 

Met (2.4, 2.5 en 2.6) i s  N*(x) bekend en met (2.2 en 2.3) kunnen de koëffi- 
ciëuten ciberekend worden ( [ 121 

1 
Cox en Hayes) . 



Gebruiksaanwiizins van GEOUSEB. 

Propramma WFW>PMAAS>DYNOPT>GEOUSEB.FTN genereert een elementverdeling voor 

eenvoudige ro.tatie-syinme.trische konstrukties en is speciaal ontwikkeld om 
een simpele elementverdeling voor een luidklok te maken. 
Dit programma is alleen in kombinatie met DYNOFT te gebruiken. 

Invoerfile: 

XCOR . IN 

regell : 

N,Mx,Ms * /  N = elementaantal 
* /  Mx = aantal axiale koordinaten waar de straal is 

voorgeschreven. 
* /  Ms = aantal axiale koordinaten waar de dikte is 

voorgeschreven. 

regel2 : 

de Mx axiale koordinaten waar de straal is voorgeschreven. 

regel3 : 

de Ms axiale koordinaten van de punten waar de dikte 
is voorgeschreven. 



B.2 

Er is een plotprogramma waarmee de elementverdeling op de (grafische-) ter- 
minal verschijnt. 
Dit programma: TESTB.FTN heeft naast de file XCOR.IM een extra invoerfile 
(TEST.IN) nodig waarin de waarden voor de ontwerpvariabelen (stralen en 
diktes) staan, deze gegevens moeten normaal in de invoerfile (OPTIN) van 
DYNOPT staan: 

TEST. IN 

regel 1 : 

NVAR * /  aantal ontwerpvariabelen, WAR = MxtPIs 

NCOMB * /  aantal geometrien waarvoor een elementverdeling 
gemaakt wordt, meestal NCOWB = 1. 

regel3 : 
de radiale koordinaten : Mx stuks 

regel4: 
de dikten : Mis stuks 

Indien Ncomb ) 1 dan regel 3 en 4 Nconrib maal herhalen, wel steeds in de 
volgorde radiale koordinaten gevolgd door dikten. 

R WFW)PMAAS)DYNOPT>TE~TB 



E.3 

Opstarten van TESTB.SEG: 

SEG TESTE 

Uitvoer : Plaatje op scherm en in de plotfile TEST.PLOT. 
Via het commando PLOT wordt interactief programma opgestart waar- 
mee de file TEST.PLGT (bevat elementverdeling) geplot kan worden 
op de plotter in de printerruimte. 

Is de verdeling goed dan kan DYNOPT gekompileerd worden: 

R WFW>PMAAS>DYMGPT>DY~GP~ W F W > F ~ ~ > D Y N O ~ T > G E G ~ S E E . F T N  

Tijdens het kompileren worden enige vragen gesteld die vanzelf spreken. 
Als 
beschikbaar: GEGUSEB.SEG of DYNOPT.SEG 

het kompileren korrekt verloopt is na afloop een SEG versie van DYMOPT 

Met SEG GEOUSEE (of SEG DYNOPT) wordt het programma opgestart 

DYNOPT stelt de volgend vragen: 

naam v.d .  ixnerfile (OPTIN! 
naam v.d. uitvoerfile (zelf te kiezen) 
naani v.d. eventueel aan te maken plotfile (zelf te kiezen) 

DYNOPT alleen s'nachts runnen. 

Hieronder volgen een voorbeeld van de file TEST.IN en van de file XCOR.13. 



3.4 

FILE TEST. IM : 

32 * /  MxtMs 
1 * /  NCOMIB 
0.0, 0.082, 0.094, 0.098, 0.102, 0.104, 0.1045, 0.105, 0.105, 
0.105, 0.1057, 0.2207, 0.1232, 0.1414, 0.196, */Mx stralen. 
0.021, 0.021, 0.021, 0.021, 0.020, 0.0186, 0.0186, 0.0186, 0.0180, 
0.0150, 0.0123, 0.0123, O.Oi202, 0.01267, 0.01833, 0.02767, 0.001, 
*/i% d i k t e s  

FILE XCOR.IN 

15, 15, 17, * /  NrMsrMx 
0 . 0 ,  0.005, 0.01, 0.015, 0.02, 0-025, 0.03, 0.035, 0.04, 0.045, 
0.0667, 0.1333, 0.2, 0.26647, 0.3333, *//XkoÖr van de stralen 
0.0, 0.001, 0.002, 0.003, 0.004, 0.005, 0.010, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 

0.0667, 0.1333, 0.2000, 0.26661, 0.300, 0.333, * /  xkoor v . d .  diktes 

1 


