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Samenvatting 1 

Samenvatting 

In het STW-project "Modelvorming en optimalisering van het klankspectrum van 
1.i&kenf1 wgy& getracht het klankspectrum vm Ppn klnk t p  mndellerpn en te nptimnliwrpn- 

Het klankspectrum van een klok is het hoorbare deel van het geluid dat door de beweging 
van de geëxciteerde klokwand wordt uitgezonden. De eigenschappen van het klankspectrum 
zullen geoptimaliseerd worden door de corresponderende eigenschappen van de dynamische 
respons van de klokwand te optimaliseren. Hiervoor moet de respons van de klokwand na 
aanslag met een klepel bepaald kunnen worden voor een willekeurig gevormde klok en 
klepel. Om de dynamische respons van de klok t.g.v. de klepelaanslag te kunnen bepalen, 
wordt de botsing tussen klok en klepel gemodelleerd m.b.v. het contactmodel van Hertz. 
Naast deze veronderstelling worden er nog enkele veronderstellingen gedaan m.b.t. de 
modellering van de dynamische respons van een klok. 

Het model voor de dynamische respons en de gemaakte veronderstellingen zullen moeten 
worden gevalideerd door de numerieke berekeningen te vergelijken met metingen. Daartoe 
wordt eerst het contactmodel van Hertz gevalideerd door metingen te verrichten aan een 
opstelling waar een kogel op een balk botst en deze te vergelijken met simulaties. 
Het contactmodel van Hertz beschrijft de botsing tussen de kogel en de balk goed, zowel 
voor een loodrechte botsing als voor een botsing onder een kleine hoek. 

Vervolgens worden metingen en simulaties gedaan aan een kleine terts klok, die door een 
klepel wordt geëxciteerd, om de modellering van de responsberekening te valideren, 
aangenomen dat het cont actmodel van Hertz voldoet. 
De versnelling van de klepelbol blijkt, na een aantal correcties in de simulatie-invoer, bij 
de simulaties en de metingen goed overeen te komen. De versnellingen van de klok blijken 
onder dezelfde condities 40% hoger dan de resultaten van de simulatie te zijn. Deze 
afwijking wordt hoogstwaarschijnlijk door een fout in de simulatieprogrammatuur 
veroorzaakt. De gemeten contacttijd komt goed overeen met de simirlaties. 
De modellering van de klepel a l s  star lichaam, blijkt niet geoorloofd te zijn. De flexibiliteit 
van de klepel veroorzaakt twee maxima in het gemeten versnellingssignaal van de 
klepelbol. 
Door de ruwe vorm van de klepelbol wordt de veronderstelling van het contactmodel van 
Hertz dat het contactoppervlak volledig glad is, geweld aangedaan. Er kan dan ook geen 
sprake zijn van eenduidige hoofdkromtestralen van het contactpunt op de klepelbol. 
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Symbolen 

a 
A 

b 

bi 
B 
C 

C ,., 
C 

grootste straal van de contactellips 
dwarsdoorsnede van de bail 
constante 
breedte van de balk 
kleinste straal van de contactellips 
demping van eigenmode i 
constante 
dimensieloze plaat scoördinaat 
voortplantingssnelheid van een drukgolf 
kolom met coordinaten van het contactpunt op de klokwand 

contactpunt op de klokwand 
constante 
const ante 
elasticiteit smodulus 
gereduceerde elasticiteitsmodulus 
eigenfrequentie 
contact kracht 
component van de contactkracht in de richting van de normaal 
gravi t at ieversnelling 
hoogte van de balk 
oppervlaktetraagheidsmoment van de balkdoorsnede 
massatraagheidsmoment van de klepel om het draaipunt O 
constante van Hertz 
configuratie- en materiaalconstante 
afstand van het draaipunt O van de klepel tot het contactpunt op de klepel 
afstand van het draaipunt O tot het zwaartepunt van de klepel 
lengte van de balk 
massa vari de kogel of de klepel 
normaalvector op het raakvlak aan de klokwand 
draaipunt van de klepel 



5 Symbolen 

VO 

verplaatsing van punt met coordinaten c in de r-richting 

verplaatsing van punt met coordinaten c in de z-richting 
- 
a. 

gegeneraliseerde krachten 
5blaiLl  v a n  ut: KWgel 

hoofdkromtestralen van lichaam i 
rolstraal 
welvingsstraal 
int egrat ievariabele 
tijdsafhankelijke amplitude van eigenmode i 
ti jdsvariabele 
begintijdstip van de botsing 
kinetische energie van de balk 
beginsnelheid, waarmee de kogel op de balk botst 
beginsnelheid, waarmee de klepel op de klokwand botst 
potentiële energie van de balk 
verplaatsing van punt x = cL van de balk 
verplaatsing van punt C van de klokwand met coordinaten c 

-l-....l __^_ 1- 1 ---- 1 

V 
wi(cL,t) 

Wi(C,t) a. ... 

X 

Xi(x) 
Y 

4) 

P 
Pi 

a0 

in de richting van de normaal it. 
verplaatsing van de kogel 
verplaatsing van het contactpunt op de klepel in de richting van de normaal it 
plaatscoördinaat 
eigenmode van de balk 
omhullende van het versnellingssignaal van het midden van de balk 

samendrukking tussen kogel en balk of tussen klepelbol en klokwand 
hoek tussen z-as en de as van de klepel als deze de klokwand net raakt 
hoek tussen de r-as en de normaal it 
hoek tussen de snelheidsrichting van het contactpunt op de klepel en de 
normaal op de klokwand in het contactpunt 
eerste vaïiatie 
virtuele verplaatsing van de balk 
virtuele arbeid, verricht door niet-conservatieve, externe krachten 
tijdsverschil 
hoek tussen z-as en positie van de klepel 
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a 
B 
a 
a 
a" 
a' 

massaverhouding 
welvingsverhouding 
van welvingsverhouding afhankelijke constante 

dwarscont ract iecoëfficiënt 
van weivingsverhouding aÎnänkelijiire cónsiánie 

dichtheid 
hoekverdraaiing van de klepel tijdens de botsing 
hoeksnelheid, waarmee de klepel op de klokwand botst 
Hertze spanning 

int egratievariabele 
modale demping 
eigen hoekfr equen t ie 
gedempte eigenhoekfrequentie 

Not at ie 

scalar 
vector 
eerste afgeleide naar de tijd 
tweede afgeleide naar de tijd 
tweede afgeleide naar de plaats 

ide partitiële afgeleide naar a 

eerste afgeleide naar a 

afgeleide van A naar a 
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Dit is het afstudeerrapport van mijn opleiding tot werktuigkundig ingenieur aan de 
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Inleiding 

1.1 Inleiding 

in het STW-project "Modelvorming en optimalisering van het klankspectrum van 
klokken" wordt getracht het klankspectrum van een klok te modelleren en te optimaliseren. 
Het klankspectrum van een klok is het hoorbare deel van het geluid dat door de beweging 
van de geëxciteerde klokwand wordt uitgezonden. De eigenschappen van het klankspectrum 
zullen geoptimaliseerd worden door de eigenschappen van de dynamische respons van de 
klokwand te optimaliseren. Hiervoor moet de respons van de klokwand na aanslag met een 
klepel bepaald kunnen worden voor een willekeurig gevormde klok en klepel (fig. 1.1). 

5g.w 1.1 Czri!!on%!ok met E!epel 

In dit hoofdstuk worden eerst de eigenschappen van de responsie van de klok, in het 
bijzonder de kleine terts klok waaraan metingen verricht worden, behandeld. Daarna wordt 
de modellering en optimalisering van de dynamische respons gepresenteerd. Als laatste 
wordt de doelstelling van het onderzoek uiteengezet. 
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1.2 De responsie van een kleine terts klok 

Het klankspectrum van een klok is het hoorbare geluid dat door de klok uitgestraald 
wordt, en wordt in grote mate bepaald door de aanwezigheid van een groot aantal 
-mruchilleride eigemmdes in de dynamjschc! respons van die klok: na aanslag met een klepel 
of speelhamer. Elke eigenmode straalt een toon uit met een bepaalde frequentie. Deze 
uitgestraalde toon heet een partiaal. Alle hoorbare partialen tezamen vormen het 
klankspectrum van een klok. 
In tabel 1.1 zijn de modale structurele eigenschappen van de responsie van een klok en de 
corresponderende eigenschappen van het bijbehorend klankspectrum weergegeven. 

~~ 

structurele eigenschappen van klok eigenschappen klankspectrum 

eigenfrequentie 
verhouding van eigenfrequenties 
amplitude en stralingsefficientie eigenmode 
materiaal- en stralingsdemping en amplitude 

en de eigenfrequentie 

toonhoogte (absoluut) 
toonstructuuï (ïelatief) 
sterkte partiaal 

uitklinktijd partiad 

tabel 1.1 Modale structurele eigenschappen van de responsie van een klok en 

de corresponderende eigenschappen van het bijbehorend klankspectrum 

In tabel 1.2 is de toonstructuur van de beschikbare kleine terts klok gegeven voor de 
laagste zeven partialen. Deze zeven partialen zijn het belangrijkste, omdat deze het sterkst 
geëxciteerd worden en het langzaamste uitdempen. Bovendien kunnen slechts de eerste vijf 
gestemd worden. De toonstructuur is voor gelijkvormige klokken hetzelfde. Alle 
gelijkvormige klokken hebben daarom ook dezelfde naam. De toonhoogte is bij 
gelijkvormige klokken omgekeerd evenredig met de afmetingen van de klok. De beschikbare 
Hok heeft em mmddia=eter vaii 0.8 m. Indien de rncxkhrneter verdiijbeld wordt, zilYen 
de eigenfrequenties gehalveerd worden. 

Tevens zijn in tabel 1.2 de partiaalcodes gegeven. De codes beschrijven de vorm van de 
eigenmodes die corresponderen met verschillende partialen. Elke eigenmode van een klok 
bestaat uit een combinatie van een trillingsvorm in het verticale vlak, aangegeven met een 



Hoofdstuk 1: Inleiding 10 

hoofdletter, en een trillingsvorm in het horizontde vlak, gekenmerkt door een cijfer 
(fig. 1.2). Dit cijfer komt overeen met de helft van het aantal buiken of knopen in de 
horizontale trilvorm. 

partiad part iaalcode toons t ruct uur 

grondtoon 
priem 
terts 
quint 
octaaf 
duodeciem 
dubbeloctaaf 

H-2 
F-2 
1-3 
11-3 

I 4  
1-5 

1-6 

1 
2 
2.4 
3 

4 
6 
8 

tabel 1.2 De zeven belangrijkste partialen voor de kleine terts klok 

met bijbehorende partiaalcodes en toonstructuur 

Het aanslagpunt op de klokwand is mede bepalend voor het klankspectrum, aangezien bij 
een aanslag in een knoop van een trilvorm, deze trilvorm met bijbehorende frequentie niet 
of nauwelijks wordt geëxciteerd. 

(a) Horizontale 
eigenmodes 

(b) Verticale 
aigenmûdes 

figuur 1.2 

2 3 4 

p\ 
i ‘ a  

5 

H F I I I  
Horizontale en verticale eigenmodes voor de kleine terts klok 

6 

111 
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Ook de contacttijd van de botsing tussen klepel en klokwand is van belang. Bij een langere 
contacttijd, wat overeenkomt met een lagere beginsnelheid van de botsing, zullen de 
laagfrequente partialen het sterkst geëxciteerd worden. Dit resulteert in een warmere en 
stuggere klank. Bi j  een korte contacttijd t.g.v. een hoge beginsnelheid zullen de hogere 
frequenties relatief sterker geëxciteerd worden, wat een scherpere en heidere Hank oplevert. 

1.3 De modellering en optimalisering van de dynamische respons 

Om de dynamische respons van de klok te kunnen optimaliseren moet eerst de 
geometrie van de klok en de klepel gemodelleerd worden. Van dit model van de klok en de 
klepel wordt daarna de dynamische respons berekend, d.w.z. eigenmodes, eigenfrequenties, 
de amplitude en de demping van de eigenmodes. De berekening van de dynamische respons 
van de complexe geometrie van de klok gebeurt met de Eindige Elementen Methode, 
waarbij de vervorming van de klokwand lineair elastisch wordt verondersteld. De klepel 
wordt verondersteld zich als star lichaam te verplaatsen en de botsing tussen de klok en de 
klepel wordt gemodelleerd m.b.v. het contactmodel van Hertz. Met deze modellering kan 
de contactkracht die optreedt bij de botsing tussen klok en klepel bepaald worden, waarna 
de dynamische respons berekend kan worden [Roozen-Kroon, 19901. 
Uit de modale eigenschappen van de dynamische respons worden vervolgens de te 
optimaliseren eigenschappen van het klankspectrum van de klok bepaald. 

1.4 De doelstelling 

De doelstelling van deze afstudeeropdracht is de experimentele validatie van de 
modelvorming van de dynamische respons van een klok, geëxciteerd door een klepel. De 
opdracht wordt in twee delen opgesplitst. 
Allereerst de validatie van het gebruik van het contactmodel van Hertz om de botsing 
tussen een klok en een klepel te modelleren. Het contactmodel van Hertz is opgesteld voor 
een statisch contact, waarbij het contact tussen twee lichamen langs de normaal 
plaatsvindt. Beide veronderstellingen wordt geweld aangedaan bij de botsing tussen een 
Hepel e= eex Hok. 
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Het tweede gedeelte van de opdracht bestaat uit het valideren van de modellering van de 
respons van de klok en de klepel. Hierin is een aantal veronderstellingen gedaan, te weten: 

- 
- 
- 
- Het contactgeluid van de botsing, thermische verliezen, luchtwrijving 

De beweging van de klok kan modaal worden beschreven. 
De klepel beweegt als star lichaam. 
De contactkracht werkt in de richting van de beginsneïraeid. 

lagerwri jving en ophangverliezen worden verwaarloosd. 

Om het eerste gedeelte van de doelstelling te bereiken, is een simdatieprogramma 
beschikbaar, dat de loodrechte botsing tussen een kogel en een opgelegde balk beschrijft. 
Hierin wordt de botsing gemodelleerd m.b.v. het contactmodel van Hertz. Een kogel-balk 
opstelling is ontworpen om metingen te verrichten t.b.v. de validatie van het contactmodel 
van Hertz voor de dynamische botsing tussen de kogel en de balk. Tevens wordt onderzocht 
wat de invloed is van een botsing onder een kleine hoek, en of het contactmodel de botsing 
dan nog goed beschrijft . 
In het tweede gedeelte van dit rapport worden metingen aan de kleine terts klok beschreven 
en vergeleken met simulaties, met a l s  doel de modellering van de respons met bijbehorende 
veronderstellingen te valideren, aangenomen dat het contactmodel van Hertz voldoet. 
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Botsing van een kogel op een opgelegde balls 

2.1 Inleiding 

Het contactmodel van Hertz gaat uit van een loodrecht en statisch contact. Bij de 
klok-klepel situatie zal het contact niet-loodrecht (fig. 2.la) en dynamisch zijn. Om het 
Hertze contactmodel bij een dynamisch en niet-loodrecht contact te valideren, alsmede om 
enige vaardigheid met de meetapparatuur te  krijgen en een meetprocedure te ontwikkelen, 
zijn eerst metingen aan een kogel-balk opstelling (fig. 2.lb) verricht. 

raakvlak aim do klok iii liet contactpunt g 
- 11 . 

figuur 2.la 

/ 
Krachten uitgeoefend door de klepel op de klokwand 

Bij de kogel-balk opstelling zal een kogel met een straal r met beginsnelheid vo op een 
opgelegde balk, met afmetingen lengte L, breedte b en hoogte h, botsen (fig. 2.lb). 
De resultaten van de simulaties en de metingen zullen in dit hoofdstuk besproken worden. 

figuur 2.lb 

O 

Configuratie van kogel en balk 
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2.2 De bepaling van de contactkracht 

Bij een loodrechte botsing van een kogel op een opgelegde balk (fig 2 . 1 ~ )  is de 
verplaatsing van de kogel te schrijven als een functie van de onbekende contactkracht F(t) 
tiissen de kogel en de balk: 

t r 
1 

w2(t) = vo (t-to) -- m 1 d r  1 F(s)ds 

-to s=t O 
t 

1 = v0 (t-to) - 1 F(T)(t-T)dT 
r=tO 

W&) = 0 met beginconditie: 

waarin wa(t) = verplaatsing van de kogel 
VO 

to 
m 
F(t) = contactkracht 

= beginsnelheid van de botsing 
= begintijdstip van de botsing 
= massa van de kogel 

Hierbij wordt verondersteld dat de kogel als star lichaam beweegt. 

figuur 2.lc Centrale, transversale botsing van een kogei op 

een opgelegde balk 
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De transversale verplaatsing van de balk wl(x,t) wordt modaal geschreven als de 
superpositie van de eigenmodes: 

m 

i =1 
waarin Xi(X) = ie eigenmode van de balk 

Si(t) = tijdsafhankelijke amplitude van de ie eigenmode 

Uit de oplossing van de partiële differentiaalvergelijking voor de vrije transversale trilling 
van de opgelegde balk volgt (Appendix A): 

sdt) = siOe (iWit) + siIe("W?) 

- W. - 1 waarin (ipÏ 
T p A  

i=l,m 

eigenhoekfrequentie 
dichtheid van de balk 
dwarsdoorsnede van de balk 
elasticiteitsmodulus van de balk 
oppervlaktetraagheidsmoment van de balkdoorsnede 

(2.3a) 

(2.3b) 

M.b.v. de bewegingsvergelijkingen van Lagrange kan de tijdsfunctie Si(t), na excitatie door 
de kogel, bepaald worden als functie van de onbekende contactkracht (Appendix A). Door 
deze uitdrukking te substitueren in (2.2) kan de verplaatsing van de balk als functie van de 
onbekende contactkracht uitgedrukt worden (A.12). 

Voor zowei de kogel a is  de baik is de verpiaatsing aïs functie van de onbekende 
contactkracht Fit> bepadd. Voor de bepaling van de onbekende contactkiacht is em 
modellering van het contact noodzakelijk. Als modellering is het contactmodel van Hertz 
gekozen. De samendrukking van de beide lichamen wordt door het contactmodel van Hertz 
aan de contactkracht gekoppeld. De beide lichamen worden ter plaatse van het contact 
m.b.v. hoofdkromtestralen beschreven. Het contactoppervlak zal ellipsvormig zijn. 
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De veronderstellingen, waarvan bij dit model wordt uitgegaan, zijn: 
- 
- 
- 
- 
- 
- De vervorming is (quasi-)statisch. 

De materialen van de contactlichamen zijn homogeen en isotroop. 
In het contactoppervlak treden uitsluitend normaalspanningen op. 
Oppervlakken zijn ter plaatse van het contact volledig glad. 
De cont actlichamen worden niet piastisch vervormd. 
Het contactoppervlak is klein t.o.v. de afmetingen van beide lichamen. 

De relatie tussen de samendrukking van beide lichamen en de contactkracht langs de 
normaal van het gezamelijke raakvlak (fig. 2.2) wordt beschreven door het contactmodel 
van Hertz [Schouten, 19831: 

F(t) = kalq5(t) 
waarin F(t) = contactkracht 

a(t) = samendrukking 
k = constante van Hertz 

figuur 2.2 Twee lichamen in contact 
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De constante van Hertz is gedefinieerd als: 

1 1 1  waarin -=-+-  * 
'1 '2 

1 1 1  
R = q + l .  r2 

r., r.' = hoofdkromtestralen van lichaam i 

r en R zijn zodanig dat de welvingsverhouding IE 

1 1  * 

uK, pK = van K afhankelijke constante 

waarin E,, ui 
Ez 1 
= elasticiteit smodulus , dwarscontr xoeff. 

=R>1 
r 

lichaam i 

Bij  de botsing tussen een kogel en een balk zal de vervorming niet statisch zijn. Toch kan 
het model ook op dynamische situaties toegepast worden, indien de contacttijd lang genoeg 
is om een (quasi-)statische spanningstoestand in beide lichamen te laten ontstaan 
[Hunter, 19571. Uit de resultaten van de metingen aan de kogel-balk opstelling zal moeten 
blijken of het contactmodel voor een kortstondige, dynamische botsing mag worden 
gebruikt. 

De samendrukking c(t) tussen kogel en balk wordt benaderd door de verschilverplaatsing 
van de massamiddelpunten van de kogel en de opgelegde balk: 

a(t) = w&t) - w,(cL,t) 
I 

waann -x, = Cal 

= coordinaat van het contactpunt op de balk 
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Substitutie van (2.1), (A.12) en (2.4) in (2.6) levert een relatie, waarin de kracht als functie 
van de tijd als enige onbekende overblijft: 

waarin W.= 1 1  w . J q  

Deze vergelijking is niet analytisch oplosbaar. Een benadering voor de contactkracht F(t) 
wordt echter gevonden door de vergelijking op discrete tijdstippen op te lossen, gebruik- 
makend van de begincondities v(t0) = VO) wi(x,to) = O, wz(t0) = O en F(t0) = O. Hierbij 
wordt de tijd opgedeeld in equivalente tijdsintervallen ter grootte At. De contactkracht 
wordt per interval gelineariseerd: 

F(t) = F((i-1)At) + &(F(iAt) - F((i-1)At)) [t - (i-l)At] 

met t E [(i-i)At, iAt] 

De contactkracht kan per tijdstap successief uit de berekende contactkracht op de 
voorgaande tijdstappen berekend worden. Voor de simulatie van de botsing van een kogel 
die loodrecht op een opgelegde balk botst, is een computerprogramma geschreven. Het 
simulatieprogramma [Roozen-Kroon, 19901 lost (2.7) op voor gegeven configuratie- en 
materiaalparameters, beginsnelheid, tijdstapgrootte en aantal eigenmodes. De uitvoer 
bestaat uit de contactkracht, verpiaatsingen, sneïheden en versneïiingen van kogei en ~CK. 
Dit programma is gebruikt voor de simulatie van de botsing van een kogel op een opgelegde 
balk. 
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2.3 De kogel-balk opstelling 

2.3.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt de kogel-balk opstelling besproken. De afmetingen van de 
kogel en balk worden bepaald, de constructie wordt besproken en de meetapparatuur wordt 
gekozen. 

2.3.2 Configuratie- en materiaalparameters 

Voordat de simulaties gepresenteerd worden, wordt de kogel-balk opstelling, 
waaraan gemeten zal worden, besproken. De afmetingen van de kogel en de balk dienen aan 
bepaalde voorwaarden te voldoen. Ten eerste moeten volgens het contactmodel van Hertz 
de afmetingen van beide lichamen groot zijn t.0.v de diameter van de contactellips. Als 
tweede voorwaarde dient de theorie, die de beweging van een opgelegde balk beschrijft, 
geldig te zijn. Aangezien de metingen aan de kogel-balk opstelling ook gebruikt worden om 
ervaring te krijgen met de meetprocedure die later bij de klok-klepel opstelling gebruikt 
wordt, is het zaak om enige overeenkomst te krijgen tussen de kogel-balk opstelling 
enerzijds, en de klok-klepel opstelling anderzijds. Daartoe wordt als derde eis gesteld dat 
de verhouding van de versnellingen van kogel en balk enerzijds, en klepel en klok 
anderzijds, ongeveer gelijk is. Aangezien de versnellingen nog gemeten moet en worden, 
wordt deze eis omgezet in een hiervan afgeleide soortgelijke eis dat de verhouding van de 
trillende massa's ongeveer gelijk is. In appendix B worden deze eisen verder uitgewerkt, 
resulterend in de volgende waarden voor de afmetingen: 

r = 0.043 m 
b = 0.120 m 
L = 1.400 m 
h = 0.040 m 

De kogel en de balk zijn vervaardigd uit Staal 37. De elasticiteitsmodulus, dwarscontractie- 
coëfficiënt en de dichtheid voor Staal 37 zijn: 

A .  a A.' -7 I -7 H* = %.IU*lUl' n/ma 
I 

V =  0.28 
p =  7850 kg/mJ 

Voor de beginsnelheid vo = 0.5 m/s genomen. Bij  deze snelheid treedt nog geen plastisch 
vervorming op tijdens de botsing. De gravitatieversnelling is buiten beschouwing gelaten, 
omdat bij de metingen de kogel horizontaal tegen de balk zal botsen. 
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2.3.3 Constructie 

Fig. 2.4 toont de kogel-balk opstelling, waaraan de metingen zijn verricht en 
waarvoor de simulaties zijn uitgevoerd. De balk (1) is opgelegd m.b.v. twee bladveren (2). 
Deze zijn buigslap, maar sterk in het vlak van de bladveer. De verpiaatsing in iengte- - 

richting is onderdrukt m.b.v. twee aanslagen (3) aan de uiteinden van de balk. Dit geheel is 
aan een muur (4) bevestigd. Deze muur mag bij goede benadering als vaste wereld 
beschouwd worden, zoals ook uit latere metingen zal blijken. De kogel (5) is d.m.v. twee 
koorden (6) aan twee buigstijve cylinders (7 )  bevestigd, die op hun beurt weer aan de muur 
vast zitten. Gebruik makend van twee lijnspanners (8) kan het contactpunt van de botsing 
nauwkeurig worden ingesteld. In de cylinders zijn extra tapgaten geboord om de kogel 
onder een hoek tegen de balk te kunnen laten botsen, zodat de invloed van een niet- 
loodrechte botsing tussen de kogel en de balk op de versnellingen van de kogel en de balk 
gemeten kan worden. Bi j  de klok is immers ook een hoek aanwezig tussen de 
snelheidsrichting van het contactpunt op de klepelbol en de normaal op de klokwand in het 
contactpunt (fig. 2.h) .  

1. t r d o n n a ú x  24 (V) geiijiiopaaninP 1- batterij 

2. kogel 

3. b8lk 

R2 v .  =- 
uit R~+% * ‘batterij 

figuur 2.5a Electrisch circuit 

van electro-magneet 

figuur 2.5b Electrisch circuit voor 

meting van de contacttijd 

Om de kogel met bekende snelheid tegen de balk te laten botsen wordt gebruik gemaakt 
van de wet van behoud van energie. De bogei wordt vanuit stlistand iosgeiaten en zal, 
Q ~ B ~ I -  invloed van de zwaaltekracht, tegen de b a k  botsen. Om de kogel vanuit stilstand te 
laten vallen is deze bevestigd aan een electromagneet (9), die door een schakelaar 
uitgeschakeld kan worden (fig. 2.5a). De electromagneet is via een frame (10) aan de muur 
bevestigd. In Appendix C is de relatie tussen de snelheid van de kogel bij het begin van de 
botsing en de valhoek afgeleid. 
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figuur 2.4a Meetopstelling 

/ 

figuur 2.4b Meetapparatuur 
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2.3.4 Meetapparatuur en verwerking van meetdata 

Uit oriënterende simulaties bleek dat de contacttijd van de botsing zeer kort is. Dit 
stelt hoge eisen aan de meetapparatuur. De grootheden die gemeten dienen te worden, zijn: 

- versnellingen van de kogel en de balk achter het Contactpunt 
van de botsing. 
versnellingen aan het uiteinde van de balk t.p.v. de oplegging. - 

- afmetingen van de contactellips. 
- contacttijd. 

De versnellingen van de kogel en de balk worden gemeten m.b.v. versnellingsopnemers. 
(Voor de specificaties van de opnemers en de verwerkingsapparatuur wordt naar 
appendix D verwezen). In fig. 2 . 5 ~  zijn de plaatsen aangeduid waar de versnellingsopnemers 
bevestigd zijn, nl. aan een uiteinde van de balk aan de voor- en achterzijde, in het midden 
van de balk achter het contactpunt en aan de achterkant van de kogel. Aan de zijkant van 
de balk zit een extra opnemer om te controleren of de verplaatsing in lengterichting 
inderdaad verwaarloosbaar is. 

1. liikervoorkant van de balk 

2. liikerachterkant van de balk 

3. linkerzijkant van de balk 

4. midden achterkant van de balk 

5. achterkant van de kogel 

I 
4 

3 1  

I 

figuur 2 . 5 ~  ~ Positie van de versnellingsopnemers (bovenaanzicht) 

De versnellingsopnemers zijn via ladingsversterkers (11) gekoppeld aan een transient 
recorder (12) (fig. 2.4b), die maximaal acht signalen met een maximale frequentie van 
200 kHz gelijktijdig kan innemen. Op de oscilloscoop (13) kan direct na een meting gezien 
worden of deze gelukt is. Indien bit het geval is, kan de data die opgeslagen is io de 
recorder, m.b.v. ASYST worden ingelezen door een P.C. (14), waarna de data met 
bijvoorbeeld PC-MATLAB kan worden verwerkt. 
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Uit de frequentiekarakteristiek van de versnellingsopnemers (fig. 2.7a) wordt duidelijk dat 
het gemeten signaal vanaf 10 kHz gefilterd moet worden, omdat vanaf deze frequentie geen 
lineair verband meer bestaat tussen de versnelling en de afgegeven spanning. Voor het 
filteren van het signaal wordt een negende orde Butterworth filter gebruikt (fig. 2.7b). Het 
g e h r ~ k  van e n  filter heeft als ongewenst gevolg dat het signad in fase verschuift. Door het 
signaal ook eenmaal te filteren met negatieve faseverschuiving wordt de faseverschuiving 
weer nul. Nadeel hiervan is dat het signaal begint op te slingeren voordat de botsing begint 
(fig. 2.8b). Aangezien dit gedeelte van het signaal alleen benodigd is om te offset te 
bepalen, is deze opslingering niet bezwaarlijk. 

Negende orde Riilierwrlh filler 

XI n' rrcqiltnlic (i i,) gefihd in (kri,) 

Negende orde Butterworth filter figuur 2.7a Frequentiekarakteristiek figuur 2.7b 

van versnellingsopnemer 

Het direct meten van de contactkracht is zeer moeilijk, omdat metingen in het 
contactgebied de botsing en dus de meting beïnvloedt. Schwieger en Dombrowski (1978) 
toonden aan dat bij een soortgelijke botsing de contactkracht in het contactpunt bij goede 
benadering gelijk is aan het produkt van de massa van de kogel en de versnelling van de 
P ~ g d .  Dit kan ~ o k  gevalideerd wordm m.b.v. de metiog van de maximde &rad vam de 
contactcirkel, aangezien het contactmodel van Hertz een relatie geeft tussen de kracht en 
de contactstraal. Deze meting geschiedt door een afdrukinkt op de balk aan te brengen. Het 
contact tussen kogel en balk veroorzaakt een afdruk, waarvan de maximale contactstraal 
kan worden gemeten. 
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De relatie tussen de maximale contactkracht en de maximale stralen van het contact- 
oppervlak van het contactoppervlak luidt: 

(2.8a) 

(2.8b) 

waarin a, b = stralen van de contactellips 

Het meten van de contacttijd gebeurt m.b.v. een electrisch circuit (fig. 2.5b), waardoor een 
stroom loopt tijdens het contact tussen kogel en balk. Dit circuit wordt ook gebruikt om de 
meting te starten. Indien er op kanaal 1 van de transient recorder een signad binnenkomt 
begint de recorder alle signalen op te nemen. Tevens kan een bepaalde tijd voor de botsing 
(bijvoorbeeld 10 %) begonnen worden met het innemen van het signaal. Dit is nodig 0rp1 de 
offset van de versterkers te  compenseren. 

2.4 Validatie van de theorie m.b.v. metingen 

2.4.1 Simulaties 

In fig. 2.3 zijn de resultaten van de simulaties te  vinden. Als eerste is de invoerfile 
gegeven, gebaseerd op de configuratie- en materiaalparameters zoals die hiervoor zijn 
afgeleid. In fig. 2.3b t/m fig. 2.3e zijn de resultaten weergegeven, achtereenvolgens de 
cont actkracht, de versnellingen, de snelheden en de verplaatsingen van respectievelijk de 
kogel en het midden van de balk, alsmede de samendrukking volgens (2.6) als functie van 
de tijd. Hieruit blijkt dat de maximale contactkracht 0.155 ms na het begin van de botsing 
wordt bereikt en de waarde 11200 N heeft. De contacttijd, d.i. de tijd dat beide lichamen in 
contact met elkaar zijn, dus de tijd dat er een contactkracht optreedt tussen beide 
Iichameri, bedraagt 0.33 ms. De mkmde versliellingeIi zi jn 125G m/s2 veer de bak 
e n 4 2 5 0  m/s2 voor de kogel. De samendrukking is maximaal 50 pm. In de volgende 
paragraaf zullen de simulaties vergeleken worden met een oriënterende meting. 
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2.4.2 Reproduceerbaarheid van de meting 

In eerste instantie zijn drie identieke metingen verricht om de reproduceerbaarheid 
van de meting na te gaan. Uit fig. 2.6 blijkt dat de versnellingen van kogel en balk erg goed 
reproduceerbaar zijn. De versneiiingen van de drie metingen liggen dicht bij eikaaf en de 
signalen hebben hetzelfde verloop. Opgemerkt dient te worden dat de versnellingen van het 
midden van de balk in teken verschillen van de simulaties. 

2.4.3 Oriënterende meting 

In fig. 2.9 zijn het gefilterde en ongefilterde versnellingen van de kogel en het 
midden van de balk te zien voor één van de metingen. Uit deze figuur blijkt meteen dat de 
gemeten versnellingen veel hoger liggen (resp. 37% en 11%) dan de gesimuleerde 
versnellingen in fig. 2.3. Ook de gemeten contacttijd van 0.29 ms blijkt significant af te 
wijken. Mogelijke oorzaken van de gevonden afwijking zouden kunnen zijn: 

- een niet-ideale vaste wereld. 
- een verschil in globale materiaalparameters tussen de simulatie 

en de werkelijkheid. 

een afwijking in de beginsnelheid. 
een afwijking in de hoofdkromtestralen van de contactoppervlakken. 
locale verandering van het materiaal. 

- demping. 
- 

- 

- 
- een te stijve oplegging. 

In de volgende paragraaf worden deze eventuele oorzaken onderzocht. 

2.4.4 Correcties in opstelling en simdatie 

Een reden voor de afwijking in de versnelling van de meting t.o.v. de simulatie zou 
kunnen zijn dat de muur achter de opstelling meetrilt. Om dit te controleren is de 
versneiiing van de baik eniteie centimeters naast de biadveren, de versneiiing van het 

gemeten. Uit fig. 2.10 blijkt dat tijdens de botsing (0.29 ms) de versnellingen van de 
diverse punten verwaarloosbaar klein zijn. Aangezien alleen de botsing bekeken wordt, zal 
dit niet de reden van de gevonden afwijking zijn. Ook is de verplaatsing van de zijkant van 
de balk bepaald (fig. 2.11) en hieruit blijkt dat de aanslagen de verplaatsing in horizontale 
richting voldoende onderdrukken. 

ûphangp-mi van de bladveer aan de zijde van de müui en de versnelling van de mum 
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Om de materiaalparameters (elasticiteitsmodulus en dichtheid) van de kogel en de balk te 
controleren, is van het versnellingssignaal van het midden van de balk een frequentie- 
spectrum gemaakt (fig. 2.12), waaruit de laagste eigenfrequentie wordt bepaald. Deze ligt 
bij 46,7 Hz. Uit de theorie voor een opgelegde balk volgt voor de laagste eigenfrequentie 
(Appendix A): 

f 

= 47.9 Hz 
waarin E = 2.1*1011 N/m2 

p =  7850 kg/m3 
A = bh 
I = bh3112 

In de figuur is een tweede piek bij 50 Hz te zien. Deze wordt door de netspanning 
veroorzaakt en heeft geen invloed op het meetsignaal. Door deze twee, dicht bij elkaar 
liggende, pieken wordt in het totale versnellingssignaal van de balk een zweving 
teruggevonden van ongeveer 3 Hz. 
Als tweede methode om de materiaalparameters te valideren wordt de voortplantings- 
snelheid van drukgolven door het materiaal gemeten. Theoretisch geldt voor de voort- 
plant ingssnelheid: 

c =F 
= 5172 m/s 

(2.10) 

Er zal een tijdsverschil zijn tussen he, moment dat de golven vanuit het contactpunt de 
versnellingsopnemer op de kogel en op het midden van de balk bereiken, omdat de afstand 
tussen het contactpunt en de versnellingsopnemer op de kogel groter is dan de afstand van 
het contactpunt tot de versnellingsopnemer op de balk. Gemeten wordt een tijdsverschil 
van At = 9.5 p. Het verschil in af te leggen afstand, gedeeld door de voortplantings- 
snelheid, levert een tijdsverschii van: 

2r-b At = - 
C (2.11) 

= 8.9 p~ 
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Uit zowel de berekening van de eigenfrequentie als  de voortplantingssnelheid volgt dat de 
waarden voor de elasticiteitsmoduli en de dichtheid van beide lichamen globaal gezien goed 
gekozen zijn. Lokaal, ter plaatse van het contactpunt op kogel en balk, kan er wel een 
afwijking in de waarden optreden door eventueel plastisch vervormen van de lichamen. 
Deze ziillen hij een volgend punt besproken worden. 

De materiaaldemping wordt geschat uit de omhullende van het versnellingssignaal van het 
midden van de balk in fig. 2.13. De exponentiële afname van de omhullende wordt 
beschreven door: 

y = Ce-Cwit 

waarin C = constante 

C = 
w 1 =  300 Hz (laagste eigenhoekfreq.) 

modale demping (voor iedere eigenmode gelijk verondersteld) 

In het tijdsintervd tussen tijdstip t l  = 5.67 s en i2 = 13.75 s is de omhullende van het 
signaal gehalveerd. Voor de modale demping volgt: 

= 2.9*104 

Deze demping is kleiner dan bij de simulaties werd aangenomen. In fig. 2.14 is de invloed 
van de veranderde modale demping op de simulatieresultaten te zien. Bi j  de lage demping 
is de maximale versnelling van de kogel slechts 0.01% lager en de maximale versnelling van 
de balk slechts 0.05% hoger. De invloed is zeer klein, zoals ook al is opgemerkt door 
[Roozen-Kroon, 19901. 
In fig. 2.15 is de invloed van een afwijking in de beginsnelheid te zien. Bi j  een afwijking 
van 10% in de beginsnelheid is de afwijking van de versnelling van zowel kogel als balk 
ongeveer 13%. Weliswaar is de invloed groot, maar aangezien de snelheid goed te bepalen is 
met de relaties in Appendix C, zal deze afwijking niet het totale verschil tuseen de 
simulaties en de metingen kunnen verklaren. 

Doordat in de beginfase van het onderzoek enkele oriënterende metingen zijn gedaan, 
waarbij de contactpunten op kogel en balk blijvend vervormd kunnen zijn, zijn de hoofd- 
kromtestralen van het contactoppervlak op de kogel op een 3-D meetmachine nagemeten. 
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De stralen van het contactoppervlak op de kogel zijn niet meer gelijk aan de straal van de 
kogel, en er is zelfs een verschil in de hoofdkromtestralen in verschillende richtingen: 

rl’ = 0.105 m 
r1 = 0.084 m 

k = 4.65*1010 N/m1*5 
Trit (2.5) volgt voor de constante van Hertz voor deze configuratie: 

Ten opzichte van de oorspronkelijke constante is dit een stijging van bijna 50%. In fig. 2.16 
is de invloed van een dergelijke stijging op de versnellingen van de kogel en de balk te zien. 
In simulatie 17 is een straal gebruikt die twee maal de oorspronkelijke straal van de kogel is 
(simulatie 16)) hetgeen resulteert in een waarde voor de constante van Hertz van 
k = 4.45*1010 N/mle5. De maximale versnelling van de kogel komt hierdoor 13% hoger te 
liggen, de maximale versnelling van het midden van de balk neemt 20% toe. De contacttijd 
is 0.285 ms en komt vrijwel overeen met de gemeten contacttijd. 
Om te controleren of plastische vervorming van de balk invloed op de metingen heeft, is 
een meting verricht waarbij de kogel de balk 10 millimeter onder het midden raakt. Op dit 
punt zal de balk nog niet plastisch vervormd zijn. Uit fig. 2.17 blijkt dat clit fiauwelijks 
invloed heeft. 

Een volgende mogelijke verklaring voor de verschillen tussen metingen en simulaties is een 
locale verandering van de materiaalparameters. In fig. 2.18b en fig. 2 .18~  wordt de invloed 
van een locale verandering in de verschillende materiaalparameters op de constante van 
Hertz bekeken, aangezien de dwarscontractiecoëfficiënt en elasticiteitsmodulus van kogel en 
balk locaal veranderd kunnen zijn door plastische vervorming. De variatie van de 
dwarscontractiecoëfficiënt (fig. 2.18b) heeft een zeer gering effect, en de invloed hiervan 
mag verwaarloosbaar heten. Door versteviging zou de elasticiteitsmodulus enigszins 
veranderd kunnen zijn, maar deze verandering zal t.o.v. de verandering in de hoofd- 
kromtestralen klein zijn. De locale verandering van de elasticiteitsmodulus is in 
tegenstelling tot de verandering van de hoofdkromtestralen niet te meten. De invloed van 
veranderde materiaalparameters zal verwaarloosd worden. 

De vermderde Eromtestrad va0 de kogel gaf een lichte verbetering in de versneiiingen van 
de simulaties, maar de afwijking blijft te  groot. De laatste mogelijke oorzaak van het 
verschil tussen meting en simulatie die besproken wordt is de ophanging. De bladveren zijn 
in eerste instantie 1 mm dik genomen. Aangezien deze nogal buigstijf waren zijn deze 
vervangen door bladveren van 0.4 mm dikte. In fig. 2.19 zijn de meetresultaten van beide 
situaties, alsmede de simulatie, waarbij de kromtestralen zijn gecorrigeerd, te vinden. 



Hoofdstuk 2: Botsing van een kogel op een opgelegde balk 29 

De maximale versnelling van de kogel verschilt nu nog maar 9%, de maximale versnelling 
van de balk slechts 4% met de simulatieresultaten. Hier wordt genoegen mee genomen, 
aangezien er tal van factoren zijn dit dit kleine verschil kunnen veroorzaken, te weten: 

- een niet-ideale ophanging. 
- af~jking in de heginsnelheid. 

- meetonnauwkeurigheden. 
- afwijkingen tussen modellering in de simulatieprogrammatuur en de 

werkelijk hei d. 
afwijking in materiaal- en configuratieparameters, die de constante van 
Hertz beïnvloedt. 

- 

Samenvattend levert bovenstaande het volgende op. De aanpassing van de hoofd- 
kromtestralen in de simulatie en de vervanging van de oplegging door minder buigstijve 
bladveren levert 9% en 4% verschil op voor de versnellingsverschillen van de maximale 
gemeten en gesimuleerde versnelling van respectievelijk kogel en balk. In fig. 2.20 is de 
uiteindelijke meting aan de kogel-balk opsteUrig weergegeven. Uit de metingen is op elk 
tijdstip de constante van Hertz bepaald (fig. 2.20d). Opvallend is de grote afwijking van de 
constante van Hertz aan het begin en het eind van de botsing. Deze worden veroorzaakt 
door numerieke problemen, aangezien in die periodes de samendrukking heel klein is, zodat 
er een deling door een klein getal volgt. De constante van Hertz is ongeveer 
k = 4.5*1O1' N/mlS5, wat goed overeenkomt met de eerder gevonden waarde voor de 
simulatie. 
In de volgende paragraaf wordt de meting van het contactoppervlak bekeken en gebruikt 
om het contactmodel van Hertz te valideren. 

2.4.5 Meting aan het contactoppervlak 

Nu de versnellingen bij de metingen en de simulaties goed overeenkomen, wordt het 
contactmodel van Hertz ook nog geverifieerd door de afmetingen van de maximale 
contactellips te bepalen. Hiertoe wordt een afdrukinkt op de balk gespoten. Tijdens de 
botsing za! de inkt zich a m  de kogel hechteo, waardoor eeo blade  afdriak op de bak wordt 
achtergelaten. De stralen van deze ellipsvormige afdruk worden gemeten. De waarden van 
de gemeten stralen van de contactellips zijn: 

- -  

a = 2.55*10-3 m 
b = 2.25*10-3 m 
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De maximale contactkracht wordt bepaald door de maximale versnelling van de kogel te 
vermenigvuldigen met de massa van de kogel. Dit resulteert (fig. 2.19, bladveer: 1 mm) in 
een maximale versnelling van 6250 (m/s2). Door de maximale contactkracht en de 
werkelijke hoofdkromtestralen van het contactoppervlak te substitueren in (2.8), volgt voor 

stra.lpn van mrit,a.&dLips: 

a = 2.30*10-3 m 
b = 2.OO*lO-3 m 

De berekende waarden komen goed overeen met de gemeten waarden, rekening houdend 
met het feit dat de bepaling van de hoofdkromtestralen niet erg nauwkeurig is. De meting 
van de stralen van de contactellips heeft een nauwkeurigheid van 0.1*10-3 m. 

2.4.6 Invloed van een scheve botsing 

In het volgende hoofdstuk zal de botsing tussen klepel en klok worden besproken. 
Hierbij is een hoek aanwezig tussen de richting van de normaal in het contactpunt op de 
klokwand en de bewegingsrichting van het contactpunt op de klepel. In het contactmoodel 
van Hertz worden de normaalcomponenten van de verplaatsingen van het contactpunt op 
klok en klepel en de normaalcomponent van de contactkracht gebruikt als relatie tussen 
verplaatsingen en contactkracht. Hierbij wordt verondersteld dat de contactkracht in de 
bewegingsrichting werkt. Aangezien de relatie tussen de verplaatsingen en de contactkracht 
niet-lineair is, wordt het oneigenlijke gebruik van het contactmodel van Hertz bij de 
niet-loodrechte botsing van de klepel op de klok getoetst. Daartoe wordt een niet- 
loodrechte botsing van de kogel op de balk uitgevoerd. De hoek in de gebruikte klok-klepel 
opstelling is ongeveer 16 graden. De kogelophanging bij de meting van een niet-loodrechte 
botsing is zodanig veranderd dat tijdens de botsing de bewegingsrichting van de kogel een 
hoek van 16 graden maakt met de normaal op de balk. In fig. 2.21 zijn de versnellingen van 
kogel en balk bij de niet-loodrechte botsing weergegeven. In deze figuur zijn ook de 
versnellingen van kogel en balk bij een loodrechte botsing met dezelfde beginsnelheid 
weergegeven. Voor deze laatste botsing zijn de versnellingen vermenigvuldigd met cos( 16), 
aangeduid met gecorrigeerde versnellingen. Uit fig. 2.21 blijkt dat de versnellingen van 
kogel en hdk bij de niet-leedrechte betsing goed wereenkernen met de gecerrigeerde 
versnellingen van de loodrechte bot sing. De gebruikte modellering van de niet-loodrechte 
botsing blijkt goed te voldoen. 
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2.5 Conclusies 

De grootste problemen die zich voordeden bij de kogel-balk opstelling, waren de 
balkoplegging (voor de klok-klepel opstelling niet relevant) en de veranderde configuratie 
van het contactoppervlak van de kogel. Dit laatste probleem zal gezien de oneffenheden op 
de klepelbol ook bij de klok-klepel opstelling optreden. Tevens is de meting van de 
beginsnelheid van de botsing aan te bevelen. 

De versnellingen van de kogel en de balk van de simulaties en de metingen blijken goed 
overeen te komen, na correctie van de balkoplegging en van de hoofdkromtestralen van het 
contactpunt op de kogel. Ook is de uit het contactmodel van Hertz afkomstige relatie 
tussen de stralen van de contactellips en de contactkracht gebruikt om het contactmodel te 
valideren. De result at en waren bevredigend. Hieruit wordt geconcludeerd dat het 
contactmodel van Hertz voor een loodrechte botsing tussen een kogel en een balk voldoet. 

De modellering van een niet loodrechte-botsing m.b.v. het contactmodel van Hertz is 
getoetst aan de hand van een meting, waarbij de kogel onder een hoek van 16 graden met 
de normaal op de balk botst. De modellering van deze niet-loodrechte botsing blijkt te 
voldoen. 

Er is ervaring opgedaan met de meetapparatuur en de verwerking van de meetdata. 
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Botsing van een klepel op een Mokwand 

3.1 Meiding 

Na de validatie van het contactmodel van Hertz aan de kogel-balk opstelling, zal de 
modellering van de dynamische respons van de klokwand na aanslag met een klepel 
gevalideerd worden. De beschikbare klok is een kleine terts klok met een grootste diameter 
van 0.8 m (fig. 3.1). In dit hoofdstuk zal eerst de modellering van de contactkracht en van 
de dynamische respons van klok en klepel bij de aanslag van een klok behandeld worden. 
Daarna wordt de klok-klepel, waaraan gemeten wordt, besproken. Vervolgens zullen de 
simulaties gepresenteerd worden, waarna deze vergeleken zullen worden met metingen. 

figuur 3.1 

slagring 

EP 

0.40 m 

Kleine terts klok met monddiameter D = 0.80 m 

3.2 Berekening van de contactkracht bij de botsing tussen klepel en klokwand 

Bij de modelilerhg van de botsing tussen de klok e~ de Hepel zijr; de rolgecde 
verauderste!fingen gemaakt: 

- De contactkracht F(t) heeft dezelfde richting a l s  de snelheid van het 
contactpunt op de klepel. 
De kracht in omtreksrichting wordt nul verondersteld. 
De samendrukking in normaalrichting U(t) wordt veroorzaakt door de 
component van de contactkracht in de richting van de normaal Fn(t). 

- 

- 
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- De samendrukking a(t) wordt gelijkgesteld aan het verschil van de 
verplaatsingen van de contactpunten op respectievelijk klepel en klokwand. 
De relatie tussen de contactkracht P(t) en de samendrukking u(t) wordt door 
het contactmodel van Hertz beschreven. 

- 

Gebruikmakend van deze veronderstellingen voor de botsing wordt in deze paragraaf de te 
volgen weg voor de berekening van de contactkracht, die optreedt bij de botsing tussen 
klok en klepel, aangegeven. 

Zoals vermeld wordt de samendrukking tussen de klokwand en de klepel loodrecht op de 
klokwand in het contactpunt C benaderd door het verschil van de verplaatsingen van de 
klepel en de klokwand in de richting van de normaal Ï l  op de klokwand. In formulevorm 
resulteert dit in: 

dt) = w2(t) - Wl(C,t) - ( 3 4  

waarin wl(c,t) = verplaatsing van contactpunt ..# c op de klokwand in de - 
richting van de normaal 
verplaatsing van het contactpunt op de klepel in de 
richting van de normaal 

= 

Het verband tussen de samendrukking a(t) en de kracht Fn(t)  in het contactpunt C op de 
klokwand wordt beschreven door het contactmodel van Hertz: 

F(t)cos(/ll) 2/3 

= [ T I  
Door substitutie van (3.2) in (3.1) volgt: 
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Na de modellering van de botsing door het contactmodel van Hertz door (3.3), zal de 
modellering van de beweging van de klepel en de klok als functie van de contactkracht 
beschouwd worden. 
In de modellering van de dynamische respons van klok en klepel worden de volgende 
veronderstellingen gemaakt: 

- 
- 

De klepel beweegt als star lichaam. 
De responsie van de klok wordt modaal geschreven d.m.v eigenmodes en 
eigenfrequenties. 
De demping wordt modaal verondersteld. 
De contactkracht in omtreksrichting wordt d.m.v. een fourierreeks beschreven. 
In hoogterichting wordt de cont actkracht d.m.v. equivalente knooppunts- 
krachten beschreven. 
De verplaatsing van het contactpunt op de klokwand wordt door interpolatie 
uit de responsberekening van de klok d.m.v. de E.E.M.-methode bepaald. 

Voor de verplaatsing wa(t) van de klepel in het contactpunt, loodrecht ~p de klokwand, 
volgt, bovenstaande veronderstellingen in acht nemend (fig. 3.2): 

wz(t) = cos(P1)44t) (3.4) 
waarin L = afstand van het draaipunt van de klepel tot het contactpunt 

= hoekverdraaiing van de klepel tijdens de botsing 
= hoek tussen de snelheidsrichting van het contactpunt op de 

op de klepel 

p(t) 
Pl 

klepel en de normaal 

figuur 3.2 Krachten tijdens de botsing 

op de klepel uitgeoefend 

+ 
figuur 3.3 Positie van klok en klepel 

op moment van botsen 
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Uit het momentenevenwicht (fig. 3.2) volgt de bewegingsvergelijking voor de klepel: 

-F(t)L- mgiLWsin( cro+cp(t)) = J&t) (3.5) 
waarin m = massa van de klepel 

L W  

a0 

= afstand van het draaipunt tot het zwaartepunt van de kiepei 
= hoek tussen z-as en de positie van de klepel 

als deze de klok net raakt 
O(t) = (Yo + p(t) 

Aangezien de klok bij de meting onder een zodanige hoek wordt gehangen dat de klepel de 
klokwand in rusttoestand net raakt (fig. 3.3) onder invloed van de zwaartekracht, zal in de 
simulaties de zwaartekracht buiten beschouwing worden gelaten. De oplossing van de 
bewegingsvergelijking van de klepel wordt nu essentieel eenvoudiger. Voor de oplossing van 
de niet-vereenvoudigde bewegingsvergelijking wordt verwezen naar [van der Sanden, 19891. 
De bewegingsvergelijking van de klepel (3.5) kan vereenvoudigd worden tot: 

L 
JO 

if(t) = - - F(t) 

De oplossing van (3.6) luidt, zie (2.1): 

t 
L cp(t) = @o(t-to) -J- O 1 F(T)(t-T)dT 

r=t 0 
met beginconditie: cp(t) = o 

(3.7) 

Uit (3.4) en (3.7) volgt de verplaatsing wz(t) van de klepel in de richting van de normaal d 
in het contactpunt. 

De verplaatsing van het contactpunt C op de klok in de richting van de normaal in het 
contactpunt, is gelijk aan: 
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waarin p = hoek tussen de r-as en de normaal it 
qr(c,t) = verplaatsing van contactpunt op klokwand in r-richting 

qz(c,t) = verplaatsing van contactpunt op klokwand in z-richting 

De hoekverdraaiing cp(t) en de verplaatsing wl(c,t) ,v zijn een functie van de contact- 

kracht F(t). Om (3.3) te kunnen oplossen is een relatie nodig tussen de verplaatsing wl(c,t) ... 

van het contactpunt C op de klokwand en de contactkracht F(t). De bewegingsvergelijking 
van de klok is niet analytisch oplosbaar. De respons van de klok zal daarom d.m.v. de 
Eindige Elementen Methode bepaald worden. In het volgende wordt kort de te volgen weg 
aangegeven om de verplaatsing van het contactpunt op de klokwand volgens (3.8) als 
functie van de onbekende contactkracht te schrijven in het E.E.M.-programma DYNOPT 
en vervolgens de contactkracht uit (3.3) te bepalen. 
Allereerst moeten de knoogguntskrachten t.g.v. de onbekende contactkracht F(t) bepaald 
worden. Hierbij wordt verondersteld dat de verdeling van de contactkracht F(t) over de 
binnenzijde van de klokwand in het r-z vlak door een halve cosinus beschreven wordt. In 
omtreksrichting worden alle grootheden door fourierreeksen beschreven, omdat DYNOPT 
van rotatie-symmetrische elementen gebruik maakt. De kracht wordt in omtreksrichting 
dan ook door de fourierreeks van een shape-functie beschreven. De shape-functie draagt er 
zorg voor dat de aanslag slechts op een klein gedeelte van de klokomtrek plaatsvindt. Als 
shape-functie wordt weer een halve cosinus gebruikt. 
De verplaatsing van het contactpunt op de klokwand kan geschreven worden in termen van 
E.E.M.-constructieknooppuntsverplaatsingen. Deze worden in DYNOPT ook weer d.m.v. 
een fourier-reeks in omtreksrichting beschreven. De knooppuntsverplaat singen worden 
modaal geschreven d.m.v. de eigenmodes en de tijdsfuncties, analoog aan (2.2). Door nu de 
ontkoppelde bewegingsvergelijkingen voor de tijdsfuncties op te lossen, wordt een uitdruk- 
king gevonden voor de verplaatsing wi(c,t) van het contactpunt op de klok in termen van 

eigenfrequenties, eigenmodes, modale demping en contactkracht [Roozen-Kroon, 19901. 
De werkwijze voos het splssserr vaì (3.3; is dezel€de 4 s  ijij de kogel-bdk sitmtie. De 
vergelijking (3.3) ver& gedisvretiseerd en het verloop Y I ~  de contactlacht F(t) tussen 
twee discrete tijdstappen wordt lineair verondersteld. De contactkracht kan op 
opeenvolgende tijdstippen bepaald worden uit de inmiddels opgeloste contactkracht op 
voorgaande tijdstippen en de beginvoorwaarden. 
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3.3 De klok-ltepel opstelling 

Zoals al eerder vermeld is de klok, waaraan de metingen verricht worden, een kleine 
terts klok. De klok en de klepelbol zijn uit brons vervaardigd. De kroon van de klok is star 
in, een frame bevestigd (50; 3Aa). De klok wordt onder een zodanige hoek opgehangen, - dat 
de klepel de klokwand net raakt in rusttoestand. De beginuitwijking kan, op dezelfde 
manier als bij de kogel-balk situatie, uit de wet van behoud van energie worden bepaald 
(Appendix C). De hoek, waaronder de klepel los moet worden gelaten, wordt ingesteld 
d.m.v. een potmeter die aan de draaias van de klepel is gemonteerd (fig. 3.4b). 
Aan de onderzijde van de klepel is een blok Staal 37 bevestigd om de electromagneet aan te 
bevestigen, aangezien brons niet magnetisch is. De electromagneet wordt gebruikt om de 
klepel onder een hoek vanuit stilstand los te kunnen laten. 

L U I D A S  1 
r-7 

CAGER 

E L E C T R O H O T O R  - 

figuur 3.4a 

jRtb= 

Kleine terts klok opgehangen in het frame 

De meetapparatuiir is, afgezieu va2 de ptmeter ,  dezelfde als Dij  cie kogei-bdi ~ p ~ t e i i i n g .  
De contacttijd wordt bepaald door een electrisch circuit, dat tevens gebruikt wordt om de 
meting te starten. De versnellingen van klok en klepel worden gemeten op (zie fig. 3.5): 

de achterzijde van de kiepelbol, in snelheidsrichting. 
de buitenwand van de klok ter hoogte van het contactpunt C. 
de buitenwand van de klok op hoogte z = 0.200 m boven de klokmond. 

- 
- 
- 



Hoofdstuk 3: Botsing van een klepel op een klokwand 38 

Voor controle doeleinden worden ook nog de versnellingen gemeten op: 
- de klepelsteel. 
- de kroon van de klok. 

De potmeter wordt gebruikt om de snelheid van de klepel bij het begin van de botsing te 
schgttes. Bet, dectrische circuit van de pôtzìeter geeft een spanning af die evenredig is met 
de hoekverdraaiing van de potmeter en dus van de klepel. De potmeter wordt a m  eez 
voeding aangesloten en de uitgangsspanning wordt naar de transient-recorder geleid. Het 
signaal wordt ingenomen vanaf het moment dat de klepel los wordt gelaten. Uit het signaal 
kan de beginsnelheid van de botsing geschat worden. 

1 
P O T E N T I O N E T E  

CONTACT 

figuur 3.4b De potentiometer bevestigd aan de klepel in de kleine terts klok 

Tevens wordt de potmeter gebruikt om de hoek in te stellen, waaronder de klepel los moet 
worden gelaten. Hiertoe wordt een digitale 
potmeter aangesloten. 

5, 

1. 
2. 

voltmeter op het uitgangssignaal van de 

achtmijde van kledepclbol 

buitenwand van de klok t.h.v. l. 
buitenwand van de kiok 200 mm b v u i  kiokmond 

klepdikel ibOb'BU 

kroon van de klok 
~ ~ e p r i s t ~ c ~  I cindepj 

/- 

figuur 3.5 Positie van de versnellingsopnemers op de klok en de klepel 
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De bepaling van de contactkracht zal vanwege eerder genoemde bezwaren niet rechtstreeks 
gebeuren. De contactkracht F(t) kan uit de versnellingen van de klepel wz(t) bepaald 
worden m.b.v. (3.4) en (3.6): 

F(t) = J u  w$) 
2%0s[&j 

In de volgende paragraaf worden de verrichte simulaties en metingen vergeleken. 

(3.9) 

3.4 VaLidatie van de responsberekening door DYNOPT m.b.v. metingen 

3.4.1. Inleiding 

In deze paragraaf worden allereerst simulaties gedaan. Vervolgens worden enkele 
controle metingen uitgevoerd, rekening houdend met de opgedane ervaringen bij de 
kogel-balk opstelling. Daarna worden de metingen vergeleken met de simulaties. 

3.4.2 Simulaties 

In deze paragraaf worden de simulaties behandeld. Allereerst wordt de invloed van 
de beginsnelheid van de botsing, de hoofdkromtestralen van de contactoppervlakken op 
klok en klepel, en de materiaalparameters op de responsberekening beschouwd. Daarna 
wordt de invloed van de zwaartekrachtversnelling op de responsberekening bekeken. 
Vervolgens wordt de veronderstelling dat de versnelling van het contactpunt op de 
klokwand benaderd kan worden door meting van de versnelling aan de buitenzijde van de 
klok gevalideerd. 

De simulaties zijn verricht met het op de T.U.E. ontwikkelde E.E.M.-programma 
DYNOPT, waarin een module voor de responsberekening is geïmplementeerd. De invoer 
van het simulatieprogramma DYNOPT bestaat uit drie files. In GEOIN wordt de 
geometrie van de door te rekenen klok beschreven. Speciaal om de Deginsnelh&d en de 
hoofdkromtestrden van het eontactoppervlak te kirmen vari6mìF zonder dayt iedere Beer 
het eigenwaardeprobleem opgelost dient te worden, is VELOC.IN benodigd. Hierin staan 
de diverse beginsnelheid- en hoofdkromtestralen-combinaties, die achtereenvolgens 
geanalyseerd worden. In RESPONS.IN (Appendix E) worden alle andere parameters 
ingevoerd 
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De simulaties worden voor verschillende beginsnelheden verricht, nl. vo = 0.20, 0.25, 0.30, 
0.40, 0.50, 0.75 en 1.00 m/s. Rekening houdend met de ervaringen uit de metingen aan de 
kogel-balk opstelling is ervoor gekozen om bij de simulaties de invloed van een 
beginsnelheidsvariatie van 10% te bekijken. Tevens wordt de invloed van variatie van de 
hcsfdkrirntestrden getoetst door de hooÍ~Kmîatestrde~ vm het contactpunt op de klepel 
met 100% te varieren. De resultaten voor de contactkracht en de versnellingen zijn in 
fig. 3.7 weergegeven. De volgende opmerkingen worden bij de simulaties geplaatst. 

i 

Indien de beginsnelheid met 10% vergroot wordt, wordt de maximale versnelling van de 
klepel ongeveer 12% hoger. Voor de contactkracht geldt hetzelfde, aangezien deze evenredig 
is met de versnelling van de klepel volgens (3.9). De botsing is iets korter bij hogere 
beginsnelheid. Het maximum van de contactkracht en de versnelling van de klepel blijft 
ongeveer op hetzelfde tijdstip liggen. 
Voor het maximum in de versnelling van het contactpunt C op de klokwand resulteert de 
snelheidsverhoging in een verhoging van 12 à 14%. Ret maximum van de versnelling op 
z = 0.200 m wordt 15 à 18% hoger. 

Indien de hoofdkromtestralen verdubbeld worden, wordt het maximum van de versnelling 
van de klepel eerder bereikt, en valt ongeveer 15% hoger uit. De contacttijd is 
ongeveer 15% korter. 
Het maximum van de versnelling van het contactpunt C op de klokwand neemt met 
25 à 35% toe. Ook hier is het effect van een kortere botsing te zien; de maxima treden 
ongeveer 15% eerder op. Het maximum van de versnelling op z = 0.200 m neemt weliswaar 
met 40 à 45% toe, maar verschuift niet in de tijd. 

De globale vorm van het verloop van de botsing is voor de verschillende beginsnelheden 
hetzelfde. In het verloop van de versnelling van het contactpunt C op de klokwand treedt 
echter tussen va = 0.4 m/s en 0.5 m/s een grote verschuiving op in het tijdstip waarop 
maximum van de versnelling optreedt. Opvallend in de vorm van de versnelling van de 
klokwand op z = 0.200 m i s  dat bij verhoging va3 de hoddkromtestralen het minimum op 
t = f 0.4 =is &e?er wordt, terwijl =E vxmderilig in de beginsnelheid nauwelijks invloed 
heeft. 
Bi j  gelijktijdige verhoging van de snelheid en de hoofdkromtestralen wordt de maximale 
versnelling van de klepel ongeveer 28% hoger. De maximale versnelling van het 
contactpunt op de klok valt 40 à 50% hoger uit. Het maximum van de versnelling op een 
hoogte van z = 0.200 m neemt met 60 à 70% toe. De contacttijd is ongeveer 15% korter. 
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In fig. 3.8 is de invloed van verandering in de hoofdkromtestralen van de contactpunten op 
klok en klepel, de elasticiteitsmodulus en de dwarscontractiecoëfficiënt op de constante van 
Hertz weergegeven. Veranderingen in de hoofdkromtestralen van het contactpunt C op de 
klokwand hebben slechts een kleine invloed op de constante van Hertz, en dus op de 
wrsndliligen VIE de klokwand en de kiepei, t.o.v. vermdeïixìgcn i ~ :  de Eo~fdkmmtestralen 
van het contactpunt op de klepel. Uit de figuur blijkt ook dat de invloed van de 
dwarscontractiecoëfficiënt op de constante van Hertz klein is. 

Uit fig. 3.9 blijkt dat het al dan niet meenemen van de zwaartekrachtversnelling g in de 
responsberekening nauwelijks invloed heeft op de berekende contact kracht. Het maximum 
van de contactkracht ligt bij verwaarlozen van de gravitatieversnelling slechts 0.3% hoger. 
Overigens kan in DYNOPT de zwaartekrachtversnelling niet gelijk aan nul genomen 
worden, omdat dan een deling door nul optreedt. 

Bi j  de kogel-balk opstelling werd de versnelling van het contactpunt op de balk benaderd 
door de versnelling aam de achterzijde van de balk te meten. De versnelling van het 
contactpunt C op de klokwand wordt benaderd door de versnelling te meten aan de 
buitenzijde van de klok op een hoogte van z = 0.093 m. Dit is de plaats op de buitenzijde 
van de klok, die loodrecht tegenover het contactpunt ligt, gezien in de richting van de 
normaal. In fig. 3.10 zijn de versnellingen van het contactpunt C en het punt op de buiten- 
zijde van de klok te vinden. Uit deze simulatie blijkt dat de overeenkomst zeer goed is. 

In de volgende paragraaf worden de metingen gepresenteerd. 

3.4.3 Oriënterende metingen 

Bij  de eerste oriënterende meting (fig. 3.11), waarbij de beginsnelheid vo = 0.5 m/s 
is, blijkt dat de versnellingen van de meting hoger uitvallen dan de versnellingen van de 
simulatie. De maximale versnelling van de klepel is ongeveer 3500 m/s2 en de maximale 
versnelling van de klokwand 1200 m/s%. De contacttijd is 0.51 ïm (fig. 3.11~). 
E e  maximde v e r s d h g e o  bij de simdatie z l j ~  rz~pecttJevdijk 2450 mls2 en 500 rn/s2. De 
contacttijd is 0.63 ms. 
De meting blijkt overigens wel goed reproduceerbaar te zijn, indien de condities hetzelfde 
blijven. Hierbij dient opgemerkt te worden dat, nadat de klepel een keer gedemonteerd is, 
de versnellingen wel afwijken van voorgaande metingen. Dit wordt veroorzaakt door de 
ruwe vorm van de klepelbol. Een kleine verplaatsing van het contactpunt op de klepelbol 
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brengt een grote verandering in de hoofdkromtestralen van het contactpunt met zich mee. 
De ruwe vorm van de klepelbol heeft ook als gevolg dat er geen sprake is van 'de' hoofd- 
kromt est ralen. 

Amgezim er VYE grik afwijking in meting - en simuiatie is, worden 2-k-l- 11 CIC n-*+*filn CIuIlIiIU~b- 

metingen verricht, rekening houdend met de ervaringen opgedaan bij de kogel-balk 
opstelling. Gecontroleerd wordt: 

- 
- 
- 
- 

of de kroon van de klok op te vatten is als  ideale vaste wereld. 
of de veronderstelling dat de klepel beweegt als star lichaam juist is. 
of de materiaalparameters niet te veel afwijken. 
of de beginsnelheid niet te veel afwijkt. 

Als eerste controle zijn de versnellingen van de kroon van de klok en van enkele plaatsen 
(fig. 3.4a) op het frame, waarin de klok hangt, gemeten. Uit fig. 3.12 blijkt dat de 
versnellingen op het frame (punten A, B en C) erg klein zijn gedurende het contact tussen 
klepel en klokwand (0.51 ms). De versnelling van de hoon (punt 5, fig. 3.5) van de klok is 
lager dan 50 m/s2 tot 0.33 ms. Voordat reflecties vanaf de kroon invloed zullen hebben op 
de meting van de versnelling van het contactpunt op klok en klepel is de botsing al 
beëindigd. De ophanging kan opgevat worden a l s  vaste wereld gedurende de botsing. 

Een van de veronderstellingen in de responsberekening van de klok, na aanslag door een 
klepel, is dat de klepel beweegt als star lichaam. Uit fig. 3.13 blijkt dat deze 
veronderstelling niet gerechtvaardigd is. De versnellingen zijn gemeten op de in fig. 3.5 
aangegeven plaatsen. Indien de klepel als star lichaam zou verplaatsen, zou de versnelling 
in het midden van de klepelsteel (punt 4) de helft moeten zijn van de versnelling van de 
klepelbol (punt i), aangezien de hoeksnelheid gelijk zou zijn. Zoals uit fig. 3 .13  blijkt, 
versnelt het midden van de klepel in het begin zelfs de andere kant op. De niet-starre 
klepelsteel heeft in het versnellingssignaal van de klepelbol tot gevolg dat de versnelling op 
t = 0.29 ms weer groter wordt, omdat de klepelbol als het ware een zetje mee krijgt van de 
klepelsteel. De niet-starre klepelsteel verklaart niet, waarom de versnelhg vm de Ho'n e~ 
iriepei te hoog is ijij de metingen SIJ em idead s t m e  &pel zou de ccntactkrzxht, eo dus 
ook de versnellingen, juist nog groter moeten zijn. Nu gaat er ook nog energie verloren in 
de beweging van de klepelsteel. Om de responsie van de simulaties overeen te laten komen 
met de werkelijke botsing zal de klepel wel als fiexibel moeten worden gemodelleerd. 

-. . 
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Om te controleren of de materiaalparameters niet te veel afwijken is van de meting van de 
versnelling van de klok een autopowerspectrum gemaakt. De gevonden waarden van enkele 
eigenfrequenties zijn in tabel 3.3 te  vinden. Hieruit blijkt dat de frequenties van de 
simulaties gemiddeld ongeveer 6% te hoog liggen, met uitzondering van de eerste twee 
e i g e ~ m ~ d e s  in de tabel. Een van de oorzaken zou kunnen  zij^ d&t, Ue &metiugen, vm de 
klok in werkelijkheid groter zijn dan de gedefinieerde klokgeometrie van de simulaties. 
Controle leverde slechts een afwijking van 0.6% in de afmetingen op. Het is niet duidelijk 
wat de afwijking in de frequenties tussen het gemeten en gesimuleerde versnellingssignaal 
veroorzaakt. De oorzaak zou door een afwijking in de materiaalparameters van de klok 
verklaard kunnen worden. Verwacht wordt dat de afwijking echter niet zo groot is dat het 
verschil tussen de werkelijkheid en simulatie geheel verklaard kan worden. 

eigenmode simulatie ( Hz) meting (Hz) verhouding 

0 - 1  
1 - 2  
2 - 1  
2 - 2  
3 - 1  
3 - 2  

I140 
530 
276 
553 
656 
844 

145 0.97 
521 1.02 
260 1.06 
530 1.05 
624 1.05 
786 1 .O7 

tabel 3.3 Vergelijking tussen de gemeten en gesimuleerde frequenties 

Voor de meting bij een beginsnelheid vo = 0.5 m/s is met behulp van de potmeter 
gecontroleerd of de afwijking in de beginsnelheid bij botsen niet te groot is. Hierbij wordt 
de oplossing van de lineaire bewegingsvergelijking van de klepel als bovenschatting voor de 
hoekverdraaiing gebruikt. 
De klepel wordt uit stilstand losgelaten en op àat moment begint de ~ e t i n g .  Indier: een 
kleine hcekverdmaiing beschouwd wordt i km de ûp!ûssiiig vac de beweghgmergelijking 
voor de hoekverdraaiing en -snelheid analytisch bepaald worden: 

= Acos(2lrt/T) 

= -T- sin(2lrt/T) 
(3. lûa) 
(3. lob) 
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De hoekverdraaiing is in fig. 3.14 weergegeven. Hieruit blijkt dat de meting niet erg 
nauwkeurig is. Uit appendix C volgt de trillingstijd T en uit fig. 3.14 volgt de amplitude A: 

T = 1.25 s 
A = 0.312 rad 

VQCX de absolute maximale hoekverdraaiing volgt uit (3.105): 

lernx[ = 27rA/T 
= 1.55 rad/s 

De beginsnelheid volgt dan uit: 

max VI) = ee 
= 0.58 m/s 

(3.11) 

Deze bovenschatting van de snelheid ligt wel hoger dan aangenomen, maar erg nauwkeurig 
is deze meting niet. Er wordt verondersteld dat een afwijking v u  10% in de begiosnelheid 
kan optreden bij de meting. 

Samenvattend leveren de cont role-metingen het volgende op: 
- 
- 

De kroon is gedurende de botsing te beschouwen als vaste wereld. 
De modellering van de beweging van de klepel a l s  star lichaam komt niet 
overeen met de werkelijkheid. Het verklaart echter het verschil tussen de 
gemeten en gesimuleerde versnellingen niet. 
De grootte van de afwijking in de globale materiaalparameters is niet 
gevonden. 
De beginsnelheid kan ongeveer 10% hoger zijn bij de meting. 

- 

- 

In de volgende paragraaf worden de bij verschillende beginsnelheden verrichte metingen 
gepresenteerd. Deze worden vergeleken met de simulaties. 
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3.4.4 Vagelijkhg van de simulaties met metingen 

Nu de diverse controles zijn uitgevoerd, worden versnellingsmetingen uitgevoerd bij 
verschillende beginsnelheden. De metingen worden verricht op de klepelbol (punt 1, 
fig. 3.51, op de klokwand aan de buitenzijde û.û93 ID b v e n  & kM~u;vud (pal?$ 2) op  de 
klokwand aan de buitenzijde 0.200 m boven de klokmond (punt 3). De resultaten van de 
metingen zijn in fig. 3.15 te vinden. Voor elke beginsnelheid zijn drie identieke metingen 
uitgevoerd. Ook hieruit blijkt dat de metingen goed reproduceerbaar zijn. Voor de 
versnelling in punt 3 is slechts een meting verricht. 
De metingen tot beginsnelheid vo = 0.5 m/s vertonen telkens hetzelfde gedrag. In het 
versnellingssignaal van de klepelbol zijn twee pieken terug te vinden, veroorzaakt door de 
flexibele klepelsteel. Af en toe treedt er een tijdsverschuiving op in het gemeten signaal. Dit 
wordt veroorzaakt door de ruwe vorm van het contactpunt op de klepelbol. Hierdoor wordt 
de meting te vroeg gestart doordat er even contact is tussen een oneffenheid op de klepel en 
de klokwand. Dit vroegtijdige contact heeft ook tot gevolg dat bij enkele metingen de 
versnelling van de klepelbol eerst positief is. Eet filteren van het signaal introduceert 
immers een opslingering. 
Na de metingen bij vo = 0.75 m/s en 1.00 m/s blijkt de klepelbol plastisch gedeformeerd te 
zijn, aangezien een controle-meting bij vo = 0.5 m/s (fig. 3.15.8) grotere versnellingen 
oplevert dan bij de eerdere meting bij deze snelheid (fig. 3.15.5). De oorzaak is gelegen in 
het groter worden van de hoofdkromtestralen van het contactoppervlak op de klepelbol 
door de plastische vervorming. 
Bij het vergelijken van de simulaties (fig. 3.7) en de metingen valt een verschil op in de 
vorm van het versnellingssignaal van de klepelbol en de klokwand 0.200 m boven de 
klokmond. De meting levert twee maxima op in het versnellingssignaal van de klepelbol 
t.g.v. de flexibele klepelsteel. De vorm van het versnellingssignaal van de klokwand in 
punt 3 komt het beste overeen met de simulatie bij de vergrote hoofdkromtestralen, omdat 
er een duidelijk minimum optreedt op t = 0.4 ms. 
In tabel 3.4 zijn de maxima van het versnellingssignaal van de klepelbol (punt i ) ,  en van de 
klokwand (punt 2 en punt 3) en de gemeten contacttijd grgeven, dsook de hijbehorecde 
maxima, va= de sin~daties. Ook zijn de prûceíìttUe!e &.vijkhgen n 1 1  de iiimidaties t.o.v. de 
metingen gegeven. 
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Uit de tabel 3.4 blijkt dat de maximale versnelling van de klepel voor de simulatie bij de 
lage beginsnelheid en kleine hoofdkromtestralen ongeveer een afwijking van 30% heeft t.o.v. 
de meting. Indien een afwijking van +lo% in de beginsnelheid wordt aangenomen en een 
vergroting met 100% van de hoofdkromtestralen, is de afwijking van de versnelling 
mge-veer 10%. nit is acceptabel; aangezien er tal van factoren deze aÍwijiring kunnen 
veroorzaken, te weten: 

- een niet-ideale ophanging. 
- 
- meet onnauwkeurigheden. 
- 
- 
- 

een afwijking in de beginsnelheid. 

een afwijking in materiaal- en configuratieparameters. 
de afwijking t.g.v. de flexibele klepelsteel. 
de afwijking veroorzaakt door het ruwe contactoppervlak van de klepelbol, 
waardoor er geen sprake kan zijn van eenduidige hoofdkromtestralen 
van het contactoppervlak op de klepelbol. 
andere afwijkingen tussen modellering in de simulatieprogrammatuur en de 
werkelijkheid. 

- 

De maximale versnelling van de klokwand wijkt zowel ter hoogte van het contactpunt op 
de klokwand (punt 2) als 0.200 m boven de klokmond (punt 3) bij de lage beginsnelheid en 
de kleine hoofdkromtestralen ongeveer 65% af. Bij  verhoging van de beginsnelheid en de 
hoofdkromtestralen is de afwijking nog steeds 40%. Deze afwijking wordt naar alle 
waarschijnlijkheid veroorzaakt door een fout in de simulatie-programmatuur. Redenen 
voor deze veronderstelling zijn: 

De versnelling van de klepelbol komt wel overeen met de simulaties. 
De gemeten contacttijd wijkt nauwelijks af van de simulaties. 
Op twee verschillende plaatsen op de klokwand is de procentuele afwijking van 
de maximale versnelling even groot. 
In een eerder stadium zijn al enkele fouten uit de complexe programmatuur 
gehaald. 

- 
- 
- 

- 

Helaas is de fout, op het moment dat dit verslag afgerond wordt, nog niet gevonden. 
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VO rl 

m/s m 

punt 1 afw. punt2 afw. punt 3 afw. At 

m/s2 % m/s2 % m/s2 % ms 

0.20 (meting) -1125 320 170 0.645 
0.20 0.052 -830 26 153 52 68 59 0.750 
0.22 0.104 -1065 5 218 32 114 33 0.630 

0.25 (meting) -1440 410 225 0.625 
0.25 0.052 -1080 25 204 50 95 58 0.715 

0.600 0.275 0.104 -1385 4 292 29 158 29 

0.30 (meting) -2080 590 370 0.570 
0.30 0.052 -1340 36 258 56 125 66 0.695 
0.33 0.104 -1710 18 368 38 206 44 0.580 

0.40 (meting) -2830 895 550 0.570 
0.40 0.052 -1880 34 376 58 190 65 0.655 
0.44 0.104 -2395 15 525 41 320 42 O. 545 

0.50 (meting) -3430 1215 750 0.510 
0.50 0.052 -2440 29 500 59 263 65 0.625 
0.55 0.104 -3115 9 710 40 435 42 0.525 

0.75 (meting) -5180 2340 1440 0.515 
0.75 0.052 -3950 24 850 64 480 67 0.575 
0.825 0.104 -5000 3 1250 46 790 45 0.485 

1.00 (meting) -8635 4105 2560 - 
?.^O n.052 -5465 36 1200 71 730 72 0.545 
1.10 0.104 -7000 19 i860 55 li80 54 8.455 

tabel 3.4 Vergelijking van de gemeten en de gesimuleerde waarden van maximale 
versnellingen van de klepelbol (punt 1) en de klokwand (punt 2 en 3). 
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3.5 Conclmies 

De versnelling van de klepelbol blijkt bij de simulaties en de metingen na correctie 
van de hoofdkromtestralen en de beginsnelheid goed overeen te komen. De versnelling van 
tbkk -00 n l a ~ t c ~ n  y*Cu ""UU nn vp AP U" klnkwnnd I- ..-- blijkt onder dezelfde condities a l s  de klepelbol nog 40% af te 
wijken. Deze afwijking wordt hoogstwaarschijnlijk door een fout in de 
simulatieprogrammatuur veroorzaakt. De gemeten contact tijd komt goed overeen met de 
simulaties. 

De veronderstelling dat de klepel als star lichaam beweegt, blijkt niet geoorloofd te zijn. 
Het gevolg van de flexibiliteit van de klepelsteel is dat er twee maxima optreden in het 
gemeten versnellingssignaal van de klepelbol. 

In het contactmodel van Hertz wordt verondersteld, dat het contactoppervlak van de 
botsende lichamen volledig glad zijn. Door de ruwe vorm van de klepelbol wordt deze 
veronderstelling geweld aangedaan. Er kan ban sok geen sprake zijn van &ndiai&ge 
hoofdkromtestralen voor het contactpunt op de klepelbol. Wat de precieze invloed hiervan 
is op de respons zou bekeken kunnen worden door het contactoppervlak op de klepelbol 
glad te maken. 
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Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 

Uit de metingen aan de kogel-balk opstelling blijkt, dat indien de kogel en de balk 
niet plastisch deformeren en de hoofdkromtestralen dientengevolge bekend zijn, het 
contactmodel van Hertz de loodrechte botsing tussen de kogel en de balk goed beschrijft. 
Ook in het geval van een niet-loodrechte botsing, waarbij de kogel onder een hoek van 16 
graden met de normaal tegen de balk botst, blijkt de loodrechte modellering van deze 
niet-loodrechte botsing te voldoen. 

De versnelling van de klepelbol blijkt bij de simulaties en de metingen na correctie van de 
hoofdkromtestralen en de beginsnelheid goed overeen te komen. De versnellingen van de 
klok blijken onder dezelfde condities nog 40% af te wijken. Deze afwijking wordt 
hoogstwaarschijnli jE door een fout in de simulatiegrogrammatuur veroorzaakt. De gemeten 
contacttijd komt goed overeen met de simulaties. 

De veronderstelling dat de klepel als star lichaam beweegt, blijkt niet geoorloofd te zijn. 
Het gevolg is dat er twee maxima optreden in het gemeten versnellingssignaal van de 
klepelbol. 

Door de ruwe vorm van de klepelbol wordt de veronderstelling van het contactmodel van 
Hertz dat het contactoppervlak volledig glad is, geweld aangedaan. Er kan dan ook geen 
sprake zijn van eenduidige hoofdkromtestralen van het contactpunt op de klepelbol. 

Indien carillonklokken geluid worden, zal de beginsnelheid van de botsing niet te groot 
mogen worden, omdat de cont actoppervlakken anders plastisch zullen vervormen en de 
hoofdkromtestralen dan veranderen. Ook de respons verandert in dat geval. 
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4.2 Aanbevelingen 

De fout in de simulatieprogrammatuur, die het verschil in de respons van de klok 
tussen de metingen en de simulaties verklaard, moet nog gevonden worden. 

De klepelsteel zal als flexibel moeten worden gemodelleerd. 

De invloed van het ruwe oppervlak van het contactpunt op de klepelbol op de respons- 
berekening moet bekeken worden. Er dient een keuze te worden gemaakt of de respons- 
berekening met DYNOPT de ideale of de werkelijke situatie moet beschrijven. In de ideale 
situatie is het contactoppervlak glad en zijn de hoofdkromtestralen van het contact- 
oppervlak op de klepelbol gelijk aan de straal van de klepelbol. In de werkelijke situatie is 
het contactoppervlak ruw en is er geen sprake van eenduidige hoofdkromtestralen van het 
contactoppervlak op de klepelbol. De hoofdkromtestralen hebben in ieder geval een zeer 
grote invloed op de versnellingen van de klok en de klepel. 
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Appendix A Afleiding van de verplaatsing van de balk 

De transversale verplaatsing van een balk t.g.v. een kracht, uitgeoefend door een 
kogel: die op deze balk botst, wordt modad geschreven: - 

m 

waarin 
i =1 

= ie eigenmode van de balk 

= tijdsafhankelijke amplitude van eigenmode i 

De bewegingsvergelijking van de vrije transversale trilling van een balk is 
[van Camgen, 19831: 

Door (A.l) in (A.2) te substitueren worden twee ontkoppelde differentiaalvergelijkingen 
gevonden voor respectievelijk de eigenmode X.(x) en de tijdsfunctie s.(t): 

1 1 

a4x. (x) 

ax4 
1 -poX.(x) 1 1  = o i = l , m  

i = l , m  

Xi(.) = Acosh( P.x) 1 + B sinh( Pix) + Ccos( @.x) 1 +Dsin( @.x) 1 

si(t) = si0e('lt) + sile (-iw;t) 

2 EI waarin: wi = 

(A. 3a) 

(A.3b) 

(A.4a) 

(A.4b) 
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De randvoorwaarden voor een tweezijdig opgelegde balk luiden: 

X.(O) = o; X.(L) = o; X!'(O) = o; X!'(L) = o 
1 1 1 1 

Substitutie van deze ïandvûôrwaarden in (A. ;a) iêveri dë vöigëncië uitciruirking voor de 
eigenmodes op: 

x.(x) 1 = fi*sin(p.x) 1 

waarin: pi = ir/L 

i = & m  

Hierbij zijn eigenmodes zodanig genormeerd dat: 
- 

fX;(x)dx = 1 
x= o 

Voor de eigenhoekfrequentie volgt m.b.v. (A.4b): 

i = l , m  

Indien een externe excitatiekracht op de balk wordt uitgeoefend, veranderen de 
uitdrukkingen voor de tijdfuncties. De tijdsfuncties uit (A.4b) worden gevonden door de 
vergelijkingen van Lagrange toe te passen [van Campen, 19831: 

waarin: T kinetische energie van de balk 
potentiële energie van de balk 
gegeneraliseerde krachten op de balk 

V 
Q 

Yoor de kketische eo potentiëk energie -vac de balk gddt, gebïuikmakenc! m a  (Al): 

T =  
L m m  L 

+SpAW:(x,t)dx = $3 1=1 J=1 .E S.(t)S 1 J .(t)pASX.(x)Xj(x)dx 1 
x=o x =o 

m 
4pA .E S2(t)  i=1 1 

(A. ga) 
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L m m  L 
V = tlEI(wl(x,t))2dx = 3 i=l B J=i .B s i (t)s.(t)EIlX;(x)X'j'(x)dx J 

x=o X=O 

(A.9b) 

De uitdrukking voor de virtuele arbeid verricht door de niet-conservatieve, externe 
krachten luidt: 

Sw ex = l L h l ( x , t )  [ F(x,t) - bw,(x,t) )dx 
x= o 
m m  L 

= i=i B J=i .E h.(t)(X.(cL)F(cL,t) 1 - b.S.(t) J J x=o lX.(x)X.(x)dx) I J  i 

m 
= i= X i 6si(t)(Xi(cL)F(cL,t) - b.S.(t)) 1 1  (A.9c) 

waarin: b. demping van eigenmode i 
1 

x = cL coordinaat van het contactpunt op de balk 

Hieruit volgt voor de gegeneraliseerde krachten: 

Qi = F(cL,t)X.(cL) - b.S.(t) (A.9d) 
1 1 1  

Substitutie van (A.ga), (A.9b) en (A.9d) in (A.8) levert de differentiaalvergelijking op voor 
de tijdsfuncties: 

F(t )Xi(CL) 
PA 

S.(t) + 2<.#.S.(t) + #2S.(t) 1 1  = 
1 1 1 1  

waarin: ci = bi/2w. 1 

i = l , m  (A.lO) 
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De oplossing van deze differentiaalvergelijking luidt [Roozen-KroonJSSO]: 

(A.ll) 

- waarin w. 1 = w.Jl 1 - < 
= gedempt e eigenhoekfrequent ie 

Substitutie van (A.ll) en (A.6) in (A.l) levert de uitdrukking voor de verplaatsing van de 
balk als functie van de contactkracht: 

(A. 12) 
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Appendix B Afmetingen van kogel en balk 

In deze appendix worden de afmetingen van de kogel en de balk bepaald, alsmede de 
beginsnelheid van de kogel voor de botsing. De afmetingen - van de babik en de kogei moeien 
aan een drietal criteria voldoen. Ten eerste eist het contactmodel van Hertz dat de 
afmetingen van de botsende lichamen groot moeten zijn ten opzichte van de diameter van 
de contact ellips. 
Als tweede criterium wordt gehanteerd dat de balkentheorie geldig moet zijn, omdat deze 
theorie in het simulatiemodel wordt gebruikt om de verplaatsing van de balk te bepalen. 
Als derde criterium waaraan de afmetingen van de kogel en de balk zullen moeten voldoen, 
wordt geëist dat de verhoudingen van de trillende massa's van respectievelijk de kogel en 
de balk, en van de klepel en de klok ongeveer gelijk zijn. Deze eis wordt gesteld, aangezien 
de metingen aan de kogel-balk opstelling ook worden gebruikt om ervaring te krijgen met 
de meetmethoden die bij klok-klepel botsing gebruikt gaan worden. 
In de onderstaande drie paragrafen worden aan de hand van deze drie criteria de 
afmetingen bepaald. 

Criterium 1: Het Hertze contactmodel 

In [Schouten, 19831 wordt het contactmodel van Hertz behandeld. Met behulp van deze 
theorie kunnen spanningen en deformaties worden berekend, welke optreden bij het tegen 
elkaar drukken van twee lichamen met contraforme oppervlakken. Het contactoppervlak 
wordt beschreven door een ellips. De veronderstellingen die hierbij worden gedaan, zijn: 

Het materiaal van beide lichamen zijn homogeen en isotroop. 
In het contactvlak treden uitsluitend normaalspanningen op. 
De contactoppervlakken zijn volledig glad. 
De lichamen worden niet plastisch vervormd. 
Het contactoppervlak is klein t.o.v. de afmetingen van beide lichamen. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Aan de eerste veronderstelling wordt door de gebruikte materiden, stad 37 en klokkebrons, 
WJ goede *benadering voldaan. Aan de tweede veronderstelling wordt lij de Xûk-ldqd 
opstelling niet voldaan, omdat de klepel niet loodrecht op het raakvlak aan het contactpunt 
van de klok botst, maar onder een kleine hoek. De bruikbaarheid van het contactmodel van 
Hertz bij deze hoekafwijking zal bij de kogel-balk opstelling worden nagegaan. Het volledig 
glad zijn van de oppervlakken wordt benaderd door de kogel "in te slaan" tegen de balk. De 
grootste ruwheidstoppen zullen hierdoor weggewerkt worden. Door de beginsnelheid van de 

. .. 
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kogel voor de botsing te beperken, kan gerealiseerd worden dat de lichamen niet plastisch 
vervormen, afgezien van de ruwheidstoppen. Deze eis wordt verderop in deze appendix 
uitgewerkt. De veronderstelling dat de contactellips klein is t.o.v. de beide lichamen, 
bepaalt mede de afmetingen van kogel en balk. In het onderstaande worden op grond van 
de laatste veronderstelling de breedte van de bdk ea de shad vu de kogd bepaald. 

De diameter van de contactcirkel zal minder dan 10% van de breedte van de balk en van de 
diameter van de kogel moeten zijn. Uit [Schouten, 19831 volgt voor de contactstraal: 

a = pIC3J$ 

waarin: 
a 
F = de contactkracht 

= de straal van de contactcirkel 

, indien E en v voor kogel en balk gelijk zijn. E 
I-v 

E =- 
r 2 

= de gereduceerde elasticiteitsmodulus 
waarin: 

E 
v 
= een van IC afhankelijke functie 

= 0.794 

= elasticiteitsmodulus van de kogel en de balk 
= dwarscontractiecoëfficiënt van de kogel en de balk 

PIC 

, indien IE = 1 

r 
= welvingsverhouding 

R = welvingsstraal 
= r (in dit geval) 

r = rolstraal 
= r (in dit geval) 

= de straal van de kogel 

waarin: 

* 

r 

hieruit volgt dat IE = 1 

De samendrukking van beide lichamen kan, indien K = 1, geschreven worden als: 
n 

a' 
r a=- 
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Door nu relatie (B.l) te substitueren in (B.2) volgt een relatie tussen de kracht en de 
toenadering: 

De kogel en de balk worden vervaardigd uit Staal 37, zodat: 
E = 2.10*1011 N/m2 
Y = 0.28 

Uit practisch oogpunt is voor de straal van de kogel gekozen: 

Door de waarden voor E, u, pu en r in (B.4) te substitueren, wordt voor de materiaal- en 

configuratieconstante k, de constante van Hertz, gevonden: 

Ma enige. oriënterende simulaties volgt voor de maximale contactkracht 
(waarbij vo = 2.0 m/s): 

r = 0.043 rn 

k = 3.1465*f02' N/mle5 

F = 7.8*104N max 

Bij de oriënterende simulaties zijn grofweg de afmetingen van de balk gekozen. In het 
vervolg van deze appendix zijn deze gecontroleerd en gecorrigeerd. 
Substitutie van Fmax in (B.l) levert: 

= 0.0028 m 'max 

De breedte van de balk zal minimaal 10 keer groter moeten zijn dan de diameter van 
contactcirkel. Gekozen wordt een breedte van de balk van: 

De verhouding tussen de diameter van de kogel en de diameter van het contactvlak is: 
b = 0.12 m 

-- - 17 
'ma 

Criterium 2: Geldigheid van de balkentheorie 

In het simulatieprogramma dat de botsing tussen kogel en balk simuleert, wordt gebruikt 
gemaakt van de balkentheorie om de verplaatsing van een willekeurig punt van de balk te 
beschrijven [Roozen-Kroon, 19901. In deze theorie wordt een aantal veronderstellingen 
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gedaan [Braak, 19851. Een ervan is dat de hoogte en de breedte van de balk vele malen 
kleiner, zeg minimaal 10 keer, moeten zijn dan de lengte van de balk. In het eerste 
criterium hebben we voor de breedte een waarde gevonden. De lengte zal minimaal 10 keer 
zo groot moeten zijn. Gekozen wordt voor een lengte: 

L = 1.40 m 
zodat : L/b = 12 

De waarde voor de hoogte van de balk wordt in het volgende criterium afgeleid. Ook wordt 
er gekeken of de lengte minstens 10 keer zo groot is als de hoogte van de balk. 

Criterium 3: Gelijke verhouding van de trillende massa% 

Dit criterium wordt opgelegd om enige overeenkomst tussen enerzijds de botsing van de 
kogel tegen de balk en anderzijds de botsing van klepel tegen Hok te krijgen. In het 
onderstaande zal de hoogte van de balk worden bepadd. 

De verhouding van de trillende massa's wordt gedefinieerd als: 

mklok - - mbal k 
mklepel mkogel 

r= 

waarin: mklok = de geschatte 9rillende" massa van de klok 

= de totale massa van de klepel 

= de totale massa van de balk 
%lepel 

mbalk 

kogel m = de totale massa van de kogel 

Met de geschatte "trillende" massa wordt bedoeld de massa die een wezenlijke bijdrage 
levert aan de kinetische energie. De kroon van de klok zal nauwelijks trillen, terwijl deze 
toch een grote massa heeft. De schattingen diie in het sadeïstaaude wordeE gedaan zijn zeer 
grof, maar het betreft slechts een schatting voor de orde-grootte. 

De massa van de klepel die in de beschikbare klok hangt, is: 
NN 10 kg mkiepel 
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De totale massa van de klok is ongeveer 360 kg. Stel dat ongeveer de 1/2 à 2/3 van de 
totale massa een wezenlijke bijdrage levert aan de kinetische energie. Hieruit volgt voor 

mklok 

Voor de massa van de kogei en de bdK geldt: 

een waarde van 180 à 240 kg, zodat uit (B.5) volgt: 

7 = 1 8 2 2 4  

3 mkogel = 4/37rpr 

waarin: p = 7850 kg/m3 

mbalk =pbhL 

h = hoogte van de balk 

Met de al eerder gevonden waarde voor de straal, is de massa van de kogel: 
m = 2.6 kg kogd 

Gebruik makend van (B.5) en (B.6) volgt voor de hoogte van de balk: 

In verband met de beschikbaarheid van een dergelijke balk wordt gekozen voor: 

Met deze waarde voor de hoogte zal de balkentheorie ook geen geweld aan worden gedaan, 
aangezien: 

h = 0.035 à 0.047 m 

h = 0.04 m 

L/h = 35 >> 10 

Samenvattend zijn nu de volgende waarden voor de afmetingen van kogel en balk 
gevonden: 

r = 0.043 m 
b = 0.12 m 
L = 1.40 m 
h = 0.04 m 

Bepaling van de beginsnellhad van de botsing 

Aan de hand van de maximaal toelaatbare spanning, voordat plastische vervorming 
optreedt, wordt de maximaal toelaatbare beginsnelheid van de kogel bepaald. 
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Voor de maximale Hertze spanning volgt uit [Schouten, 19831: 

Substitutie van (B.l) in (B.7) levert: 

1/3 

amax= Hz KI[ %] 
r 

waarin: Kl 

In het geval van een botsing tussen een stalen kogel en een stalen balk van de gekozen 
afmetingen geldt voor de waarde van K, (zie ook [Koster, 19901): 

K, = 1.4*10 7 N 2/3/m4/3 

Voor staal op staal is de maximaal toelaatbare Hertze spanning, voordat plastisch 
vervormen optreedt [Koster, 19901: 

aHz = 3.0*109 N/m2 

Door de toelaatbare Hertze spanning te substitueren in (B.8) wordt de maximaal 
toelaatbare kracht voor de kogel-balk configuratie gevonden: 

4 = 1.8*10 M max F 

Indien de beginsnelheid wordt verlaagd naar vg = 0.5 m/s wordt de maximale toelaatbare 
kracht in de simulatie niet bereikt. De gevonden maximale waarde van de kracht is: 

4 = 1.1*10 N max F 

De metingen en simulaties zullen daarom met beginsnelheid vo = 0.5 m/s uitgevoerd 
worden. 



Cl Appendix C: Bepaling van de valhoogte 

Appendix C Bepaling van de valhoogte 

Bepaling van de valhoogte van de kogel 

In fig. Cl is een dwarsdoorsnede van de kogel-balk opstelling geschetst. Het doel is om bij 
een bekende beginsnelheid vo en hoek pi de afstand b, de geprojecteerde afstand tussen de 
evenwichtsstand van de kogel en de positie op het moment van de botsing, en de afstand k, 
de geprojecteerde afstand tussen de positie van w w  de kogel wordt losgelaten en de 
evenwichtsstand, te bepalen. 

figuur C1 Kogel-balk situatie figuur C2 Klok-klepel situatie 

Uit bovenstaande figuur is met de energiebalans, indien de luchtwrijving en wrijving in het 
draaipunt verwaarloosd wordt, voor de hoogte h ai te leiden: 

2 mgh = imvc 

fwel: 
2 waarin: g = 9.82 m/s 

VO= 0.50 m/s 
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Uit de figuur volgt ook: 

Door de uit de opstelling bekende waarde l o =  0.765 m en de gekozen hoek 
M O " ,  4", t?", 12", 16', te substitueren in bovenstaande vergelijkingen, volgt: 

b 

0.000 
0.055 
0.110 
0.165 
0.220 

81 

0.000 
4.110 
8.180 
12.17 
16.04 

L 

0.765 
0.767 
O. 773 
0.783 
0.795 

cp 

10.45 
11.24 
13.25 
16.00 
19.07 

k 

0.139 
0.150 
0.177 
8.216 
0.260 

k+b 

0.139 
0.205 
0.287 
0.981 
0.480 

Bepaling van de valhoogte van de klepel 

Gebruik makend van de energiebalans volgt uit fig. C2 op analoge wijze voor de hoek 
waaronder de klepel moet worden losgelaten en de afstand k: 

k = &in(cp) 
waarin: 1 = 0.375 m 

Om de hoek cp te kunnen bepalen is de lengte van het draaipunt van de klepel tot het 
massamiddelpunt dW van de klepel benodigd. Deze zal eeïst bepadd worden. 

Teneinde Gw te bepalen is de totale klepel uit de klok genomen en is de totale massa 
gemeten. Deze bedraagt m = 9.112 kg. Daarna is de klepel weer in de klok gehangen en is 
op het uiteinde, op een afstand L = 0.5 m van O, de kracht gemeten die nodig is om de 

* 
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klepel horizontaal te houden. Deze kracht is F = 46.55 N. Met een momentenevenwicht 
om O is &w te bepalen: 

0.260 m 

Nu kan met (C.6) de hoek cp en de afstand k bepaald worden voor diverse snelheden: 

vo m/s 

0.20 
0.25 
0.30 
0.40 
0.50 
O. 75 
1.00 

cp" 

7.2 
9.0 

10.8 
14.4 
18.0 
27.1 
36.5 

k m  

0.047 
0.058 
0.070 
0.093 
0.116 
0.171 
0.223 

Bepaling van JO 

Het massatraagheidsmoment JO om O is a l s  invoer nodig voor de simulaties en wordt 
bepaald door de trillingstijd te meten van de klepel, indien deze met een kleine hoek cp 
om O slingert. Uit de gelineariseerde bewegingsvergelijking voor een slinger volgt: 

Joii, = -mg&wcp 

Hieruit volgt voor de trillingstijd van de klepel: 

T = 2a 

Door enkele malen de tijd, benodigd voor 20 trillingen te meten, wordt een trillingstijd van 
T = 1.25 s gevonden. Uit (C.9) volgt: 

2 JO = 0.92 kgm 
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Appendix D Specificatie van de meetapparatuur 

In deze appendix wordt de gebruikte meetapparatuur beschreven. De werking van 
de apparatuur wordt ia  kei kort bescheveii ea de ta;pm~zlrraerv w d e o  gegeven. Voor 

gedetailleerde informatie wordt naar de handleidingen van de betreffende apparatuur 
verwezen. Behandeld worden: 

- Piezo-electrische versnellingsopnemer 
- Ladingsversterkers 
- Transient-recorder 
- Dual trace oscilloscoop 

Piem-dectrische versnellingsopnemer 

Type: BriieP Jz KjEr 4367 

Werking: In fig. El is de doorsnede van de versnellingsopn mer geschetst. In het 
huis bevindt zich een aantal piezo-electrische plaatjes, dat door een 

massa belast wordt. Door een veer wordt een voorbelasting op de massa aangebracht. Als 
het geheel begint te trillen in de bewegingsrichting, oefent de massa een variabele kracht 
uit op de piezo-electrische 

figuur El Doorsnede van versnellingsopnemer 

Upper limit set by 
Accelerometer , d 

+*R0 

Acceleration ims-*, g) 

figuur E2 In/uitgangsrelatie 

elementen. Door het piezo-electrische materiaal wordt een electrische lading afgegeven, 
welke evenredig is met de kracht. Aangezien de massa constant is, is de kracht evenredig 
met de versnelling van deze massa. Voor frequenties die lager liggen dan de eigenfrequentie 
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Appendix A Afleiding van de verplaatsing van de bak 

De transversale verplaatsing van een balk t.g.v. een kracht, uitgeoefend door een 
kogel, die op deze balk botst, wordt modaal geschreven: 

m 

w,(x,t) = c, Xi(x)s;(t) 
i =1 

waarin Xi(x) = ie eigenmode van de balk 

SJt) = tijdsafhankelijke amplitude van eigenmode i 

De bewegingsvergelijking van de vrije transversale trilling van een balk is 
[van Campen, 19831: 

Door (A.l) in (A.2) te substitueren worden twee ontkoppelde differentiaalvergelijkingen 
gevonden voor respectievelijk de eigenmode X.(x) en de ti jdsfunctie s.(t): 

1 1 

a4x. (x) 

ax4 1 -p4X.(X) 1 1  = o 

nit stelsel heeft ds algemem q3!miug: 

i = l , m  

i = l , m  

Xi(x) = Acosh(/l.x)+Bsinh(/l.x)+Ccos(/l.x)+Dsin(P.x) 1 1 1 1 

si(t) = si0e('wit) + sile (-iw;t) 

waarin: wi = -& 2 EI 

(A.3a) 

(A.3b) 

(A.4a) 

(A.4b) 
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De randvoorwaarden voor een tweezijdig opgelegde balk luiden: 

X.(O) 1 = o; X.(L) 1 = o; X!'(O) 1 = o; X!'(L) 1 = o (A.5) 

Substitutie vän deze randvoorwaarden in (A.4aj levert de volgende uitdrukking voor de 
eigenmodes op: 

xi(.) = fi*sin(p.x) 1 i = l , m  

waarin: pi = ir/L 

Hierbij zijn eigenmodes zodanig genormeerd dat: .. L [ XY(X)dx = 1 
x= o 

Voor de eigenhoekfrequentie volgt m.b.v. (A.4b): 

Indien een externe excitatiekracht op de balk wordt uitgeoefend, veranderen de 
uitdrukkingen voor de tijdfuncties. De tijdsfuncties uit (A.4b) worden gevonden door de 
vergelijkingen van Lagrange toe te passen [van Campen, 19831: 

waarin: T kinetische energie van de balk 
potentiële energie van de balk 
gegeneraliseerde krachten op de balk 

V 
Q 

Veer de khetische en potentide ene@ van de taiik geldt, gebruiirmakend van (Â.1j: 

L m m  L 
T = fJpAw$x,t)dx = +.E 1=1 J=1 .X 3.(t)s 1 J .(t)pA[X.(x)Xj(x)dx 1 

x=o x =o 
m 

= +pA .E i2(t) 1=1 1 (A.9a) 
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L m m  L 
V = +SEI(wl(x,t))2dx = +.E i=1 J=i .E s.(t)s.(t)EISX!'(x)X'!(x)dx 1 J 1 J 

x=o x=o 

(A.9b) 

De uitdrukking voor de virtuele arbeid verricht door de niet-conservatieve, externe 
krachten luidt: 

6w ex = S L h l ( x , t )  [ F(x,t) - bw,(x,t) )dx 
x= o 
m m  L 

= i=l X J=i .E ós.(t) i [X.(cL)F(cL,t) 1 - b.S .(t) SX.(x)X.(x)dx] I J  
J J x=o 

m 
= i= X 1 6si(t)(Xi(cL)F(cL,t) - b.S.(t)) 1 1  (A. 9c) 

waarin: b. demping van eigenmode i 
1 

x = cL coordinaat van het eointactpnnt op de bdk 

Hieruit volgt voor de gegeneraliseerde krachten: 

Qi = F(cL,t)X.(cL) - b.S.(t) (A.9d) 
1 1 1  

Substitutie van (A.ga), (A.9b) en (A.9d) in (A.8) levert de differentiaalvergelijking op voor 
de tijdsfuncties: 

F(t )X;(CL) 
PA 

S.(t) + 2@.S.(t) + u?s.(t) 1 1  = 
1 1 1 1  

waarin: Ci = bi/2u. 
1 

i = l , m  (A.lO) 
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De oplossing van deze differentiaalvergelijking luidt [Roozen-Kroon,l990]: 

I $(to)+ CiWiSi(t 0) 
sin(Z.( t-t ,)) 

1 - w.( -t O) Si( t ,)cos ( Zi( t-t , )) + 
W. 1. 

[ s.(t) = e-ci 1 
1 

= W . J - q  
- 

waarin w. 
1 1 

= gedempte eigenhoekfrequentie 

(A.ll) 

Substitutie van (A.ll) en (A.6) in (A.l) levert de uitdrukking voor de verplaatsing v 
balk als functie van de contactkracht: 

t 
W.(t-T) sin(Z.(t-.r))dT sin im 

sin(Z.(t-t,))] 1 + [ t] & pAwi c t  1 F(T)e-<i I 1 

O 

n d  ! 

(A.12) 

I 
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Appendix B Afinetingen van kogel en balk 

In deze appendix worden de afmetingen van de kogel en de balk bepaald, alsmede de 
beginsnei'neid van de kogel voor de botsing. De afmetingen van de baik en de kogel moeten 
aan een drietal criteria voldoen. Ten eerste eist het contactmodel van Hertz dat de 
afmetingen van de botsende lichamen groot moeten zijn ten opzichte van de diameter van 
de contact ellips. 
Als tweede criterium wordt gehanteerd dat de balkentheorie geldig moet zijn, omdat deze 
theorie in het simulatiemodel wordt gebruikt om de verplaatsing van de balk te bepalen. 
Als derde criterium waaraan de afmetingen van de kogel en de balk zullen moeten voldoen, 
wordt geëist dat de verhoudingen van de trillende massa's van respectievelijk de kogel en 
de balk, en van de klepel en de klok ongeveer gelijk zijn. Deze eis wordt gesteld, aangezien 
de metingen aan de kogel-balk opstelling ook worden gebruikt om ervaring te krijgen met 
de meetmethoden die bij klok-klepel botsing gebruikt gaan worden. 
In de onderstaande drie paragrafen worden aan de hmd van deze drie criteria de 
afmet i ngen bepaald. 

Criterium 1: Het Hertze contactmodel 

In [Schouten, 19831 wordt het contactmodel van Hertz behandeld. Met behulp van deze 
theorie kunnen spanningen en deformaties worden berekend, welke optreden bij het tegen 
elkaar drukken van twee lichamen met contraforme oppervlakken. Het contactoppervlak 
wordt beschreven door een ellips. De veronderstellingen die hierbij worden gedaan, zijn: 

Het materiaal van beide lichamen zijn homogeen en isotroop. 
In het contactvlak treden uitsluitend normaalspanningen op. 
De contactoppervlakken zijn volledig glad. 
De lichamen worden niet plastisch vervormd. 
Het contactoppervlak is klein t.o.v. de afinetingen van beide lichamen. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Aan de eerste veronderstelling wordt door de gebruikte materiden, stad 3 7  en Hokkebrons, 

opstelling niet voldaan, omdat de klepel niet loodrecht op het raakvlak aan het contactpunt 
van de klok botst, maar onder een kleine hoek. De bruikbaarheid van het contactmodel van 
Hertz bij deze hoekafwijking zal bij de kogel-balk opstelling worden nagegaan. Het volledig 
glad zijn van de oppervlakken wordt benaderd door de kogel "in te slaan" tegen de balk. De 
grootste ruwheidstoppen zullen hierdoor weggewerkt worden. Door de beginsnelheid van de 

bij gcede ka24eri=g vddaan. As;; de tweede verûiidente~ng wordt bij de kk9k-Hepei 
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kogel voor de botsing te beperken, kan gerealiseerd worden dat de lichamen niet plastisch 
vervormen, afgezien van de ruwheidstoppen. Deze eis wordt verderop in deze appendix 
uitgewerkt. De veronderstelling dat de contactellips klein is t.o.v. de beide lichamen, 
bepaalt mede de afmetingen van kogel en balk. In het onderstaande worden op grond van 
de laatste veronderstelling de breedte van de balk en de straal van de kog4 hepadd. 

De diameter van de contactcirkel zal minder dan 10% van de breedte van de balk en van de 
diameter van de kogel moeten zijn. Uit [Schouten, 19831 volgt voor de contactstraal: 

waarin: 
a 
F = de contactkracht 

= de straal van de contactcirkel 

E 
I - i p  

E =- 
r 2 , indien E en v voor kogel en balk gelijk zijn. 

= de gereduceerde elasticiteit smodulus 
waarin: 

E 
v 
= een van K afhankelijke functie 

= elasticiteitsmodulus van de kogel en de balk 
= dwarscontractiecoëfficiënt van de kogel en de balk 

PK 

= 0.794 , indien K = 1 

= welvingsverhouding 

R = welvingsstraal 
= r (in dit geval) 

r = rolstraal 
= r (in dit geval) 

= de &rad van Oe k ~ p d  

waarin: 

* 

€ 

hieruit volgt dat K = 1 

De samendrukking van beide lichamen kan, indien K = 1, geschreven worden als: 
0 
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Door nu relatie (B. l )  te substitueren in (B.2) volgt een relatie tussen de kracht en de 
toenadering: 

1.5 F = k a  
waarin: k = 1/3*Er*pg -2*r?/2 

De kogel en de balk worden vervaardigd uit Staal 37, zodat: 
E = 2.10*1011 N/m2 
Y = 0.28 

Uit practisch oogpunt is voor de straal van de kogel gekozen: 

Door de waarden voor E, v, 

configuratieconstante k, de constante van Hertz, gevonden: 

Na enige oriënterende simulaties volgt voor de maximde contactkracht 
(waarbij vo = 2.0 m/s): 

r = 0.043 m 
en r in (B.4) te substitueren, wordt voor de materiaal- en 

k = 3.1465*1O1' N/mle5 

F = 7.8*104 N max 

Bij de oriënterende simulaties zijn grofweg de afmetingen van de balk gekozen. In het 
vervolg van deze appendix zijn deze gecontroleerd en gecorrigeerd. 
Substitutie van F in (B. l )  levert: max 

amax = 0.0028 m 

De breedte van de balk zal minimaal 10 keer groter moeten zijn dan de diameter van 
contactcirkel. Gekozen wordt een breedte van de balk van: 

De verhouding tussen de diameter van de kogel en de diameter van het contactvlak is: 
b = 0.12 m 

-- - 17 
axax 

Criterium 2: Geldigheid van de balkentheorie 

In het simulatieprogramma dat de botsing tussen kogel en balk simuleert, wordt gebruikt 
gemaakt van de balkentheorie om de verplaatsing van een wiliekeurig punt van de balk te 
beschrijven [Roozen-Kroon, 19901. In deze theorie wordt een aantal veronderstellingen 
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gedaan [Braak, 19851. Een ervan is dat de hoogte en de breedte van de balk vele malen 
kleiner, zeg minimaal 10 keer, moeten zijn dan de lengte van de balk. In het eerste 
criterium hebben we voor de breedte een waarde gevonden. De lengte zal minimaal 10 keer 
zo groot moeten zijn. Gekozen wordt voor een lengte: 

L = 1.40 m 
zodat : L/b = 12 

De waarde voor de hoogte van de balk wordt in het volgende criterium afgeleid. Ook wordt 
er gekeken of de lengte minstens 10 keer zo groot is als de hoogte van de balk. 

Criterium 3: Gelijke verhouding van de trillende massa's 

Dit criterium wordt opgelegd om enige overeenkomst tussen enerzijds de botsing van de 
kogel tegen de balk en anderzijds de botsing van klepel tegen klok te krijgen. In het 
onderstaande zd de hoogte van de balt  W Q N ~  bepaald. 

De verhouding van de trillende massa's wordt gedefinieerd als: 

mklok - - mbal k 
mklepel kogel 7 =  m 

= de geschatte "trillende" massa van de klok 

= de totale massa van de klepel 

= de totale massa van de balk 

= de totale massa van de kogel 

mklok 
m 

mbalk 

mkogel 

waarin: 

klepel 

Met de geschatte "trillende" massa wordt bedoeld de massa die een wezenlijke bijdrage 
levert aan de kinetische energie. De kroon van de klok zal nauwelijks trillen, terwijl deze 
toch een grote massa h e e k  De schaiiingen die in het onderstaande worden gedaan zijn zeer 
grof, maar het betreft slechts een schatting voor de orde-grootte. 

De massa van de klepel die in de beschikbare klok hangt, is: 
z 10 kg klepel m 

I 
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De totale massa van de klok is ongeveer 360 kg. Stel dat ongeveer de 1/2 à 2/3 van de 
totale massa een wezenlijke bijdrage levert aan de kinetische energie. Hieruit volgt voor 

mklok een waarde van 180 à 240 kg, zodat uit (B.5) volgt: 

7 = 10 a 2 4  
xrnn- d,. mnnn.. --m- d- 1-~--1 -- d- L-11- -.-IAA. 
V U U L  uc UCLJJCL V 6 J l  uc JLu&3 cll ut: UdLJL gclub. 

3 mkogel = 4/37rpr 

mbalk 
waarin: p = 7850 kg/m3 

= pbhL 

h = hoogte van de balk 

Met de al eerder gevonden waarde voor de straal, is de massa van de kogel: 
= 2.6 kg kogel m 

Gebruik makend van (B.5) en (B.6) volgt voor de hoogte van de balk: 

In verband met de beschikbaarheid van een dergelijke balk wordt gekozen voor: 

Met deze waarde voor de hoogte zal de balkentheorie ook geen geweld aan worden gedaan, 
aangezien: 

h = 0.035 à 0.047 m 

h = 0.04 m 

L/h = 35 >> 10 

Samenvattend zijn nu de volgende waarden voor de afmetingen van kogel en balk 
gevonden: 

r = 0.043 m 
b = 0.12 m 
L = 1.40 m 
h = 0.04 m 

&paling van de beginsneiheid van de -botsing 

Aan de hand van de maximaal toelaatbare spanning, voordat plastische vervorming 
optreedt, wordt de maximaal toelaatbare beginsnelheid van de kogel bepaald. 
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Voor de maximale Hertze spanning volgt uit [Schouten, 19831: 

m a x  3F 

21Tamax 

0- = Hz 2 

Substitutie van (B.1) in (B.7) levert: 

1/3 

amax= Hz KI[ 51 
r 

36E r 2/3 

2 waarin: K, = 
2 V U  

In het geval van een botsing tussen een stalen kogel en een stalen balk van de gekozen 
afmetingen geldt voor de waarde van K, (zie ook [Koster, 19901): 

K, = 1.4*10 7 N 2/3/m4/3 

Voor staal op staal is de maximaal toelaatbare Hertze spanning, voordat plastisch 
vervormen optreedt [Koster, 19901: 

= 3.0*109 N/m2 OH. 
Door de toelaatbare Hertze spanning te substitueren in (B.8) wordt de maximaal 
toelaatbare kracht voor de kogel-balk configuratie gevonden: 

= 1.8*104 N max F 

Indien de beginsnelheid wordt verlaagd naar vo = 0.5 m/s wordt de maximde toelaatbare 
kracht in de simulatie niet bereikt. De gevonden maximale waarde van de kracht is: 

4 = 1.1*10 N max F 

De metingen en simulaties zullen daarom met beginsnelheid vo = 0.5 m/s uitgevoerd 
worden. 
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Appendix C Bepaling van de valhoogte 

Bepaling van de valhoogte van de kogel 

In fig. C1 is een dwarsdoorsnede van de kogel-balk opstelling geschetst. Het doel is om bij 
een bekende beginsnelheid vo en hoek PI de afstand b, de geprojecteerde afstand tussen de 
evenwichtsstand van de kogel en de positie op het moment van de botsing, en de afstand k, 
de geprojecteerde afstand tussen de positie van waar de kogel wordt losgelaten en de 
evenwichtsstand, te bepalen. 

b k 

figuur C1 Kogel-balk situatie figuur C2 Klok-klepel situatie 

Uit bovenstaande figuur is met de energiebalans, indien de luchtwrijving en wrijving in het 
draaipunt verwaarissscl wordt, voor de hoogte h af te ieicien: 

2 mgh = +mïu 

fwel: 
2 waarin: g = 9.82 m/s 

VO= 0.50 m/s 
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Uit de figuur volgt ook: 

Door de uit de opstelling bekende waarde 40 = 0.765 m en de gekozen hoek 
M O " ,  4",  8" ,  12', 16", te substitueren in bovenstaande vergelijkingen, volgt: 

b 

0.000 
0.055 
0.110 
U. i63 
0.220 

Bi 

0.000 
4.110 
8.180 
12.17 
16.04 

e 

0.765 
0.767 
0.773 
û.783 
0.795 

cp 

10.45 
11.24 
13.25 
16.Uû 
19.07 

k 

0.139 
0.150 
0.177 
0.2í.6 
0.260 

k+b 

0.139 
0.205 
0.287 
û.381 
0.480 

Bepaling van de valhoogte van de klepel 

Gebruik makend van de energiebalans volgt uit fig. C2 op analoge wijze voor de hoek 
waaronder de klepel moet worden losgelaten en de afstand k: 

k = Psin(cp) 
waarin: .!?= 0.375 m 

Om de hoek cp te kunnen bepalen is de lengte van het draaipunt van de klepel tot het 
masSaîììid0e~pünt t& van de klepel benudigd. Deze za3 eersi tepadd worden. 

Bepaling van & 

Teneinde hW te bepalen is de totale klepel uit de klok genomen en is de totale massa 
gemeten. Deze bedraagt m = 9.112 kg. Daarna is de klepel weer in de klok gehangen en is 
op het uiteinde, op een afstand .! = 0.5 m van O, de kracht gemeten die nodig is om de 

* 
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klepel horizontaal te houden. Deze kracht is F = 46.55 N. Met een momentenevenwicht 
om O is dw te bepalen: 

= 0.260 m 

Nu kan met (C.6) de hoek cp en de afstand k bepaald worden voor diverse snelheden: 

0.20 
0.25 
0.30 
0.40 
0.50 
0.75 
1.00 

7.2 
9.0 

10.8 
14.4 
18.0 
27.1 
36.5 

k m  

O. 047 
0.058 
0.070 
0.093 
0.116 
0.171 
0.223 

Het massatraagheidsmoment JO om O is als invoer nodig voor de simulaties en wordt 
bepaald door de trillingstijd te meten van de klepel, indien deze met een kleine hoek cp 

om O slingert. Uit de gelineariseerde bewegingsvergelijking voor een slinger volgt: 

Hieruit volgt voor de trillingstijd van de klepel: 

Door enkele malen de tijd, benodigd voor 20 trillingen te meten, wordt een trillingstijd van 
T = 1.25 s gevonden. Uit (C.9) volgt: 

2 JO = 0.92 kgm 



1 
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Appendix D Specificatie van de meetapparatuur 

In deze appendix wordt de gebruikte meetapparatuur beschreven. De werking van 

gedetailleerde informatie wordt naar de handleidingen van de betreffende apparatuur 
verwezen. Behandeld worden: 

de apparaiuw woïdt ia hst kort Uesclìï€Yaì e;; de tyi;m*:mmers mrdexl gegeven. voor 

- Piezo-electrische versnellingsopnemer 
- Ladingsversterkers 
- Transient-recorder 
- Dual trace oscilloscoop 

Piem-electrische versnellingsopnemer 

Type: 

Werking: 

Brüel & Kjaer 4367 

In fig. El is de doorsnede van de versnellingsopnemer geschetst. In het 
huis bevindt zich een aantal piezo-electrische plaatjes, dat door een 

massa belast wordt. Door een veer wordt een voorbelasting op de massa aangebracht. Als 
het geheel begint te trillen in de bewegingsrichting, oefent de massa een variabele kracht 
uit op de piezo-electrische 

figuur El Doorsnede van versnellingsopnemer 

Upper limit set bv 
Accelerometer , * . 

/ 0 

Lower Limit set by 
noise from Preamplifier 
i cable + environment / 

I 

Acceleration (mr-2, g) 

figuur E2 In/uitgangsrelatie 

elementen. Door het piezo-electrische materiaal wordt een electrische lading afgegeven, 
welke evenredig is met de kracht. Aangezien de massa constant is, is de kracht evenredig 
met de versnelling van deze massa. Voor frequenties die lager liggen dan de eigenfrequentie 
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van de totde versnellingsopnemer is de versnelling van de massa gelijk aan de versnelling 
van de totale versnellingsopnemer. Resumerend geldt dus dat de afgegeven electrische 
lading evenredig is met de versnelling van de versnellingsopnemer (fig. E2). 

I 

I 

figuur E3 

. >o 

. *" 

Calibratiekaart 

In fig. E3 is voor een specifieke versnellingsopnemer de calibratiekaart gegeven. Hierop is 
onder meer de maximale frequentie af te lezen tot waar de versnelling van de massa gelijj 
is aan versnelling van de totale versnellingsopnemer, en er dus een evenredig verband 
bestaat tussen het ingangssignaal (versnelling) en het uitgangssignaal (electrische lading). 
Vanaf frequenties die hoger liggen dan die frequentie dient het signaal gefilterd te worden, 
d.w.z. de hogere frequenties verwijderen. Tevens is de (ladings-) gevoeligheid in pC/ms-2 
af te lezen. Deze gevoeligheid komt overeen met de helling van de rechte lijn in fig. E2 en 
moet ingesteld worden op de ladingsversterker. De nauwkeurigheid van de versnellings- 
opnemer is bij fabriekscalibratie f 2% (inclusief bijgeleverde kabel). 

Informatie: Brüel & Kjer 
DK-2850 Nerum 
Denemarken 

Type: 

Werking: 

Kistler 5007 

Het doel van de ladingsversterker (fig. E4) is het omzetten van de door 
de versnellingsopnemer afgegeven lading in een evenredige spanning, 
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waarna deze spanning nog geschaald wordt. Dit wordt bereikt met een electrische 
schakeling. De bediening van de versterker bestaat uit het instellen van enkele schakelaars: 

1. 
2, 

3. 

4. 

Netschakelaar met licht diode (LED). Bij overbelasting knippert de licht diode. 

opnemer. 
Schakelaar om de spanning op te schalen tot een nauwkeurig meetbare 
spanning. Grofinstelling geschiedt d.m.v. zilveren ring en de fijninstelling door 
zwarte knop. De waarde kan op display worden afgelezen. 
Schakelaar om de tijdconstante in te stellen. Voor een dynamische meting 
dient deze op SHORT ingesteld te worden. 
Potmeter om de nulpuntsafwijking te corrigeren. De afwijking is in absolute 
waarde te groot (f 20 mV) indien een der LED's oplicht. 
Schakelaar om de toestand aan te geven; in bedrijf, reset (uitgang nul) of 
afstandbediening. 

Pgtmefer yeer h& ins$,M!es ym & !a&cgsgeys&gh&! 'V'm de VersueEzgs- 

5. 

6. 

voorzijde 

figuur E4 Ldingsverstericer 

achterzijde 

7 .  Laagdoorlaatfilter. Insteekbaar filter met grensfrequentie fc om de versterker 

aan verschillende applicaties aan de passen. 
8. Aansluiting afstandbediening. 
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9. Aansluiting voor calibratie doeleinden. 
10. 
11. (Spannings)uitgang van de versterker. 
12. Netaansluiting. 

(Ladings)ingang van de versterker, afkomstig van de versnellingsopnemer. 

Informat ie: Kistler Instrumente AG 
CH-84087 Winterthur 
Zwitserland 

Transient-recorder 

Type: 

Werking: 

Krenz TRC 6410 

De transient recorder zet een analoog ingangssignaal om in een digitaal 
uitgangssignaal. De transient recorder (fig. 2.4b) bestaat uit 6 Analoog- 

digitaal converters (ADC) modules (fig. ES) met eik 4 kanalen, en bevat verder een 
controller (fig. E6). Bij de gebruikte transient recorder zijn slechts de eerste twee ADC 
modules beschikbaar en kunnen dientengevolge maximaal 8 signalen met een maximale 
samplefrequentie van 200 kHz bewerkt worden. 

figuur E5 

- - T I P l O ~ l S  

ADC module figuur E6 Controller 
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De digitale uitgangssignalen kunnen naar een osciUoscoop, een plotter en/of een computer 
gestuurd worden. Het inlezen van de digitale data gebeurt met ASYSTANT op een PC, 
type REMBRANDT AT286. 
Het maximale aantal bytes dat ingelezen kan worden is 4 Kbyte. Dit kan op de controller 

ingangssignaal aangegeven worden (toets 2). Indien de spanningsrange op 10.0 V wordt 
ingesteld, komt het uitgangssignaal O overeen met een ingangssignaal -5 V, en 
uitgangssignaal 4096 met +5 V. Het verband tussen het in- en uitgangssignaal is lineair. 
De instelling van de gevoeligheid is afhankelijk van het ingangssignaal en kan bepaald 
worden door toets 2, totdat de LED behorende bij de betreffende waarde zal oplichten. 

iEgessdd nerden met teets 1. o= de ADC mnddp kan clpi range! (in Volt) van het 

Het triggeren van het signaal zal beginnen als ingangssignaal 11 een bepaalde waarde, 
welke door toets 3 kan worden ingesteld, verspringt. Dit wordt ingesteld door 
TRIG (toets 4) op SLOPE in te stellen op de ADC module en op ingang 11 het contact- 
tijdcircuit (fig. 2.5b) aan te sluiten. Op de controller moet de (SLOPE +)-LED branden, 
opdat het triggeren begint bij een positieve verandering van hei signaal íí. Tevens kan op 
de controller een pre-triggertijd (toets 5) worden ingesteld. Dit houdt in dat bijvoorbeeld 
10% van de totale meting (zk 400 byte) getriggerd wordt, voordat het signaal op ingang 11 
binnenkomt. Ook kan een vertraging in het triggeren worden ingesteld. De sampletijd 
wordt met TIME-BASE-A ingesteld (toets 6) met een minimum van 5 ps (ofwel een 
samplefrequentie van 200 kHz). 

Met de toetsen CH-11 t/m CH-14 op de ADC module kunnen de ingangssignalen gekozen 
worden, die opgenomen dienen te worden. 

Wanneer alle instellingen gekozen zijn, kan door de START-toets 7 van de controller van 
de DISPLAY-mode naar de START-mode overgeschakeld worden en kan de meting 
beginnen. Wanneer de opname begint zal de RECORD-LED oplichten. De meting zal na 
4096 (=4 Kbyte) maal de triggertijd seconden stoppen. De RECORD-LED zal doven en de 
DISPLAY-LED zal oplichten. Dan zijn de resultaten opgeslagen in het geheugen van de 
iecuidei. ITidien er eeïì feit is ûpgetïedeu, g a t  de ERRO3-LED braudeu eu moet de 
recorder uitgeschakeld worden. Het resultaat van de meting kan onmiddellijk bekeken 
worden, indien een oscilloscoop aangesloten is. Door toets 3 te gebruiken kan een signaal 
voor de oscilloscoop geselecteerd worden. Met toets 8 kan de plaats van het signaal op de 
oscilloscoop verschoven worden. Indien de meting geslaagd is, kan de digitale data door een 
BC ingelezen en verwerkt worden m.b.v. ASYSTANT. 
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Informatie: Krenz Electronics 
Herstellungs- und vertriebs GmbH 
An der Klostermauer 2 
D-6476 Hirzenhain 

Type: Philips 15 MHz Dual trace oscilloscoop PM 3206 

Werking: De oscilloscoop (fig. E7) wordt met de transient recorder ingesteld. Het 
signaal verschijnt op de oscilloscoop zodra de transient recorder gestopt 

is met opnemen. De nulwaarde kan bepaald worden door pre-triggering. Op de oscilloscoop 
komen 2 div (= 2 cm) overeen met de helft van de spanningsrange. Indien de meting boven 
deze waarde uitkomt, is de meting niet goed en moet de gevoeligheid op de transient 
recorder vergroot worden. Met de oscilloscoop kan een orde schatting van de te meten 
grootheden gemaakt worden. Voor een nauwkeurige beschouwing van het signaal moet een 
PC ingeschakeld worden. 

Informatie: Philips Nederland 
Hoofdgroep PPS 
Boschdijk 525 
Gebouw VB 
5600 PB Eindhoven 

figuur E7 Oscilloscoop 
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Appendix E Invoergegevens voor DYNOPT 

In deze appendix worden enkele belangrijke invoerparameters voor het E.E.M.- 
programma DYÑ-ÛPT voor de respons-berekening van een Mok, na excitatie door een 
klepel, behandeld. De volgende parameters van de invoerfile RESPONS.IN zijn van belang 
in verband met de nauwkeurigheid van de simulatie. Tussen haakjes zijn de waarden van 
deze parameters in de bijgevoegde listing van RESPONS.IN gegeven, welke gebruikt zijn 
bij de gepresenteerde simulaties: 

- ELEMENTS 
- NUSEFREQ 
- RESPONS 

aantal gebruikte elementen (50) 
aantal meegenomen eigenfrequenties/eigenmodes (600) 
20 eigenmodes in omtreksrichting 
30 eigenmodes in het verticale vlak 

grootte van de t i jds tq  (2 p) 

- COLLIRSPONS aantal tijdstappen voor de botsingsanalyse (500) 

De gebruikte materiaal- en conhguratieparameters zijn: 

- MATDATA 

- MATDATA2 
- COLLIDATA 

materiaalparameters van de klok: 
E = 1.06*1010 N/m2 (elasticiteit smodulus) 
v = 0.34 (dwarscontrxoeff .) 
p = 8830 kg/m3 (dicht hei d) 
materiaalparameters van de klepelbol (zie MATDATA) 
g = 0.01 m/s2 (i.v.m. een deling door g, 

kan deze niet nul genomen worden) 
m = 9.112 

= 0.260 
Jo = 0.920 
r = 0.052 
l = a375 

ZO = 0.291 
vo = 0.500 
F d r  = 0.000 

kg 
m 
kgm2 
m 
m 
m (z-coord. van draaipunt van klepel) 
m/s (wordt uit VELOC.IN gebruikt) 
N (aandrijfkracht wordt niet gebruikt) 
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C Input for PARAIN: (respons 
C 

calculation) 

*TITLE 
KLOK VOORBOTSINGSANALYSE 
*E.LEMENTS 
50 
*NODPOINTS 
253 
*NBOUNDCONDITIONS 
9 
*ELTYPE 
1 
2 
*NDESIGNVARIABLES 
34 
*GEOFLAG 
*NUSEFREQ 
600 
*OUTPUTOPTIONS 
0320 
*RESPONS 
O 19 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

0.001 
O.  3d0 
2 
3 1.d-10 
O 
1 O 10.d0 
*COLLIRSPONS 
500 0.2D-05 
28 
*END PARA 
C 
C Input for D, 
C 

T, IN: 

*BOUNDCONDITIONS 
251 1 
252 1 
253 1 
251 2 
250 2 
253 2 
251 3 
252 3 
253 3 
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DESIGNVARIABLES 
1 0.0 
2 0.0 
3 0.0 
4 0.0 
5 0.0 
6 0.0 
7 0.0 
8 0.0 
9 0.0 
10 0.0 
11 0.0 
12 0.0 
13 0.0 
14 0.0 
15 0.0 
16 0.0 
17 0.0 
18 0.0 
19 0.0 
20 0.0 
21 0.0 
22 0.0 
23 0.0 
24 0.0 
25 0.0 
26 0.0 

27 0.0 
28 0.0 
29 0.0 
30 0.0 
31 0.0 
32 0.0 
33 0.0 
34 0.0 

-3.0 
-3.0 
-3.0 
-3.0 
-3.0 
-3.0 
-3.0 
-3.0 
-3.0 

-3.0 
-3.0 
-3.0 
-3.0 
-3.0 
-3.0 
-3.0 
-3.0 
4 . 0  
4 . 0  
4 . 0  
-4.0 
4 . 0  
-4.0 
-4.0 
4 . 0  
4 . 0  
-4.0 
-4.0 
4 . 0  
-4.0 
-4.0 
4 . 0  
4 . 0  
-4.0 

*USEFREQ 
*MATDATA 
0.106E+12 0.340 
*MATDATA2 
0.106E+12 0.340 
*CANCONPOINTS 

2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 

2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 

0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 

0.88303+04 

0.88303+04 

'STRAALl' 
'STRAAL2' 
'STRAAL3' 
'STRAAL4' 
'STRAAL5' 'S'FRAAL6' 
'STRAAL7' 
'STRA ALS' 
'STRAAL9' 

'STRAAL10' 
'STRAAL11' 
'STRAAL12' 
'STRAAL14' 
'STRAAL14' 
'STRAAL15' 
'STRAAL16' 
'STRAAL17' 
'DIKTE1' 
'DIKTE2' 
'DIKTES' 
'DIKTE4' 
'DIKTE5' 
'DIKTEG' 
'DIKTE7' 
'DIKTE8' 
'DIKTES' 
'DIKTE10' 
'DIKTE11' 
'DIKTE12' 
'DIKTE13' 
'DIKTE14' 
'DIKTE15' 
'DIKTE16' 

'DIKTE1 7' 

I 

1 4 6 9 11 14 16 19 21 24 26 29 31 34 36 39 41 44 46 49 
51 54 56 59 61 64 66 69 
*CQLL.IDATA 
0.01 9.112 0.26 / 
0.291 
0.5 
0.0 0.47 15.0 
18 

0.92 û.û52 0.375 / 



E4 Appendix E: Invoergegevens voor DYNOPT 

CONNECTIVITY 
1 2 1 2 3 5 8 7 6 4  
2 2 6 7 8 1 0 1 3 1 2 1 1  9 
3 2 11 12 13 15 18 17 16 14 
4 2 16 17 18 20 23 22 21 19 
5 2 21 22 23 25 28 27 24 
6 2 26 27 28 3 Û  33 3% 29 
7 2 31 32 33 35 38 37 34 
8 2 36 37 38 40 43 42 39 
9 2 41 42 43 45 48 47 44 

10 2 46 47 48 50 53 52 49 
11 2 51 52 53 55 58 57 54 
12 2 56 57 58 60 63 62 59 
13 2 61 62 63 65 68 67 64 
14 2 66 67 68 70 73 72 69 
15 2 71 72 73 75 78 77 74 
16 2 76 77 78 80 83 82 79 
17 2 81 82 83 85 88 87 84 
18 2 86 87 88 90 93 92 89 
19 2 91 92 93 95 98 97 94 
20 2 96 97 98 100 103 102 99 
21 2 101 102 103 105 108 107 104 
22 2 106 107 108 110 113 112 109 
23 2 111 112 113 115 118 117 114 
24 2 116 117 118 120 123 122 119 
25 2 121 122 123 125 128 127 124 
26 2 126 127 128 130 133 132 129 
27 2 131 132 133 135 138 137 136 134 
28 2 136 137 138 140 143 142 141 139 
29 2 141 142 143 145 148 147 146 144 
30 2 146 147 148 150 153 152 151 149 
31 2 151 152 153 155 158 157 156 154 
32 2 156 157 158 160 163 162 161 159 
33 2 161 162 163 165 168 167 166 164 
34 2 166 167 168 170 173 172 171 169 
35 2 171 172 173 175 178 177 176 174 
36 2 176 177 178 180 183 182 181 179 
37 2 181 182 183 185 188 187 186 184 
38 2 186 187 188 190 193 192 191 189 
39 2 191 192 193 195 198 197 196 194 
40 2 196 197 198 200 203 202 201 199 
41 2 201 202 203 205 208 207 206 204 
42 2 206 207 208 210 213 212 211 209 
43 2 211 212 213 215 218 217 216 214 
44 2 216 217 218 220 223 222 221 219 
45 L LLl 222 223 225 228 227 22s 224 
46 2 226 227 228 230 233 232 231 229 
47 2 231 232 233 235 238 237 236 234 
48 2 236 237 238 240 243 242 241 239 
49 2 241 242 243 245 248 247 246 244 
50 2 246 247 248 250 253 252 251 249 

n nni 

*END DATA 

26 
31 
36 
41 
46 
51 
56 
61 
66 
71 
76 
81 
86 
91 
96 

101 
106 
111 
116 
121 
126 
131 
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1 . 4 0 0  
0 . 1 2  
0 . 0 4  
7 8 5 0 . 0 0  
210000000000.0 
0.043 
7 8 5 0 . 0 0  
210000000000.0 
0 . 2 8  
0 . 2 8  
o .  0000002  
65  
0 . 5 0  
0 . 0 0  
o .  O01 
0.5 

; lengte van de balk [m] 
: breedte van de balk [m] 
; hoogte van de balk [m] 
; soortelijk massa van de balk [kg/m*m*m] 
: E-modulus van de balk [N/m*mj 
; straal valiìì de kogel [E?] 
; soortelijke massa van de kogel 
; E-modulus van de kogel [N/m*m] 
; dwarscontractie coefficient van de balk [-3 
; dwarscontractie coefficient van de kogel 
; grootte van de tijdstap [sec] 
; aantal gebruikte eigenmodes, max=65 (sym.).. - 
; beginsnelheid van de kogel bij begin botsing 
: valversnelling [m/s*s] 
: modale demping [-I, voor alle eigenmodes hetz@Lf& 
; positie waar de kogel de balk raakt 

[kg/m*m*m] 

[-3 
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Simulatie: Versnelhg van de hogel w 2 (f,) en het midden 

van de balk wl(cL,t) 

sim16 

figuur 2 . 3 ~  

Snelheid van kogel en balk 

siml6 

figuur 2.3d 

x l 0 4  



xl05 

7--- 

-L -3 O 

sim16 

figuur 2.3e 

Verplaatsing van kogel en balk 

I I 

I 
I I I I 

! ! 
I 

jtl@ tijd (s) 

Simulatie: Verpiaatsing van de kogel w 2 (t) en het rnidden 

van de balk wl(cL,t) en de samendrukking a(t) 

Versnelling kogel 

xi0 3 
tijd (s) 

Reproduceerbaarheid van de meting 

- 
figuur 2.6a Keproduceer~a.xheid 'v'aii de rnefixig: versnellimg van de kogel 

L- kblló-mat 

.._. kb126.ma t 



Versnelling midden balk 

I -1500 

O 0.1 o. 2 0.3 0.4 
-2000 I 

Reproduceerbaarheid wan de meting 

- 

tijd (s) 

kbl - 
---- kbll! 

.... kb125 

I I 

5 O. 6 O. 7 

figuur 2.6b 

loo:F 
t -1000 

-5000 1 
I 

I -6000 

-7000-6 I 

kbl0Qmat 

figuur 2.8b 

mat 

at 

it 

_ _  

0.9 

Xlo-3 

.. 
Reproduceerbaarheid van de meting: versnelling van midden van de balk 

Versnelling van de kogel 

I I I 

2 4 6 8 

tija (s) 

Vergelijking filtermethoden 

. .  
. . i -. : . i  i, 
I __-__. .. . , 
. .. 
, .  . 



Versnelling van de kogel 
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figuur 2.9b Gefilterde en ongefilterde versnelling van het midden van de balk 



Versnelling bij de oplegpunten 
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figuur 2.11 Controle horizontale verplaatsing van de balk 
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figuur 2.14b Simulatie: invloed van de modale demping op de versnelling van de balk 
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figuur 2.15a Simulatie: invloed van de beginsnelheid op de versnelling van de kogel 
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figuur 2.15b Simulatie: invloed van de beginsnelheid op de versnelling van de balk 
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figuur 2.16a Simulatie: invloed van hoofdkromtestralen op de versnelling van de kogel 
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figuur 2.16b Simulatie: invloed van hoofdkromtestralen op de versnelling van de balk 
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figuur 2.17b Meting: invloed van de materiaal- en configuratieparameters van de 
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op de constante van Hertz 
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figuur 2.21a Meting: invloed van een hoek @ 1 tussen snelheidsrichting 

en de normaal op de balk op de versnelling van de kogel 

Versnelling van midden baik 
2000 

1500 

lom 
G 

v u” 5m 

w 
9 
l. 

C 

-5M 

-1oGi 

, I 
l 

i 
I 

l 
i 

I I 

I 

l 

i0 graden 
i 
I 
I - 

__ --:= Ikgraden _ _ _  - _- 
I 

I 

-.-. correctie hoek 

I . . __ - - - ._ . -. . - .- - 

I 
I 2 

tijd (s) 

Meting: invloed van een hoek @ 1 tussen snelheidsrichting 

en de normaal op de balk op de versnelling van de balk 

kb805.mat/skbl O5.mat 

figuur 2.21b 

xlod 
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figuur 3.7.la Verloop van de contactkracht bij een beginsnelheid v O = 0.20 m/s; 

invloed van variatie in beginsnelheid en hoofdkromtestralen 
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figuur 3.7.lb Verloop van versnelling van contactpunt op klepel, v 0 -  - 0.20 m/s; 

invloed van variatie in beginsnelheid en hoofdkromtestralen 
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figuur 3.7.2b Verloop van versnelling van contactpunt op klepel, v 0 -  - 0.25 m/s; 

invloed van variatie in beginsnelheid en hoo€dkPomtestrden 
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figuur 3 . 7 . 3 ~  Verloop van versnelling van contactpunt op klokwand, v O = 0.30 m/s; 

invloed van variatie in beginsnelheid en hoofdikromtestralen 
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figuur 3.7.4~ Verloop van Versnelling van contactpunt op klokwand, v O = 0.40 m/s; 
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