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in1 e iding 

INLEIDING. 

Doel van deze afstudeeropdracht is het modelleren van de botsing bij 
een luidkloksysteem tussen klok en klepel, waarbij rekening gehouden 
wordt met de elastische vervorming van de klok. 
Om te komen tot een model dat de botsing adequaat beschrijft, is in 
eerste instantie uitgegaan van de behoudswet van impuls(moment) 
hetgeen in 5 1.2 beschreven is. 
Een beter uigangspunt, zoals later is gebleken, vormt de 
energievergelijking, waarbij gekeken wordt naar de verandering in de 
verdeling van bewegingsenergie. De beweging van de klok 
vertegenwoordigt namelijk een bepaalde hoeveelheid energie. Deze 
energie is verdeeld over de beweging als star lichaam en over de 
verschillende eigenmodes waarin de klok is aangeslagen. Dit komt in 
Q 1.3 aan de orde. 
Als experimentele opstelling is niet direct gekozen voor een 
luidkloksysteem, maar voor een eenvoudigere opstelling n.1. een 
eenzijdig ingeklemde messing strip, welke aangeslagen wordt door een 
messing hamer aan een slinger, die tegen deze strip botst vanuit 
rusttoestand. De reden hiervoor is dat de betrouwbaarheid waarmee 
voorspellingen voor deze constructie gedaan kunnen worden groter is en 
het voorspellen zelf minder rekenintensief is. Bovendien is de montage 
eenvoudiger en zijn de experimenten minder luidruchtig. 
Deze opstelling en de, in een later stadium gebruikte, klokopstelling 
worden beschreven in H2. 

Met behulp van het programma PCM2 (zie Dortmans [ 4 ] )  zijn de gemeten 
signalen ingenomen. 
Voor de verwerking hiervan tot gezochte (energie)grootheden is een 
programma BENGY (Botsing-Energy) ontwikkeld. 
Tijdens het testen van deze software in de praktijk bleek er, naast de 
ingebouwde signaalverwerkingsroutines, behoefte te bestaan aan 
aanvullende mogelijkheden, met name op het gebied van het numeriek 
filteren van signalen. Een uitbreiding is gemaakt in de vorm van 
* FILDES; een programma waarmeee het mogelijk is om FIR-filters te 

bouwen en enkele filte~karzt,teiictieken op een snelle 
manier zichtbaar te maken. 

* FIRFIL; een programma, dat meetsignalen welke verkregen zijn met 
PCM2, filtert met behulp van een eerder ontworpen FIR- 
filter. 

H 3 handelt over de theoretische achtergrond van de programmatuur, 
terwijl een uitgebreide documentatie is opgenomen in appendices. 
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Deze uitbreiding van de software viel tezamen met het overzetten van 
het meetsysteem op de klok-proefopstelling. Deze opstelling staat 
beschreven in 0 2.3. Na toespitsing van het programma BENGY op het 
luidkloksysteem zijn testmetingen verricht, waarvan de resultaten 
opgenomen zijn in H 4 .  

Daar dit afstudeerwerk niet meer heeft geleid tot een concreet, 
betrouwbaar botsingsmodel worden enkele aanbevelingen gedaan, om met 
het hier ontwikkelde stuk gereedschap toch een dergelijk model op te 
kunnen stellen. Deze en ander suggesties staan in H4. 
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SAMENVATTING 

Het onderzoeksproject, waar deze afstudeeropdracht deel van uitmaakt, 
heeft als doel, de modelvorming en het optimaliseren van het 
klankspectrum van klokken, met betrekking tot een nader te definiëren 
criterium. Aan dit optimaliceringsvraagstuk moet een voldoende 
nauwkeurig fysisch model ten grondslag liggen. Deze afstudeeropdracht 
heeft betrekking op een belangrijk facet van deze modelvorming. 
Er wordt namelijk getracht het dynamisch gedrag van een 
luidkloksysteem te kunnen voorspellen aan de hand van mathematische 
modellen. Voor wat betreft de beweging van een luidkloksysteem tussen 
twee botsingen in, tussen klok en klepel, is dit gedaan door 
A .  Schepens [ 3 ] ,  middels een dubbel-slinger-model. 
De botsing zelf verdient nadere aandacht, en hier vloeit de 
doelstelling van dit afstudeerwerk uit voort, namelijk: 
het genereren van een model dat de botsing tussen klok en klepel 
beschrijft met inachtname van elastische vervormingen van de klok. 
Dit model zal deel uitmaken van een groter samen te stellen model 
waarmee dan het gehele dynamische gedrag van een luidkloksysteem 
voorspeld kan worden. 
Dit botcingsmodel zal dus dienen als overbrugging tussen twee perioden 
waarin de klok als samenstel van vrije lichamen beweegt, of als 
zelfstandig model indien we te maken hebben met een gefixeerde klok 
(b.v. een carillion). 
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H 1. MODELVORMING 

5 1.1 HET LUIDKLOKSYSTEEM. 

In deze paragraaf zal de achtergrond van de probl ems te 11 in belicht 
worden. Verder zal in het kort worden uiteengezet waaruit een 
luidkloksysteem bestaat. Dit om verwarring te voorkomen over begrippen 
die in dit hoofdstuk aan de orde komen. 

In een vorige opdracht (zie Scheepens [ 3 ] )  is getracht om een 
botsingsmodel op te stellen, door het luidkloksysteem te zien als een 
samenstelsel van starre lichamen, waarbij een aantal aannamen werden 
gemaakt. Deze opzet heeft helaas tot onbevredigende resultaten geleid. 
Eenzelfde poging, maar dan met andere aannamen, is in het begin 
ondernomen als oriëntatie op deze materie. De resultaten wijken niet 
belangrijk af van de eerder door A.  Scheepens gevonden uitkomsten. 
In 5 1.2 wordt op deze eerste poging ingegaan. 
Het feit dat geen rekening gehouden is met de vervorming van de klok, 
blijkt een verkeerd uitgangspunt. Botsingen tussen twee lichamen, 
waarvan er een harmonisch vervormt, kunnen veelal niet als botsingen 
tussen twee starre lichamen gemodelleerd worden. Dit blijkt uit een 
schijnbare toevalligheid van de snelheden waarmee een of beide 
lichamen na de botsing weer verder bewegen. 
Het nieuwe uitgangspunt is dan ook, het in rekening brengen van de 
elastische vervorming van de klok. Dit wordt toegelicht in Q 1.3. 

Er zal nu voor de duidelijkheid worden toegelicht wat onder een 
luidkloksysteem wordt verstaan, zie ook onderstaand figuur. 

m 

FIGUUR 1 L U I D K L O K S Y S T E E M  f; 
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Een luidkloksysteem is een klok die vrij kan slingeren om een as. Deze 
klok wordt door een klepel aangeslagen waardoor de klok in 
verschillende eigenmodes vervormt. Deze vervormingen zijn harmonische 
funkties van de tijd. Elke eigenmode trilt in zijn bijbehorende 
eigenfrequentie. 
De as waaraan de klok hangt is een krukas-constructie welke 
aangedreven kan worden door een electrornotor. In ons geval is dit niet 
nodig omdat we de klok vast zetten onder een hoek. Vervolgens kan dan 
een botsing veroorzaakt en gereproduceerd worden door de klepel vanuit 
een beginhoek los te laten, zodanig dat deze dan tegen de klokwand 
botst. 
De klok is vastgezet door het zgn. luidwiel te fixeren. Dit luidwiel 
is een overbrenging van aandrijfmotor naar klok-as. 

Tijdens zo’n botsing tussen klok en klepel wordt er gedurende het 
kortstondige contact, een bepaalde hoeveelheid impuls overgedragen. 
Een eerste poging om een model op te stellen gaat dan ook uit van de 
behoudswet van impuls. 
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8 1.2 D E  WET VAN BEHOUD VAN IMPULS. 

De behoudwet van impuls zegt dat de hoeveelheid impuls van een 
gesloten systeem constant blijft. Omdat een botsing in het algemeen 
gezien kan worden als een hoeveelheid overgedragen impuls, is het voor 
de hand liggend om de impulshuishouding te bekijken, als eerste aanzet 
om de botsing te beschrijven. A .  Scheepens heeft dit gedaan met 
inachtneming van een vijftal aannamen (Scheepens [ 3 ] ) .  In het kort 
komen deze aannamen op het volgende neer: 

1. 

2. 

3 .  

er vindt alleen impulsoverdracht plaats in de richting van de 
stootnormaal, d.w.z. 1 op de klokwand ter plaatse van het 
contactpunt. 

uitwendige krachten zijn te verwaarlozen ten opzichte van de 
tijdens de botsing optredende stootkrachten. Gevolg is dat de 
wet van behoud van impuls geldig is. 

het verloop van de stootkracht (ook wel aangeduid als de 
contactkracht) tussen beide lichamen gedurende de botsing 
bestaat uit twee perioden: 
* de compressieperiode I; waarin de contactkracht van de waarde 

nul toeneemt tot zijn maximale waarde. Op dat moment hebben 
klok en klepel in het contactpunt een gemeenschappelijk 
snelheid bereikt. 
Tijdens deze periode worden beide lichamen een beetje 
ingedrukt. Deze vervorming is elastisch. 

* de restitutieperiode 11; waarin de contactkracht weer afneemt 
van zijn maximale waarde tot de waarde nul. Op dat laatste 
tijdstip is het contact beëindigd, beide lichamen ‘veren 
terug’ in hun oorspronkelijke vorm gedurende deze periode 

fl t2  f3 t 
L A / -  

F I G U U R  3 KRACHTVERLOOP 811) B O T S I N G  
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4 .  als maat voor de elasticiteit van de botsing wordt een 
botsingscoefficient gedefinieerd en wel als volgt: 

impulsverandering - tijdens restitutieperiode I1 
impulsverandering tijdens compressieperiode I K =  

t2 
de teller is gelijk aan F(t)dt 

t3 
de noemer is gelijk aan F(t)dt 

t2 

Theoretisch ligt de waarde van K in het interval [ 0 , 1 ] .  De 
betekenis van deze interval grenzen is: 

duidt op een volledig onelastische botsing. Er is geen 
impulsoverdracht in de restitutieperiode. De lichamen 
bewegen na de botsing als een geheel verder. 

K = 1 duidt op een volledig elastische botsing. (N.B. dit 
wil nog niet zeggen dat het verloop van de 
contactkracht symmetrisch is ten opzichte van de 
overgang van compressie- naar restitutieperiode, zoals 
vaak gedacht wordt). 

K = O 

5. de lichamen gedragen zich als starre lichamen. 

Nadere bestudering van de, door Scheepens gehanteerde, aannamen leerde 
dat deze niet allemaal volledig realistisch genoemd mogen worden, Op 
een tweetal punten bestond de behoefte aan een aanpassing, namelijk de 
aannamen 1 en 4 . 

De reden dat aanname 1 verandert is, blijkt wanneer we de klok 
stilhangen (hetgeen in deze meetopstelling zal gebeuren, of vergelijk 
de situatie van b.v. een carillion). Dan zal de aanname zodanig moeten 
z i j = ,  dat deze nog steeds geldig is. 
De oorspronkelijk aanname liet alleen impulsoverdracht toe in de 
richting van de stootnormaal (d.w.z. 1 op de klokwand ter plaatse van 
het contactpunt). Deze beperking is niet meer zinnig wanneer we te 
maken hebben met een gefixeerde klok. 
Dit is in het volgende plaatje verduidelijkt. 

.. 
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Aanname 4 is aangepast, omdat het bij rotaties handiger is om te 
praten over impulsmoment dan over impuls. Dit laatste vindt meer 
toepassing bij translaties. 
Deze aanpassing is geen escentiele verandering van de beperking, omdat 
beide grootheden gekoppeld zijn. 

De wijziging ziet er dan als volgt uit: 

1. er vindt alleen impulsmomentoverdracht plaats in de richting van 
de klepelbeweging relatief ten opzicht van de klok. 

4 .  als maat voor de elasticiteit van de botsing wordt een 
botsingscoefficient gedefinieerd en wel als volgt: 

im ulsmomentveranderin ti'dens restitutie eriode I1 
im~ulsmomentveranderin~ tij dens comprescieEeriode I 

in plaats van krachten F(t) praten we nu ook over momenten M(t) 

Uitvoerige 
als 
waarden groter dan 1 aanneemt, 

experimenten en verwerking van de betreffende meetdata gaf 
resultaat een botsingscoefficient K die sterk fluctueert en zelfs 

0.2 < K < 1.3 
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hetgeen ogenschijnlijk wijst op een fluctuatie van het elastische 
karakter van de botsing 
De oorzaak hiervan wordt gezocht in het verwaarlozen van de 
harmonische vervormingen van de als star veronderstelde lichamen 
(aanname 5.). 



modelvorming 

In de volgende paragraaf zal deze vervorming meegenomen worden, 
hetgeen leidt tot de energievergelijking als uitgangspunt. 

0 1.3 DE ENERGIEVERGELIJKING. 

* 

Bij het luiden van een klok kan men bewegingen op twee niveau's 
onderscheiden n.1.: 
* de bewegingen als starre lichamen; verder aangeduid als de 

globale beweging of slingering. 
de harmonische vervorming; verder aangeduid als de locale 
beweging of trilling. 

Het is niet voldoende om alleen de globale beweging in rekening te 
brengen bij het opstellen van een botsingsmodel, zo bleek uit de 
vorige paragraaf. 
Impuls is niet goed geschikt om locale vervorming te beschrijven, 
wanneer het bewegingspatroon van deze vervorming een vorm van 
symmetrie bezit. Gedeelten van deze vervormings-impuls worden 
gecompenseerd door de impuls afkomstig van de overeenkomstige 
symmetrische vervormingsbewegingen. Hierdoor komt deze vervromings- 
impuls niet te voorschijn in de impulsvergelijking. 
Een andere moeilijkheid is (afgezien van bovengenoemd feit), wanneer 
we toch de locale beweging willen meenemen, hetgeen een trilling is, 
dan zal dit voor de impulswet betekenen dat er een harmonische term 
toegevoegd zal worden. 
De totale impulsbalans bestaat dan uit een laag-frequent gedeelte ten 
gevolge van het slingergedrag, en een hoger-frequent gedeelte welk een 
gevolg is van het trillen. Wanneer we veranderingen in de 
impulsmomentverdeling over klok en klepel ten gevolge van de botsing 
willen bekijken dan is het moeilijk om dit nauwkeurig te doen, wanneer 
de hoeveelheid impulsmoment hoog-frequent varieert, omdat begin- en 
eindtijdstip van een botsing nooit exact te bepalen zijn. 
Vergelijk dit probleem maar eens met het bepalen van de momentane 
uitwijking van een hoog-frequent trillende veer, op een tijdstip dat 
niet nauwkeurig vast ligt. 

Het is dus gewenst, dat de trilling in rekening gebracht kan worden 
door een laag-frequente term. 
Deze laatste mogelijkheid bestaat, mits we afstappen van de impulswet 
en onze toevlucht zoeker, bij de energievergelijking. 
Een trilling (mits ongedempt) vertegenwoordigt een constante 
hoeveelheid energie welke gezien kan worden als een signaal met 
frequentie f = O .  Deze constante hoeveelheid energie bestaat uit de 
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sommatie van kinetische energie t.g.v. bewegen van massa, en van 
potentiële energie, die opgeslagen wordt in het materiaal t.g.v. 
elastische vervorming. 
Zelfs een gedempte trilling vertegenwoordigt een hoeveelheid energie 
die bij zwakke demping laag-frequent verandert. 
Om bovengenoemde reden is de energievergelijking als nieuw 
uitgangspunt gekozen. 

De volgende stap is het inventariseren van de termen die in 
bovengenoemde energievergelijking voorkomen. 
Hierbij is het noodzakelijk de proefopstelling te kennen. 
Als oriëntatie is een eenzijdig ingeklemde messing strip genomen, 
waartegen een hamertje valt (figuur 5). Deze opstelling en die van 
het, in een later stadium gebruikte, luidkloksysteem staan beschreven 
in H 2. 
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De termen die bij deze strip genoemd kunnen worden zijn: 

1. de kinetische energie T1 van de hamer t.g.v. het slingeren. 
(starre lichaamsbeweging) 

T1-r 7 h p h Ih = massatraagh.moment 

$h = hoeksnelheid hamer 
v/d hamer 

2. de potentiële energie T2 van de hamer t.g.v. beweging in het 
gravitatieveld. 

3 

4 

m = massa hamer 
g = valversnellling 
1, = positie van 

massamiddelpunt 
de hamer. 

4h = hoek van de hamer 

het 
van 

de energie T3 t.g.v. vervormen van de hamer 

CO 

T3 = Z T3k 
k=l 

T3k= bijdrage van mode k 
aan T3 

1 lh 

x=o 
T3k= 7 P h  Ah vi(,) dx 

ph = soort. massa hamer 
Ah = doorsnede hamer 
vk(x) = snelheid van punt 

x t.g.v. de hamer- 
beweging in mode k 

x = plaatscoördinaat 

de eïìergle T4 t.g.v. vervormen van de stip 
CO 

Tq C T4i 
i=O 
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Tqi= bijdrage aan T4 door 

ps = soort. massa strip 
As = doorsnede strip 
vi(y)= snelheid van punt y 

t.g.v. stripbeweging 
in mode i 

mode i 

y = plaatscoördinaat 

De termen 3 en 4 brengen de kinetische energie ten gevolge van de 
locale beweging in rekening. 
Om de diverse termen te kunnen afschatten is het noodzakelijk een 
aantal eigenschappen van de constructie te achterhalen. 
De eigenfrequenties van de strip zijn m.b.v. een fourier-analyser 
experimenteel bepaald. Bovendien zijn de eigenfrequenties en -modes 
ook analytisch bepaald ter verificatie (appendix B ) .  
De hamer wordt verondersteld te bewegen als een tweezijdig opgelegde 
balk. 
Het massamiddelpunt en massatraagheidsmoment van de hamer zijn 
experimenteel bepaald (appendix E). 

Voor deze positie van het massamiddelpunt wordt gevonden: 

1, = 0.593 i 0.001 [ml 

gerekend vanaf het ophangpunt van de hamer. 

meting tildsduur 15 trill. eig.freq f o  massatraagh.moment 
nr. Ise .Zl  [Hzl k g m 4  I 

5 2 6 .  u4 
2 25.91 
3 25.93 
4 2 6 . 1 5  
5 2 5 . 6 5  

o .  5 7 6  
0 . 5 7 9  

0 . 5 7 8  
0 . 5 1 4  
O .  585 

0 . 2 4 9  
O .  2 4 6  
0 . 2 4 7  
0 . 2 5 1  
0 . 2 4 1  

G FiIIi dd e 1 J w u  r d t v o U r tl e L rnd 5 s a t 1' a a g ti e i d smorne n t ye v o nd e n : 
0 . 2 4 6 6  [kgm'l met variantie 0.005 S 
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Vervolgens proberen we de ordegrootte van de diverse termen te 
bepalen, teneinde te kunnen afschatten welke termen van de 
energievergelijking relevant zijn, en welke termen verder buiten 
beschouwing gelaten kunnen worden. ( zie ook appendix C ) .  
Het afschatten van de hamerernergie gebeurt door te veronderstellen 
dat deze vervormt als een tweezijdig opgelegde staaf. 
Voor de le mode (de buigtrilling) is de amplitude geschat, en hiermee 
is de energie ten gevolge van de vervorming bepaald. 
De hogere modes 2 en 3 zijn nog net te detecteren. Het produkt van 
amplitude en frequentie is een maat voor de snelheid, en gekwadrateerd 
ook een maat voor de aanwezige energie. 

De amplituden van mode 2 en 3 zijn zeker een orde 10 kleiner dan bij 
mode 1 terwijl de bijbehorende frequenties minder dan een orde 10 
groter zijn. Hieruit blijkt dat de hogere modes veel minder energie 
vertegenwoordigen dan de buigtrilling. 
Bovendien is na het afschatten van de verhouding hamer/strip-energie, 
de slinger zodanig gedimensioneerd, dat deze energie nog eens een 
faktor 16 kleiner is dan de energie die in de stripbeweging is 
opgeslagen. (zie appendix D). 
Bij de strip is de afschatting meer experimenteel vastgesteld. De 
bijdrage in energie van de eerste 6 modes is bepaald. Dit is gedaan 
aan de hand van het autopowerspectrum van het gemeten 
versnellingsszgnaal. Dit signaal is afkomstig van een opnemer, die op 
de strip bevestigd is. 
Het oppervlak onder het autopowerspectrum in een frequentieband is een 
maat voor de hoeveelheid energie die bijgedragen wordt door diezelfde 
frequentieband-component. Het versnellingssignaal bestaat uit 6 van 
deze frequentie(band)componenten. Voor details wordt verwezen naar 
appendix C. Het resultaat van de afschatting wordt hier genoemd: 

* T3 de energie t.g.v. vervorming van de slinger is verwaarloosbaar 
bij een juiste dimensionering van de hamer. 

* T2 de energie t.g.v. de beweging van de hamer in het gravitatieveld 
verandert nauwelijks omdat we ons beperken tot een klein 
tijdsinterval rond het botsingstijdstip. In deze korte periode 
verandert de positie van de hamer in gravitatieveld nauwelijks. 

* T4 de energie ten gevolge van de striptrilling. Hier blijken alleen 
de eerste 5 modes van belang. 
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1 1 4 . 7 6  71 .1  
2 3.10 14 .9  
3 1 . 7 1  8 . 3  
4 0.68 3 . 3  
5 0.30 10 -3  1 .5  
6 <.O8 - 5 0 . 9  

Deze afschatting reduceert de energievergelijking tot een tweetal 
termen n.1.: 
1. De kinetische energie van de hamer t.g.v. beweging als star 

lichaam. Voor de hamer mogen we dus veronderstellen dat deze alleen 
als star lichaam beweegt. 

2. De energie t.g.v. vervorming van de strip, voor de eerste 5 
eigenmodes. 

Voor de klok is een dergeljke afschatting niet uitgevoerd, maar werd 
de ervaring, dat alleen de 7 laagste eigenmodes het klankspectrum van 
de klok bepalen, als voldoende rechtvaardiging gezien om bij het 
luidkloksysteem alleen de eerste 7 eigenmodes mee te nemen in de 
energiebeschouwing. 
Ook de klepel die slechts 5% van de massa van de klok bedraagt, wordt 
verondersteld als star lichaam te bewegen. 
Hiermee zijn er voor het luidkloksysteem ook maar twee termen 
re levant : 
* de energie t.g.v. vervormen van de klok. 
* de energie van de klepel t.g.v. beweging als star lichaam. 
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H 2. MEETOPSTELLINGEN 

0 2.1 INLEIDING. 

In dit hoofdstuk komt het praktische gedeelte van het afstudeerwerk 
aan de orde. Er wordt aangegeven wat de bedoeling is van de metingen 
en voor welke werkwijze gekozen is. Daarna zullen de opstellingen aan 
de orde komen. 

0 2.2 DE STRIP-OPSTELLING. 

De strip-opstelling bestaat uit een inklemming die zelf weer 
gemonteerd is tegen de vaste wand. Het inklemmen geschiedt over een 
korte afstand van de strip, teneinde energieverliezen t.g.v. 
wrijvingen te minimaliseren. 
Wanneer deze verliezen groot zijn, dan zou dit tot uitdrukking komen 
in een sterke demping van mode 1. Uit experimenten blijkt dat de 
demping zeer klein is (= 1% van de kritische demping). 
Deze orde van grootte is de normaal aanwezige materiaaldemping. Extra 
verliezen t.g.v. inklemming mogen dus buiten beschouwing worden 
gelaten. 
Een messing strip is aldus ingeklemd, om te dienen als vervormend 
lichaam. De materiaalkeuze is bepaald door het compromis tussen 
beschikbaarheid van materiaalsoorten en de wens om het klokmateriaal 
(brons) zo goed mogelijk te benaderen. 
Van de hamer die de strip moet aanslaan is in eerste instantie 
geprobeerd om de massa (overeenkomstig de klok-klepel situatie) te 
beperken tot ongeveer 5 % van de strip-massa. Gekozen is voor een 
aluminium steel en een messing hamerkop. Bij afschatting van de 
vervormingsenergie is de steel zodanig gedimensioneerd dat deze 
energiepost verder verwaarloosd mag worden (zie appendix D). 

Het massatraagheidsmoment en het massamiddelpunt van de hamer zijn 
experimenteel bepaald en zijn opgenomen in appendix E. 

De grootheden die we bij de strip-opstelling nodig hebben zijn 
- de hoek van de hamer met de verticaal. 
- de snelheid van de strip in elke mode. 

De 
zal met een potentiometer opgenomen worden. 

hoek van de hamer met de verticaal is een laagfrequent signaal, en 
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Montage van een speciale lichtlopende potentiometer blijkt 
noodzakelijk, om de hamer in rusttoestand in zijn oorspronkelijke 
positie terug te laten keren. 
In het op te nemen signaal is de buigtrilling van de hamer te zien als 
een rimpel over het signaal van de potentiometer. Laagdoorlatend 
filteren is dus noodzakelijk. 

kclCLbLT Q 
d 

Het registreren van de snelheid gebeurt indirekt d.m.v. het meten van 
de versnelling. De versnellingsopnemer dient zodanig te zijn 
aangebracht, dat zeker de eerste 5 modes detecteerbaar zijn. Met 
andere woorden, de opnemer mag niet in een van de knopen van de 
laagste 5 eigenmodes geplaatst worden. 
Omdat de versnelling 'ontleed' moet worden in de afzonderlijke 
bij drage van de verschillende eigenfrequenties zal 
Fouriertransformatie noodzakelijk zijn. Om bij deze techniek het 
verschijnsel aliasing tegen te gaan is het noodzakelijk de frequenties 
die groter zijn dan fs/2 weg te filteren, overeenkomstig het 
bemonsteringstheorema van Shannon (de Kraker [2]). Met het symbool fs 
wordt de campelfrequentie aangegeven. 
Van belang is slechts de snelheidsamplitude behorende bij een bepaalde 
mode. Het volstaat daarom om de versnellingsamplitude te delen door de 
hoeksnelheid behorende bij die mode. 
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Deze bewerkingen zullen m.b.v. de ontwikkelde software uitgevoerd 
worden. 
Verder is de contacttijd geregistreerd d.m.v. een nauwkeurige teller. 

Q 2.3 DE KLOK-OPSTELLING 

Het luidkloksysteem dat al kort beschreven is in Q 2.1 bestaat uit een 
klok bevestigd aan een krukas-constructie. Deze krukas wordt 
aangedreven door een electromotor via een luidwiel. Dit luidwiel 
fungeert als overbrenging. 
Het luidwiel zetten we vast, zodat de klok onder een hoek is 
gefixeerd. 
Om te controleren of de klok ook wel gefixeerd blijft, wordt deze 
(constante) hoek gemeten middels een potentiometer. 
Tevens wordt de hoek die de klepel maakt gemeten. Ook hier wordt een 
potentiometer voor gebruikt. 
De vervorming van de klok wordt geregistreerd door middel van een 
versnellingsopnemer, die onder aan de buitenwand van de klok 
gemonteerd is, daar waar op de binnenwand het contactpunt van klok en 
klepel ligt. 
Verder is ook bij deze opstelling de duur van de contacttijd gemeten. 

Q 2 . 4  HET PCM2-MEETSYSTEEM. 

Het PCM2-meetsysteem dat we gebruikt hebben, is een, binnen WFW 
ontwikkeld, meetsysteem waarmee 4 analoge signalen simultaan gemeten 
kunnen worden. 
Dit systeem bestaat uit een PC, een interface en een meeteenheid. 
Voor signaalregeling en sturing van randapparatuur wordt gebruik 
gemaakt van de PC. 
Het ingangssignaal voor de meeteenheid moet tussen de -5 [VI en +5 [VI 
liggen, opdat anders oversturing optreedt. Dit kan met de offset en 
gain gerealiseerd kan worden. 
Ter voorkoming van aliasing wordt het signaal gefilterd m.b.v. een 
lineair laag-doorlaat filter. 
De opgenomen sample-and-hold schakelingen maken het mogelijk om 
meerdere kanalen simultaan te meten. 
De multiplexer zorgt ervoor dat de gebruikte kanalen hun signaal 
beurtelings kunnen doorgeven naar de analoog-digitaal-converter (ADC), 
welke het signaal digitaliseert. 
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De meetgegevens worden opgeslagen in binaire meetfiles welke behalve 
de meetdata ook belangrijke parameter-instellingen van de meeteenheid 
bevatten (b.v. gains, offsets, sample-frequentie, calibratiewaarden, 
etc.). 
Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar Massuger [4]. 
In onderstaande figuur zijn de componenten nog eens in een logische 
volgorde weergegeven. 

I' . 
Om de binaire waarden weer om te rekenen naar mechanische eenheden en 
vice versa bestaan de volgende relaties: 

schema 

X = mu-amptra + offtra 

Z = X Oampfil + offfil 

= mu-amptra-ampfil + offfil+offtra.ampfil 

= mu-ampcor + offcor 

data = -  2048. 
5 

5 5 

en dus ook: 

offcor -data - - 
2048 ampcor ampcor 

5 mu = -a 

mu = mechanische eenheden 
X = uitgang van de opnemer (transducer) 
Z = uitgang PCM2-meetsysteem 
data = opgeslagen binaire waarden 

amptra = gain van de opnemer 
offtra = offset van de opnemer 
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ampfil = gain van de meeteenheid 
offfil = offset van de meeteenheid 
ampcor = samengesteld gain van opnemer + meeteenheid 
offcor = samengestelde offset van opnemer + 

meetenheid 

Tot zover zijn de signalen gereed voor bewerking met Fouriertechnieken 
en verdere verwerking tot gezochte energiegrootheden. 
Voor de verwerking van deze datafiles zijn een tweetal programma’s 
ontwikkeld, wat onderwerp is van het volgende hoofdstuk. 

De bewerkingen die nog verricht dienen te worden zijn: 
- FFT-transformaties en inverse bewerkingen 
- filteren van de meetsignalen 
- bepalen van de momentane amplitude (=omhullende) 
- interpolatie 
- omrekenen naar energiegrootheden 

Deze onderwerpen zullen aan de orde komen in de volgende 
hoofdstukken. 

2 
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H 3. PROGRAMMATUUR. 

8 3.1 INLEIDING. 

De programma's BENGY, FILDES en FIRFIL zijn Fortran-77 programma's, 
die in deze afstudeerperiode ontwikkeld zijn. In dit hoofdstuk zullen 
we ingaan op de achtergrond van deze programma's. Ook zal een algemeen 
overzicht van elk programma gegeven worden. Voor de gebruiker zijn 
gedetaileerde beschrijvingen opgenomen in de appendices G, H en I. 

8 3.2 HET PROGRAMMA B E N G Y . 

Het programma BENGY heeft als doel de meetgegevens verwerken tot de 
gezochte energiegrootheden. Deze grootheden zijn uitvoerig aan de orde 
gekomen in H 1. We zullen hier stilstaan bij de implementatie in het 
programma zelf. 
Allereerst willen we de kinetische energie van de klepel ten gevolge 
van beweging als star lichaam weten vlak voor en vlak na de botsing. 

De hoek die de klepel ten opzichte van de klok maakt wordt gemeten 
middels een potentiometer. De hoek van de klok (=constant) wordt ook 
met een potentiometer geregistreerd. 
De hoeksnelheid w kan men verkrijgen door het differentiëren van de 
klepelhoek. Deze rekenoperatie heeft als groot nadeel dat storingen 
versterkt worden, evenals afrondfouten, die immers als verstoringen 
gezien kunnen worden. 
De kinetische energie zal dan ook op een andere manier bepaald worden 
en wel als volgt: 
Er wordt aangenomen dat de klepel tijdens de beweging geen wrijving 
ondervindt van de ophanging en geen luchtweerstand of andere vorm van 
dissipatie ondervindt. 
Wanneer we deze starre klepel in het gravitatieveld zien als een 
afzonderlijk systeem, dan geldt voor dat systeem dat er uitwenaig geen 
arbeid op wordt verricht, tenminste in een tijdsinterval begrensd door 
twee opeenvolgende botsingen. 
Als gevolg hiervan is de som van potentiële en kinetische energie 
constant in een tijdsinterval. 

T(t2) + U(t2) = T(tl) + U(tl) = constant 
tij ds interval 

in een 
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T = kinetische energie 
U = potentiële energie 

tl, t2 = tijdstippen in 
tijdsinterval 

een 

Aangezien de klepel vanuit een beginpositie wordt losgelaten op 
tijdstip to kunnen we stellen dat T(tO) = O. 
Hieruit volgt voor de kinetische energie op een tijdstip tl vlak voor 
de botsing : 

Vlak na de botsing op tijdstip t2 beweegt de klepel van de klokwand 
af, totdat een maximum in de klepeluitwijking bereikt wordt op 
tijdstip t3. 
Ook op dit laatste tijdstip is de kinetische energie weer nul. 
De kinetische energie van de klepel vlak na de botsing kan dan als 
volgt bepaald worden: 

Dit vormt tevens de hoeveelheid kinetische energie vlak voor de 
volgende botsing. Dit proces herhaalt zich. 

Door dus de potentiële energieën te bepalen op tijdstippen vlak voor 
en vlak na de botsing en op tijdstippen waarop de klepel een maximale 
uitwijking te zien geeft, kunnen we de gezochte kinetische energieën 
bepalen zonder gebruik te hoeven maken van geavanceerde 
differentiatietechnieken. 
Het is nu echter wel noodzakelijk om na de laatste botsing lang genoeg 
door te gaan met meten, zodat de maximale uitwijking van de klepel na 
deze laatste botsing nog bepaald kan worden. 

Als andere energiegrootheid bepalen we de kinetische energie ten 
gevolge van vervorming van de klok. 
We verdelen daartoe de klok in een aantal rotatie-symmetrische 
elementen, en berekenen de som van kinetische energieën van de 
afzonderlijke elementen. 
Uitgesplitst naar eigenmode betekent dit: 

y = kolom met element - 
snelheidsamplituden 
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E = massamatrix van de in 
elementen verdeelde klok 

Met behulp van het programma DYNOPT zijn deze energiegrootheden 
bepaald voor de divere snelheids(eigen)vektoren, welke gelijk zijn aan 
wk*eigenvektor). 
De eigenvektoren zijn bekend op een schaalfaktor na. Er wordt 
geschaald met de massamatrix als kern d.w.z.: 

In DYNOPT gebeurt dit op een gewijzigde manier n.1: 

Wanneer we nu de snelheid 1 op de klokwand in het meetpunt (v,) 
vergelijken met de door DYNOPT bepaalde snelheid in deze richting 
(vD), dan zullen deze in het algemeen van elkaar verschillen wat 
grootte betreft. 

vm = (11 VD 

Voor de kinetische energie die we uit de metingen bepalen betekent 
dit: 

In de praktijk 
klokwand gemeten. 
Er geldt: 

am = wkvm = 

wordt niet de snelheid, maar de versnelling 1 op de 
Hieruit wordt de versnellingsamplitude bepaald. 

De faktoren B zijn bepaald (tabel 2 ) .  Na initialisatie zijn deze 
waarden in het programma bekend. In deze waarden zit dus verwerkt: 
* de normering van de eigenvektoren met de massamatrix als kern. 
* de omrekening van de versnellingsamplitude tot kinetische energie 
* de uitsplitsing per eigenmode 
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Tabel 2 Faktoren j3. 

modenr. k Wk 

0.418 27r 259 
0.373 27r 519 
0.600 27r 620 

0.662 2~1035 
0.714 2~1549 
0.762 2~2068 

0.112 27r 778 

1.4701 
O .  8221 
O .  4278 
1.6768 
O .  2472 
O .  1439 
o.  1010 

Er volgt nu een kort overzicht van de opbouw van BENGY, voor een 
gedetaileerde beschrijving wordt verwezen naar appendix G. 
De globale opbouw van BENGY. 

BENGY 

DETBOT 

hoofdprogramma roept de diverse subroutines aan 

BOTS 

VAR 

ENRGY2 

detectie van de botsingen uit het 
klepelsignaal d.m.v. het zoeken van globale 
extrema's in het klepelsignaal. 
berekent de begintijdstippen van de botsingen. 

berekent de eindtijdstippen van de botsingen. 

berekent uit de omhullende van het 
versnellingssignaal de kinetische energieën 
als volgt: 
- een 3e-graads polynoom wordt gefit op de 
omhullende, in een tijdsinterval begrensd door 
twee opeenvolgende botsingen. 
- de versnellingsamplituden worden bepaald aan 
de hand van bovengenoemd polynoom. 
- omrekening naar energiegrootheden. 

met behulp van de extrema's van de klepelhoek 
wordt de potentiële energie uitgerekend. 
Hieruit wordt de kinetische energie bepaald. 

Enkele van deze routies roepen weer andere routines aan, hetgeen 
uitgebreid in appendix G beschreven staat. 
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0 3.2 HET PROGRAMMA F I L D E S . 

Om een signaal dat bestaat uit een aantal samples te filteren, is een 
filter nodig dat geschikt is voor discrete signalen. Zo'n filter wordt 
een digitaal filter genoemd, en bestaat uit een rekenalgoritme dat op 
het discrete meetsignaal wordt toegepast. 
We kunnen twee soorten digitale filters onderscheiden n.1.: 

IIR filters (-finite 'mpulse Response) 
FIR filters (Finite Lmpulse Response) 

Voordelen van digitale filters ten opzichte van analoge filters zijn 
o.a. : 
* geen temperatuurgevoeligheid 
* flexibiliteit; de filterkarakteristieken kunnen eenvoudig worden 
ingesteld, door parameters in het algoritme te veranderen. 

* lineaire fasedraaiing is mogelijk (FIR-filters). Dit heeft als 
voordeel dat alle frequentiecomponenten waaruit het signaal is 
opgebouwd eenzelfde fasedraaiing (=vertraging in het tijddomein) 
kr i j gen. 

Het verschil tussen IIR- en FIR-filters is de input-outputrelatie. I 
Deze is als volgt voor: 

IIR: 

FIR : 

n > O  - 

k 
y(n) = C aix(n-i) 

i=O 
met y(i) = output 

x(i) = input 
ai,b - coefficienten j- 

Bij een FIR-filter is geen sprake van een terugkoppeling van de 
uitgang, in tegenstelling tot een IIR-fiiter. 
De naamgeving infinite en finite is als volgt plausibel te maken: 
Bij een IIR-filter kan men de huidige waarde van het uitgangssignaal 
y(n) alleen bepalen wanneer alle voorgaande waarden van x(i) bekend 
zijn. Met alle wordt bedoeld tot i+-.o. 
Immers de input-outputrelatie vereist naast voorafgaande inputwaarden 
ook voorafgaande ouputwaarden. Het zijn juist deze laatsten die op hun 
beurt weer daaraan voorafgaande inputwaarden nodig hebben, etc. 
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Dit zet zich voort zodat alle voorafgaande inputwaarden nodig zijn. 
Het benodigde signaal is oneindig van lengte. 
Bij een FIR-filter zijn slechts een beperkt aantal voorafgaande 
inputwaarden nodig om de output te kunnen samenstellen. Het benodige 
signaal is eindig. 
Het zijn juist deze FIR-filters die een lineaire fasedraaiing 
garanderen. Verder heeft dit filter het voordeel, dat het ontwerpen 
relatief eenvoudiger is dan bij het IIR-filter. Een nadeel ten 
opzichte van IIR-filters is dat er meer coefficienten nodig zijn om 
eenzelfde perfectiegraad te verkrijgen in het benaderen van een ideaal 
filter. Dit brengt langere rekentijden met zich mee bij gebruik van 
dit soort filters. 
Om een indruk te geven van het ontwerpproces bij digitale filters zal 
hier een ontwerpmethode behandeld worden waarbij bovendien het bepalen 
van de omhullende van een signaal aan de orde zal komen. 
Een ideaal filter ziet er in het frequentiedomein uit als een 
blokfunktie, met modulus 1 bij frequenties die doorgelaten dienen te 
worden, en modulus O bij die frequenties, die weggefilterd moeten 
worden. 
Als uitgangspunt nemen we een ideaal low-pass filter, welk hogere 
frequenties wegfiltert en, zoals de naam doet vermoeden, lage 
frequenties doorlaat. 
De gewenste algemene overdrachtsfunktie luidt: 

.-j*to voor I w I  < oc 
O elders 

Hg(4 = 

Waarbij wc de afsnijfrequentie (cutoff-frequency) en wto de lineaire 
faseterm is, die overeenkomt met de vertraging (delay) van het filter. 
De bijbehorende impulsrespons wordt gegeven door 

Wanneer we kiezen voor een filter zonder delay (to = O) dan 
vereenvoudigen 

H (w) = 
g 

h (t) = 
g 

deze uitdrukkingen tot 

1 voor I w I  < wc 
O elders 

ofwel in ons discrete geval 
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f met u = -c sin(2nucn). 
C h (nLIT) = 

f S nIlAT g 

De impulsrespons heeft in werkelijkheid een oneindige lengte, hetgeen 
voor de praktijk betekent dat we de impulsrespons moeten afkappen. 
Een ander facet van het afkappen is, dat we ervoor moeten zorgen dat 
continuiteit van de afgekapte impulsrespons gegarandeerd is aan de 
uiteinden. Dit dient om signaallek te reduceren. 
Het op een nette manier afkappen gebeurt door vermenigvuldiging met 
een window. 
We creeeren op deze manier een benadering hL(nAT) van een low-pass 
filter . 
In het vervolg noteren we h(nAT) als h(n). 

hL(n) = w(n)*h (n) g 

In de figuren 7 en 8 staan de volgende funkties uitgezet h (n), hL(n) 
en w(n). 
Voor w(n) kiezen we een geschikt window, zodat de optredende rimpel 
tengevolge van het afbreken van de impulsrespons (Gibb's verchijnsel), 
minimaal wordt. 
Resultaat een low-pass filter dat een goede benadering vormt voor 
het ideale low-pass filter. 
In de meeste gevallen is echter een band-pass filter gewenst. 
Een band-pass filter kan men a.h.v. een low-pass filter construeren, 
en wel als volgt: 

g 

is 

* we schuiven het filter in het frequentiedomein zodanig op dat we 
de blokfunktie op de frequentieband hebben liggen die we uit 
willen filteren. De frequentieverschuiving is fo. 

* vertaald in het tijddomein betekent deze frequentieverschuiving 
een vermenigvuldiging van het tijdsignaal met een complexe e- 
macht ,j 2nfodT. 
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Omdat we niet geinteresseerd zijn in de versnelling maar in de 
versnellings-amplitude, is het in dit stadium noodzakelijk even een 
zijsprong te maken. Wat we eigenlijk zoeken is het verloop van de 
versnellingsomhullende als funktie van de tijd. 
Deze kunnen we construeren door gebruik te maken van de zgn. 
Hilbertransformatie. 

Deze transformatie vindt haar toepassing met name in de 
telecommunicatie, waar signalen worden ’gecodeerd’ en weer 
‘gedecodeerd’, d.m.v. modulatie van een zgn. draaggolf. 
Dit kan betekenen dat een signaal van een bepaalde frequentie, in 
amplitude wordt gevarieerd, waarbij de variatie een maat is voor het 
over te brengen signaal. Dit noemt men amplitude-modulatie (AM). 

Daarnaast bestaat de modelijkheid om de boodschap te ’coderen’ middels 
variaties in de frequentie, frequentie-modulatie genaamd (FM). 
We zullen nu nagaan, hoe we de momentane amplitude kunnen achterhalen, 
uit een AM-signaal. 

Stel, we hebben een reële tijdfunktie fr(t) waarvoor de 
Fouriergetransformeerde (F.getr.) bestaat, en gelijk is aan Fr(w). 

Fr(o) = R(w) + jI(o) 

; &&?J- 1; k&k F)CGOilhPnb-;C*llowe)M 

E i g e n l i j k  is d i t  spectrum overbepaald, omdat voor een reël signaai 
geldt: 

R(w) = even = R ( - w )  
I ( w )  = oneven = -I(-w) 

- 29 - 



p r o gr amma tuur 

Wanneer we nu de linkerhelft van de F.getr. gelijk aan nul maken en de 
rechterhelft haar vorm laten behouden, door er een geschikt spectrum 
bij op te tellen, dan kunnen we nog steeds het originele reëele 
signaal achterhalen. 

r? pg i ]  Qn&&& 5;gnnsii rn b d  ~ - q u a & U r + z i n  

Er is echter wel iets verandert daardoor. We hebben het reële signaal 
uitgebreid met een imaginair signaal, tot een complex signaal. Dit 
complex signaal wordt een analytisch signaal genoemd. 

Het zal duidelijk zijn dat het reële en het imaginaire deel 
afhankelijk van elkaar zijn. Het moet dus mogelijk zijn om gegeven het 
reëel signaal het bijbehorende imaginaire signaal af te leiden om te 
komen tot een analytisch signaal. 
Dit is inderdaad mogelijk door de zgn. Hilberttransformatie uit te 
voeren op het reële signaal. Deze transformatie is als volgt 
gedefinieerd: 

W 

- W  

W 

-W 

- 
in het frequentiedomein is de Hiïberttransformatie aïs volgt 
gedefinieerd (zie evt. appendix A ) :  
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met U(w) de eenheidsstapfunktie 

Een analytisch signaal is dus een complex signaal waarvan het 
imaginaire gedeelte de Hilbertgetransformeerde is van het reële deel. 

Een andere schrijfwijze voor het analytisch signaal is zinvol n.1.: 

met Ifa(t)l = de complex omhullende 

&[arg(fa(t))] = de momontane hoek- 
frequentie 

Met deze notatie keren we terug naar ons filterontwerp 
De filteruitgang ziet er als volgt uit: 

y(t) = hL(t)ejWOt*a(t) 

Wanneer we nu kunnen aantonen dat y(t) analytisch is dan kunnen we de 
omhullende ly(t)l bepalen. 

y(t) = hL(t)cos(wot)*a(t) + jhL(t)sin(wot)*a(t) 

Y C W  + j y, (t) 

We zullen nu in het frequentiedomein nagaan dat y(t) inderdaad een 
analytisch signaal is. 

Yr(w) YC(w) 2 1 [H(w+wo ) + H(w-wo )] A(w) 

Yi(w) ~[H(w+wO -1 ) - H(~-wo )] A(w) YS(w) 

De Hilbertgetransformeerde van dit signaal is gelijk aan: 

J 

In het frequentiedomein geldt dus: 

Y(w) = Yr(w) + jYi(w) = Yc(w) + jYs(w) = H(w-wo )A(w) 

Hetgeen in het tijddomein betekent: 
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Het complexe uitgangssignaal van het bandfilter is inderdaad een 
analytisch signaal. Dientengevolge kan de omhullende als volgt bepaald 
worden: 

met ly(t) I = J y, 2 + y: = de omhullende. 

In het programma FIRFIL is dit als volgt geimplementeerd: 
Er wordt uitgegaan van een low-pass filter, waarna de impulsrespons 
van dit low-pass filter vermenigvuldigd wordt met cos(wot) 
respectievelijk sin(wot), hetgeen achtereenvolgens leidt tot de 
impulsrespons van een zgn. cos-gemoduleerd band-pass filter hbc(t), 
respectievelijk een sin-gemoduleerd band-pass filter hbs(t). 

hbs(t) hL(t)sin(wot) - - - -  3- Hbs(4 

Vervolgens wordt in het frequentiedomein de filtering van de 
versnelling a(t) uitgevoerd m.b.v. beide filters, waarna 
terugtransformatie naar het tijddomein plaatsvindt. 

----3 y,(t) 

- - - - %  ys(t) 

De omhullende volgt eenvoudig door de norm van het complexe signaal te 
berekenen, hetgeen gelijk is aan de omhullende. 
In de figuren 10 t/m 15 staan voorbeelden van de volgende funkties; 

Iy(t)l en IHbc(w)I- 

Filteren gebeurt zoals gezegd in het frequentiedomein, omdat dit een 
snellere methode is dan het uitvoeren van convoluties. Dit geldt met 
name bij signaien die iang duren en/of iange impuisresponsies van de 
filters (=betere benadering van het ideale filter). 
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X i $  
.Ba 

.G4 

.4 

. . ... 

I 
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In dit programma bestaat de mogelijkheid om met verschillende windows 
te werken, de invloed van goed bevensteren, op de overdrachtsfunktie 
van het filter, is zichtbaar gemaakt in de figuren 1 6  t/m 18. 
Het optreden van het verschijnsel van Gibbs (dit is de rimpel die in 
de overdrachtsfunktie te zien is), kan zoveel mogelijk voorkomen 
worden door te bevensteren. In dit voorbeeld is gebruik gemaakt van 
een Kaiserwindow met de waarde 10 voor de instelparameter a. 
Een nadeel van het op deze manier bevensteren is dat de steilheid van 
het filter iets afneemt. Hoe hoger de parameter a gekozen wordt, hoe 
beter het verschijnsel van Gibbs voorkomen wordt en hoe minder steil 
het filter verloopt. Dit is nog eens verduidelijkt in de figuren 19 en 
20 waarbij verschillende Kaiserwindows gebruikt zijn. In figuur 21 is 
dit nog eens uitvergroot om de invloed van de parameter a te 
benadrukken. 
De volgende windows kunnen in het programma gebruikt worden: 

1. Hanning 

2 1 ( 1 + COS(%)) It1 L T 
w(t) = 

O elders 

2. Hamming 

0.54 + 0.46cos(~) 

O elders 
w(t) = 

3 .  Kaiser 

4 .  Rectangular 

1 i t ]  5 T 

O elders 
w(t) = 

met Io de Oe orde gemodificeerde 
Besselfunktie. 
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Hierbi j  
een methode om h e t  afkappen van h e t  gemeten s ignaal  aan t e  geven. 

wordt opgemerkt d a t  window 4 .  e i g e n l i j k  geen window i s ,  maar 

'LJ 
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X l K l  
I .ge, 

.w. 

.6a 

.4er 

.al 

.m , , . , , , , , -~ , , , , , , . . , , , , ,~ 

4.59 4.69 4.87 
x182 
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Het programma FILDES zal nu kort toegelicht worden. 
FILDES is een Fortran-77 programma dat een aantal parameters nodig 
heeft, waaraan het filter moet voldoen. Aan de hand van dee parameters 
wordt een filter ontworpen en enkele karakteristieken kunnen in 
plotfiles weggeschreven worden. Deze karakteristieken kunnen met 
behulp van PLOTDATA bekeken worden. 
De gebruikte filter-parameters worden in een file FILDES.OUT 
opgeborgen, zodat de gebruiker de gegevens van het filter kan oproepen 
wanneer deze naar zijnhaar mening voldoet. 

Benodigde files: 
- FILDES.FOR 
- 1NPUT.FOR 
- PLOTFILE.FOR 
- CSPEC.FOR 
- FFT.FOR 
- MANTIS.FOR 
- WIND. FOR 
- FILDES.CMN 
- WIND. CMN 
- MECHUN.CMN 
- FFT.CMN 
- DATA-CMN 

In plaats van PLOTDATA kan ook een anGx programma gebruLL.t worden dat 
PCM2-files kan visualiseren. 
Hieronder volgt een samenvatting van de programmaopbouw: 

FILDES 

WIND 

INPUT 

het hoofdprogramma waar in de divers e 
impulsresponsies bepaald worden, ook worden hier de 
andere routines aangeroepen. 

FFT 

PLOTFI LE 

berekent het gekozen window 

verzorgt het inlezen van de datafile met de 
meetgegevens. 

voert Fourierbewerkingen uit. 

maakt de datafiles aan met de plotgegevens 

Voor een gedetaileerde beschrijving wordt verwezen naar appendix H. 
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8 3 . 3  HET PROGRAMMA F I R F I L . 
Het programma FIRFIL dient ervoor om 'met behulp van een eerder 
ontworpen filter de PCM2-datafiles met daarin de gemeten signalen te 
filteren. 
De opbouw van dit programma is analoog aan dat van FILDES. 
Gegevens van het te filteren signaal dienen ingevoerd te worden 
evenals de filterparameters. De gebruiker krijgt de mogelijkheid om 
van o.a. de uitgangssignalen plotfiles te maken, die eenzelfde opbouw 
hebben als de PCM2-files zodat deze met hetzelfde programma getekend 
kunnen worden. PLOTDATA is zo'n geschikt tekenprogramma. 
Bij FIRFIL worden verder geen gegevens weggeschreven. Om dit programma 
te kunnen gebruiken dienen de volgende Fortran-77 routines aanwezig te 
zijn: 

Benodigde files: 
- FIRFIL.FOR 
- 1NPUT.FOR 
- PLOTFILE.FOR 
- FFT.FOR 
- MANTIS.FOR 
- WIND. FOR 
- FIRFIL.CMN 
- WIND. CMN 
- MECHUN.CMN 
- FFT.CMN 
- DATA.CMN 

Ook hierbij dient een programma aanwezig te zijn om plaatjes te 
tekenen. B.V. PLOTDATA. 
Aangezien de opbouw van FIRFIL overeenkomt met die van FILDES wordt 
hier apart overzicht gegeven en wordt volstaan met de opmerking 
dat FIRFIL eigenlijk een uitbreiding is van FILDES met de feitelijke 
filtering van meetfiles. 
Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar appendix I. 

geen 

In FIRFIL wordt de statische component van het signaal verwijdert. Dit 
heeft meerdere redenen, allereerst kan de statische component zo groot 
zijn dat het spectrum-plaatje zo ongunstig geschaald wordt, dat andere 
frequentiecomponenten niet of nauwelijks te zien zijn. 
Een tweede reden is dat het versnellingssignaal opgebouwd is uit 
harmonischen met gemiddelde waarde (= statische component) nul. Het 
versnellingssignaal heeft theoretisch dan ook de waarde nul. 
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Bovendien is het signaal zonder statische component ofwel met 
gemiddelde waarde gelijk aan nul, realistischer te houden bij 
toepassing van een window, die het signaal aan de uiteinden naar nul 
dwingt. Wanneer de statische component erg groot zou zijn, dan 
veroorzaakt een window dus grote afwijkingen aan de signaaluiteinden, 
tenzij een modificatie in de windows wordt aangebracht zodat het 
signaal aan de uiteinden naar het signaalgemiddelde worden gedwongen. 
Om deze redenen is de statische component uit het signaal verwijdert. 

Deze paragraaf wordt besloten met de volgende opmerking over een 
Bingham-window . 
Bij het bevensteren van het versnellingssignaal is het onverstandig om 
gebruikt te maken van windows die het signaal over zijn gehele lengte 
beinvloeden, terwijl alleen beinvloeding aan de uiteinden nodig is om 
continuiteit te garanderen. Dit spreekt vooral wanneer het 
versnellingssignaal lang is. 
Er is gezocht naar windows die het signaal alleen aan de uiteinden 
veranderen. 
Het Kaiser-window is zo’n window, dat bovendien erg flexibel is. 
Een ander window is het zgn. Bingham-window. 
De vorm van het Bingham-window is eigenlijk een Hanning-window dat in 
een linker- en rechterhelft gesplitst is. Deze helften worden op het 
linker- resp. rechteruiteinde toegepast, terwijl het tussenliggende 
signaaldeel onaangeroerd blij ft. 
Dit is verduidelijkt in de figuren 23 t/m 2 5 ,  die respectievelijk 
ruis, Bingham-bevensterde ruis en Hanning-bevensterde ruis laten zien. 
Men kan een Bingham-window laten overgaan in een Hanning-window door 
de tijdsintervallen aan de uiteinden, waar het Bingham-window zijn 
invloed uitoefent, groter te maken totdat ze de helft van de 
signaalduur in beslag nemen. Op dat moment is er sprake van een 
Hannig-window. 
Er is arbitrair voor het Bingham-window gekozen. Een mogelijk argument 
zou het gemak kunnen zijn waarmee dit window zich laat berekenen. 
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H 4 .  RESULTATEN. 

0 4 . 1  Inleiding 

Metingen zijn verricht bestaande uit elk 2 botsingen. In totaal zijn 
10 metingen verwerkt tot de gezochte energiegrootheden. 
Omdat de resultaten een spreiding vertoonden is het gemiddelde en de 
variantie bepaald. De resultaten worden besproken in de volgende 
paragraaf. Suggesties worden tot slot gedaan in de laatste paragraaf. 

8 4 . 2  Resultaten 

Om een indruk te krijgen in welke mate de verschillende eigenmodes 
worden aangeslagen, kunnen we naar de Fouriergetransformeerde van het 
versnellingssignaal kijken (figuur 2 6 ) .  

*Pkj z& l & - s Y - ) ~ ~ I h  1.7 hLI ~qi/&&&weA 8 
Duidelijk is te zien dat de tonen (=eigenfrequenties) in de 
frequentieverhouding 1, 2, 2 . 4 ,  3 ,  4 ,  6 ,  en 8 voorkomen, hetgeen de 
juiste verhouding is bij een klassieke luidklok. 
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Deze tonen worden in de campanologie (=klokkenleer) als volgt genoemd: 

eigenmode freq.verh. 
1 1 
2 2 
3 2 . 4  
4 3 
5 4 
6 6 
7 8 

to onnaam 
grondtoon 
priem 
terts 
quint 
octaaf 
duo-deciem 
dubbel octaaf 

Men kan zien dat de diverse eigenmodes in verschillende sterkten zijn 
aangeslagen (hoogte van de pieken in figuur 2 6 ) .  De tonen zijn in 
verschillende sterkten te horen. 

Ook is te zien dat de quint niet aanwezig is (freq.nr. 4 ) .  Algemeen 
wordt bij luidklokken de quint ook niet of nauwelijks aangeslagen. 
Het aanslagpunt van de klok ligt vrijwel op een knoop van de quint- 
eigentrillingsvorm. De eigentrillingsvormen zijn weergegeven in 
figuur 2 7 .  

H F I II lil IV 

Vortical vibretlon modor 

2 3 4 5 

Horizontal vibretion modes 

6 
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De eigentrillingsvormen zijn als volgt opgebouwd. De klok is verdeeld 
in een aantal rotatiesymmetrische ringelementen die 'op elkaar 
gestapeld zijn', en zo de vorm van de klok benaderen. Wanneer de klok 
trilt in een eigenmode dan trillen de afzonderlijke elementen in zgn. 
horizontale eigenmodes (fig 27). 
Het aantal knopen en buiken is afhankelijk van de mode. 
De opeengestapelde trillende ringelementen bepalen de verticale 
eigenmodes afhankelijk van de amplitude van elke ringelement (fig L?). 

In onderstaande tabel is in de kolom 'partial code' de combinatie 
horizontale en verticale eigenmode gegeven die de eigentrillingsvorm 
bepalen van de afzonderlijke modes van de klok. 

naam partial code 

grondtoon H - 2  
priem F - 2  
terts 1 - 3  

octaaf 1 - 4  
duo dec i em 1 - 5  
dl. oktaaf 1 - 6  

quint I1 - 3 

De quint heeft code 11-3, hetgeen betekent dat de quint in 
omtreksrichting van de klok 3 knopen en buiken telt, en in verticale 
zin vervormt zoals in fig 2 aangegeven staat. 
Hierbij duidelijk te zien dat de knoop opvallend laag gelegen is. 
Deze plaats komt overeen met het aanslagpunt van de klok, zodat deze 
mode niet of nauwelijks wordt aangeslagen zoals we gezien hebben. 
De quint is bij verdere verwerking dan ook buiten beschouwing gelaten. 

is 

Als resultaat van die verwerking zijn voorbeelden te zien van de 
omhullenden van de verschillende versnellingen behorende bij de 
diverse eigenmodes (figuren 28 tjm 33 , uitgezonderd de quint). 
In deze figuren is tevens de amplitude van de versnelling op begin- 
en eindtijdstip van de botsingen aangegeven zoals door BENGY bepaald) 
In deze figuren is te zien dat hogere modes sneller uitdempen dan de 
lagere modes. 
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Tevens is in enkele gevallen enige vorm van zweving aanwezig. Deze 
manifesteert zich met name bij het duodeciem (toonnr. 6, fig. 32). 
Aanvankelijk werd gedacht, dat deze zweving veroorzaakt werd door 
interferentie van het duodeciem met een trillingsvorm uit een andere 
partial groep met ongeveer dezelfde frequentie . 
Controleberekeningen verricht door B. Schoofs wijzen erop dat in de 
buurt van het duodeciem geen andere eigentrillingen voorkomen. 
Een bezoek aan de klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts te Asten leert 
ons dat zweving vaker voorkomt en te wijten is aan het niet goed 
rotatiesymmetrisch zijn van een klok. 
Een perfekte rotatiesymmetrische klok trilt in zijn afzonderlijke 
eigenmodes, met een buik optredend in het aanslagpunt. 
Wanneer nu door b.v. een verdikking van de klokwand, de stijfheid van 
die klok locaal hoger is, dan splitst de eigentrilling zich in twee 
afzonderlijke gelijkvormige eigentrillingen, die qua horizontale 
eigenmode t.o.v. elkaar geroteerd zijn en qua frequentie niet 
samenvallen. 
In figuur 34 is dit uitgebeeld voor de laagste horizontale mode. 

/ 

De rotatie is een kwart van de golflengte in omtreksrichting. Beide 
modes worden over 'nee algemeen aangeslagen. 
Om deze zweving te voorkomen zoekt men in de praktijk een zgn. 
zwevingsvrij aanslagpunt op (in een knoop van een van beide 
eigentrillingsvormen). Bij aanslag in zo'n zwevingsvrij punt exiteert 
men maar een mode. 
Lukt dit niet in bevredigende mate dat wordt op de juiste plaats de 
stijfheid locaal verlaagd, door een kerf aan de binnenkant van de klok 
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aan te brengen, waardoor de onbalans zo goed mogelijk gecompenseerd 
wordt. 
Deze correctie wordt in de praktijk alleen voor de grondtoon en de 
priem uitgevoerd, omdat hogere modes sneller uitdempen en het 
klankspectrum minder bepalen dan grondtoon en priem. Bovendien is de 
praktische uitvoerbaarheid van het ontzweven van de hogere tonen 
zonder de lagere tonen aan te tasten zeer moeizaam. 
De versnelling inclusief zweving en de daaruit bepaalde 
trillingsenergie kan dus gezien worden als energie afkomstig van 
alleen het duodeciem, en niet als een mengeling van energien van 
verschillende eigenmodes. Dit is een belangrijke constatering voor 
verder onderzoek. 

De 
in onderstaande tabellen weergegeven. 
Tevens zijn p gemiddelde, 

a2 variantie, 
0.100% procentuele spreiding vermeld. 
P 

resultaten van 10 metingen met elk 2 opeenvolgende botsingen zijn 
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Tabel 4. kinetische energie einde botsing 1 

mode. nr 

meting- 
nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

P 

P 
0 - 

1 

*loo 

O .  142 
O .  140 
O .  158 
O .  138 
O .  136 
o .  120 
O .  158 
O .  141 
O .  130 

O .  142 
8 . 3  % 

2 

*loo 

O .  187 
O .  203 
O .  206 
O .  213 
O .  214 
O .  183 
O .  217 
o .  210 
O .  224 

o .  210 
7 . 9  % 

3 

*loo 

O .  264 
O .  284 
O .  256 
O .  281 
O .  257 
O .  256 
O .  291 
O .  292 
O .  286 

O .  275 
5 . 3  % 

De varianties bedragen (* 

O .  139 0.275 0.209 

5 

*loo 

O .  165 
O .  174 
O .  156 
O .  179 
O .  154 
O .  167 
0.186 
O .  180 
O .  183 

O .  172 
6 . 2  % 

O .  114 

6 

O .  857 
O .  863 
O .  771 
O .  869 
O .  709 
O .  769 
O .  888 
o .  909 
O .  890 

O .  841 
7 . 5  % 

O .  040 

7 

*10-1 

O .  186 
O .  189 
O .  172 
O .  198 
0.168 
O .  176 
O .  198 
O .  205 
O .  209 

o .  190 
7 . 1  % 

o.  002 

- 54 - 



resultaten 

Tabel 5. Kinetische energie begin botsing 2 

3 5 mode. nr 1 2 

meting - 
nr. 

O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

0.471 
O. 525 
0.473 
O. 618 
O .  627 
0.483 
O .  474 
O - 582 
O .  591 
O. 525 

O. 681 
O. 643 
O. 556 
O. 645 
O. 684 
O. 524 
O. 643 
O. 677 
O. 718 
0.673 

*10-1 

0.765 
O. 770 
O. 699 
O. 782 
O. 778 
O. 698 
0.730 
O. 825 
O. 793 
O. 816 

O. 766 O. 644 0.537 P 

11.1 % 8.9 % 5.5 % U - 
P 

De varianties bedragen (*lom2) : 

0.594 0.033 0.018 

*IO - 

0.871 
0.218 
O. 241 
O. 560 
O. 630 
o. O00 
O. 015 
o. O80 
O. 055 
O. 812 

O. 278 

120.0 % 

o .  001 

6 

*10-2 

O. 162 
O. 178 
O. 143 
O. 158 
O. 168 
O. 125 
0.156 
O. 186 
O. 127 
O. 148 

O. 155 

12.2 % 

O .  0003 

7 

O. 450 
O. 571 
O. 407 
O. 431 
O. 414 
O. 337 
O. 434 
O. 610 
O. 468 
O. 419 

O. 454 

16.8 % 

O .  00006 
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Tabel 6.Kinetische energie einde botsing 2 

5 mode.nr 1 2 3 6 7 

*10 - *loo *10-1 *10 - *lo,- 2 
meting- 

nr. 
O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

0.935 
O. 659 
O. 276 
O. 440 
O. 701 
1.122 
O. 379 
O. 289 
0.296 
O. 966 

O. 355 
O. 742 
O. 389 
1.161 
O. 862 
1.202 
1.024 
O. 601 
1.422 
O. 409 

o. 111 
o. 118 
O. 104 
0.153 
O. 094 
O. 068 
O. 126 
o. 082 
0.165 
O. 026 

o. 182 
o. 221 
o. O80 
O. 076 
O. 057 
o. 211 
o. 100 
o. O98 
o. 200 
O. 321 

0.737 
0.726 
O. 803 
0.564 
O. 454 
O. 272 
O. 497 
1.173 
O. 343 
2.178 

O. 034 
O. 204 
O. 133 
o. 100 
O. 156 
o. o91 
O. 141 
O. 071 
o. 020 
O. 146 

O. 606 0.817 O. 105 O. 155 O. 775 o .  110 P 

36.6 % 52.3 % 49.5 % 44.0 % 68.2 % 49.8 % 

De varianties bedragen (*lo-') : 

0.090 0.129 O. 015 O. 066 2.796 O. 030 
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Uit de metingen blijkt dat de verdeling van de energie over de 
eigenmodes (kinetische energie na de le botsing) er gemiddeld als 
volgt uitziet: 

Tabel 7. 

mode .nr. energiebij drage [ % ]  energiebij drage [ % ]  
einde botsing 1 einde botsing 2 

15 .7  
23.3 
30 .5  

1 9 . 1  
9 . 3  
2 . 1  

22.3 
3 0 . 1  
38 .7  

5 . 7  
2.9 
0 . 4  

- 

Elk met een procentuele spreiding van 7 a 8 %.  Deze spreiding is 
groter bij de 2e botsing. Dit vergroten van de spreiding zou zich wel 
eens voort kunnen zetten wanneer meer dan 2 botsingen bekeken worden. 
Bovendien blijkt dat de energie bij hogere modes tengevolge van een 
botsing vaker toeneemt dan afneemt. Bij lagere modes gebeurt het 
ongeveer even vaak dat de energie toeneemt als afneemt ten gevolge van 
een botsing. Dit is te verklaren door de sterkere demping bij de 
hogere modes; de trilling is praktisch uitgedempt bij aanvang van een 
volgende botsing. 
Het stochastische karakter van de energieverdeling is te verklaren 
door het feit dat de klepel tegen een trillende wand botst. 
Afhankelijk van de fase die de wand heeft op het moment van botsen 
wordt de klok meer of minder krachtig aangeslagen. 

Bij de energie van de klepel dient opgemerkt te worden, dat de 
berekende waarde van de klepelenergie de kinetische energie van die 
klepel voorstelt op het moment van botsen. Een negatieve waarde duidt 
op een tekort aan energie om nog een volgend contact te realiseren. 
De resultaten hiervan zijn in de volgende tabel opgenomen. 
Weergegeven z i j n  de kinetlsche energie viaie na botsing i en 2, tevens 
is de procentuele toename aangegeven t.g.v. botsing 2 .  
De kinetische energie van de klepel vlak voor botsing 1 is 3.42 [J], 
en vlak voor botsing 2 is deze gelijk aan de energie vlak na de vorige 
botsing ~ 
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resultaten 

Tabel 8. Kinetische energie van de klepel 

met ingnr 

O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

P 

kin. en. 1 

O. 243 
O. 237 
0.226 
0.230 
O. 272 
O. 268 
O. 205 
O. 282 
O .  195 
O. 227 

O. 239 

11.3 % 

kin.en.2 

-0.230 
-0.238 
-0.188 
-0.252 
-0.159 
-0.195 
-0.256 
-0.185 
-0.220 
-0.199 

-0.212 

14.3 % 

De varianties bedragen : 

O. 728 O. 917 

proc. toen. 2 

-194.8 
-200.6 
-183.2 
-209.7 
-158.5 
-172.7 
-224.4 
-165.5 
-212.9 
-187.7 

-181.9 

15.2 % 

763 lo6 
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resultaten 

De spreiding ligt iets hoger dan bij de klok-energie, en deze neemt 
ook iets toe bij de 2e botsing. 

D 4.3 Suggesties. 

Om te komen tot een model, waarmee een aantal opeenvolgende botsingen 
gesimuleerd kunnen worden, zou gebruik gemaakt kunnen worden van de 
statistische theorie voor proefopzetten, nadat onderzocht is welke 
parameters de energie(her)verdeling ten gevolge van het botsen 
bepalen. 
Met deze theorie is het mogelijk om een aantal gunstige parameter- 
waarden te selecteren die gebruikt kunnen worden voor een serie 
met ingen. 
De meetresultaten kunnen gebruikt worden om een linair model te 
fitten. Met gunstige parameterwaarden wordt bedoeld zodanige 
combinaties van parameterwaarden, zodat een zo nauwkeurig mogelijke 
fit wordt behaald bij een zo gering mogelijk aantal metingen. 

Verder is het aan te bevelen de omhullende van de versnellings- 
componenten niet te benaderen door een 3e graads polynoom maar door 
een 2e graads polynoom of zelfs door een e-macht, omdat een 3e graads 
polynoom precies op de zweving kan fitten. Bovendien levert een fit 
van een e-macht ook een maat voor de demping. 

Het verdient ook aanbeveling om de bepaling van de kinetische energie 
kritisch te bekijken en wellicht te veranderen, want het is op zijn 
minst merkwaardig dat de klepel vlak na de laatste botsing een 
negatieve hoeveelheid kinetische energie zou hebben. De klepel zou op 
zijn minst een hoeveelheid energie moeten bezitten die overeenkomt met 
zijn positie in het zwaartekrachtveld vlak na die botsing. 
Vermoedelijk speelt wrijving bij de klepelbeweging een niet 
verwaarloosbare rol. Dit zou betekenen dat de hier gebruikte methode 
om de klepelenergie te bepalen aanpassing behoeft. 

Tot slot een suggestie op het gebied van de beschikbare software. 
Het komt de efficiëntie ten goede wanneer een standaard bibliotheek 
zou worden opgezet met een aantal basisroutines voor de PC. 
Te denken is aan routines voor standaardsignaalbewerking (het in dit 
werk genoemde filterprogramma is hier een voorbeeld van) en 
tekenroutines. 
Het is niet dat programmatuur op dit gebied ontbreekt, maar 
katalogisering en/of overzichtelijke documentatie zou voorkomen dat de 
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resultaten 

beginnende 
beperken tot routines die voorgangers ook gebruikt hebben. 

gebruiker al snel het overzicht verliest en zich dreigt te 
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APPENDIX A. Hilbertransformatie. 

Wanneer we van een signaal, dat qua frequentie en/of amplitude 
varieert, de momontane waarde van deze grootheden willen bepalen, dan 
komen we al vlug terecht bij het begrip Hilberttransformatie. 

Deze transformatie vindt haar toepassing met name in de 
telecommunicatie, waar signalen worden 'gecodeerd' en weer 
'gedecodeerd', d.m.v. modulatie van een zgn. draaggolf. 
Dit kan betekenen dat een signaal van een bepaalde frequentie, in 
amplitude wordt gevarieerd, waarbij die variatie een code is voor het 
over te brengen signaal. Dit noemt men amplitude-modulatie (AM). 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de boodschap te 'coderen' middels 
variaties in de frequentie, frequentie-modulatie genaamd (FM). 
We zullen nu nagaan, hoe we de momentane amplitude kunnen achterhalen, 
uit een AM-signaal. 

Stel, we hebben een reeele tijdfunktie fr(t) waarvoor de 
Fouriergetransformeerde (Four.getr.) bestaat, en gelijk is aan Fr(w). 

Fr(u) = R(u) + j I ( w )  

Eigenlijk is dit spectrum overbepaald, omdat voor een reëel signaal 
geldt: 

R(w) = even = R(-u) 
I ( w )  = oneven = - i ( - w )  

Wanneer we nu de linkerhelft van de Four.getr. gelijk aan nul maken en 
de rechterhelft z'n vorm laten behouden, door er een geschikt spectrum 
bij op te tellen, dan kunnen we nog steed het reeele signaal 
achterhalen. 
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Er is daardoor wel iets verandert. We hebben het reeele signaal 
uitgebreid met een imaginair signaal tot een complex signaal. Dit 
complex signaal wordt een analytisch signaal genoemd. 

In het frequentiedomein geldt er voor de Four.getr. van het analytisch 
signaal : 

F,(w) = O voor w < O 
[2[R(w) + jI(w)] voor w > O 

We zullen nu de Four.getr. van het imaginaire signaal bepalen. 
Wanneer we de Four.getr. van de imaginaire tijdfunktie schrijven als 

Fi(w) = A(w) -t jB(w) 

dan moet er gelden: 

=TO voor o < O 
voor w > O ~ 2 [ R ( w )  1 + jI(w)] 
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Hieruit volgt dat de Four.getr. van het imaginaire tijdsignaal gelijk 
moet zijn aan: 

= - I ( w )  + jR(o) voor w < O 
= I(w) - jR(o) voor w > O 

Op soortgelijke wijze is af te leiden 

met U(w) de eenheidsstapfunktie 

Het afleiden van fi(t) uit fr(t) noemt men Hilbert-transformeren. 
De berekening in het frequentiedomein is eenvoudig (vooral met FFT- 
algoritmen), zodat dit een praktisch bruikbare methode is, om 
Hilberttransformaties uit te voeren. 
In het tijddomein ziet de transformatie er als volgt uit: 

W 

W 

1 1 f . 0  fr(t) = H- [fi(t)] = -; s 7=t-7)d7 
-a 

Een bekende Hilbertransformatie is de volgende: 

H [cos(wot)] = sin(w0t) 

H [sin(wot)] = -cos(wot) 

De norm (= de complex omhullende) is nu als volgt te bepalen: 

met wc = %[arg(fa(t))] de momentane frequentie 
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A l s  voorbeeld zullen we de omhullende van een reële gemoduleerde 
tijdsfunktie bepalen. De Four.getr. van het ongemoduleerde signaal is 
begrensd van -i2 tot +n. De tijdfunktie is te schrijven als: 

R 

Wanneer we deze reële funktie fr(t) uitbreiden tot een analytische 
funktie dan tellen we er jfi(t) bij op, waarbij geldt dat fi(t) de 
Hilbertgetransformeerde is van f,(t). 

jfi(t) = jfo(t)*sin(wot) met als Four.getr. 
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Dan volgt voor het analytische signaal fa(t): 

fa(t) = f,(t) + jfi(t) met als Four.getr. 

Fa(4 = Fo(@-qj) 

‘w 

w +L 
C 

De omhullende van het oorspronkelijke harmonische signaal wordt 
gevonden door: 

fo(t) = Ifa(t)l = Jf,(tp+ fi(t)2/ 
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APPENDIX B. Bepaling van de 7 laagste eigenfrequenties van de strip. 

ALGEMEEN 

De beschrijvende differentiaalvergelijking (DV) voor transversale 
trillingen in een balk luidt als volgt (v. Campen [i]): 

E I w"" + p A W = O met w=w(x,t) ( D.l ) 

We veronderstellen dat de oplossing beschreven kan worden als een 
staande golf, d.w.z. dat w(x,t) 

gesplitst kan worden in een deel dat alleen afhankelijk is van de 
plaatscoödinaat x, en een gedeelte dat alleen tijdsafhankelijk is. 
Substitutie hiervan in de DV, en hergroeperen naar afhankelijkheid 
leidt tot 

Welbeschouwd 
te weten 

kan de partiële DV gesplitst worden in twee gewone DV's, 

E I y"" - X p A y  = O  ( D.4a ) 

s + x s  = o  ( D.4b ) 

De algemene oplossing voor deze DV's luiden: 

y(x) = Alcosh(px) + A2cos(Px) + B1sinh(px) + B2sin(px) ( D.5a ) 

s(t) = C1cos(Wt) + C2sin(ot) 
met p4 = 4 e A E T  

( D.5a ) 

PROBLEEMSPECIFICATIE 

Het specifieke probleem waarvoor de eigenfrequenties bepaald moeten 
worden is een eenzijdig ingeklemde balk. 
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\ 
O L randvoorwaarden : 

1 

voor x=O ; y = O en y'  = O 
voor x=l ; y" = O en y"' = O , n  

Substitutie van de randvoorwaarden in y(x) ( s(t) is hierbij niet 
relevant omdat de randvoorwaarden gelden voor elk willekeurig 
tijdstip) en successieve eliminatie van A2, BI, en B2 leidt tot de 
verge 1 ij king 

3 
Alp [ cosh(/3l)cos(/31) + 1 3 O ( D.6 1 

We 
hetgeen in de karakteristieke vergelijking resulteert: 

zijn op zoek naar een NIET-triviale oplossing (d.w.z. Al#O, BfO ) ,  

cosh(pl)cOs(pl) + 1 = O ( D.7 1 

De oplossing van deze karakteristieke vergelijking wordt numeriek 
bepaald, en geeft met de onderstaande materiaalgegevens de volgende 
frequenties, welke experimenteel m.b.v. een analyser gecontroleerd 
zijn (laatste kolom). 

E elasticiteitsmod. (messing) 1.000 10" [ Nm-2 ] 
2.133 [ m4 ] 
8.5 lo3 [ k$m-3] 
4.0 [ m ] 

I massatr.h.moment 
p dichtheid (messing) 
A oppervlakte 

Tabel 9. 
modenr. k pk [ m-ll uk 

1 2.84106677 63 93 10.17 10.19 
2 7.11225929 400.66 63.77 63.45 
3 11.90114764 1121.85 178.55 178.93 
4 16.65991015 2198.37 349.88 350.79 
5 21.41995212 3 6 3 4 . 0 7  578.38 579.73 
6 26.17993878 5428.67 864.00 - 
7 30.93992765 7582.19 1206.74 - 
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APPENDIX C .  Afschatten van de relevante eiaentrillinPen van de striD. 

De eenzijdig ingeklemde strip is gemodelleerd als een continuum. Ten 
gevolge hiervan zijn de eigenfrequenties oneindig in aantal. Bij 
trilling van de strip vertegenwoordigt iedere aangeslagen eigenmode 
een bepaalde hoeveelheid energie. 
Omdat het onmogelijk is om een oneindig aantal eigenmodes in rekening 
te brengen zullen we ons moeten beperken tot slechts enkele 
eigentrillingen. 
De selectie van eigentrillingen gebeurt op grond van onderstaande 
schattingen voor de energiebijdragen van de afzonderlijke modes. 

Om deze energiebijdragen te kunnen schatten wordt op de strip een 
versnellingsopnemer geplaatst en het versnellingssignaal wordt naar 
een Fourier-analyser gestuurd die het bijbehorende autopowerspectrum 
bepaalt. Dit spectrum bestaat uit een aantal pieken die de 
energiedichtheden van de verschillende eigenfrequenties representeren 
(de Kraker [ 2 ] ) .  
De vorm van dit, experimenteel vastgestelde, autopowerspectrum zal nu 
onderbouwd worden, teneinde een indicatie te krijgen dat de hier 
gepresenteerde afschattingen betrouwbaar zijn. 

De eenzijdig ingeklemde strip wordt beschouwd als een lineair systeem. 
Daardoor mogen we het versnellingssignaal zien als een superpositie 
van afzonderlijke versnellingen, behorende bij de afzonderlijke 
eigentrillingen. 
De totale versnelling kan dan geschreven worden als: 

de totale versnelling van het meetpunt xm, als 
funktle van de tijd t 
de versnelling van het meetpunt xm t.g.v. mode k, 
als funktie van de tijd t. 
het aantal relevante eigenfrequenties. 
naar amplitude genormeerde vorm van de 
eigenmodes. 
amplitude van de uitwijking van mode k. 
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De afzonderlijke versnellingen zijn harmonischen met een, in de tijd, 
veranderende amplitude. Deze verandering van amplitude-grootte vindt 
geleidelijk plaats tengevolge van (geringe) materiaaldemping, afgezien 
van de sterke verandering door de botsing natuurlijk. Omdat we te 
maken hebben met deze geringe materiaaldemping, mogen we net doen 
alsof de versnelling vlak voor de botsing, en net na de botsing, een 
constante amplitude hebben (welke weliswaar van elkaar kunnen 
verschillen). 
Van deze constante harmonischen kan gemakkelijker het 
autopowerspectrum (Saa(f)) analytisch bepaald worden. 
Het autopowerspectrum van deze reeks constante harmonischen laat een 
reeks Dirac-funkties zien (de Kraker [2]). 

Op de analyser zijn alleen die delta-funkties te zien die in de 
gekozen frequentieband liggen. 
Dit autopowerspectrum kunnen we herschrijven tot: 

Bekijken we nu de kinetische energie die elke mode vertegenwoordigt, 
dan is dat ook een harmonische funktie van de tijd, die haar amplitude 
bereikt wanneer de strip door de evenwichtsstand gaat. De energie die 
in het materiaal wordt opgeslagen (potentiële energie) is ook 
harmonisch. De som van beide (kinetische en potentiële) energieën is 
constant wanneer de verliezen ten gevolge van (materiaa1)demping 
buiten beschouwing gelaten worden. Deze constante energie is gelijk 
aan de maximale waarde die de kinetische energie kan bereiken. In het 
verdere verloop wordt daarom met kinetische energie eigenlijk deze 
maximale waarde bedoeld. 
De bijdrage van mode k aan deze kinetische energie bedraagt: 
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Veronderstel nu eens dat alle modes een gelijke bijdrage zouden 
leveren aan de kinetische energie, dan zou de volgende gelijkheid 
gelden. 

2 2  2 Wkukoïk = a = constant 

Elimineren we uk0 dan vinden we voor het autopowerspectrum: 

De faktor 

Ik 
x=o 

is een genormeerde correctiefaktor, waarvan de grootte bepaald wordt 
door de positie van het meetpunt. Aan deze correctiefaktor is 
bijvoorbeeld te zien dat wanneer het meetpunt voor mode k toevallig in 
een knoop wordt gelegd, de bijdrage aan kinetische energie niet in het 
spectrum te zien is (correctiefaktor = O ) ,  terwijl deze bijdrage wel 
degelijk bestaat. 
Deze correctiefaktor zal straks gebruikt worden bij het schatten van 
de bij dragen. 

We bewandelen nu de zojuist afgelegde weg in omgekeerde richting om 
voor elke mode de bijbehorende a te bepalen, hetgeen een maat is voor 
de bijdrage aan de kinetische energie. Er zal hierbij gebruik worden 
gemaakt van het experimenteel bepaalde autopowerspectrum en van 
numeriek bepaalde correctiefaktoren. 
We zullen vervolgens zien dat de bijdrage voor elke mode anders is, 
met andere woorden a is niet meer constant maar mode-gebonden. We 
zdleïì daarom Giet Iiieeï spreken over o maar cver "k * 

Het autopowerspectrum van het versnellingssignaal wordt met behulp van 
een analyser bepaald. 
Omdat het spectrum is opgebouwd uit discrete frequenties is het beter 
om niet de top van een piek te bepalen maar een gemiddelde waarde in 
een gebied rond deze top. Door de discretisatie lopen smalle pieken de 
kans om slecht gerepresenteerd te worden. 
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Door het gebruik van een exponentieel window, om het optreden van 
schijnfrequenties door niet-periodiciteit te reduceren, introduceren 
we extra demping, waardoor de pieken wat breder worden. 
De invloed hiervan op de uiteindelijke uitkomst wordt verondersteld 
voor elke mode gelijk te zijn, waardoor deze verder buiten beschouwing 
gelaten kan worden, omdat we kijken naar verhoudingen van bijdragen 
aan kinetische energieën. 
Het gemiddelde rond een piek wordt als volgt bepaald: 

vervolgens wordt dit gebruikt om "k te bepalen. 

Selectie, welke eigenfrequenties van belang zijn, kan geschieden op 
grond van de onderlinge verhoudingen van de diverse Ok'S. 
In onderstaande tabel staan de diverse waarden van "k. Tevens is de 
bijdrage procentueel aangegeven. 
De voor Saa(f) zijn experimenteel bepaald met behulp van een 
Fourieranalyser, waarbij Af voor alle modes gelijk is genomen. 

waarden 

Tabel 10. 

1 14.76  7 1 . 1  
2 3.10 14.9 
3 1 . 7 1  8 .3  
4 0.68 3 . 3  
5 0.30 1 . 5  

< .O8 < - 0 . 9  6 - 
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APPENDIX D. Afschatten van de enerpiebiidrapen van de hamer en van de 
s tr ip .  

Nadat we hebben vastgesteld hebben dat we ons, wat de strip betreft, 
kunnen beperken tot de laagste 5 eigenmodes, gaan we nu de ordegrootte 
afschatten van de energiebijdragen van zowel de strip als van de 
hamer. Tevens wordt de hamer zodanig gedimensioneerd zodanig dat de 
bijdrage hiervan verwaarloosd kan worden. 

Energiebiidrage - van de hamer. 

De positie van de hamer wordt vastgelegd door het meten van de hoek 
die deze hamer met de verticaal maakt. In het hoeksignaal is de 
vervorming (buigtrilling) te zien als een rimpel die gesuperponeerd is 
op de hoek ten gevolge van beweging als star lichaam. 
Tweede en hogere orde vervormingstrillingen zijn nauwelijks te 
detecteren. Gekeken wordt daarom alleen naar de laagste 
vervormingsmode. Van de hamer wordt verondersteld dat deze vervormt 
als een tweezijdig opgelegde balk. De eerste mode is een sinus-vorm 
over een halve golflengte. 
Experimenteel is de ordegrootte van de uitwijkingsamplitude en de 
eigenfrequentie bepaald. Deze bleken resp. 

te zijn. De energie die deze eigenmode vertegenwoordigt is gelijk aan: 

1 

x=o 

1 2 Th = 2 pA v (x)dx 

1 

x=o 

met m(x) = sin(?) 

met de gegevens: p = 2.7010 3 [kB m - 3 ~  
A = 5.03010- [m 3 
1 = 1.0 [ml 
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f1= 38 
3 u = 1.10- 

Th 1 . 9 4 * 1 0 - 3  [kg m2 S - 2 ]  

ordegrootte i s  10- 3 . 

EnerniebiidraEe van de strip. 

Van 
z i j n  ( z i e  appendix D).  
Ook eigenfrequenties en eigenmodes z i j n  bekend (z ie  appendix B). 
Op eenzelfde wijze a l s  voor de hamer bepalen we nu voor de s t r i p  de 
energiebijdrage maar nu voor elke mode afzonderlijk. 

de s t r i p  is bekend dat slechts de laagste 5 eigenmodes belangrijk 

1 1 

met de gegevens: p = 8 . 5 0 1 : ~  
A = 4.10- 

1 . 1 2 2  "k 

3 ordegrootte 10-  
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We zien dat de ordegrootte van de energie ten gevolge van vervorming 
voor strip en hamer gelijk zijn. 
Door de hamer zodanig te ontwerpen dat de energiebijdrage twee orde’s 
kleiner wordt, kan deze bijdrage worden verwaarloosd. Dit ontwerp zal 
nu besproken worden. 
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Dirnensionering van de hamer. 

Wanneer we de evenredigheid tussen de energiebijdrage van de strip en 
de dimensiegrootheden van de strip bekijken, dan kunnen we de volgende 
relatie opstellen (er wordt alleen gekeken naar de laagste eigenmode 
omdat deze de grootste bijdrage levert). 

I 
1 2 s  2 3 3  Ts = 2 pAwlul rnl(x)dx - bi1 hi 1, 

Er is in deze formule gebruik gemaakt van de volgende relaties: 

u1 J g3 (vergeet-me-nietje) 
met F = constante 

Bijbehorende dimensies staan aangegeven in figuur 41. 

Voor de energiebijdrage van de hamer kunnen we een soortgelijke 
uitdrukking opstellen: 

Wanneer we nu de verhouding bekijken dan is deze gelijk aan 

Deze verhouding willen we reduceren door het aanpassen van de 
grootheden I, ,  b,, hs, lh, r. 

Deze reductie kan tot stand worden gebracht door: 

r vergroten 
ih verkleinen 

= stijvere hamer 

bs verkleinen 
hs verkleinen = slappere strip 
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1, vergroten 

De grootheid die het meest geschikt is voor aanpassing is r, omdat de 
invloed hiervan het grootst is op de verhouding. Bovendien bestond de 
wens om de frequenties van de strip onveranderd te laten. 
Kiezen we voor de nieuwe straal r*: 

* r 9 2-r 

dan betekent dit voor de verhouding van 
met een faktor 16, hetgeen betekent voor 

* 
< - 0.0625 

T: 

energiebijdragen een reductie 
de nieuwe verhouding: 

d.w.z. minder dan 6.25 % 

Op bovenstaande manier is bovendien nagegaan dat het beter is om een 
massieve hamersteel te nemen in plaats van een holle steel. Dit in 
tegenstelling tot wat misschien door gevoel wordt ingegeven. 
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APPENDIX E. Experimentele bepalinn van het massatraapheidsmoment en 
het massamiddelpunt van de hamer. 

De hamer is op te vatten als een enkelvoudige slinger die aan een 
uiteinde scharnierend is opgehangen zodat slingering in het 
zwaartekrachtsveld mogelijk is. 
Wanneer we de positie van het massamiddelpunt vastleggen met 
coördinaat l,, dan ziet de bewegingsvergelijking van de hamer als star 
lichaam er als volgt uit: 

Io&’ + mglZsin(û) = 0 

Wanneer 
bovenstaande bewegingsvergelijking gelineariseerd worden tot: 

we ons beperken tot kleine hoekverdraaiingen (O  << 1) dan mag 

Ioë + mglzû = û 

De oplossing van deze homogene linaire differentiaalvergelijking kan 
met standaardmethoden worden bepaald, en luidt: 

Wanneer we nu de eigenfrequentie f o  bepalen, door de tijdsduur van 
bijvoorbeeld 15 trillingen te meten, dan is het mogelijk om de 
grootheid IO te bepalen uit: 
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Io = mglz = mgl, 
2 2 2  w o  4x fo 

Deze meting is vijf maal uitgevoerd en leidt tot onderstaand 
resultaat. 

m = totale massa van de hamer 
g = valversnelling 
lZ= positie van het massamiddelpunt 

meting 
nr. 

tijdsduur 15 trill. 
[sec1 

26.04 
25.91 
25.93 
26.15 
25.65 

eig.freq fo 
[Hzl 

O. 576 
O .  579 
O .  578 
O .  574 
O. 585 

= 0.200 [kg] 
= 9.81 [ms-'1 
= 0.593 [m] 

massatraagh.moment 
[kgm41 

O. 249 
O. 246 
O. 247 
O. 251 
O. 241 

Gemiddeld wordt voor het massatraagheidsmoment gevonden: 
0.2468 [kgm4] met variantie 0.005 % 

Het massamiddelpunt is bepaald door de hamer op een meskant in een 
horizontale positie in evenwicht te brengen. De plaats waar de meskant 
contact heeft met de hamer is de plaats waar het massamiddelpunt ligt. 
Voor deze positie van het massamiddelpunt wordt gevonden: 

1, = 0.593 i 0.001 [m] 

gerekend vanaf het ophangpunt van de hamer. 
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APPENDIX F. Toelichtiw bij de FFT-routine. 

In deze appendix wordt enige achtergrondinformatie gegeven over de 
numeriek Fouriertransformatie. 
We beperken ons tot periodieke signalen omdat in de praktijk een 
signaal maar op een eindig tijdsinterval bekend is. 
De Fourierbewerking doet net of dit signaal periodiek wordt 
voortgezet. 
De algemene definitie van de Fouriergetransformeerde voor periodieke 
signalen luidt : 

2ir =T 

x(t> 

met wo 
T = lengte van tijdsignaal 

cn = 

co 

x(t)e-jnwOt dt 
t=-w 

Om het optreden van schijnfrequenties tegen te gaan dient de gebruiker 
ervoor te zorgen dat op de intervalgrenzen de continurteit van het 
signaal gegarandeerd is. Dit kan afgedwongen worden door het signaal 
te vermenigvuldigen met een windowfunktie, die het signaal aan de 
uiteinden geleidelijk naar nul dwingt. 

Wanneer we nu de Fouriergetransformeerde van x(t) numeriek willen 
bepalen doen we dit door ervoor te zorgen dat het signaal alleen 
frequentiecomponenten bevat uit een begrensde frequentieband, zodat er 
maar een eindig aantal coefficienten cn bepaald hoeven worden. 
Dit kan door het signaal te filteren met een zgn. low-pass filter, dat 
hoge frequenties wegfilter, overeenkomstig het bemonsteringstheorema 
van Shannon. 
Verder sampelen we het signaal, d.w.z. we representeren het originele 
continue signaal door een verzameling signaalwaarden op discrete 
tijdstippen. 

dan 
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Het gesampelde signaal is dan gelijk aan: 

K- 1 K- 1 * x (t) = C x(kAT) = C x(k) 
k=O k=O 

Door dit sampelen kunnen we de Fourierintegraal numeriek benaderen 
door: 

N- 1 
x(k) = C cne j nwokAT 

n=O 
k=O,1, ..., K - 1  

K- 1 

cn = C x(k)e-jnwOkhT AT n=O,l,. . . , N - 1  
k=O 

Wanneer we de discretisatie gunstig kiezen kunnen we gebruik maken van 
een FFT-algoritme, hetgeen een snelle manier is om bovenstaande 
transformatie uit te voeren. 
We kiezen K en N even groot en gelijk aan een macht van 2. 

k = O,l, . . . ,  N - 1  met N een macht van 2 

n = O,l, . . . ,  N-1 

Met andere woorden we verdelen zowel de tijdas als de frequentie-as in 
N intervallen. We herschrijven de benadering met behulp van de 
volgende definitie 

-27ri. 
N W = e  

dan volgt: 

N- 1 
'n = AT X x(k)Wnk 

k=O 

k=O,1, . . . ,  N - 1  

n=O,1, . . . ,  N - 1  
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Het hier gebruikte FFT-algoritme berekent de volgende grootheden: 

N- 1 
F scale nk x (k) = 7 C C, W- 

n=O 
k=O,1, . . . ,  N-1 

Vergelijking met eerder genoemde definitie laat zien dat scale de 
waarde 1 

= fs (= de sample-frequentie) te hebben. 

N-1 
scale xF(k)Wnk cn = 7 

n=O 
n=O,1, ..., N-1 

Hier dient scale de waarde NAT = T te krijgen. 
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APPENDIX G. Beschriivinp van BENGY. 

Voor het programma BENGY zijn de volgende Fortran-77 source-files 
nodig: 

BENGY. FOR DATA. CMN 
DETBOT.FOR ENRGY 2 . CMN 
DELAY. FOR KLKWAD . CMN 
BOTS. FOR XXYY.CMN 
VAR. FOR 
INIT. FOR 
ENRGY2.FOR 
INIT. FOR 

De run-file is BENGY.EXE. 
Naast het programma BENGY bestaat er een versie die alle 
invoergegevens uit een invoerfile BENAUT.IN haalt. Hierdoor kan de 
gebruiker de gegevens automatisch laten verwerken zonder steeds de 
gegevens op de juiste tijdstippen te moeten invoeren. De source-files 
voor deze automatische versie zijn: 

BENGA. FOR COMM. cm 
DETBOA.FOR 
DELAY. FOR 
BOTSA. FOR 
VARA. FOR 
INIT. FOR 
ENRGYA-FOR 
KXWAA . FOR 

De run-file is BENGA.EXE met als invoerfile BENAUT.IN. 
Bij deze automatische versie is het mogelijk om een aantal cycli 
achtereenvolgens te verwerken. Aan het eind van elke cyclus dient dan 
het character 'y' in de invoerfile te staan. Bij character 'n' wordt 
het programma BENGA beeindigd. 

De opbouw van BENGY is vluchtig besproken in H 3 .  Omdat BENGA qua 
structuur overeenkomt met BENGY wordt hier volstaan met een 
gedetailleerde beschrijving van BENGY. 
Achter elke vraag staat tussen haakjes de variabelenaam waaraan het 
antwoord wordt toegekend. 
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BENGY . FOR 

invoerargumenten : - 
uitvoerargumenten : - 
gebruikte routines : DETBOT 

BOTS 
VAR 
ENRGY2 

common blocks : DATA.CMN 

beschri i ving. : 

BENGY vormt het hoofdprogramma dat de meetfile van de klepel en de 
naam van de uitvoerfile vraagt en controleert op existentie door: 
vraagl: Geef de meetfile van de gefilterde klepelhoek (filenl) 
vraag2: Geef de naam van de uitvoerfile (name) 
Vervolgens wordt begonnen met de gegevensverwerking door aanroep van 
de diverse routines. Tot slot worden de files gesloten die in dit 
hoofdprogrmma geopend zijn. 
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DETBOT.FOR 

invoerargumenten : - 
uitvoerargumenten : fs = (real*4) sample-frequentie 

tbegin(8,lO) = (real*4) tbegin( i, j ) bevat 
begint ij ds t ip van bots ing. nr. j 
bij mode i. 

telbot = (integer*2) aantal botsingen 
smpb (10) = (integer*2) sample-nummer waarop 

botsing begint in geval van de de 
klepelhoek 

gebruikte routines : DELAY 
common b 1 o cks : DATA.CMN 

beschr i i ving : 

In deze routine wordt het aantal botsingen gedetecteerd, tot een 
maximum van 10 botsingen. Dit gebeurt in twee stappen; allereerst 
worden alle locale extrema's bepaald van het klepelsignaal, waarna uit 
deze extrema's de globale maxima's en minima's bepaald worden. 
De minima's bepalen de botsingstijdstippen terwijl de maxima's in 
ENRGY2 gebruikt worden om de kinetische energie van de klepel te 
bepalen. 
Begin- en eindtijdstippen van elke botsing worden voor de 
afzonderlijke modes apart opgesteld. Hierdoor is het mogelijk om 
rekening te houden met per mode verschillende delay-tijden ten gevolge 
van het filteren. Deze mogelijkheid is nog een gevolg van het feit dat 
in het begin de diverse modes niet met het programma FIRFIL maar met 
het programma BUTTER gefilterd werden. Dit laatste programma filtert 
met zgn. IIR-filters (zie appendix B), met als gevolg dat 
verschillende frequenties verschillende delay- tij den 
(=vertragingstijden) te zien geven. Tot slot worden de diverse 
gegevens in de uitvoerfile weggeschreven. 
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DELAY. FOR 

invoerargumenten : - 
uitvoerargumenten : tdelay(8) = (real*4) tdelay(i) bevat de delay- 

tijd van mode i, ten gevolge van het 
uitfilteren van deze frequentie- 
component. 

gebruikte routines : - 
common blocks * -  

beschr i i ving : 

Met behulp van deze routine is het mogelijk om rekening te houden met 
verschillende delay-tijden voor de verschillende modes. 
Verschillen in delay-tijd kunnen een gevolg zijn van filteren met 
behulp van zgn IIR-filters. Gebruik van FIR-filters (zie appendix B) 
zoals geimplementeerd in het programma FIRFIL geven voor alle 
frequentiecomponenten eenzelfde delay-tijd. Het programma FIRFIL zorgt 
er zelfs voor dat deze delay gelijk is aan nul (zie 5 3.2). 
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BOTS. FOR 
invoerargumenten : telbot = (integer*2) aantal botsingen 

tbegin(8,lO) = (real*4) tbegin(i,j) bevat het 
begintijdstip van botsing j bij 
mode i. 

uitvoerargumenten : teind(8,lO) (real*4) teind( i, j ) bevat het 
eindtijdstip van botsing j bij 
mode i. 

gebruikte routines : - 
common blocks - . .  

beschriiving : 

De 
botsingen in te voeren [in micro.sec] bij de vraag: 
vraag 1: contacttijd [in micro.sec] van de botsing ? (tbots(i,j)) 
Met behulp van dit gegeven en de invoerargumenten worden de 
eindtijdstippen bepaald. Deze gegevens worden in de uitvoerfile 
vermeld. 
Begin- en eindtijdstippen zijn nodig om de intervallen vast te stellen 
die tussen de botsingen in liggen. Op deze intervalgrenzen zullen de 
energiegrootheden bepaald worden. 

gebruiker wordt in deze routine gevraagd om de duur van de diverse 
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invoerargumenten : fs = (real*4) de sample-frequentie 
telbot = (integer*2) aantal botsingen 
tbegin(8,lO) = (real*4) tbegin(i,j) bevat het 

begintijdstip van botsing j bij 
mode i. 

teind( 8,iO) = (real*4) tein( i , j ) bevat het 
eindtijdstip van botsing j bij 
mode i. 

= (real*4) de energie ten gevolge 
van vervorming aan het begin van 
botsing j bij mode i. 

= (real*4) de energie ten gevolge 
van vervorming op het eind van 
botsing j bij mode i. 

uitvoerargumenten : kinb(7,lO) 

kine(7,lO) 

gebruikte routines : INIT 
KLKWAD 
FUNC 

: DATA.CMN 
KXWAD . CMN 

common blocks 

beschriivinn - : 

VAR.FOR vormt eigenlijk de hoofdbewerking van het programma BENGY. 
Na het inlezen van de PCM2-files met als inhoud de omhullende van het 
versnellingssignaal van de afzonderlijke modes, worden de binaire 
waarden omgezet naar mechanische eenheden [ m s-~]. 
Vervolgens wordt per interval tussen twee botsingen in, een 3e graads 
polynoom gefit door de locale extrema’s van de omhullende. 
Van het 3e graads polynoom wordt op de intervalgrenzen (dit zijn de 
eerder bepaalde botsingsbegin- en eindtijdstippen) de waarde bepaald 
als benadering van de versnellingsamplitude op die tijdstippen. 
Deze amplitude wordt gebruikt om de energiegrootheden op dezelfde 
tijdstippen te bepalen. Voor een afleiding wordt verwezen naar 8 3.2. 

In deze grootheid is de normering met PJ als kern, de uitsplitsing per 
eigenmode en de omrekening van DYNOPT-grootheid (v,,) naar 
meetgrootheid (a,) verwerkt. 

De energiegrootheden worden in de uitvoerfile weggeschreven. 
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INIT. FOR 

invoerargumenten : - 
uitvoerargumenten : freq(7) = (real*4) eigenfrequenties van de 

y ( 7 )  = (real*4) de waarden van Pk zoals 
klok 

aangegeven in H 3 .  
gebruikte routines : - 
common blocks * -  

beschri i ving : 

INIT dient voor het initialiseren van een aantal variabelen n.1. de 
eigenfrequenties van de klok en de waarden Pk, die nodig zijn om de 
kinetische energie (in routine ENRGY2) in de juiste eenheden te 
bepalen [ Nm 1 .  
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ENRGY2.FOR 

invoerargumenten : telbot = (integer*2) het aantal botsingen 

uitvoerargumenten : kinbl(l1) = (real*i) kinbl (j ) bevat de 
kinetische klepelenergie vlak voor 
botsing j 

ns amp = (integer*2) het aantal samples 

gebruikte routines : - 
common blocks : DATA.CMN 

ENRGY 2 . CMN 

beschri i ving - : 

De gebruiker dient de volgende vraag te beantwoorden : 
vraagl: Geef de filenaam van het ongefilterde klepelsignaal (name). 
Deze file is nodig om de offset en gain van het PCM2-filter te 
achterhalen, opdat de volgende twee spanningsgrootheden correct 
omgerekend kunnen worden naar radialen. 
Deze twee spanningsgrootheden zijn hl en h10 en worden door de 
gebruiker ingevoerd bij de vragen: 
vraag2: Geef de spanning [mvoit] die potmeter 1 (klepel) aangeeft bijj 

vraag3: Geef de spanning [mVolt] die deze potmeter aangeeft wanneer de 

Deze waarden zijn nodig om alle hoeken vast te leggn t.o.v. de 
verticaal (h10) en om de hoek te achterhalen waarbij de klepel werd 
losgelaten. 
De kinetische energie van de klepel wordt bepaald door de wet van 
behoud van energie: 

de beginuitwijking van de klepel ? (hl) 

klepel verticaal hangt ? (h10) 

+'ob2 = mg', [db- de I 
met Io = massatraagh.mom. klepel 

m = massa 
g = valversnelling 
1, = positie massamiddelp. klepel 
f$b = klepelhoek op moment van 

de = klepelhoek bij maximale 
botser. 

uitwij king 

Deze kinetische energie wordt bepaald voor en na de botsing. Ook wordt 
de toename van kinetische energie procentueel aangegeven (toename ten 
opzichte van de energie voor de botsing). 
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KLKWAD . FOR 

invoerargumenten : n = (integer*2) aantal meetpunten 
uitvoerargumenten : a(4) = (real*4) a(i) bevat de coefficient van 

de term xi-' van het 3e-graads polynoom 
gebruikte routines : - 
common blocks : KLKWAD.CMN 

bescrhiivins 

In deze routine wordt via de kleinste kwadratenmethode een 3e graads 
polynom gefit op een reeks meetpunten. Het algoritme lost het stelsel 
lineaire vergelijkingen Ax=b op door de matrix A te 'vegen', zodat 
een rechtsboven matrix ontstaat. Oplossing van x geschiedt door 
terugwaartse substitutie. 
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APPENDIX H. Beschriiving van het programma FILDES. 

FILDES.FOR 

invoer argumenten : - 
uitvoerargumenten : - 
gebruikte routines : INPUT 

WIND 
PLOTFILE 
CSPEC 

common blocks : FILDES-CMN 
WIND. CMN 
MECHUN . CMN 

beschr i i ving : 

Het programma FILDES ontwerpt een FIR-filter een de hand van een 
aantal specificaties, die gedurende uitvoering van het programma aan 
de gebruiker gevraagd worden. 
Het ontwerp verloopt zoals in 8 4.2 is besproken. Zowel een cosinus- 
gemoduleerd, als een sinus-gemoduleerd filter wordt ontworpen. Dit om 
dus in een later stadium de omhullende van het signaal te kunnen 
bepalen. 
Tot slot kunnen een aantal plotfiles aangemaakt worden en wel van: 

- de impulsresponsie van het filter 
- het gebruikte window 
- de bevensterde impulsresponsie van het filter 
- de imp.respons van het cos-gemoduleerd filter 
- de imp.respons van het sin-gemoduleerd filter 
- de overdrachtsfunktie (magnitude) van het cos-gemoduleerd filter 
- de overdrachtsfunktie (magnitude) van het sin-gemoduleerd filter 

De gebruiker dient bij uitvoering van het programma de volgende vragen 
te beantwoorden: (de variabelen die in het programma voor het antwoord 
gebruikt worden staan tussen haakjes achter de vraag vermeld) 

vraag 1: Filenaam van het te filteren signaal [name]; 
Deze vraag wordt door de routine INPUT gesteld en is hier 
alleen voor de duidelijkheid vermeld. Het antwoord dient een 
naam van een PCM2-datafile te zijn. 

vraag 2: De lower-cutoff-frequency [fcl]; 
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De lage afsnijfrequentie van het filter. Indien fcl=O, dan 
wordt aangenomen dat een low-pass filter i.pv. een band-pass 
filter gewenst is. 

vraag 3 :  De upper-cutoff-frequency [fcu]; 
fs De hoge afsnijfrequentie van het filter. (opm: fcu > 2 is 

zinloos i.v.m. aliasing). 

vraag 4: De lengte van de impulsrespons, gegeven als een oneven aantal 
samples. [ tqpl] ; 
De bevensterde impulsrespons van het ideale low-pass filter 
loopt theoretisch van samplenummer -q tot en met samplenummer 
+q. Dit zijn in totaal 2q+l=tqpl samples (=oneven aantal). 
Deze impulsrespons wordt in de tijd naar rechts verschoven 
over q samples, om als array te kunnen worden opgeslagen. 
Immers het eerste array-elementnummer is 1 en niet -9 .  
Dit houdt in dat de Fourier-getransformeerde van de verchoven 
impulsrespons gecorrigeerd moet worden door vermenigvuldiging 
van de overdrachtsfunktie met een complexe e-macht. 
Voor bepaling van de magnitude doet deze correctie niet ter 
zake, immers de magnitude van een complexe e-macht is 1. Deze 
correctie wordt hier dan ook achterwege gelaten, in 
tegenstelling to het programma FIRFIL dat daadwerkelijk een 
filtering uitvoert. 
Over het algemeen is de impulsrespons veel korter dan het 
ingangssignaal. De impulsrespons wordt dan ook met nullen 
aangevuld, totdat deze evenveel samples bevat als hetingangs- 
signaal. Dit is noodzakelijk voor het verkrijgen van evenveel 
punten in het frequentiedomein, en die op overeenkomstige 
plaatsen liggen. Er zou anders geen correcte 
vermenigvuldiging uitgevoerd kunnen worden, en dus ook geen 
correcte filtering. 

vraag 5: Keuze van het window [nwind]; 
De gebruiker heeft de keuze uit 4 window's, te weten: 
hanning 

w(n) = 0.5(1 .0  +cos EG ) q 

hamming 

w(n) = 0.54 + 0.46~0s 7t.n ) q 
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kaiser 

rectangular 

w(n) = 1.0 

waarbij geldt: n loopt van -q tot en met +q 
q = O.S(tqp1-1) 
Q = in te stellen parameter 
IO= Oe orde Bessel-funktie 

zie ook vraag 4 

Het rechthoekig window (rectangular) is slechts een middel om de, 
in principe oneindige durende, impulsrespons te begrenzen tot een 
eindige lengte. 
De 3 eerste window's zorgen er bovendien voor dat het in 8 4 . 2  
genoemde verschijnsel van Gibbs, meer of minder verdwijnt. 

vraag 6 :  plotmogelijkheid van impulsrespons [ch]; 

vraag 7: plotmogelijkheid van het window [ch]; 

vraag 8 :  plotmogelijkheid van bevensterde impulsrespons [ch]; 

vraag 9 :  plotmogelijkheid van de overdrachtsfunktie (magnitude) van 
het cos-gemoduleerd filter. 

vraag 10 :plotmogelijkheid van de overdrachtsfunktie (magnitude) van 
het sin-gemoduleerd filter. 

Tot slot vermeldt het programma dat alle filterparameters in een file, 
FILDES.OUT genaamd, staan opgeborgen. 
N.B. Bij hernieuwde aanroep van FILDES wordt deze uitvoerfile 
overschreven ! !  
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INPUT. FOR 

invoerargumenten : unit 
uitvoerargumenten : nsamp 

gebruikte routines : - 
common blocks : MECHUN.CMN 

fs 

DATA. CMN 

= (integer*2) filenummer 
= (integer*2) aantal samples 
= (real*4) samplefrequentie 

beschri i ving 

Deze 
als antwoord op: 
vraag1 : Geef de naam van de datafile (name). 
Deze file wordt gelezen. De data wordt geconverteerd naar mechanische 
eenheden. 
Het aantal samples en de sample-frequentie worden bepaald. 

routine verwacht van de gebruiker de naam van een PCM2-datafile 
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PLOTFILE.FOR 

invoerargumenten : nsamp = (integer*2) het aantal samples dat de 

unit = (integer*2) filenummer van de plotfile 

xe = (real*4) maximum waarde van de 

plotfile zal bevatten 

gedurende het uitvoeren van deze routine 

horizontale as. Range is [ O ,  xe 1 .  
uitvoerargumenten : - 
gebruikte routines : MANTIS 
common blocks : MECHUN.CMN 

DATA. CMN 

beschri i vine: - : 

Deze routine gebruikt de PCM2-parameters die bij een eerder 
aangeroepen INPUT ingelezen zijn. Deze orginele parameters, afkomstig 
van een PCM2-file worden niet veranderd, er wordt slechts een copie 
gemaakt, en in deze kopie worden veranderingen aangebracht van de 
volgende parameters: 

- daisp(l9) 
- daisp(20) sample-frequentie (fs) zodanig verandert, dat de tijd-as 
- daisp(21) correct geschaald wordt in het te tekenen plaatje. 

met deze drie parameters wordt de vermelding van de 

Hierbij wordt de routine MANTIS aangeroepen. 
- darsp(ichan+33) Hiermee wordt de vermelding van gain en offset van 
- darsp(ichan+49) het bewuste kanaal (ichan) aangepast om een 

correcte schaling van de verticale as te 
bewerkstelligen. Hierbij wordt de range [rmin, rmax] van 
het signaal bepaald. 

Verder worden de mechanische eenheden omgerekend naar waarden tussen 
[ -2048 ,  +2048], nodig voor het kunnen tekenen van de plaatjes, door 
het programma PLOTDATA. 
De naam van de plotfile wordt gevraagd en gecontroleerd op reeds 
aanwezigheid. 
Tenslotte wordt de data weggeschreven en de PCM2-parameters van de 
originele datafile hersteld. 
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FFT . FOR 
- invoerargumenten : n - 

nb = 

(integer*2) De 210g van het aantal 
samples. Voor dit FFT-algoritme is het 
noodzakelijk dat het aantal samples een 
macht van 2 is. Deze variabele n stelt 
die macht voor. 
(integer*2) het aantal samples. 

scale = (real*4) een schalingsfaktor (zie ook 

fb = (real*4) is de variabele die aangeeft of 
er een FFT (fb=+l.O) of een inverse 
bewerking, de IFFT (%=-1.0) uitgevoerd 
moet worden. In feite is fb een 
tekencorrectie van de complexe e-macht 
die in de discrete Fouriertransformatie 
voorkomt . 

app. F). 

uitvoerargumenten : - 
gebruikte routines : - 
common b 1 o cks : FFT.CMN 

beschr i i ving : 

In deze routine wordt van een complexe reeks ar(i)+j ai(i) de Discrete 
Fourier Transformatie en inverse bewerking uitgevoerd. 
Bij fb = +1.0 wordt de DFT uitgevoerd. 
Bij fb = -1.0 wordt de inverse bewerking uitgevoerd. 
Bij DFT moet scale de waarde T (signaalduur) hebben, bij de inverse 
bewerking moet scale de waarde fs (sample-frequentie) hebben. 
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MANTIS. FOR f ildes 

MANTIS. FOR 

invoerargumenten : xe = (real*4) de maximale waarden van de 
horizontale as. De range is [O,xe]. 

nsamp = (integer*2) aantal samples 
daisp(l9)= (integer*2) deze drie grootheden geven 
daisp(20)= de samplefrequentie weer (zie[4]). 
daisp (21)= 

uitvoerargumenten : daisp(l9)= grootheden die de samplefrequentie 
daisp(20)= weergeven, welke zodanig 
gewij zigd is, daisp(21)= dat de 
horizontale as correct geschaald is 
[O,=] - 

gebruikte routines : - 
common blocks - -  

beschri - i ving : 

De 
berekend;: 

samplefrequentiebij het 4-kanaals PCM2-meetsysteem wordt als volgt 

0.25 daisp(19) 
fs = daisp(20) .10daisp(21) 

, hieruit xe Er moet bij een correcte schaling gelden dat fs = - ns amp 
volgt dat: 

4.0 xe - - 
nsamp 

dai sp ( 19 ) 
daisp (20) 10 daisp (21) 

Het algoritme bepaalt eerst: 

daisp(20).10daisp(21) = 0.25 daisv(l9) xe 
ns amp 

waarbij daisp(20) een, tot 3 cijfers, afgerond getal is. Vervolgens 
wordt daisp(l9) aangepast om een verbetering te bewerkstelligen. 

daisp(l9) = afgeronde(daisp(l9) *af~eronde(daisv(20)~) 
daisp( 20) 

Het kan voorkomen dat de schaling, niet voor 100 % correct is. Dit is 
te wijten aan het afronden van de diverse getallen. 
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WIND. FOR fildes 

WIND.FOR (wind is een real*4 function) 

invoerargumenten : rn = (realJc4) het momentane sampel-nummer 
uitvoerargumenten : - 
gebruikte routines : BESNUL 
common blocks : WIND. CMN 

becchr i i ving : 

WIND(rn) 
window. 

berekent bij het momentane sample de waarde van het gekozen 
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BESNUL. FOR fildes 

BESNUL.FOR (besnul is een real*8 function) 

invoerargumenten : x  = (real*8) argument van de Oe orde 
Besselfunktie. 

uitvoerargumenten : - 
gebruikte routines : - 
common blocks - -  

beschrijving : 

Deze routine berekent de Oe orde Besselfunktie met een bepaalde 
mauwkeurigheid (de reeks wordt afgebroken). 
De definitie van de ne orde Besselfunktie is: 

m n+2k 
1 

= ’ k! (n+k) ! (-2r 
k=O 
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APPENDIX I. Beschriivinp van het propramma FIRFIL. 

Voor het programma FIRFIL zijn de volgende Fortran-77 source-files 
benodigd : 

FIRFIL. FOR FILDES . CMN 
INPUT. FOR MECHUN . CMN 
FFT . FOR 
PLOTFILE.FOR FIRFIL. CMN 
WIND. FOR WIND. CMN 
MANTIS. FOR 

FFT . CMN 

De run-file is FIRFIL.EXE. 
Naast het programma FIRFIL bestaat er ook een automatische versie 
FIRAUT, die alle invoergegevens uit een invoerfile FIRAUT.IN haalt. 
Het is bij FIRAUT mogelijk om een aantal filteringen achtereenvolgens 
te verwerken zonder het programma te verlaten. 
Aan het eind van elke serie invoerparameters dient dan het character 
' y '  in de invoerfile te staan. Staat hier echter het character 'n' dan 
wordt aangenomen dat de zojuist uitgevoerde filtering tevens de 
laatste was en het programmma wordt beeindigd. 
De benodigde files voor FIRAUT zijn: 

FIRAUT . IN 
1NPUTA.FOR 
FFT . FOR 
PLOTA. FOR 
WIND. FOR 
MANTIS. FOR 

FILDES . CMN 
MECHUN . CMN 
FFT . CMN 
FIRFIL. CMN 
WIND. CMN 

De runfile is FIRAUT met als invoerfile FIRAUT.IN. 
Omdat de opbouw van FIRAUT overeenkomt met de van FIRFIL zal hier 
alleen FIRAUT besproken worden. Tevens zijn alle routines waarvan 
FILDES ook gebruik maakt achterwege gelaten (zie hiervoor appendix H; 
de beschrijving van FILDES). 
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FIRFIL firfil 

FIRFIL.FOR 

invoerargumenten : - 
uitvoerargumenten : - 
gebruikte routines : INPUT 

PLOTFILE 
FFT 

common blocks : FILDES.CMN 
MECHUN . CMN 
FFT . CMN 
FIRFIL. CMN 
WIND. CMN 

beschr i i ving 

Het programma FIRFIL filtert een PCM2-datafile met behulp van een FIR- 
filter dat gekarakteriseert dient te worden door een aantal 
filterparameters. 
Allereerst wordt het te filteren signaal binnengehaald door aanroep 
van routine INPUT. Het signaal wordt bevensterd met een Bingham- 
window. Dit window heeft alleen invloed aan de signaaluiteinden over 
een lengte At [sec]. 
vraagl: Geef delta t voor het Bingham-window (ti). 
Vervolgens kunnen plotfiles gemaakt worden van het bevensterde 
ingangssignaal en de magnitude van de Fouriergetransformeerde hiervan. 
N.B. De statische component van het signaal is echter verwijdert. 
vraag2: Wilt U een tijd-plot van het bevensterde ingangssignaal zonder 
statische component (ch). 
vraag3: Wilt U een magnitude-plot van het ingangssignaal (ch). 
Vervolgens dienen de filterparameters ingevoerd te worden om het 
filter te karakteriseren. Dit gebeurt aan de hand van de volgende 
vragen. 
vraag4: Geef de lower-cutoff frequentie (fcl). 
vraag5: Geef de upper-cutoff frequentie (fcu). 
vraagó: Geef de impulsresponslengte van het fiter als een oneven 
aantal samples (tqpl). 
vraag7: Kies een window (nwifid). 
Indien gekozen wordt voor een Kaiser-window dient een parameter (u 

gespecificeerd te worden 
Met deze parameters worden de impulsresponsies van de filters bepaald. 
Vervolgens vindt Fouriertrancformatie plaats van deze responsies. 
De filtering wordt dan uitgevoerd als een vermenigvuldiging in het 
frequentiedomein, waarna terugtransformatie plaats vindt naar het 
tij ddome in. 
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FIRFIL firfil 

Op deze manier worden de uitgangssignalen verkregen van het cos- 
gemoduleerd en sinus-gemoduleerd filter. 
Tot slot wordt de omhullende geconstrueerd met behulp van beide 
uitgangssignalen. 
Tijdens de uitvoering van dit filterproces en de bepaling van de 
omhullende wordt de gebruiker de mogelijkheid geboden om plot-files 
aan te maken. 
De gebeurt aan de hand van de volgende vragen: 
vraag8: Wilt U een magnitude-plot van het cos-gemoduleerd 
uitgangssignaal zonder statische component (ch). 
vraag9: Wilt U een magnitude-plot van et sinus-gemoduleerd 
uitgangssignaal zonder statische component (ch). 
vraagl0: Wilt U een tijd-plot van het cos-gemod. uitgangssignaal 
zonder stat. comp. (ch). 
vraagll: WIlt U een tijd=plot van het sin-gemod. uitgangssignaal 
zonder stat. comp. (ch). 
vraagl2: Wilt U een tijd-plot van de omhullende (ch). 

Elk van deze vragen, mits bevestigend beantwoord, wordt gevolgd door 
een aanroep van de routine PLOTFILE. 
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