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Door de eeuwen heen hebben Westeuropese klokkengieters proefondervindelijk 
een aantal relaties tussen klokgeometrie en klank bepaald, die hen in staat stellen 
de klok te stemmen. Deze relaties boden hen echter niet de mogelijkheid om volle- 
dig nieuwe, muzikaal interessante klokken te ontwikkelen, zoals de grote-terts-klok. 

Het doe! van hef SW-project 'Modelvorming en optimalisering van het kiankspec- 
trum van klokken' is het ontwikkelen van een computermodeÏvoor de analyse en 
synthese van de volledige dynamische respons van carillonklokken op het aanslaan 
met een klepel of speelhamer. Met dit computermodel zal de vorm van de klok 
worden geoptimaliseerd naar de voor het klankspectrum belangrijkste eigenschap- 
pen van de structurele dynamische respons van de klok. 

Wanneer bij het optimaliseren niet gestart wordt met een geschikte klokgeometrie, 
convergeert het algoritme naar een locaal optimum. Om een geschikte startgeome- 
trie te bepalen wordt eerst een 'snelle en grove' optimalisering van de geometrie 
van de klok uitgevoerd m.b.t. de eigenfrequenties en de demping van de belangrijk- 
ste partialen. De analyses in deze optimaliseringsfase geschieden m. b.v. snel te 
evalueren, expliciete benaderingsmodellen als functie van o.a. de klokgeometrie. Bij 
Een benaderingsmodel voor de eigenfrequenties is reeds beschikbaar. Bij het be- 
palen van de akoestische demping van een partiaal speelt, naast de klokvorm en 
de frequentie, ook de vorm van de eigenmode een rol. Daarom is een expliciet be- 
naderingsmodel voor de eigentrillingsvormen nodig in de 'snelle en grove' optimali- 
seringsfase. 

Het model voor de eigentrillingsvormen is als volgt opgesteld. De geometrie van de 
klok wordt eenduidig gedefinieerd door 13 geometrieparameters. Rond de geome- 
trie van de kleine-terts-klok is een gebied afgebakend waarin het model moet gel- 
den. In dit gebied mogen de stralen van de klok maximaal 15% en de wanddiktes 
maximaal 30% variëren t.o.v. de geometrie van de kleine-terts-klok. De eigentril- 
lingsvormen van een klok worden beschreven door de radiale en axiale verplaatsin- 
gen van enkele gunstig gekozen elementknooppunten van het klokmiddenvlak. De- 
ze knooppuntsverplaatsingen moeten benaderd worden als expliciete functies van 
de I3 geometrieparameters. De volledige eigentrillingsvormen worden uit de bena- 
derde knooppuntsverplaatsingen geconstrueerd d.m.v. een spline-algoritme. 

Voor de vorm van de benaderingsfuncties voor de knooppuntsverplaatsingen is ge- 
kozen voor een volledig derdegraads polynoom met interacties in 13 onafhankelijke 
variabelen. Voor dit model is m.b.v. de ûptiniâl-Czsign-tt;eo;ie een prmfqxet be- 
paald die het afgebakende geometriegebied geheel bestrijkt. Van elke klokgeome- 
trie in deze proefopzet zijn de reievante eigentriiiingsvormen berekend dooi- be 
EEM-module van het programma DYNOPT. Op de aldus berekende knooppunts- 
verplaatsingen zijn derdegraads polynoomfuncties gefit. Voor het bepalen van de 
proefopzet en het uitvoeren van de regressie-analyses is het statistische program- 
ma CADE gebruikt. 



De nauwkeurigheid van het model is getest door de eigentrillingsvormen van 100 
willekeurig gekozen klokken binnen het geometriegebied te vergelijken met de ei- 
gentrillingsvormen zoals berekend door DYNOPT. De foutkwadratensom bedroeg 
gemiddeld 1 % van de totale kwadratensom van de knooppuntsverplaatsingen. Dit 
is i.h.a. nauwkeurig genoeg om de globale vorm van de eigenmode te voorspellen. 
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SYMBOLEN LIJST 

c kolom met modelparameters 

- f(x) kolom met de modeltermen als functie van de onafhankelijke variabelen 

e 

rgdig!c \rerp]uutsiq 

axiale verplaatsing 

dimensieloze geometrieparameter voor de straal in het I-" steunpunt 

plaatscoördinaten in cilindercoördinatensysteem 

multipele correlatiecoëfficiënt van een set datapunten 

baancoördinaat 

dimensieloze geometrieparameter voor de wanddikte in het je steunpunt 

plaatscoördinaten in slaglijncoördinatensysteem 

kolom met onafhankelijke modelvariabelen (meestal: de dimensieloze geo- 

metrieparameters) 

toevallige fout 



VOORWOORD 

Dit is het afstudeerrapport van mijn opleiding tot werktuigkundig ingenieur aan de 
Technische Universiteit in Eindhoven. De eindstudie vond plaats in de sectie 
Dynamica van de vakgroep Fundamentele Werktuigkunde. Het onderzoek vormt 
een deel van het promotiewerk van Petra Roozen-Kroon, en maakt hierdoor deel uit 
van het project ’Modelvorming en optimalisering van het klankspectrum van 
klokken’. Dit project is een samenwerkingsverband tussen de klokkengieterij 
Koninklijke Eijsbouts te Asten, het Instituut voor Perceptieonderzoek te Eindhoven 
en de sectie Dynamica. Het wordt gesteund door de Stichting voor de Technische 
Wetenschappen (STW). 

Mijn dank gaat uit naar Bert Schoofs, die mij tijdens het afstuderen begeleid heeft, 
en naar Petra Roozen-Kroon, die altijd klaar stond om mij wegwijs te maken in 
allerlei programma’s, om figuren te maken en adviezen te geven. 



1 .I 

Hoofdstuk I 

Klank en dynamische eigenschappen van klokken. 

Door de eeuwen heen hebben Westeuropese klokkengieters proefondervindelijk 
een aantal relaties tussen klokgeometrie en klank bepaald, die hen in staat stellen 
de klank van een klok te beïnvloeden, bijv. de klok te stemmen. Zo is de klassieke 
k!eIne-ferfs-k!~k (zie figuur 1.1) uitontwikkeld tot de vorm die hij nu heeft. De 
gevonden relaties boden hen echter niet de mogelijkheid om volledig nieuwe, 
muzikaal interessante klokken te ontwikkelen, zoals een grote-terts-klok. 

I 
mond lip 

Figuur I. 1 Kleine-terts-klok met benaming van de delen. 

Het doel van het STW-project ’Modelvorming en optimalisering van het klankspec- 
trum van klokken’ is het ontwikkelen van een computermodel voor de analyse en 
synthese van de volledige dynamische respons van carillonklokken op het aanslaan 
met een klepel of speelhamer. Met dit computermodel zal de vorm van de klok 
worden geoptimaliseerd naar de voor het klankspectrum belangrijkste eigenschap- 
pen van de structurele dynamische respons van de klok. 

in dit project wordt een kiok gemodeiieerd als een iineair systeem. Wanneer een 
k!ok wordt aangeslagen, worden een groot aantal eigenmodes geëxciteerd. Elke 
eigenmode straalt een geluidsveld uit met een frequentie die gelijk is aan de 
frequentie van de eigenmode. Andere belangrijke kenmerken van zo’n geluidsveld, 
ook wel partiaal of (boven)toon genoemd, zijn de amplitude van de geluidsdruk en 
de uitdemptijd. Het klankspectrum van een klok is opgebouwd uit de superpositie 
van een groot aantal partialen. 

De eigenschappen van het klankspectrum dat we willen optimaliseren, zijn zeer 
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kleine-terts-klok 

nauw gekoppeld aan de dynamische eigenschappen van de klok, en wel op de vol- 
gende wijze: 

- de eigenfrequenties van de partialen oktaaf, duodeciem en dubbeloktaaf (zie 
tabel 1.1) bepalen de hoogte van de zgn. slagtoon van het klokgeluid; 

- de verhoudingen tussen de structurele eigenfrequenties bepalen het verschil 
iri f ~ ~ n h m g t e  tussen de verschillende partialen, de zogenaamde toonstruc- 
tuur; áeze bepaait of de kiûk züiveï o? vals KliiiM eii is Uâârdûo; de belang- 
rijkste eigenschap van de klok. In het algemeen kan men stellen dat een 
klok zuiver klinkt als de belangrijkste eigenfrequenties zich verhouden als 
eenvoudige gehele getallen. 

- de amplitude van de eigentrillingsvorm en de efficiëntie waarmee deze eigen- 
mode geluid afstraalt naar de omringende lucht, bepalen samen de sterkte 
van de partiaal; 

- de demping van de eigenmode, te onderscheiden in materiaaldemping en 
akoestische demping (dit is demping door de afstraling van geluidsenergie 
naar de omringende lucht), bepaalt de uitklinksnelheid van de partiaal. 

grote-terts-klok partiaal 

2 

2.4 

3 

4 

6 

8 

grondtoon 

priem 

terts 

kwint 

oútaaf 

d uod eciem 

d u bbeloktaaf 

2 

2.5 

3 

4 

6 

8 

partiaalcod e 

H-2 

F-2 

1-3 

11-3 

1-4 

1-5 

1-6 

frequentieverhoud ing I 

1 

Tabel 7 .  I Codering en frequeníieverhoudingen van de zeven belangrijkste 
partialen voor kleine- en grote-terts-klok. 

Een klok is een continu lichaam en heeft derhalve oneindig veel eigentrillings- 
vormen. Het klankspectrum daarentegen is opgebouwd uit een eindig aantal partia- 
len: wanneer immers de frequentie van een partiaal buiten het hoorbare gebied valt 
of de beginsterkte te laag is, kan het menselijk gehoor dit geluid niet waarnemen. 
De belangrijkste partialen voor het klankspectrum van de klok zijn de laagste en 
iuiciste partiaien, genoemd in tabel 5 . 5 .  Nadat de klok gegoten is, kan de klokken- 
gieter de laagste vijf hiervan stemmen. Als de klok goed ontworpen is, moeten de 
frequenties van de 6e en 7e partiaal 'vanzelf' dicht genoeg bij de gewenste waaruen 
liggen: de partialen 1-4, 1-5 en 1-6 reageren namelijk identiek op het stemmen, hun 
onderlinge ligging kan door de geringe geometrieveranderingen t.g.v. het stemmen 
vrijwel niet beïnvloed worden. De overige partialen hebben wel invloed op het tim- 
bre van de klok, maar op een minder ingrijpende en onbekende wijze. Het onder- 
zoek zal beperkt worden tot de zeven luidste en voldoend lang hoorbare partialen, 
genoemd in tabel 1 . I .  
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Het project 'Modelvorming en optimalisering van het klank- 1.2 
spectrum van klokken'. 

Wanneer een klok met specifieke akoestische eigenschappen 
het principe van de optimaliseringsstrategie er als volgt uit: 

wordt gezocht, ziet 

I geometrie van klok en klepel I.--- 

berekening dynamische respons 

optimalisering van de geometrie van 
klok en klepel m.b.t. klankspectrum 

Figuur I .2 Flowchart van de optimalisering van klokken. 

Eerst moet een geschikte beschrijvingswijze voor de te optimaliseren geometrie van 
klok en klepel gekozen worden. Dan volgt de bepaling van de volledige dynami- 
sche respons, d.w.z. per geëxciteerde eigenmode de eigenfrequentie, de trillings- 
vorm, de amplitude en de demping, plus evt. de eerste afgeleiden van de eigenfre- 
quentie en van de trillingsvorm naar de ontwerpvariabelen. De berekening van 
frequenties, trillingsvormen en genoemde afgeleiden geschiedt d.m.v. de Eindige 
Elementen-Methode (EEM). Dit is een algoritme voor de mechanische analyse van 
constructies, waarbij een constructie wordt verdeeld in een aantal stukken, elemen- 
ten genoemd, waarvan de mechanische eigenschappen (spanningen, vervormin- 
gen, frequenties, etc.) eenvoudig te berekenen zijn. De demping van de verschillen- 
de eigenmodes wordt berekend d. m.v. een benaderingsmodel voor de materiaal- 
en akoestische demping als functie van o.a. de geometrie. De botsing tussen klok 
en klepel wordt gemodelleerd met een contactmodel volgens Hertz: hieruit volgen 
de amplitudeverhoudingen van de verschillende geëxciteerde eigenmodes. 
Uit de dynamische respons worden de eigenschappen van het klankspectrum van 
de klok bepaald, die aan een aantal esthetische normen moeten voldoen. Met een 
optimaliseringsalgoritme voor de geometrie van klok en klepel wordt vervolgens de 
dynamische respg%ns, 8ri a'aai-mee het kiarikspecirurri van de kiok geoptiniaikeed, 
totdat aan de esthetische normen voldaan is [I ] .  
Het totale proces van analyse en optimalisering van rotatiesymmetrische construc- 
ties, in het bijzonder van carillonkiokken, is geïmplementeerd in het op de TUE 
ontwikkelde programma DYNOPT [2]. 

Aan de geschetste methode, waarbij voor elke iteratiestap van de optimalisering 
gebruik wordt gemaakt van de EEM, kleven enkele bezwaren: de analyses zijn 
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relatief tijdrovend en het algoritme convergeert naar een locaal optimum van de 
doelfunctie wanneer niet gestart wordt met een klokgeometrie die dicht genoeg ligt 
bij het globale optimum. Om inzicht te verwerven in de kwaliteit van het gevonden 
(locale) optimum zijn extra (tijdrovende) optimaliseringsruns nodig, waarbij gestart 
wordt met een andere klokgeometrie. 

n- ---I - - I -- -L:I A- -+-A- - - - -A-:- . .- - ..I - .-- :. .:-A I -- ,L -+-A- rr~i A --A:- - I: - - 
U I  I I bl Iel t;t;l I YGbU IIKLG JLdl lyGUi I It;U I t ;  VUUI Ut; LUJUIJL yt;StiI IGLblt; CCiVl-Uplil I IallbG- 

ring te kunnen bepalen, wordt vooraf een 'snelle en grove' optimalisering van de 
klokgeometrie uitgevoerd. Hierbij worden expliciete benaderingsfuncties gebruikt 
voor de analyse van een aantal eigenschappen van de dynamische respons: de 
frequenties, de eigentrillingsvormen en de demping behorend bij de zeven belang- 
rijkste partialen. Zodoende valt het optimaliseringsproces uiteen in twee gedeelten, 
zoals afgebeeld in onderstaand stroomdiagram: 

startgeometrie voor klok en klepel 

I 
Deel 1 :  optimalisering klokgeometrie m. b.v. benaderingsmodellen 

t 
I startgeometrie voor klok, deel 2 I 

1 

1 

Deel 2: - optimalisering klokgeometrie m. b.v. EEM-analyse 
- optimalisering contactpunt klok-klepel 
- optimalisering klepel 

I geometrie van klok en klepel, die te stemmen is tot gewenst klankspectrum I 
Figuur I .  3 Stroomdiagram van de ontwerpprocedure voor klokken. 

Om de voor deel 1 van de optimaliseringsstrategie benodigde expliciete functies op 
te stellen, wordt een groot aantal klokvormen doorgerekend in een relatief groot 
geometriegebied; m. b.v. regressie-analyse worden de benaderingsfuncties vervol- 
gens op de data gefit. Er zijn al benaderingsmodellen voor de frequenties opge- 
steld [3], en dempingsmodellen zijn op het moment van schrijven in ontwikkeling. 
Het ontwikkelen van een benaderingsmodel voor de eigentrillingsvormen is het 
onderwerp van dit rapport. 

1.3 Doelstelling er; afbakening van het ûndeïzûek. 

Het beoogde resultaat van het onderhavige onderzoek is een set benaderingsmo- 
dellen, die a.d. h.v. de klokgeometrie rechtstreeks een schatting voor de belangrijk- 
ste zeven eigentrillingsvormen leveren. Deze modellen zullen gebruikt worden bij de 
benadering van de akoestische demping in deel 1 van de optimaliseringsstrategie, 
zoals beschreven in de vorige paragraaf. De modellen moeten aan de volgende 
eisen voldoen: 
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- de modellen moeten expliciete functies van de klokgeometrie zijn; 
- de modellen moeten geldig zijn in een ruim geometriegebied; 
- de modellen moeten snel te evalueren zijn; 
- de benaderde eigentrillingsvormen moeten een goede overeenkomst verto- 

nen met de berekende. 

In tabel 1.1 wordt bij eke partiaai een päiiiaaicode gegeven. Deze beschrijf: de 
vorm van de eigentrilling die correspondeert met bijbehorende partiaal. Elke tril- 
lingsvorm bestaat uit een combinatie van een trillingsvorm in het verticale vlak, 
weergegeven door een hoofdletter, en een trillingsvorm in het horizontale vlak, 
gekenmerkt door een cijfer. Dit cijfer komt overeen met de helft van het aantal 
buiken en knopen in de horizontale trilvorm (zie figuur 1.4); het legt de horizontale 
trilvorm volledig vast. Dit onderzoek richt zich daarom volledig op de modellering 
van de verticale trilvorm. 

Aan het onderzoek zijn een aantal aspecten te onderscheiden. Eerst moet een ge- 
schikte beschrijvingswijze van de klokgeometrie gekozen worden, die aansluit bij de 
geometriebeschrijving die gebruikt wordt in het gehele project. Daarnaast moet 
naar een geschikte besekrijvingswijze voor de eigentrillingsvormen gezocht worden. 

Er moet een overwogen keuze gemaakt worden voor het type en de grootte van 
het benaderingsmodel. Aan de hand van het gekozen model moet bepaald worden 
voor welke klokgeometrieën er numerieke data verzameld moeten worden; hierbij 
wordt gebruik gemaakt van de statistische theorie van proefopzetten. De volgende 
stap is het verzamelen van numerieke data, en het fitten van het gekozen model op 
deze data. Deze data worden berekend door de EEM-module van DYNOPT. 

Tenslotte moet de nauwkeurigheid van het opgestelde model getoetst worden. Als 
het model niet accuraat genoeg blijkt te zijn, moet onderzocht worden waaraan dit 
te wijten is. Mogelijk moet dan de vorm van het model of de data aangepast 
worden, waarna opnieuw regressie-analyse plaatsvindt. 

(a) Horizontale 
eigenmodes 

2 3 4 5 6 

H F I I I  1 1 1  

Figuur Y .4 Horizontale en verticale eigenmodes voor de kleine-terts-klok [3]. 



In dit hoofdstuk zal de aanpak van de verschillende aspecten van het onderzoek 
behandeld worden. Eerst zal ingegaan worden op de beschrijvingswijze van de 
klokgeometrie; deze sluit aan bij de geometriebeschrijving die gehanteerd wordt bij 
de reeds ontwikkelde frequentiemodellen. Vervolgens wordt de berekening en de 
normering van de eigentrillingsvormen door DYNOPT besproken. Daarna wordt een 
geschikte beschrijvingswijze voor de eigplr?trl!!in~1c\/nrm~r! gek~zvn. EB volgvrid:: 
paragraaf behandelt de keuze van klokgeometrieën waarvan de eigentrillingsvor- 
men berekend zullen worden. Het statistische programma CADE, dat in dit onder- 
zoek gebruikt is voor het bepalen van de proefopzet en voor de regressie-analyses, 
vormt het laatste onderwerp van dit hoofdstuk. 

2.1 Beschrijving van de klokgeometrie. 

Figuur 2. I Kleine-terts-klok beschreven door 7 stralen en 13 wanddiktes. 

Als eerste stap dient de vorm van de dwarsdoorsnede van een klok op eenduidige 
wijze vastgelegd te worden m. b.v. een beperkt aantal geometrieparameters. Hier- 
voor worden, in na\in!ging var! het frequeritiern~de!, een aantal stralen erì viariddik- 
tes gekozen. Deze parameters zijn gedefinieerd als volgt: 

- de straal is de loodrechte afstand van de klokmiddellijn tot het middenvlak 
van de klokwand. De stralen worden in een aantal punten van het midden- 
vlak opgegeven (zie figuur 2.1); 

- de wanddikte wordt loodrecht op het klokmiddenvlak bepaald. Ook de wand- 
diktes worden in een aantal punten van het klokmiddenvlak opgegeven (zie 
figuur 2.1). 
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Op deze wijze kan een willekeurige klokgeometrie beschreven worden. Gewoonlijk 
worden klokgeometrieën echter beschreven ten opzichte van een referentieklok. In 
dit project is een kleine-terts-klok met een grootste diameter van 1176 mm als refe- 
rentieklok gekozen. 

in hei waridmiddeniilâk van deze :efereritiek!ek wrzrden np basispunten (standaard- 
waarde: 13) op onderling ongeveer geiijke aistanden in hei rniddenvldk gekûzen. In 
nr (gewoonlijk 7) van deze basispunten wordt de grootte van het verschilAri 
tussen de werkelijke straal en de referentiestraal rref,i opgegeven, loodrecht op het 
middenvlak van de referentieklok gemeten (zie figuur 2.2). Het feit dat A c  niet in 
het verlengde van de referentiestraal wordt opgegeven, heeft tot gevolg dat een 
groter aantal klokvormen beschreven kan worden, zoals een klok met een naar 
buiten gekrulde onderrand. 

Voor de grootte van het verschil Ari geldt: 

Arj = Wri * rj * rrefi i = 1 ... nr (2.4 1 
mei: 

nr 
‘rer. i 

‘ i  
wr.i weegfactor voor straal i 

Arj 

aantal ontwerpvariabelen voor de stralen 
referentiestraal i voor het middenvlak van de referentieklok 
dimensieloze geometrieparameter voor straal i 

verschil tussen straal i van de werkelijke klok en de referentieklok, 
gemeten loodrecht op het middenvlak van de referentieklok. 

A rj 

referentie- 
klokmiddenvlak ‘a 

1 

klokmiddenvlak 

Figuur 2.2 Referentie- en werkelijke klokmiddenvlak. 
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Het middenvlak van de referentieklok wordt beschreven door de dimensieloze ont- 
werpvariabelen: 

ri = O i = 1 ... nr (2.2) 

Voor wr.i wordt de waarde 0.05 gekozen. Dit houdt in dat Arj 5% van de referentie- 
str~u! .r rer.( -. hedraagt -- als de waarde van ri. 1 .O bedraagt. De waarden Ar,. bepaien nr 
punten in het middenvlak van de werkelijke klok. M.b.v. een spline-algóritme wordt 
door deze nr punten een gladde curve gelegd, die het middenvlak van de werkelij- 
ke klok beschrijft. 

In nt basispunten (gewoonlijk 13) worden de werkelijke wanddikten opgegeven. 
Deze worden loodrecht op het middenvlak van de werkelijke klok uitgezet (zie fi- 
guur 2.2). Voor de werkelijke wanddikte geldt: 

f.i = f r q  (1 + Wri* 9) j = 1 ... nf (2.3) 

met: 
nt 
frefi referentie-wanddikte j 

wt.i weegfactor voor wanddikte j 
4 . j  werkelijke wanddikte j 

aantal ontwerpvariabelen voor de wanddikten; 

dimensieloze ontwerpvariabele j voor wanddikte j fi 

De wanddikte van de referentieklok wordt beschreven door: 
$ = O  j = 1 ... nf (2.4) 

Aan wt.j wordt de waarde 0.10 toegekend, zodat wanddikte j 10% groter is dan refe- 
rentiewanddikte trefi als 9 gelijk is aan 1.0. De wanddiktes leggen nt punten op de 
binnen- en buitenwand van de klok vast. Door deze punten worden door een 
spline-algoritme gladde curves gelegd, die de binnen- en buitenwand van de 
werkelijke klok beschrijven. 

De kop van de klok heeft een vaste vorm, die op een cirkelsegment lijkt. De exacte 
afmeting en dikte van de kop worden vastgelegd m.b.v. de straal en de wanddikte 
in het dichtst bij de kop gelegen basispunt. 

M. b.v. nr + nf dimensieloze variabelen wordt de klokvorm dus volledig vastgelegd. I 

2.2. l Programma-invoer. 

Vóór de berekening van de eigenmodes m.b.v. de EEM-module van het program- 
ma DYNOPT moeten de gegevens over de referentieklok en over de afrondingen in 
de schouder, de waarden van de weegfactoren, het te gebruiken soort en het aan- 
tal elementen in de EEM-mesh, en tenslotte de waarden van de dimensieloze geo- 
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metrieparameters voor de te analyseren klok ingegeven worden. De meeste invoer- 
gegevens zijn invariant; voor het doorrekenen van verschillende klokvormen hoeven 
alleen de waarden van de dimensieloze parameters ri (i=l ... nr) en f i  u=1 ... nt) 
veranderd te worden. Deze set wordt in het vervolg aangeduid met de kolom &. 

p.kt  de keuze v m  de irivrrignte iniaerdata wordt aangesloten bij het in het klok- 
project reeds ontwikkelde benaderingsmodel voor de eigenfrequenties [3] : 

- De geometrie van de referentieklok wordt vastgelegd door de stralen en de 

- Als referentieklok wordt de kleine-terts-klok genomen, zodat deze beschre- 
wanddiktes in 13 basispunten. 

ven wordt door: 
ri = O 

$ = O  
i = I ... nr 
j = 1 ... nt 

- Het verticale profiel van de klok wordt verdeeld in 19 rotatiesymmetrische 
elementen: drie in de kop, twee in de schouder en veertien in de flank (zie 
figuur 2.3). Er wordt gebruik gemaakt van isoparametrische, kwadratische 
achtknoops-elementen, zodat het EEM-model 98 knooppunten telt. 

Figuur 2.3 Dwarsdoorsnede van het €EM-model van de kleine-terts-klok met 
79 elementen en 98 knooppunten. 
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2.2.2 Normering van de eigentrillingsvotmen. 

DYNOPT presenteert de berekende eigentrillingsvormen van de klokken als de ver- 
plaatsingen van de elementknooppunten in de drie richtingen van een cilindercoör- 
dinatensysteem. Deze knooppuntsverplaatsingen liggen niet eenduidig vast: ze zijn 
bepald op veri schau!fact~r na. Eer! nnrmeringsvnnrschrift kent volgens een be- 
paaici criterium aan âeze scnaaiiaciör een waaide iûe. 

Voor de trillingsvormen van een klok is de keuze van het normeringsvoorschrifi 
onbelangrijk, immers de verplaatsingen worden in alle punten op gelijke wijze door 
de schaalfactor beïnvloed. Wanneer echter de overeenkomstige eigenmodes van 
verschillende klokken met elkaar vergeleken worden, is het belangrijk dat alle 
eigenmodes op een zinnige wijze genormeerd zijn. Het effect hiervan zal nu verdui- 
delijkt worden aan de hand van enkele voorbeelden van normeringsvoorschrifen, 
waarna een keuze wordt gemaakt. 

Enkele mogelijke normeringsvoorschrifen zijn: 
1. Een vastgestelde verplaatsingscomponent wordt gelijkgesteld aan 1 .O. 
2. De in absolute waarde grootste veÏplaâtsingscomponerit wordt Gelijkgesteld 

3. 'Lengtenormering', d.w.z. bepaal de schaalfactor uit: 
aan 1.0. 

SP * yTy  = 1.0 (2.5) 

met: 
I v 
sf 

ongenormeerde kolom met knooppuntsverplaatsingen 

de schaalfactor voor kolom y 
4. 'Normering met de massamatrix als kern', d.w.z. bepaal de schaalfactor uit: 

SP * y Q y =  1.0 (2.6) 

met: 
- v, sf zie onder 3 
- M de massamatrix; deze is afhankelijk van o.a. de geometrie. 

Dit normeringsvoorschrif is te beschouwen als een gewogen lengtenorme- 
ring. 

5. Een onbekend 'optimaal' normeringsvoorschrif. 

Om de consequenties van de verschi!!ende norrneringsv^orschriften na te gaan za1 
een fictief voorbeeld beschouwd worden. 

Gegeven is een eigenvector y bestaande uit twee verplaatsingscomponenten: 

Op een aantal data moeten benaderingsmodellen voor v,(x) en v,(x) gefit worden. 



Hoofdstuk 2 Werkwiize 11 

Dit gaat natuurlijk beter naarmate vl(x) en v2(x) gladdere functies zijn. Als data zijn 
hier de eigenvectoren y beschikbaar voor vijf equidistante waarden van x (zie figuur 
2.4). In figuur 2.5 staan voor elk van de vijf genoemde normeringsvoorschrifen de 
eigenvectoren en de twee componenten als functie van x weergegeven. 

Figuur 2.4 Eigenvectoren y (x) , op willekeurige wuze genormeerd. 

Wanneer een verplaatsingscomponent steeds een vaste waarde krijgt, zoals bij 
normeringsvoorschrift 1,  kan de andere component zeer groot worden; een functie 
met hoge pieken of verticale asymptoten is ongeschikt voor model fitten. 

Wanneer de grootste verplaatsingscomponent steeds een vaste waarde krijgt, zoals 
bij normeringsvoorschrift 2, kunnen er twee complicaties optreden. Ten eerste vindt 
er een tekenomslag plaats als de in absolute waarde grootste component negatief 
is. Deze component krijgt dan immers de waarde +1.0 en de hele vector wisselt 
van teken. Ten tweede kunnen knikken in de functies optreden. De gestippelde 
grafieken in figuur 2.5b tonen de grafieken van vl(x) en v2(x) na correctie voor de 
zojuist beschreven tekenomslag. De afnemende waarde van v2(x) kan niet gerepre- 
senteerd worden voorbij de waarde -1.0. De tot nog toe in absolute waarde groot- 
ste component v,(x) is niet meer de grootste en zal daar ook een knik vertonen. 

Wanneer een (gewogen) lengtenormering plaatsvindt (zie figuren 2 . 5 ~  en d), kun- 
nen de functies v,(x) en v2(x) glad zijn, maar er kunnen complicaties optreden door- 
dat het normeringsvoorschrift twee aan elkaar tegengestelde schaalfactoren toelaat. 
Aldus kan bij een willekeurige klokvorm tekenomslag plaatsvinden, zoals zojuist 
beschreven. li? het voorbeeld treedt toevallig tekenomsiag op bij de overgang van 
- v(xJ naar y(x,); dit is te zien in de getrokken krommes. De gestippelde krommes 

in de figuren 2 . 5 ~  en d zijn de functies v,(x) en v2(x) na correctie voor deze teken- 
omslagen. Dit zijn krommen die geschikt zijn om te onderwerpen aan een regres- 
sie-analyse. Het verschil tussen lengtenormering en normering met de massamatrix 
als kern zit in de massamatrix, die afhankelijk is van o.a. de geometrie van de 
con st ructie . 
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(a) Nv. 1 

(b) Nv. 2 

(e) Nv. 5 

: . . . . . . . . . . . . 

/f- 
figuur 2.5 Eigenvectoren y (x) op vuf verschillende wijzen genormeerd. 
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De 'optimale normering' laat zien dat v,(x) en v2(x) lineaire functies van x zijn; het 
probleem is alleen dat deze normering niet in een voorschrift te gieten is. De 
normering is namelijk afhankelijk van het regressiemodel. Een mogelijkheid zou zijn 
om de schaalfactor als onbekende mee te nemen en vóór de regressie-analyse te 
elimineren; dit idee is nader uitgewerkt in Bijlage D. Het resulterende stelsel verge- 

tuur zou hiervoor ontwikkeia moeten woraen. 
lijkingen Is Riet als stariuaar.1-regrsssisprnh!eem G p  te !nccen: cpecla!e prngramma- 

Als meest aantrekkelijke normering komt de (gewogen) lengtenormering naar 
voren; alleen wanneer tekenomslag als probleem opdaagt, moet naar oplossingen 
gezocht worden. Een mogelijke ingreep behelst de eis dat een vaste verplaatsings- 
component positief moet zijn. Als normeringsvoorschrift voor de eigentrillingsvor- 
men van klokken wordt de normering met de massamatrix als kern gekozen. Wan- 
neer deze normering slechte regressieresultaten voortbrengt, kan de berekening 
van de data nogmaals uitgevoerd worden met lengtenormering. 

2.3 Beschrijving van een eigentrillingsvorm. 

x-coordinaat [m] x-coordinaat [m] 

Figuur 2.6 Eigentrillingsvorm behorende bij de priem van de kleine-terts-klok 
als functie van de x-coördinaat. - verplaatsingen van het middenvlak 

-_ - verplaatsingen van de binnenwand 
-.\*.- verplaatsingen van de buitenwand 
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Het programma DYNOPT presenteert de eigentrillingsvormen van een klok als de 
verplaatsingen van alle knooppunten in de drie richtingen van een cilindercoördina- 
tensysteem. Voor de beschrijving van de eigenmodes in de verticale dwarsdoorsne- 
de zijn alleen de radiale en de axiale verplaatsing relevant. De tangentiale beweging 
levert namelijk geen bijdrage aan de geluidsuitstraling door de eigenmode. Een 
vûc;:b&d :‘=n een vigentri!!irigsvgrm van. een k!& is te zien in figuur 26. 

Nu moet voor elke trillingsvorm en voor beide richtingen een set parameters geko- 
zen worden die de trillingsvorm voldoende nauwkeurig beschrijft. Mogelijke keuzes 
zijn: 

1. Kies een algemene klasse functies voor de verplaatsing als functie van een 
plaatscoördinaat. Met het oog op de standaardmogelijkheden van proefop- 
zetten en regressie-analyse moeten dit expliciete, analytische functies zijn die 
lineair zijn in de parameters, m.a.w. de functieparameters zijn alleen coëffici- 
enten. Als termen kunnen bijvoorbeeld polynomen, goniometrische of hyper- 
bolische functies optreden. 
Een eigenmode kan bij verschillende klokgeometrieën behoorlijk divers van 
vorm zijn; ook kan een eigenmode buigpunten (zie figuur 2.6) of andere 
moeilijk te fitten patronen vertonen. Het blijkt behoorlijk moeilijk te zijn een 
klasse functies te vinden die geschikt is voor de beschrijving van een 
trillingsvorm van een groot aantal klokvormen, en die bovendien slechts een 
beperkt aantal coëfficiënten heeft 

2. Gebruik de verplaatsingen in enkele vast gekozen punten van de klok als 
parameters die de continue verplaatsing beschrijven. De keuze van aantal en 
plaats van deze discretisatiepunten moet zodanig zijn, dat de continue 
trilvorm met redelijke nauwkeurigheid uit de discrete verplaatsingen te 
reconstrueren is, bijvoorbeeld m. b.v. een spline-algoritme. Deze reconstructie 
moet goede resultaten opleveren voor een groot aantal verschillende 
klo kvormen. 

Besloten is om de mogelijkheden van de tweede beschrijvingswijze nader te onder- 
zoeken, omdat deze eenvoudiger uitvoerbaar is dan de eerste. Dus worden de tril- 
lingsvormen beschreven door de axiale en de radiale verplaatsingen in een beperkt 
aantal punten op de klok. De keuze van deze punten wordt besproken in par. 3.1. 

2.4 Model en proefopzet. 

De geometrie van de klok is vastgelegd door de dimensieloze geometrieparame- 

beschreven door een klein aantal verplaatsingen in radiale en axiale richting. De 
volgende stap is nu: bepaal de globale grootte en het type van de benaderings- 
functies die de verplaatsingsparameters als functie van de geometrieparameters 
kunnen beschrijven. Ook moeten de datapunten gekozen worden waarvan de tril- 
lingsvormen berekend zullen worden: de zgn. proefopzet. 

+fir LGI c. De eigent:iflingsv=rrnen, genormeerd met de massamatrix ais kern., wnrder! elk 
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Er moeten modellen 
qij&,Y) = GVj jk (&)  

gefit worden op de verplaatsingsdata, met: 
& ((nr+nt)*l)-kolom met dimensieloze geometrieparameters; 

- f CO . - I  @*l)-kolom met de gekozen modeltemen als functie van &; 
c 
i 

k 
i 

@*1 )-kolom met onbekende modelparameters; 
nummer van de eigenmode; 
verplaatsingsrichting u= 1 : radiaal, j =  2: axiaal); 
knooppuntsnummer. 

Het aantal termen p in het model moet groot genoeg zijn om de eigenmodes nauw- 
keurig genoeg te beschrijven; de omvang wordt beperkt door de tijd en geheugen- 
ruimte die nodig zijn voor het bepalen van een proefopzet en het berekenen van de 
data voor de regressie-analyse. 

De keuze van n te analyseren klokgeometrieën uit de verzameling van k kandidaat- 
punten (dit zijn toegeiaten klokken binnen een te definiëren geometriegebied) heet 
de proefopzet. Hierbij moet het aantal datapunten n groter zijn dan of gelijk zijn aan 
het aantal te schatten modelparameters p. De keuze van de proefopzet heeft grote 
invloed op de te verwachten resultaten van de regressie-analyse. Dit wordt geillu- 
streerd door het volgende voorbeeld. 

Figuur 2.7 Het fitten van datapunten op een lineair model: 
(a) De datapunten zijn gelijkmatig verdeeld over het meetgebied; 
(b) De datapunten zijn geconcentreerd aan de randen van het meetgebied. 

Wanneer een eerstegraads functie V(X) = ax+b gefit wordt op n datapunten [xj,yJz 
dan kunnen de datapunten beter geconcentreerd worden aan de randen van het 
domein, zoals in figuur 2.7b, dan equidistant verdeeld worden over het domein 
(figuur 2.7a); de eerste proefopzet geeft betere informatie voor de schatting van de 
parameters van een eerstegraads functie. Een tweedegraads- of andere functie zou 
echter tot een geheel andere aan te bevelen proefopzet leiden. Wanneer op voor- 
hand niets bekend is of grote onzekerheid bestaat omtrent de vorm van het te fitten 
model, moet een robuuste proefopzet gekozen worden die betrekkelijk ongevoelig 
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is voor misspecificaties in de modelvorm. 

Een onderbouwing van deze theorie is te vinden in de Optimal Design-theorie [6]. 
De kern hiervan zal geschetst worden voor modellen, lineair in de parameters: 

y = CTf(X) + e (2-4) 

met: 
x kolom met onafhankelijke variabelen; 

[(x) kolom met de termen van het model; 

- C kolom met de coëfficiënten van het model; 
Y afhankelijke variabele; 
B toevallige fout. 

Gegeven is bovendien een domein met r kandidaatpunten x, ... x,; dit zijn de toe- 
gestane combinaties van onafhankelijke variabelen waaruit de datapunten gekozen 
worden. 

De probleemstelling luidt nu: kies n datapunten uit het domein zodanig dat daaruit 
de beste regressieresultaten behaald worden bij het geponeerde model, d.w.z. zo 
klein mogelijke varianties in de parameterschattingen en in de responsschattingen. 

Zowel in de variantie van de geschatte coëfficiënten als in de variantie van de res- 
ponsschattingen speelt de variantiematrix van de geschatte coëfficiënten (zie Bijlage 
A) een cruciale rol. De Optimal-Design-theorie richt zich op het 'zo klein mogelijk 
maken' van deze variantiematrix. Hiervoor worden diverse criteria gedefinieerd. 
Voor een uitgebreide behandeling van regressie-analyse en de statistische theorie 
van proefopzetten wordt de lezer verwezen naar Bijlagen A en B en naar de litera- 
tuur [4,5,6]. 

2.5 Het statistische programma CADE. 

Voor het bepalen van proefopzetten en het uitvoeren van regressie-analyse wordt 
gebruik gemaakt van het op de TUE ontwikkelde programma CADE (Computer 
Aided Design of Experiments). Hier volgt een zeer beknopt overzicht van de 
moge!ijkheder! VUE CADE die in het kade: v m  dit onderzoek mi? niii kunnen zijn. 
Een volledig overzicht van de mogelijkheden wordt gegeven in het afstudeerrapport 
vaii R. Nagtegaal [7]. 

2.5.1 Het bepalen van proefopzetten. 

Wanneer een modelvorm, de kandidaatpunten, de gewenste grootte van de proef- 
opzet en een criterium worden opgegeven, bepaalt CADE iteratief een zo goed mo- 
gelijke proefopzet met enkele statistische karakteristieken daarvan. Tevens is het 
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mogelijk om van een zelf opgestelde proefopzet die statistische karakteristieken te 
laten berekenen. 

De berekende statistische karakteristieken zijn enkele eigenschappen van de vari- 
antiematrix van de coëfficiënten, de maximale en de gemiddelde variantie in de res- 
pensschuttinger! er! enk^!^ ^nrri!~~ti^^n~fficient-n. nit zijn allemaal grootheden die 
zo i<iein mogeiijk moeien zijn; verc&,iiiende criteria m,inim,a;isej-en eik expliciet 
een van deze grootheden. 

Nadat CADE een proefopzet bepaald heeft, moeten de observaties behorende bij 
de geselecteerde combinaties van onafhankelijke variabelen, bepaald worden, 
teneinde de data te onderwerpen aan een regressie-analyse. 

2.5.2 Het uitvoeren van een regressie-analyse. 

Voor het uitvoeren van een regressie-analyse moeten de modelvorm en de data- 
punten (onafhankelijke variabelen en waarnemingen) opgegeven worden. CADE 
bepaalt dan op grond van de kleinste-kwadraten-methode schattingen voor de sta- 
tistisch significante modelparameters en voor hun varianties, de door het model 
voorspelde waarden van de waarnemingen in de meetpunten, en enkele statisti- 
sche karakteristieken van het berekende model, die verderop genoemd worden. 

Wanneer uit het experiment waarden voor de eerste afgeleiden van de afhankelijke 
variabele(n) naar elk der onafhankelijke variabelen beschikbaar zijn, zoals bijv. bij 
EEM-analyses vaak het geval is, kan deze informatie ten nutte gemaakt worden bij 
het modelfitten. 

De selectie van statistisch significante modelparameters geschiedt handmatig of 
volgens automatische selectieprocedures (zie Bijlage A). Extra opties bij de automa- 
tische selectieprocedures zijn het vooraf handmatig toevoegen van 'beschermde' 
modeltermen en het achteraf handmatig toevoegen aan of verwijderen uit het mo- 
dei van regressieparameters. 

De statistische karakteristieken die CADE berekent, zijn: 
- de totale kwadratensom van de waarnemingen, onderverdeeld in de kwadra- 

tensom die verklaard wordt door het model en de restkwadratensom; 
- de correlatiecoëfficiënt R2: dit is de fractie van de totale kwadratensom die 

verklaard wordt door het model; 
- de gemiddelde kwadratensom van de door het model verklaarde variatie en 

van de residuen; 
- de f-waarde van het model; dit is het quotiënt van de zojuist genoemde 

gemiddelde kwadratensommen; 
- de standard error van de waarnemingen. 

M.b.v. de correlatiecoëfficiënt R2 en de f-waarde kan de kwaliteit van een regres- 
siemodel beoordeeld worden: een regressiemodel fit goed op de data als de corre- 
latiecoëfficiënt dicht bij 1.0 ligt (bijv. 0.99) en de f-waarde groot is (bijv. IO3). 
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In het vorige hoofdstuk is gekozen voor het beschrijven van de trilvormen m.b.v. de 
verplaatsingen van een beperkt aantal punten. Nu moeten de discretisatiepunten, 
de modelvorm en de proefopzet daadwerkelijk gekozen worden. 

*i 
3. I Parameters die de eigenmodes beschrijven. 

De continue trilvorm wordt beschreven m.b.v. de verplaatsingen in enkele vast 
gekozen punten van de klok. Nu moet een verantwoorde keuze van deze punten 
gemaakt worden. 

Om de volledige trillingsvorm uit de discrete verplaatsingen te reconstrueren, wordt 
gebruik gemaakt van een plaatscoördinaat. Als plaatscoördinaten komen in aan- 
merking (zie figuur 3.1): 

- de radiale coördinaat r ;  
- de axiale coördinaat z; 
- de slaglijncoördinaat x; deze maakt een vaste hoek met de z-as; 
- de baancoördinaat s; 
- eventueel een coördinaat onder een andere hoek. 

Figuur 3. I Verschillende plaatscoör- 
dinaten ter aanduiding van punten op 

het klokmidden vlak. 

1 

1 

Figuur 3.2 Plaatsaanduiding d.m.v. 
cilindercoördinaten r en z. 

w gedeelte waar z slecht gecon- 
ditioneerd of niet-eenduidig is 

QCIQ gedeelte waar z slecht gecon- 
ditioneerd of niet-eenduidig is 
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De eerste twee genoemde coördinaten zijn bij sommige klokvormen slecht gecondi- 
tioneerd of zelfs niet-eenduidig (zie figuur 3.2), zodat deze minder geschikt lijken 
voor reconstructie. De coördinaten x en s zijn wel eenduidig gekoppeld aan punten 
van de klok. Voor de flank maakt het niet veel uit welke van de twee coördinaten 
gebruikt wordt. Alleen de kop is bij de baancoördinaat 'langer' dan bij de slaglijn- 
coördinaat. Wanneer geen van beide reconstructies tot bevrediaende resultaten 

wordt x of s als onafhankelijke coördinaat gebruikt bij de reconstructie; later zal 
beoordeeld worden bij welke van de twee de beste resultaten behaald worden. 

!eld?, za! WC C G ~ K ! ~ S S ~  =rider 88:: al. id~e ho& Q ~ P X ~ S S Ï ~  tt.ûi&fi. Vûûïiûpig 

Een probleem is het bepalen van vaste punten op de klok; de geometrie is immers 
juist veranderlijk. Het eenvoudigste zou zijn om voor deze punten knooppunten uit 
de elementverdeling van de klok te nemen: de verplaatsingen in deze punten wor- 
den dan immers direct door DYNOPT geleverd. Om te beoordelen of dit geoorloofd 
is, behoeft de wijze waarop de knooppunten bepaald worden, een nadere be- 
schouwing. 

Voor het verzamelen van de data wordt elke klok op dezelfde wijze in elementen 
verdeeld. Uit eerder onderzoek [3] is gebleken dat een verdeling in 19 elementen 
(zie figuur 2.3) voldoende nauwkeurige resultaten voor de zeven beschouwde ei- 
genfrequenties en eigentrillingsvorrnen oplevert. 

Van de flank van de klok (zie figuur 1.1), vastgelegd door nr stralen en nf wanddik- 
tes, wordt een klein gedeelte gereserveerd voor de afronding van de flank naar de 
kop; de lengte van deze afronding (de schouder) is afhankelijk van de grootte van 
de hoek die de flank met de kop maakt en verschilt dus van klok tot klok. Deze 
variaties liggen in de orde van 1% van de lengte van de flank van de referentieklok. 
Het resterende gedeelte van de flank wordt verdeeld in 14 elementen die, gemeten 
langs het gekromde klokmiddenvlak, even lang zijn (zie figuur 2.3). De kop, waar- 
van eveneens een gedeelte wordt gereserveerd voor de afronding naar de flank, 
wordt verdeeld in drie even grote elementen, gemeten langs het gebogen midden- 
vlak van de klok. De schouder, waarvan de lengte ket meest variabel is, doch die 
zelf het kleinste gedeelte van het klokprofiel vormt, wordt verdeeld in twee elemen- 
ten van gelijke lengte. Derhalve kan gesteld worden dat een knooppunt in goede 
benadering op een 'relatief vaste' plaats op het klokprofiel ligt. Relatief vast wil in dit 
verband zeggen, dat de plaats van knooppunt 38 op de ene klok (uitgedrukt in de 
baancoördinaat s, niet in r-z-coördinaten, zie figuur 3.1) vergelijkbaar zal zijn met 
die van knooppunt 38 op een andere klok. Dus lijkt het geoorloofd te stellen dat de 
elementknooppunten van de EEM-mesh vaste punten op de klok zijn. 

Voor de beschrijving van de eigenmodes in de verticale dwarsdoorsnede zijn de 
radiale en de axiale verplaatsingen relevant. Wanneer een klok als dunwandige 
schaal beschouwd mag worden, zijn de verplaatsingen in radiale en axiale richting 
aan elkaar gekoppeld (mie Bijlage C), zodat ermee volstaan kan worden de ver- 
plaatsing in een richting te beschrijven, waarna de verplaatsing in de andere rich- 
ting hiervan afgeleid wordt. Uit een aantal proefberekeningen is echter gebleken dat 
deze veronderstelling niet geldig is voor de klokken. De klok moet dus als een dik- 
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wandige schaal beschouwd, en de verplaatsing moet dus in radiale richting (9,) en 
in axiale richting (9=) apart beschreven worden. 
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Figuur 3.3 Dwarsdoorsnede en eigentrillingsvorm van twee testklokken: - verplaatsingen van het middenvlak; 
e--* verplaatsingen van de binnenwand; 
m.-.- verplaatsingen van de buitenwand. 
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Een vereenvoudiging behelst het beschrijven van de verplaatsing van alleen het 
middenvlak van de klok. Hierbij wordt aangenomen dat de binnen- en buitenwand 
op soortgelijke wijze bewegen als het middenvlak. De geldigheid van deze aanna- 
me is gecontroleerd voor enkele klokken; het resultaat is voor twee klokken weer- 
gegeven in figuur 3.3. Hierbij wordt de slaglijncoördinaat x van een punt van de 
buiten- of binnenwand van de klok gelijkgesteld aan de x-coördinaat van de lood- 

naat van bijv. de knooppunten 16 en 18 van de EEM-mesh (zie figuur 2.3) gelijk 
worden gesteld aan de x-coördinaat van knooppunt 17. De verplaatsingen van bin- 
nen- en buitenwand vertonen een sterke overeenkomst met die van het midden- 
vlak; toch zal door deze vereenvoudiging aan nauwkeurigheid ingeboet worden. 

rnnh+n nrninn+in ,,-- A;+ n i  I n +  nn hn+ l,lnl,-iAAnnxJ-l, mi+ k-+-l,-n+ Am+ A- ., --=-&: 
i GU ILG pi U J G ~ L I G  v a i  i UIL p u i  IL up i IGL niuni i IIUUGI iv ian.  UIL u I - i L C i n C j i  I L  uar UG A-LUUI UI- 

Uit de twintig beschikbare elementknooppunten van het klokmiddenvlak moet ver- 
volgens een aantal knooppunten gekozen worden, zodanig dat de volledige trilvorm 
redelijk nauwkeurig gereconstrueerd kan worden uit deze knooppuntsverplaatsin- 
gen. Hoeveel en welke knooppunten nodig zijn voor een voldoende nauwkeurige 
reconstructie voor zoveel mogelijk klokken binnen het geometriegebied, kan per 
eigenmode en per richting verschillend zijn. Steeds zal echter de vrije onderrand 
van de klok (knooppunt 2 in figuur 2.3) als discretisatiepunt meegenomen worden; 
extrapolatie moet immers altijd vermeden worden. 

Verder moet steeds als kinematische randvoorwaarde meegenomen worden, dat 
de verplaatsing boven in de kop (knooppunt 97) steeds nul is. Dit blijkt goed 
weergegeven te kunnen worden door in het gedeelte van het klokmiddenvlak vanaf 
een bepaalde fractie 
nul voor te schrijven. 
richting ver sc h i I le n. 

f van de x- of s-coördinaat van knooppunt 97 de verplaatsing 
Ook deze 'nulfractie' mag in principe per eigenmode en per 

De beste sets discretisatiepunten voor de knooppuntsverplaatsingen en bijbehoren- 
de 'nulfracties' worden geselecteerd d.m.v. een trial-and-error zoekproces op der- 
tien proefklokken, en vervolgens getest op vijf klokken waarvan de frequenties door 
de frequentiemodellen slecht voorspelbaar bleken [3]. De verplaatsingen van de 
knooppunten van het middenvlak na de reconstructie worden vergeleken met die 
uit DYNOPT a.d. h.v. de gemiddelde kwadratische residuen (Mean Square Residual, 
MSR). Het doel is om de wortel uit MSR kleiner te houden dan 1% van de grootste 
verplaatsingscomponent. Dit blijkt voor de meeste modes haalbaar te zijn met zes 
discretisatiepunten in elke richting; alleen mode 2 en mode 4 hebben er meer no- 
dig. 

!r! tabel 3.1 zijn voor alle r n d e 9  de geselecteerde discretisatiepünten plüs de Uijbe- 
horende 'nulfracties' f gegeven. Dit zijn de 90 discretisatiepunten waarvan de radia- 
le of axiale verplaatsing bepaald moeten worden als functie van de onafhankelijke 
variabelen, en waaruit de overige verplaatsingen van het middenvlak gereconstru- 
eerd kunnen worden met een 95%-betrouwbaarheid van ca. 1% van de grootste 
verplaatsingsam plitude. 

Gemiddeld blijkt reconstructie van de radiale en axiale verplaatsing als functie van 
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knooppunten 

2, 17, 32, 42, 57, 72 

2, 12, 22, 32, 42, 52, 67, 82 

2, 12, 22, 37, 47, 62 

2, 12, 22, 37, 47, 62, 72 

2, 12, 27, 42, 57, 72 

2, 12, 22, 37, 52, 67 

2, 12, 22, 37, 52, 67 

de slaglijncoördinaat x iets betere resultaten te leveren dan als functie van de 
baancoördinaat s. Een verklaring hiervoor zou de volgende kunnen zijn. De kop is 
veel stijver dan de flank. Daardoor is de trillingsamplitude van de punten in de kop 
een stuk kleiner dan in de flank, en er treedt in de verplaatsing als functie van s 
een knik op ter plaatse van de schouder. De slaglijncoördinaat x compenseert als 
het ware voor deze knik, doordat het stuk met kleine verplaatsingen (kop plus 
schouder) frEictiC!nee! gezien kleiner is d m  bij de b33ncoö:dinâât s. 

~ 

f 

0.99 

0.99 

0.995 

0.93 

0.95 

0.92 

0.90 

eigenmode 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

radiaal 

knooppunten 

2, 12, 27, 37, 47, 62 
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0.92 

O. 995 

0.90 

0.92 

0.87 

0.86 

0.86 

axiaal 

Tabel 3. I De parameters voor de beschrijving van de eigentrillingsvormen. 

De trillingsvormen worden dus beschreven d.m.v. de 90 knooppuntsverplaatsingen 
die gegeven worden in tabel 3.1. De trillingsvormen van de hele klok worden uit 
deze knooppuntsverplaatsingen gereconstrueerd als functie van de slaglijncoördi- 
naat x. 

3.2 Vorm en grootte van het model. 

Nadat de discretisatiepunten gekozen zijn, moet een keuze gemaakt worden voor 
een model voor de beschrijving van de verplaatsing per discretisatiepunt als functie 
van de geometrieparameters. Vanwege de eenvoud gaat de voorkeur uit naar een 
polynoommodel, d.w.z. elke term bestaat uit een produkt van een of meer onaf- 
han-kelijke variabelen, bijv. r,, r:, t2f52. Voor het bepalen van de graad van de 
modellen zijn een aantal oriënterende berekeningen uitgevoerd: 

1.  Een proefopzet van 240 klokken met variabele stralen, maar nominale 
wmddlktes, laat zleri dat een derdegraads poiynoommûdel nodig, maar ook 
voldoende is om redelijke responsschattingen te verkrijgen; 

2. Eefi prseiûpzei Van 240 kiokken met nominaie straien, maar variabele 
wanddiktes, geeft al goede regressieresultaten bij het fitten van een tweede- 
graads model op de data. Verder blijkt dat de eigentrillingsvormen minder 
invloed ondervinden van wanddikte-variaties dan van straal-variaties. 

3. Bij het fitten van een derdegraads model op een proefopzet van 180 klokken 
met drie variabele stralen en drie variabele diktes worden consequent een 
aantal derdegraadstermen in de wanddikte als significant aangemerkt. 

I 
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Deze oriënterende berekeningen geven aanleiding om voor het bepalen van de 
proefopzet en voor de regressie-analyse uit te gaan van een derdegraads poly- 
noommodel met interactietermen tot en met de derde graad in alle ontwerpvaria- 
belen: 

qjjk(C,Y) = + constante 

hoofdtermen 

interacties tussen 
twee variabelen 

interacties tussen 
drie variabelen 

Omdat het model voor de eigenmodes gebruikt zal worden in combinatie met het 
model voor de eigenfrequenties, moeten de beschrijvingen van de klokgeometrie 
voor beide modellen met elkaar overeenstemmen, of eenvoudig in elkaar over te 
voeren zijn. Voor het frequentiemodel maakt Roozen-Kroon [3] gebruik van 13 ba- 
sispunten en 20 ontwerpvariabelen: 7 stralen, gedefinieerd in de oneven basispun- 
ten, en 13 wanddiktes, gedefinieerd in elk van de basispunten. Een volledig derde- 
graads polynoommodel in 7 stralen en 13 wanddiktes bevat 1771 termen. Dit is een 
onhanteerbaar groot aantal, dus er moet modelreductie plaatsvinden. Enkele me- 
thoden om dit te bereiken zijn: 

1. eliminatie van onafhankelijke variabelen door het gebruik van afgeleiden; 
2. eliminatie van onafhankelijke variabelen door het accepteren van een gering 

informatiever lies; 
3. gebruik maken van a priori informatie omtrent modeltermen die niet signifi- 

cant zijn. 

Ad 1. 
Bij de modeliering var! de eigenireqiienties wirdt een midei gebruikt dat h a i r  is 
in de wanddiktes; hierdoor kan een model gebruikt worden met minder onafhanke- 
lijke variabelen: 

met: 
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f j  

r 
i" eigenfrequentie, i= i ... 7 
(7*1)-kolom met ontwerpvariabelen voor de stralen 

De afgeleiden van de frequenties naar de ontwerpvariabelen konden met weinig ex- 
tra rekentijd bepaald worden door DYNOPT. Zo zijn 4r&) en ùG/ù$(L) bepaald als 

-11 -  .-.^- AA.1 &-- -..- --I::l, -cI- A:- ,,en A* r fe- poiynoomiunctie van zeven siräien; aiie war iuui)iiea ~ i j i  I Y G I I J ~  aai I u t =  v a l  I uG l 8 - 

rentieklok gekozen. De polynoommodellen bieven hierdoor van redelijk hanteerbare 
omvang: een volledig vierdegraads polynoom in zeven variabelen bevat 330 ter- 
men. 
Wanneer men bij de eigentrillingsvormen dezelfde taktiek wil volgen, stuit men op 
een probleem. De verplaatsingen zijn niet lineair in een van de variabelen, zodat 
een modelreductie als bij de eigenfrequenties onmogelijk is. Bovendien is de bepa- 
ling en de normering van afgeleiden van eigentrillingsvormen zeer lastig [8]. Dus 
het handig gebruik maken van afgeleiden ter eliminatie van onafhankelijke varia- 
belen ligt bij de eigenvectoren niet voor het grijpen. 

Ad 2. 
Het is goed mogelijk om voor de splines van de wariddikte gebruik te maken van 
zeven steunpunten in plaats van dertien, net als bij de stralen (zie figuur 2.1). 
Verder neemt de wanddikte naar de onderrand toe altijd af tot vrijwei nul; DYNOPT 
hanteert voor de elementverdeling een fictieve, zeer kleine wanddi kte. Wanneer 
deze wanddikte constant wordt gekozen, blijven nog zes ontwerpvariabelen over 
voor de beschrijving van de wanddiktes. Natuurlijk treedt door de beperking tot zes 
steunpunten voor de wanddiktes informatieverlies op: zo worden alle drie de 
klokken in figuur 3.4a, b en c, elk beschreven door 13 wanddikten, vereenvoudigd 
tot de klok in figwr 3.4d. Dit lijkt echter een lage tol die betaald moet worden voor 
zo'n sterke reductie van het aantal termen. 

I -  - -  

I 
\ 
\ I I x (b) 

Figuur 3.4 Drie klokvormen (a, b en c), elk beschreven door 13 wanddiktes, 
die alle vereenvoudigd worden tot dezelfde klokvorm, beschreven door 6 diktes. 

Ad 3. 
Intuïtief zou men verwachten dat het trillingcgedrag nabij de kop weinig of geen 
invloed ondervindt van een verandering van een straal of wanddikte bij de onder- 
rand van de kiok, en vice versa. Ook interacties tussen een ontwerpvariabele, 
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gedefinieerd in een steunpunt dicht bij de kop, en een gedefinieerd in een steun- 
punt bij de onderrand, zouden naar verwachting een verwaarloosbare significantie 
moeten vertonen. Oriënterende berekeningen met twee variërende ontwerpvariabe- 
len bevestigen deze vermoedens echter totaal niet: nu eens worden de genoemde 
invloeden en interacties wel, dan weer niet significant geacht. Dus wordt in het ver- 

van bepaalde modeltermen. 
volg geen gebruik gemaakt vûn 2 primi vermdersb!!i!?cJe!? omtrent de cignificuntk 

Het model waar van uitgegaan wordt bij het bepalen van de proefopzet en bij de 
regressie-analyse is dus een volledig derdegraads polynoommodel met interacties 
in zeven stralen en zes diktes; het bevat, naast de constante, 559 termen, namelijk 
39 hoofdtermen en 520 interacties. 

3.3 De proefopzet. 

Uitgaande van het gekozen model kan nu de proefopzet bepaald worden. Hiervoor 
moet eerst bepaald worden in welk geometriegebied het model geldig moet zijn. 

3.3.1 Afbakening van het geometriegebied. 

Het model voor de trillingsvormen moet geldig zijn binnen hetzelfde geometrie- 
gebied als het frequentiemodel van Roozen-Kroon [3]. Dit geometriegebied wordt 
bepaald door: 

I .  de stralen in de steunpunten mogen niet meer dan 15% afwijken van de 
waarde bij de kleine-terts-klok, de wanddiktes niet meer dan 30%: 

-3.0 2 rj I 3.0 i = t...7 (3-3) 

-3.0 I fi I 3.0 j = 1 ... 6 (3-4) 

2. de locale veranderingen in de ontwerpvariabelen worden aan banden 
gelegd: 

pi- q-, I I 2.0 (3.5) i = 2...7 

I $ -  I 4.0 j = 2...6 

LVanrieer e!ke variabele ,met stapgrootte 2.Q wordt gevarieerd, resu!teert dit, reke- 
ning houdend met de relaties (3.3) t/m (3.6), in een set van 1220 kandidaatpunten 
bij variatie vai? alleer; de zeveil stralen, er, in ee:: set va:: 2250 kandidaatpunten bij 
variatie van alleen de zes wanddiktes; gecombineerd levert dit 2,8 miljoen kandi- 
daatpunten in dertien variabelen. Wanneer voor elke variabele stapgrootte 1 .O 
wordt genomen, geeft dit een set van 44707 kandidaatpunten bij variatie van alleen 
de stralen, en een set van 65449 bij variatie van alleen de wanddiktes; dit betekent 
dat het geometriegebied, bestaande uit combinaties van de 13 geometrieparame- 
ters, in totaal 2,9 miljard kandidaatpunten zal bevatten. 
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3.3.2 Keuze van datapunten in het geometriegebied. 

Uit het voorgaande blijkt dat de set kandidaatklokken erg groot is. Het werken met 
zo’n grote set kandidaatpunten levert praktische problemen op. Voor het bepalen 
van een optimale proefopzet m.b.v. CADE moet het aantal kandidaatpunten be- 
perkt blijve:: t ~ t  rnaxi~au! 2U.GGG stgkc. Vnnr hef fitten v m  een mode! np een aan- 
tal datapunten moet net aantal aatapunien veel kiëiner zijn dan hei aaliiai niûdei- 
parameters; de extra datapunten zijn nodig voor het toetsen van de significantie 
van het model als geheel (zie Bijlage A), en van elk van de modeltermen afzonder- 
lijk. Aangezien in de praktijk zelden meer dan 300 termen gekozen worden bij het 
modelfitten, volstaat een aantal van 2400 datapunten wel; dit is voor CADE de stan- 
daardwaarde voor het maximale aantal datapunten. 

Ter verkleining van het immense aantal kandidaatpunten wordt het volgende onder- 
nomen: 

1. Er wordt gebruik gemaakt van voorkennis over kandidaatpunten die door 
CADE niet geselecteerd worden; 

2. De proefopzetten in de stralen en in de wanddiktes worden afzonderlijk 
bepaald, waarna deze gecombineerd worden tot ben proefopzet. Dit combi- 
neren geschiedt op een zodanige wijze dat er toch interacties tussen stralen 
en diktes gefit kunnen worden, hoewel de voordelen van de optimale proef- 
opzet mogelijk verloren gaan door deze ingreep. 

Ad 1 .  
Bij het bepalen van een testproefopzet voor het fitten van een derdegraads model 
op datapunten met drie of vier onafhankelijke variabelen, waarvan elkaar opvolgen- 
de variabelen niet meer dan 2.0 van elkaar mogen verschillen (zoals bij de stralen 
het geval is, zie vgl. (3.5)), blijkt CADE geen proefopzet te kunnen bepalen wanneer 
de variabelen met stapgrootte 2.0 worden gevarieerd: de informatiematrix is slecht 
geconditioneerd. Dus wordt voor de stapgrootte de waarde 1.0 gekozen. Een aan- 
tal combinaties, bijvoorbeeld combinaties met twee of meer even niveaus naast el- 
kaar, blijkt consequent niet geselecteerd te worden, en kan dus vooraf van de lijst 
van kandidaatpunten verwijderd worden. Door toepassing van zo veel mogelijk a 
priori informatie wordt het aantal kandidaatpunten in zeven stralen gereduceerd van 
44787 tot 6286. 
In een testproefopzet voor een derdegraadsmodel in 6 wanddiktes, waarbij twee 
opeenvolgende wanddiktes maximaal 4.0 van elkaar mogen verschillen (zie vgl. 
(3.6)): bij variatie van de diktes met stapgrootte 1.0, blijken alleen de ’oneven’ 
niveaus geselecteerd te worden; dit betekent dat volstaan kan worden met de 2258 
kandidaatpunten met stapgrooite 2.0 i.p.v. de genoemde 65449 ui% 3.3. i I 

Ad 2. 
Vanwege het grote aantal modeltermen en kandidaatpunten wordt het D-criterium 
als optimaliteitscriterium gekozen (zie Bijlage B). 
Uit de 6286 kandidaatpunten in zeven stralen wordt een proefopzet van 600 data- 
punten bepaald; uit de 2258 kandidaatpunten in zes diktes wordt een proefopzet 
ter grootte van 400 datapunten berekend. 
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Deze proefopzetten worden vervolgens gecombineerd tot een proefopzet van 2400 
datapunten in dertien onafhankelijke variabelen. Hierbij wordt elk van de 600 
stralen-combinaties vier keer gebruikt, steeds in combinatie met een andere set 
wanddiktes. Elk van de 400 wanddiktecombinaties wordt zes keer gebruikt, even- 
eens telkens in combinatie met een andere set stralen. Het combineren geschiedt 
z~dariig dat de d&!punter! ZQVPP! mnge!ijk over het genmetriegehied verspreid 
woruen. 

Van de resulterende proefopzet van 2400 klokken, elk beschreven door 13 onaf- 
hankelijke variabelen, worden vervolgens de eigentrillingsvormen behorende bij de 
eerste zeven eigenmodes, berekend door DYNOPT. 

3.4 Modelfitten. 

Nadat van 2400 klokken de zeven belangrijkste eigentrillingsvormen, genormeerd 
met de massamatrix als kern, berekend zijn, worden de 90 in tabel 3.1 gegeven 
knooppuntsverplaatsingen geselecteerd en onderworpen aan een regressie-analy- 
se. Hierbij wordt een volledig derdegraads poiynoommodei met interactietermen in 
dertien onafhankelijke variabelen gefit op de berekende knooppuntsverplaatsingen. 
CADE levert als uitvoer schattingen voor de modelcoëfficiënten en hun varianties, 
de door het regressiemodel voorspelde waarden van de knooppuntsverplaatsingen, 
en de in par. 2.5.2 beschreven statistische karakteristieken van het berekende mo- 
del. 

Daar er een reële kans bestaat dat de in par. 2.2.2 besproken tekenomslag daad- 
werkelijk plaatsvindt en zorgt voor slechte regressieresultaten, wordt nogmaals een 
regressie-analyse uitgevoerd met een iets gewijzigd normeringsvoorschrif. Voor 
deze gewijzigde normering wordt in enkele klokken een tekenomslag geforceerd, 
z.d.d. een vaste verplaatsingscomponent, bijv. de radiale verplaatsing van knoop- 
punt 2 (zie figuur 2.3), altijd positief is. Voor die vaste verplaatsingscomponent kan 
per mode een verschillende gekozen worden. Indien dit wenselijk is, worden her- 
normering en regressie vaker uitgevoerd. De normering die de beste regressiere- 
sultaten levert, wordt gekozen voor het definitieve benaderingsmodel voor de 
eigentrillingsvormen. Door hernormering worden bij de eigenmodes 2 en 4 aanzien- 
lijk betere regressiemodellen verkregen. 

Het resultaat van de regressie-analyse is een set van 90 polynoommodellen met 
doorgaans 180 tot 240 significante termen. De correlatiecoëfficiënt R2 varieert van 
0.98 t ~ t  rrtirider dar, 0.70; de slechtste resul?&en komen voor bij de hoGere knoop- 
puntsnummers van de eigenmodes 5, 6 en 7. De maximale afwijkingen tussen de 
m. b.v. DYNOPT berekende verplaatsingen en de m.b.v. de polynoomfuncties voor- 
spelde, liggen soms in de zelfde orde van grootte als de verplaatsingen. Op het 
eerste gezicht zijn dit niet zulke nauwkeurige resultaten. 

Uit de berekende knooppuntsverplaatsingen wordt de gehele eigentrillingsvorm als 
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functie van de slaglijncoördinaat x (zie figuur 3.1) geconstrueerd m.b.v. een spline- 
algoritme. De berekening van de eigentrillingsvormen met het opgestelde benade- 
ringsmodel duurt ca. 10% van de tijd die DYNOPT nodig heeft voor de berekenin- 
gen van dezelfde eigentrillingsvormen (op een Alliant FX-40/2). Toepassing van dit 
model, in combinatie met de benaderingsmodellen voor de eigenfrequenties en de 

n m n i n m  tiid ne ria nntimsliccrrinn \Ian klnkkan 721 @en fnïS@ tijdwinst opleveren. 
&I I ItJll 'y, que, 1 . 2  u w  u y u z  I I I I V V I  II '3 "UI I ..,V.... e.. --. --. . .-. -- 

Het is mogelijk dat na reconstructie van de gehele eigentrillingsvorm uit de knoop- 
puntsverplaatsingen, toch nog redelijk nauwkeurige resultaten verkregen worden. 
Dit kan gebeuren wanneer in alle knooppunten een relatief even grote afwijking in 
de verplaatsingscomponenten zit (deze schaalfactor tussen de m. b.v. DYNOPT be- 
rekende en de m.b.v. het model berekende trillingsvorm zal dan dicht bij l liggen, 
bijv. 1.2), of wanneer grote afwijkingen optreden op relatief onbelangrijke plaatsen 
van de klokwand. De test van het model, beschreven in het volgende hoofdstuk, 
zal een definitieve uitspraak over de kwaliteit van de uiteindelijke benaderingsmodel- 
len mogelijk maken. 
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In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe het opstellen van het benaderingsmodel 
voor de eigentrillingsvormen van klokken tot stand kwam. Nu zal het ontwikkelde 
model onderworpen worden aan een test. 

4.1 

De geometrie van een klok wordt beschreven m.b.v. zeven stralen en zes wanddik- 
tes. Bij gebruik van het ontwikkelde benaderingsmodel worden deze geometriepa- 
rameters gebruikt om de knooppuntscoördinaten, behorende bij een verdeling van 
het verticale profiel in 19 achtknoopselementen, te bepalen (zie figuur 2.3). Even- 
eens worden de geometrieparameters gebruikt voor de berekening van de negentig 
in tabel 3.1 vermelde knooppuntsverplaatsingen m. b.v. de bepaalde regressiepoly- 
nomen. Uit de coördinaten en de verplaatsingen van deze knooppunten wordt de 
volledige eigentrillingsvorm geconstrueerd d.m.v. een spline-algoritme. 

Om de nauwkeurigheid van het benaderingsmodel te beoordelen, worden honderd 
klokken gegenereerd, die alle in het in 3.3. I beschreven geometriegebied liggen, 
en waarvan de waarden van de stralen en de wanddiktes random gekozen worden. 
Van deze klokken worden de eerste zeven eigenmodes, weergegeven m.b.v. de 
twintig radiale en de twintig axiale verplaatsingen van de elementknooppunten op 
het klokmiddenvlak, berekend door DYNOPT en door het benaderingsmodel. De 
uitkomsten kunnen visueel met elkaar vergeleken worden door de door DYNOPT 
berekende en de door het model bepaalde eigentrillingsvorm van een klok in een 
figuur te tekenen, maar het is handig om er ook een kwantitatief waardeoordeel 
over uit te spreken. Omdat voor dit geval geen gestandaardiseerde statistische 
maat bestaat, worden analoge grootheden gedefinieerd. 

De typische fout e wordt gedefinieerd als een soort 'Mean Square Residual': 

met: 
i 
9r,dyn (i> radiale verplaatsing van het i" knooppunt, berekend door DYNOPT; 
9r.mod(i) radiale verplaatsing van het i" knooppunt, berekend door het model; 
qzdYn(i) axiale verplaatsing van het 1" knooppunt, berekend door DYNOPT; 

i volgnummer van de klok. 

volgnummer van het knooppunt op het klokmiddenvlak; 

I'\ n. :-i- * ~ w m l - m t . - i n  ton h t e Lnrr n n t  I n t  hor I/ nrl Ann,. h t mnrl l. ~z, inod~ i !  aAiait: $GI piaa ia i1  19 t a l  I I I& i RI iuûppui I L ,  UGI &GI I U  UUUI I I & L  I I luu&l, 

Deze foutmaat kan vergeleken worden met de vierkantswortel uit de gemiddelde 
kwadratensom van de knooppuntsverplaatsingen uit DYNOPT: 

I 20 
1 = 1 ... 100 
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Deze grootheden staan in een eenvoudige relatie tot een grootheid die vergelijk- 
baar is met de correlatiecoëfficiënt (zie Bijlage A): 

2 

2 - verklaarde hadratensom = 1 -[;I 
totale kwadratensom Pj - (4.3) 

Een verschi! met de corre!utIerin~fflclibnt Is dat deze grootheid niet gebaseerd is op 
voor net gemiciaeiae gecorrigeerde Kwadraiensommen, maar op ûqjecûiiigeeidz. 

Een testresultaat wordt acceptabel gevonden wanneer pi’ 2 0.99 ; dit komt overeen 

met 2 O.I. 
c j  

4.2 Testresul taten. 

Van honderd random gegenereerde klokvormen worden de eerste zeven eigentril- 
lingsvormen berekend m. b.v. DYNOPT en m. b.v. het ontwikkelde benaderingsmo- 
del. De nauwkeurigheid van het model verschilt sterk per eigenmode. Zo levert 
mode 4 gemiddeld de nauwkeurigste voorspellingen, mode 7 de onnauwkeurigste. 

De staafdiagrammen van figuur 4.1 laten per eigenmode de verdeling van over 
de klokken zien. Hierin is te zien dat de foutmaat E gemiddeld 10% van be- 
draagt, zodat de gemiddelde nauwkeurigheid van het model acceptabel genoemd 
kan worden. 

Figuur 4.2 toont enkele testklokken waarvan de eigentrillingsvorrnen gemiddeld 
goed benaderd worden door het model; figuur 4.3 toont enkele klokvormen waarbij 
het benaderingsmodel het laat afweten. Figuur 4.4 laat per eigenmode de nauwkeu- 
rigst benaderde eigentrillingsvormen zien; de slechtst voorspelde eigentrillingsvor- 
men (outliers) staan in figuur 4.5. 
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Figuur 4.4 Voorbeelden van door het model goed voorspelde trillingsvormen: 
___. m. b. v. DYNOPT berekende eigentrillingsvormen; 
1-4 m. b. v. het benaderingsmodel voorspelde eigentrillingsvormen. 
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- m. b. v. DYNOPT berekende trillingsvormen; 
- - - m. b. v. het benaderingsmodel voorspelde trillingsvormen. 
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In dit rapport is beschreven hoe een expliciet benaderingsmodel voor de eigentril- 
lingsvormen van een willekeurig gevormde luid- of carillonklok als functie van de 
klokgeometrie werd opgesteld. Hierbij werd gebruik gemaakt van de Optimal-De- 
sign-theorie en van regressie-analyse. Het model bepaalt per eigenmode de radiale 
en axiale verplaatsingscomponenten in enkele gunstig gekozen punten van het 
klokmiddenvlak, waarna de eigentrillingsvorm voor de gehele klok geconctriieerd 
wordt d.m.v. een spline-algoritme. Het model is geldig binnen een afgebakend, ruim 
geometriegebied. 

Het gebruik van het opgestelde model voor de evaluatie van de eigentrillingsvor- 
men kost slechts een fractie van de tijd die nodig is voor de EEM-analyse van de 
eigenmodes m.b.v. DYNOPT. Toepassing van het opgestelde model voor de eigen- 
trillingsvormen (in combinatie met de benaderingsmodellen voor de eigenfrequen- 
ties en de demping) tijdens de vormoptimalisering van klokken zal een zeer forse 
tijdswinst opleveren. 

De onnauwkeurigheid van het model, uitgedrukt in het kwadraat van de afwijking 
tussen de voorspelde en de EEM-verplaatsing, gesommeerd over de knooppunten 
van het klokmiddenvlak, bedraagt gemiddeld minder dan 1% van de totale kwadra- 
tensom van de EEM-verp!aatsingen. Dit is i.h.a. nauwkeurig genoeg om de globale 
vorm van de eigenmode te voorspellen. De gemiddelde kwaliteit van de voorspel- 
ling varieert per eigenmode. 

Wanneer bij gebruik van het model de voorspelde eigentrillingsvormen niet nauw- 
keurig genoeg blijken te zijn, worden de volgende mogelijkheden ter verbetering 
van het model voorgesteld: 

- Gebruik een ander normeringsvoorschrifl voor de eigentrillingsvormen. Hier- 
bij moet in de eerste plaats gedacht worden aan lengtenormering (zie par. 

- Beschrijf de trillingsvormen m. b.v. meer knooppuntsverplaatsingen dan de 90 
in tabel 3.1 vermelde. 

- Laat meer termen toe in het model (zie par. 3.2), bijv. vierdegraads termen. 
- Construeer de gehele eigentrillingsvorm uit de benaderde knooppuntsver- 

plaatsingen als functie van de baancoördinaat s i.p.v. de slaglijncoördinaat x. 

2.2.2). 

De beschreven procedure voor het opstellen van een benaderingsmodel voor de 
eigentrillingsvormen als functie van de geometrie van een constructie, is ook 
geschikt voor cindere consirticties dan klokken. 

, 
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A I .  Principe van regressie-analyse. 

Regressie-analyse is een wiskundig gereedschap voor het zo goed mogelijk in een 
analytisch functieverband gieten van een relatie waarvoor een set datapunten be- 
schikbaar is. Besproken wordt hier de univariate, lineaire regressie-analyse, zoals 
beschreven in het boek van Draper en Smith p j .  ünivariaai: wil zeggen aai er maar 
een afhankelijke variabele in de te bepalen relatie staat (meerdere onafhankelijke 
variabelen is wel mogelijk). Lineair wil zeggen dat het model dat op de datapunten 
gefit wordt, lineair is in de parameters: 

P 

met: 
Y afhankelijke variabele; 
x kolom met onafhankelijke variabelen; 

c 

[(x) 
e toevallige fout; 
i volgnummer van de meting; 
i volgnummer van de modelterm. 

@*I)-kolom met coëfficiënten van het model; 

@*I)-kolom met termen van het model; 

Wanneer nu n datapunten (&,yi) in (AI) worden gesubstitueerd, en het geheel in 

matrixnotatie geschreven wordt, volgt: 
) i = x c + g  

met: 

y 
x 
I e 

@*I)-kolom met waarnemingen van de afhankelijke variabele; 

(n*k)-matrix met de waarden van f (x )  in elk van de meetpunten; 

@*I)-kolom met toevallige fouten. 
De kleinste-kwadraten-methode minimaliseert de kwadratensom S van de toevallige 
fout naar de modelparameters: 

n 

Inversie van het stelsel normaalvergelijkingen (A4) levert de expliciete kleinste- 
kwadraten-schatter e voor de modelparameters 6: 
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kwadratensom vrij heidsgraden mean square 

regressie ssR = e TxT y -  P - 1  SSR MSR = - 
P-1 

SsE = SsT - SsR n - p  SSE MSE= - 
ri-p 

residu 

, tctaa! ss 7 -  -y’y-ny-2 - I 3 - 1  I 

e = [xTX]-lxTy (A51 

var (e) = [X~L(]-’ o2 (A61 

Aangetoond kan worden dat de variantiematrix van wordt geschat door: 

met 
o2 variantie van de toevallige fout e.  

Wanneer het gekozen model dezelfde vorm heeft als de werkelijke relatie, zal (A5) 
een zuivere, minimum-variante schatting voor de parameters leveren. 

De schattingen van de waarnemingen volgen uit: 

p =  XE (A71 

Het verschil e = y -  f tussen de gemeten en de geschatte waarnemingen heet de 
residuvector. 

Voor een vastgestelde combinatie van onafhankelijke variabelen & kan als volgt 

een voorspelde waarneming met variantie verkregen worden: 

90 = ETL(&) (A81 

var(9-J = f T&) W4-l I(&) cJ2 (A91 

i 

I 
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Enkele beoordelingscriteria voor een regressiemodel zijn: 
n 

i=l 
de totale variatie in de waarnemingen die verklaard wordt door het regressie- 
model. Bij perfecte voorspelling van de waarnemingen door het model is 
R2= 1 ; wanneer het model niets van de variatie in de waarnemingen verklaart 

- de variantie om de regressie; deze wordt geschat met het gemiddelde rest- 
kwadraat MS,. Hoe kleiner deze variantie, hoe nauwkeuriger de voorspelling. 

- de f-waarde van het model: F =  - MsR. Wanneer aangenomen mag worden 

dat de toevallige fout e een normale verdeling met gemiddelde O volgt, dan 
volgt F een f-verdeling met resp. @-I) en (n-p) vrijheidsgraden. Wanneer F 
een (a.d.h.v. tabellen vast te stellen) drempelwaarde van de f-verdeling over- 
schrijdt, wordt het regressiemodel significant geacht. In feite wordt op deze 
manier getoetst of MS, significant groter is dan MSE. 

De waarde van R2 moet echter met enige voorzichtigheid beschouwd worden. Door 
het aantal parameters p toe te laten nemen tot het aantal waarnemingen n kan R, 
kunstmatig naar 1 gebracht worden. Het model gaat dan ook de toevallige fouten 
verklaren, en dit is niet wenselijk. Ook de Mean Square van de residuen kan op 
deze wijze gereduceerd worden, terwijl de kwaliteit van het model niet verbetert. 
Daarom moeten alle drie genoemde criteria meegenomen worden in de beoorde- 
ling van een model. 

Ook kan de significantie, van een modeluitbreiding getoetst worden met de zgn. 
partiële f-toets. Stel er zijn twee modellen gefit op dezelfde set data: 

1 .  y =  ç, + cl <(x) + ... + cpfp(x) + e; regressie-analyse met gebruik van dit model 

= jï voor aiie i) is R ~ = o .  

MS, 

levert een kleinste-kwadraten-schatting el voor de modelparameters en een 

kwadratensom SS,, t.g.v. de regressie; 
2. y= ç, + cl t;(&) + ...... + cqfq(x) + e, waarbij g>p; regressie-analyse met 

gebruik van dit mode! !evert reap. SaR2. Opgemerkt moet worden dat de 

eerste p termen van 5 doorgaans andere waarden zullen hebben dan de 

termen van e,. 

De modeluitbreiding wordt een verbetering genoemd wanneer de correlatiecoëffi- 
ciënt toeneemt en het gemiddelde restkwadraat MSE afneemt. Wanneer echter de 
afname van de restkwadratensom SS, door de modeluitbreiding kleiner is dan MS,, 
zal R2 wel toenemen, maar MS, zal niet afnemen: de modeluitbreiding verklaart al- 
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leen toevallige fouten. Daarom is de partiële f-toets een belangrijk gereedschap. 

Wanneer de schatting sv voor de variantie van de toevallige fout gebaseerd is op u 

een F-verdeling met resp. (9-p) en v v vrijheidsgraden, dan volgt F =  

vrijheidsgraúen. 'Wanneer F een arempelwaarde Vafi de F-vz~deling overschrijdt, 
wordt de modeluitbreiding significant geacht. 

ssu2 - ss,, 
(9-P) SY 

A3. Het opbouwen van een regressiemodel. 

1 .  

2. 

3. 

4. 

Wanneer op een set datapunten een model met p parameters gefit wordt, zijn in 
principe P verschillende regressievergelijkingen mogelijk: elke parameter kan im- 
mers wel of niet in de vergelijking opgenomen worden. Om te bepalen welke van 
deze vergelijkingen 'de beste' is, zijn verschillende methoden ontwikkeld: 

alle mogelijke regressies: Alle regressievergelijkingen worden berekend 
met hun R2, IWS, en F-waarde; hieruit wordt de beste gekozen. Deze metho- 
de is omslachtig en kost (vooral bij grote p) zeer veel rekentijd. 
achterwaartse eliminatie: Gestart wordt met een regressiemodel dat alle p 
termen bevat. Per stap wordt voor elke term in het model de partiële F-waar- 
de berekend, alsof die term als laatste aan het model toegevoegd was; 
wanneer de laagste optredende F-waarde kleiner is dan een drempelwaarde, 
wordt de bijbehorende term uit het model verwijderd. Dit eliminatieproces 
wordt voortgezet totdat de laagste partiële F-waarde totdat de laagste optre- 
dende F-waarde groter is dan de drempelwaarde. Deze methode levert door- 
gaans goede regressieresultaten, maar kost veel rekentijd. 
voorwaartse selectie: Hier wordt het model vanaf niets opgebouwd. Per stap 
wordt voor alle niet in het model opgenomen termen de correlatie met de 
waarnemingen berekend; van de term die het sterkst gecorreleerd is met de 
waarnemingen, wordt de partiële f-waarde bepaald; wanneer deze een 
drempelwaarde overschrijdt, wordt de term in het model opgenomen. Het 
selectieproces wordt voortgezet totdat de sterkst met de waarnemingen ge- 
correleerde term een partiële í-waarde heeft die lager is dan de drempel- 
waarde. Deze methode kost relatief weinig rekentijd, maar houdt geen reke- 
ning met het effect van het toelaten van een term op de significantie van de 
reeds toegelaten termen, en leidt daardoor meestal niet tot de best haalbare 
resultaten. 
stapsgewijze regressie: Deze methode combineert de voordelen van voor- 
waartse selectie met die van achterwaartse eliminatie. Het model wordt vanaf 
de grond opgebouwd. Per stap worden de niet-significante modeltermen ver- 
wijderd op tiezelfde manier als bij ackterruâârtse eliminatie; vervolgens wcrdt 
de sterkst met de waarnemingen gecorreleerde term in het model opgeno- 
men, zoals beschreven bij de voorwaartse selectie. Meestal wordt tijdens het 
hele proces gerekend met een vaste f-drempelwaarde voor de selectie, en 
met een vaste drempelwaarde voor de eliminatie. Deze methode levert goe- 
de regressieresultaten op in relatief weinig rekentijd, en is daardoor de meest 
gebruikte methode. 



Veronderstel dat men data wil verzamelen om een regressiemodel te bepalen dat 
lineair is in de parameters, zoals beschreven in Appendix A. De vraag is welke 
combinaties van de onafhankelijke variabelen naar verwachting de beste regressie- 
resultaten op zullen leveren. 

ieis netter gjeiûïliiüieerd: G e g ~ i e l i  is eeli digeilieeli mû&i dat liaaï ve~wa~hiing 
bruikbaar is om een functioneel verband te benaderen. Gegeven is verder een ont- 
werpruimte x met r kandidaatpunten &, ... g,: dit zijn de toegestane combinaties 

van onafhankelijke variabelen waaruit de meetpunten gekozen zullen worden. Hier- 
uit moet nu de beste set van n combinaties gekozen worden. In de praktijk van een 
experiment is een proefopzet slechts uitvoerbaar wanneer elk van de meetpunten 
een geheel aantal keren geselecteerd wordt; men spreekt dan van een exacte 
proefopzet. Wanneer deze beperking wordt losgelaten, dus wanneer elk van de 
meetpunten een reëel aantal keren gekozen kan worden, spreekt men van een 
discrete proefopzet; de (niet gehele) aantallen replicaties zijn op te vatten als 
weegfactoren voor de bijbehorende meetpunten. Wanneer de ontwerpruimte niet 
bestaat uit een discreet aantal kandidaatpunten, maar uit een continu gebied, 
waarbinnen alle meetpunten toelaatbaar zijn, kan een zgn. continue proefopzet 
bepaald worden; de weegfactoren gaan nu over in een continue weegfunctie, die te 
beschouwen is als een kansdichtheidsfunctie. in het vervolg wordt aangenomen dat 
de proefopzet exact of evt. discreet is. 

De nauwkeurigheid van de te verwachten regressieresultaten wordt bepaald 
a.d.h.v. de nauwkeurigheid van de geschatte modelcoëfficiënten en van de door 
het regressiemodel voorspelde waarnemingen. De variantie van de geschatte coëffi- 
ciënten is gegeven in uitdrukking (A6), de variantie van de voorspelde observaties 
is volgt uit (Ag). In beide uitdrukkingen speelt de matrix M=[XTXJ' een belangrijke 
rol; om de varianties van de modelcoëffiënten en van de voorspelde observaties te 
minimaliseren, moet deze matrix 'zo klein mogelijk' gemaakt worden. Hiervoor zijn 
diverse criteria gedefinieerd, waarvan de belangrijkste zijn: 

D-optimaliteit: de determinant van M wordt geminimaliseerd; 
A-optimaliteit: het spoor van M is zo klein mogelijk; 
E-optimaliteit: minimalisering van de grootste eigenwaarde van Ad; 
G-optimaliteit: de grootste variantie van de responsschattingen wordt 
geminimaliseerd; 
V-optimaliteit: minimalisering van de variantie, gemiddeld over alle kandidaat- 
punten; 
J-optimaliteit: de gemiddelde som van steekproefvariantie en systematische 

minimaal. 
variantie (de :estktvad:2tensûm) L'2ÍÌ de obse:\\laties ir; de kândidââ:pÜi;:ei; is 

De keuze van het criterium dat in een specifiek probleem gekozen wordt, is 
afhankelijk van: 

- het gebruiksdoel van het model: wanneer men het relatieve belang van de 
parameters van het model onderzoekt, is het D-criterium zeer geschikt. 
Wanneer men zo nauwkeurig mogelijke voorspellingen van de waarnemin- 
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gen beoogt, kan men beter voor het G- of het V-criterium kiezen. 
de mate van zekerheid die men bezit over het te kiezen model: wanneer de 
geschiktheid van het model onzeker is, wordt het J-criterium aanbevolen. 
Hiermee worden robuuste proefopzetten gegenereerd die betrekkelijk 
ongevoelig zijn voor misspecificaties in de modelvorm. 

het D-criterium het kortst, bij net &criterium net iangst. Bij zeer grote probie- 
men geeft alleen het D-criterium nog aanvaardbare rekentijden. 

de -r-n++n y1 U U L L G  bal r - n  I ha+ I I U C  ~n+im~licnrinncr\rrihlPPm: U p r i l  I IUIICIVI I E  iyuym UUIVVI I I & ygkpnfijd is bij gebruik i/an 

De bekendste algoritmen die gebruikt worden voor het bepalen van een optimale 
exacte of discrete proefopzet, zijn uitwisselingsalgoritmen. Hierbij wordt gestart met 
een willekeurige initiële proefopzet. Vervolgens wordt dat punt aan de proefopzet 
toegevoegd dat een maximale afname van het criterium tot gevolg heeft, waarna 
het punt uit de proefopzet verwijderd wordt dat aanleiding geeft tot de kleinste 
toename van het optimaliteitscriterium. Op dit principe bestaan verschillende 
varianten. 

Wanneer een optimale proefopzet berekend is, moeten metingen of simulaties uit- 
gevoerd worden in de geselecteerde punten, waarna d.m.v. regressie-analyse 
schattingen voor de modelparameters en de waarnemingen gedaan kunnen 
worden. 



Bijlage C WELATIE TUSSEN RADIALE EN AXIALE VERPLAAT- 
SING BIJ DUNWANDIGE SCHAALCONSTRUCIES 

Beschouwd wordt een dwarsdoorsnede van een dunwandige, axiaalsymmetrische 
schaalconstructie in een vlak dat de symmetrie-as bevat (zie figuur Cl). Onderzocht 
wordt het verband tussen de radiale en axiale verplaatsingscomponenten van een 
punt van het 'middenvlak' van de schaal (aangegeven met een streeplijn). Hiertoe 
wordt langs dit middenvlak een baancoördinaat s gedefinieerd en in elk punt de 
verplaatsingen in radiale (9,) en axiale richting (q,). De hoek die de raakkegel aan 
het middenvlak met de symmetrie-as maakt, wordt a genoemd. 

I \ \  

Figuur Cl Dwarsdoorsnede van een Figuur C2 Trilling van het schaal- 
dunwandige schaal midden vlak 

Beschouw nu twee dicht bij elkaar gelegen punten A en B op het middenvlak, en 
hun positie in de uiterste stand van een trilvorm (zie figuur C2). Uit de figuur blijkt: 

q , ( s + A s )  - A r  = -Ar ,  + q,(s) =. q , ( s + A s )  - q,(s) = A r -  Ar, (cl) 

Bij lineaire buigingsproblemen wordt aangenomen dat het middenvlak rekvrij is. 
Wanneer deze aanname ook hier wordt gedaan, betekent dit dat: 

A s ,  = AS (C3) 

Hiervan gebruik makend volgt uit (Cl) en (C2): 
AG, = qr(s+6c)  - q;(sj = As(jsiiiu - S i i ì a o )  

A s ,  = q,(S+AS) - qz(S)  = AS(COSa - C O S a o )  

(C4) 

Wanneer de uitdrukkingen (C4) en (C5) op elkaar gedeeld worden, volgt: 
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In het limietgeval As -. O gaan de differentiequotiënten over in afgeleiden: 
dqz dr, - -  - -  
cis dzo 

Integreren levert: 

dq, 
ds 

Dus: 

Uitdrukking (C8) laat zien dat onder aanname (C3) de verplaatsing in axiale richting 
bepaald kan worden uit de verplaatsing in radiale richting en de geometrie van het 
schaalmiddenvlak. 

I 

I 



Bijlage D WEGRESIE MET VAWlA5Eh NQWMEWINGS- 
VOORSCHRIFT 

Gegeven is een eigenvector g - met m componenten, die afhankelijk is van de ont- 

werpvariabelen weergegeven door kolom 8. 

Gepooad 1 wordt om op n willekeurig genormeerde? gemeten eigenvectoren 

g1 - (xl) ... q,,(X,) - een model q*(x) - te fitten waarbij de schaalfactor sf van de norme- 

ring als variabele wordt meegenomen tijdens de regressie. Het model is lineair in 
de parameters: 

si*(&) = CiO + ciy(y(x) + ... + + ... + C/-Jp(x) (DV 

met: 

Qi*(x) 

Cu 

Gj (x) 

model voor I" verplaatsingscomponent, i = 1 ... m 

je modelparameter voor verplaatsingscomponent i, j = O...p 
je modelterm voor verplaatsingscomponent i , j = O..+ 

De kwadratische modelfout E wordt gedefinieerd als: 
n m  

met: 
k volgnummer van de meting 
i 
9, 
sfk 

g; 

volgnummer van de component van de eigenvector 
gemeten I" component van de k" gemeten eigenvector 
schaalfactor t.b.v. de normering van de k" gemeten eigenvector 

door het model voorspelde 1" component van de k" gemeten eigen- 
vector 

Differentiatie naar sfk levert het optimale normeringsvoorschrif: 

De waarden van 9, zijn bekend uit de metingen, de waarden van qjk* niet: deze zijn 
immers afhankelijk van de nog te bepalen modelcoëfficiënten cy, j = 1 .. p. 
Voor de regressie-analyse moet de afgeleide van de errorfunctie E naar elk van de 
modelcoëfficiënten cy gelijk zijn aan O: 

I 
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Substitutie van (D3) in deze uitdrukking levert: 

Het volledige regressieprobleem behelst (m*@ + 1) vergelijkingen van het type (D4); 
in elk van deze vergelijkingen zitten alle modelparameters cii lineair verwerkt. Dit 
betekent dat de te inverteren matrix maximale bandbreedte heeft, zodat de 
berekening veel tijd vergt. Voor het opstellen en het oplossen van (D4) is geen 
standaardprogrammatuur beschikbaar. 
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