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Samenvatting.
De in dit rapport beschreven metingen zijn uitgevoerd aan een uitlaatsysteem van een
Volvo. Het uitlaatsysteem is vereenvoudigd tot twee rechte pijpen met als verbinding een
bolscharnier dat Coulombse wrijving vertoont. Als modellering van demper en katalysator
zijn op twee strategische plaatsen cilindervormige massa’s aan de pijp bevestigd. Deze
vereenvoudigingen zijn gemaakt om de mnputeAmode!!e7zrg van het systeem mogelijk te
maken zonder dat de rekentijijden uit de hand lopen. Deze computerberekeningen zijn reeds
gedaan zodat de resultaten ervan aan de werkelijkheid getoetst kunnen worden. Dit is
gebeurd door aan een zijde van de uitlaat een excitator te hangen en met behulp van
versnellingsopnemers de gedragingen van het systeem te bepalen. Het bleek dat de
Coulombse wrijving van het scharnier slecht te voorspellen was.

2

.

INHOUDSOPGAVE

Samenvatting.......................................................

2

1Inleiding.........................................................

5

2 Moment meting...................................................

6
6

2.1 Meetmethode..............................................
2.2 Resultaten momentmeting.....................................

7

3 De dynamische meetopstelling........................................

9

4 Lineaire dynamische meting.........................................
4.1 BverdracPitsfuncties.........................................
4.2 Eigenfrequenties...........................................

11
11
13

5 Niet lineaire metingen.............................................

14

5.1 meetmethode.............................................
5.2 Resultaten hoekmeting......................................

14
15

6 Reactie van slippen op de responsie...................................
6.1 Meting bij 30 mz]..........................................
6.2Meting bij 60 [Hz] ..........................................

19
19
21

7 Conclusie en aanbevelingen.........................................

23

Literatuurlijst.....................................................

25

Bijlagen:
Bijlage A. beschrijving van het vereenvoudigde uitlaatsysteem ............
Bijlage B. berekening van de rigid-body frequenties....................
Bijlage C. gebruik meetverwerkingsapparatuur........................
Bijlage D. de lineaire meetresultaten...............................

26
29
31
34

3

.

Bijlage E, de hoekverdraaiingsmetingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Bijlage F, niet-lineaire versnellingmetingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

.

.

!

I

I
i

I

I

I

I

I

1

i

~

l
i

I

i

i
~

1
I

j
i

,
I

!

I

1I

~

1

~

4

1 Inleiding.
In het uitlaatsysteem van een Volvo is een scharnier opgenomen dat coulombse wrijving
vertoont. Dit scharnier is bedoeld om de verdraaiingen van het dwarsgeplaatste motorblok
op te vangen die veroorzaakt worden door het reactiemoment van de wielen. Op deze
manier lopen de krachten in de uitlaatbuis niet uit de hand. Het is nu de vraag wat dit
scharnier voor invloed h e f t op het dynamisch gedrag wì Ge uitlaat. Hiertoe zijn
berekeningen uitgevoerd a m WE vereefiv~iidigde versie van het uitlilaatsysteem door P.
Damen (1991) en R.Fey (1991). Om het waarheidsgehalte van deze berekeningen te toetsen
zijn er experimenten uitgevoerd aan dit vereenvoudigde model van de uitlaatpijp. Deze
experimenten zijn in dit rapport beschreven.
Als eerste is het losbreekmoment van het scharnier bepaald met behulp van een statische
meting. Vervolgens zijn er een aantal dynamische metingen uitgevoerd mm de uitlaatbuis.
Deze waren in de eerste instantie nog lineair, dus zonder slippend scharnier. Met die
metingen zijn de eigenfrequenties bepaald en vergeleken met de berekende waarden.
Hierna is geëxiteerd met een harmonische trilling van 30 EZ]
en 60 [Hz] aan het begin van
de uitlaatbuis. De amplitude van deze trillingen is steeds stapgewijs verhoogd zodat
geleidelijk het gebied betreden werd waarin het scharnier begon te slippen. Er is gekozen
voor een frequentie van 30 [Hz] omdat de berekeningen met dezelfde frequentie uitgevoerd
zijn.
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2 Moment meting.
In dit hoofdstuk staat de momentmeting aan het scharnier van de uitlaatpijp beschreven. Dit
moment is gemeten om een indruk te krijgen van het losbreekmoment van het niet lineaire
scharnier en ter controle van de gehanteerde waarde in het computermodel. Er is gemeten
aan een los scharnier met aan beide zijden een stuk uitlaatpijp van ongeveer 700 [mm]. Het
bleek dat er een grote spreiding in moment aanwezig was ais functie prm de h s v k ~ e r d r ~ l i g
in het scharnier.

2.1 Meetmethode.
De gebruikte meetopstelling voor de
momentmeting staat weergegeven in
figuur 2.1. Aan een van de pijpen is het
scharnier ingeklemd. Het geheel is verticaal
bevestigd o m geen last van
zwaartekrachtsinvloeden te hebben. Aan de
bovenkant van deze uitlaatpijp zijn twee
draden bevestigd waaraan via twee
katrollen en gewichten aan weerszijden van
de buis getrokken kan worden. Dit is
symmetrisch uitgevoerd om het moment
desgewenst positief en negatief te maken.
Er zijn een twintigtal metingen uitgevoerd
met verschillende hoekverdraaiingen van
het scharnier en positieve en negatieve
momenten. Het gewicht van een van de
beide gewichten dragers is langzaam
opgevoerd tot het scharnier begon te
slippen. Met behulp van dit gewicht en de
lengte van de pijp tot het scharnier kan het
losbreekmoment van het scharnier bepaald
worden.
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figuur 2.1

6

2.2 Resultaten momentmeting.

hoek in graden

grafiek 2.1
De resultaten van de meting vertoonden een grote spreiding. In grafiek 2.1 zijn de metingen
weergegeven. Horizontaal is de hoekverdraaiing van het scharnier weergegeven en verticaal
het losbreekmoment. Dit moment is zowel positief als negatief bepaald en weergegeven in
de grafiek 2.1. Het gemiddelde losbreekmoment (gemiddeld over zowel positieve als
negatieve momenten) is:

Mi = 20.6 f 3.7

[Nm]

Dit moment vertoont dus een spreiding van 3.7[Nm] met een betrouwbaarheids interval van

7

95 %. Dit interval wordt niet veroorzaakt door meetonnauwkeurigheden, maar door het
onvoorspelbare gedrag van de Goulombse wrijving. Het is dan nu ook de vraag in hoeverre
de gedane berekeningen betrouwbaar zijn, bij de berekeningen is er namelijk van uitgegaan
dat het moment constant 14.4 m m ] was.
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3 De dynamische meetopstelling.
Voor de dynamische meting is gebruik gemaakt van een stuk uitlaatbuis dat nog bij Volvo
(Neúcar) lag. Dit is overgebracht naar het mechanicdab van WFW. Deze uitlaatbuis bestaat
uit twee uitlaatpijpen met daartussen het scharnier. Aan een van de pijpengedeelten zijn
twee massa’s aangebracht die respectievelijk de katalysator en de demper voorstellen. Voor
een precieze beschrijving van de buis venwijs ik n a bijlage A.
De uitlaatbuis is voor de metingen op drie plaatsen opgehangen in elastische kunststoffen
kabels, zie figuur 3.1. Deze kabels gaven de uitlaatbuis rigid body eigenfrequentie’s van
ongeveer 0.5 [Hz], voor deze berekening zie bijlage B. Deze waarden liggen zo laag dat de
ophanging de eigenfrequentie’s van de buis zelf nauwelijks beïnvloed.
De ophanging bestaat uit twee sterke elastische kabels en een stuk stevige elastiek. De
kabels zijn bevestigd aan de twee aangebrachte massa’s omdat de uitwijking van de massa’s
waarschijnlijk klein zal zijn. Dit is gedaan om de invloed van de kabels op de meting zo
klein mogelijk te maken. Het stuk elastiek is aangebracht om het gewicht van het korte stuk
uitlaatbuis op te vangen. Wanneer de uitlaatbuis in rust is zorgt dit stuk elastiek ervoor dat
er op het scharnier geen moment staat. Dit is af te stellen met behulp van kabelspanners.
Aan het korte stuk van de uitlaatpijp is ook de excitator bevestigd. Aan de excitator is een
frequentiegenerator en een ruisgenerator gekoppeld. Tussen de excitator en de buis is een
krachtopnemer bevestigd die het signaal opneemt dat de excitator in werkelijkheid op de
buis zet. Voor de rest zijn er nog enkele versnellingsopnemers die op willekeurige plaatsen
op de uitlaatpijp gezet kunnen worden.
De gemeten signalen van versnellingsopnemers en krachtopnemer gaan via
ladingsversterkers naar een zogenaamde Transiënt Recorder (verderop afgekort tot T.R.),
zie bijlage C voor nadere uitleg. Dit apparaat verwerkt de gegevens van de verschillende
opnemers tot eenvoudige MatLab files waarop dan desgewenst enige rekenkundige
bewerkingen uitgevoerd kunnen worden. Deze T.R. wordt rechtstreeks aangestuurd door een
PC met behulp van een speciaal hiervoor gemaakt programma

9
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De verschillende onderdelen zijn genummerd en stellen de volgende apparaten voor:
1: Uitlaatmodel
2: Schmier
3: Elastische kabel (2x)
4: Sterke elastiek
5: Krachtopnemer
6: Versnellingsopnemer (2x)
7: Ladingsversterker (3x)
8: Transiënt Recorder
9: Personal Computer
1O:Excitator
1l:Frequentie en ruisgenerator
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4 Lineaire dynamische meting.
Voor de lineaire meting is op de excitator een elektronisch ruissignaal gezet. Dit missignaai
is laag gehouden om het scharnier niet tot slippen te brengen. Dit slippen zou als gevolg
hebben dat de meting niet meer lineair is. De responsie van het signaal is gemeten met
behulp van twee versnellingsopnemers. Een op het uiteinde van de lange buis en een precies
tussen de twee massa’s. Ook is de kracht gemeta die de txcitttûr up de uitiaatpijp
uitoefende.

4.1 Overdrachtsfuncties.
Met behulp van het krachtsignaal en de beide versnellingssignalen zijn twee
overdrachtsfunties te berekenen. Wanneer de drie signalen %;QUI%X getransformeerd worden
is te zien bij welke frequenties er wat voor hoeveelheid signaal aanwezig is. Door deze
Fouriergetransformeerde versnellingsuitgangen van beide versnellingsopnemers te delen op
de krachtingang wordt de overdrachtsfunctie berekend, zie formule (4.1). Deze bewerking
is eenvoudig samengevat in de MatLab-functie ’Spectrum’.

met:

H = overdrachtsfunctie
X = ingangskrachtsignaal
Y = uitgansversnellingsignaal

[m/s2/N]

CN]
[m/s2]

Het krachtsignaal is een ruissignaal met een instelbaar frequentiebereik. Op deze wijze is
het mogelijk alleen de relevante frequenties op de uitlaatbuis los te laten. Deze
frequentiebereik is ingesteld op frequenties tussen 10 [Hz] en 250 mz], en komen overeen
met een motortoerental dat loopt van 600 [omw/min] tot 7500 [omw/min]. Dit laatste
motortoerental veroorzaakt weliswaar een frequentie van 125 [Hz] maar er is ook rekening
gehouden met bovenfrequenties die dubbel zijn ten opzichte van het motortoerental. Dit
11

vanwege de secundaire onbalans van het drijfwerk van de motor.

1

grafiek 4.1.
In grafiek 4.1 is de overdrachtsfunctie van het systeem weergegeven. De
versnellingsopnemer is in het midden van de buis geplaatst. horizontaal is de frequentie
Uitgezet en verticaal de absolute waarde van de overdrachtfunctie. Deze laatste waarde is
logaritmisch uitgezet voor de duidelijkheid. De eenheid van de overdracht is [m/s2/N].
zoals te zien zijn de eigenfrequenties duidelijk uit de grafieken af te lezen. Deze waarden

kunnen nu vergeleken worden met de berekende waarden.
In bijlage D zijn de verdere metingen weergegeven. De metingen zijn gedaan met iets
andere instellingen van de ruisgenerator en een andere sample-frequentie van de T.R.

12
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4.2 Eigenfrequenties.
Uit de gegeven grafieken zijn eenvoudig de eigenfrequenties van de uitlaatbuis te bepalen.
Deze waarden zijn in de tabel gezet met de corresponderende berekende waarden. De
waarden komen redelijk overeen. Het blijkt dat de gemeten waarden iets lager uitvallen dan
de berekende. Waaraan dit te wijten is, is moeilijk te achterhalen. Het zijn misschien niet
g o d gekozen denpingsfactoren in ket rekenmodel. Ook is mogelijk dat het rekenmodel
fysisch niet precies overeenkomt met het werkelijk gehanteerde systeem. Feit is dat er
overeenkomsten zijn tussen beide, en dat het gehanteerde model vrij aardig klopt.

eigenfrequentie
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5 Niet lineaire metingen.
Voor de niet lineaire meting is gekozen voor een sinusvormige excitatie. De amplitude van
deze krachtsexcitatie is in te stellen. Wanneer de amplitude opgevoerd wordt zal op een
gegeven moment, ais het moment op het scharnier een bepaalde waarde overschreden heeft,
het scharnier gaan slippen. Dit veroorzaakt niet lineaire verschijnselen in de uitlaatbuis.
Ce excitatiefrequentie is gekozen QP 30 [Hz] simpelweg omdat bij de berekeningen van
R. Fey deze waarde ook gehanteerd is. Deze frequentie komt overeen met een
motortoerental van 1800 [omw/min].

5.1 meetmethode.

Deze keuze maakt het nodig
hoekverdraaiingen te meten. Dit is mogelijk
door twee versnellingsopnemers dicht bij
elkaar te zetten, zie figuur 5.1. Het
versnellingsverschil van beide opnemers en
de onderlinge afstand is een maat voor de
hoekversnelling op een punt tussen beide
opnemers, zie formule (5.1).
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Een vereiste is wel dat de buis zelf tussen de beide versnellingsopnemers niet of nauwelijks
buigt. Nog een probleem is dat de hoekversnelling niet direct in het Scharnier te bepalen
is. Het is slechts mogelijk de versnellingsopnemers paarsgewijs aan beide zijden van het
Scharnier te plaatsen. De met deze meetmethode gevonden resultaten zijn weergegeven in
14

paragraaf 5.2.
Met deze methode van hoekverdraaiingsmetingen
is het zaak dat de 4
versnellingsopnemers allen precies het zelfde geijkt zijn, en dat de onderlinge afstand van
de beide opnemerparen gelijk is. Wanneer hieraan niet wordt voldaan zijn de beide gemeten
verdraaiingen niet met elkaar te vergelijken.

5.2 Resultaten hoekmeting.

Er zijn verschillende metingen uitgevoerd met verschillende krachtsamplitudes. Hierdoor
was het mogelijk geleidelijk in het slipgebied van het scharnier te komen. De metingen zijn
weergegeven in grafiek 5.1 tot en met 5.3. Horizontaal is steeds de tijd uitgezet in [s] en
verticaal de hoekversnelling in [rad/s2]. De doorgetrokken lijn is de hoekversnelling links
van het scharnier en de gestreepte lijn de hoekversnelling rechts van het schmier.

tijd [SI

grafiek 5.1.
~
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Bij de meting weergegeven in grafiek 5.1 is ervoor gezorgd dat het scharnier niet slipt.
Ondanks dat zijn de resultaten niet lineair te noemen. Dit wordt onder andere veroorzaakt
door de meetruis van de opnemers, deze ruis is ongeveer gelijk aan een versnelling van 0.15
[m/s2]. Verder is te zien dat de hoekversnelling rechts van het scharnier kleiner is dan links
van het scharnier. Dit bleek voor alle lineaire metingen zo te zijn. De verwachting was dat
de beide hoekversnellingen gelijk waren omdat het scharnier dan niet slipt. Een mogelijke
oorzaak van dit verschil is dat het scharnier zelf niet oneindig stijf is. Qek is vreemd dat Se
hoogste hoeherdraaiing het dichtst bij de aangebrachte massa ligt. ûp grond van het hoge
massatraagheidsmoment van de massa is te verwachten dat de hoogste hoekverdraaiing
rechts van het scharnier is. Een ander verschijnsel dat opvalt is dat de amplitude van de
hoekverdraaiing links van het scharnier (gestippelde lijn) schijnbaar afneemt. Dit is te
verklaren aan de hand van de meetruis. Deze ruis was harmonisch met een iets andere
frequentie dan de opgelegde 30 [Hz]. Dit veroorzaakt dat de ruis als het ware gaat schuiven
over de sinus van de hoekverdraaiing.

tijd [SI

grafiek 5.2.
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tijd [SI

grafiek 5.3.
De meting van grafiek 5.2 is gedaan op de grens van slippen. Er is te zien dat de
hoekverdraaiing rechts de hoekverdraaiing links van het scharnier niet bij kan houden. Dit
is wellicht te wijten aan een klein beetje slip in het scharnier.
De meting van grafiek 5.3 is gedaan met een hoog krachtsamplitude. In dit geval staat het
scharnier dus vollop te slippen. Over de meting is niet veel zinnigs te zeggen ogenschijnlijk
hebben beide metingen niet veel met elkaar te maken. Er zou hoogstens gezegd kunnen
worden dat de metingen in tegenfase zijn.
Als conclusie zou opgemerkt kunnen worden dat de hoekmetingen niet nauwkeurig genoeg
zijn om ze te vergelijken met de berekeningen van R. Fey. Het feit dat volgens deze

methode twee ongeveer gelijke signalen van elkaar afgetrokken moeten worden leverde
teveel meetonnauwkeurigheden op. In bijlage E zijn de signalen van de
versnellingsopnemers gegeven.
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6 Reactie van slippen op de responsie.
Het bleek dat de hoekverdraaiingsmetingen met behulp van versnellingopnemers niet
nauwkeurig genoeg waren om conclusies te trekken. Om toch een beetje inzicht te krijgen
in het niet-lineaire gedrag van de constructie is gekozen voor eenvoudige metingen van de
versnellingen op verschillende plaatsen. De metingen worden gedaan op vier verschillende
plaatsen:
-Versnellingmeting 11 [cm] rechts vm het schmier.
-Versnellingsmeting 9 [cm] links van het scharnier.
-Versnellingsmeting tussen beide aangebrachte massa’s.
-Excitator kracht meting.
Deze metingen zijn uitgevoerd bij twee verschillende frequenties namelijk 30 en 60 [Hz].
Om het niet-lineaire verschijnsel goed te kunnen zien is de amplitude van de kracht
langzaam opgevoerd totdat het scharnier begon te slippen. Al deze metingen zijn te vinden
in bijlage F. Op al deze metingen is een FFT-algoritme losgelaten om te zien of de
eigenfrequenties veranderden ten gevolge van het niet-lineaire verschijnsel. In dit hoofdstuk
zijn de beste plaatjes weergegeven om een indruk te krijgen van de metingen.

6.1Meting bij 30 p z ] .
Enkele representatieve grafieken zijn in deze paragraaf weergegeven. Grafiek 6.1 stelt de
responsie voor van de versnellingsopnemer rechts van het scharnier. verticaal is de tijd in
[SI weergegeven en horizontaal de versnelling in [m/s2]. Er staan 5 metingen in deze grafiek
waarvan de ingangskracht steeds stapsgewijs verhoogd is.

19

tijd [SI

grafiek 6.1.
Het is duidelijk te zien wanneer het scharnier gaat slippen aan de veranderende sinus. In
de meting met de grootste ingangskracht is een extra sinus te zien met een hogere
frequentie dan 30 [Hz] die gesuperponeerd is op de oorspronkelijke sinus. Deze sinus is
waarschijnlijk veroorzaakt door het losbreken en het vastgrijpen van het scharnier. Ook zijn
er discontinuïteiten in de afgeleide te zien in deze grafiek (te zien aan een bruusk
veranderende steilheid van de grafiek). Ook dit wijst erop dat het scharnier los- of vastgrijpt.

Op deze metingen zijn ook FFT-algoritmes losgelaten en een daarvan is in dit hoofdstuk
weergegeven, zie grafiek 6.2.Horizontaal is de frequentie weergegeven in [Hz] en verticaal
de vermogensinhoud van het signaal in [m/s]. Het bleek dat het slippend scharnier enkele
niet berekende eigenfrequenties opleverde. Dit is misschien te wijten aan een slip-stick
20

verschijnsel in het scharnier. Ook is mogelijk dat omdat de beide buizen ten opzichte van
elkaar bewegen hun interaktie verandert en dus ook de eigenfrequenties. Duidelijk is de
exitatiefrequentie van 30 [Hz] waar te nemen. De tweede tot en met de zevende eigenmode
zijn nog in de grafiek 6.2 terug te vinden, zij het enigzins verschoven. Daarbij zijn er een
aantal pieken bij gekomen waarvan de oorsprong niet snel te achterhalen is.

frequentie [Hz]

grafiek 6.2

6.2Meting bij 60 EZ].
Bij de meting van 60 [Hz] bleek het niet mogelijk te zijn een zuivere sinus als responsie te
krijgen. De meting bleef zelfs bij de laagste krachtsamplitudes niet-lineair. De responsie was
21

een afgeplatte sinus. Ook hier is de ingangskracht steeds opgevoerd. In grafiek 6.3 is het
signaal van de versnellingsopnemer weergegeven die rechts van het scharnier geplaatst was.
Horizontaal is de tijd uitgezet en verticaal de versnelling. Ook hier zijn discontinuïteiten te
zien in de steilheid van de grafiek. Het is te zien dat de maximale versnelling lager was dan
bij de frequentie van 30 [Hz], terwijl de exitatiekracht gelijk was.

tijd [SI

grafiek 6.3.

Op deze metingen is ook een FFT-algoritme toegepast. Hierbij bleek dat er bij een lage
exitatiekracht toch al hogere orde termen in het signaal aanwezig waren. Dit was ook al te
zien in de versnellingsresponsie van grafiek 6.2. Deze responsie was duidelijk niet
sinusvormig. De oorzaak hiervan is misschien dat bij de trillingmode van 56 [Hz] meer
kracht op het scharnier uitgeoefend wordt. Hierdoor slipt het scharnier al bij zeer lage
exitatiekrachten.
22

7 Conclusie en aanbevelingen.

Tijdens de stage was het mogelijk de volgende conclusies te trekken,

- De Coulombse wrijving bleek volgens de metingen niet exact voorspelbaar te zijn, er was
een grote spreiding in de gevonden waarden.

- De meting van het doms!ipnornent vm het schmier em de dynamische metingen zijn aan
verschillende scharnieren gedaan. Met de hand was al voelbaar dat het doorslipmoment van
het scharnier gebruikt tijdens de dynamische metingen lager was.

- De Coulombse wrijving is van te veel factoren afhankelijk om ermee een betrouwbare
berekening te maken.

- De gemeten eigenwaarden van het lineaire systeem kwamen redelijk overeen met de
berekende waarden.

- Tijdens het meten bleek dat de hoekmetingmethoden niet nauwkeurig genoeg was om te
vergelijken met de berekeningen.

- Het meten met de Transiënt Recorder is vrij eenvoudig.
- De versnellingsopnemers geven een klein ruissignaal gelijk aan een virtuele versnelling van
0.15 [m/s2].

Voor verder onderzoek naar het gedrag van dit systeem zijn de volgende aanbevelingen te
doen,

- Verzin een betere hoekmetingsmethode, bijvoorbeeld een optische methode.
- Onderzoek of het gebruikte model van het uitlaatsysteem wel voldoende met de realiteit
overeenkomt.

23

- Onderzoek

de interne stijfheid van het scharnier, en pas het gebruikte rekenprogramma

indien nodig aan.
-Laat het rekenmodel eens lopen met een frequentie van 60 [Hz] en controleer dan of het
scharnier dan inderdaad bij een laag krachtsamplitude begint te slippen.
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Bijlage A, beschrijving van het vereenvoudigde uitlaatsysteem.
Het gemodeleerde uitlaatsysteem ziet er als volgt uit, zie figuur A. 1.

I

1

figuur A. 1

De genummerde compomenten zijn als volgt benoemd:
I: Het niet lineaire scharnier.
2: Stalen pijp met een lengte van 700 [mm].
3: Stalen pijp met een lengte van 2961 [mm].
4: Stalen schijf met een diameter van 120 [mm] en een
breedte van 47 [mm] (dit stelt de katalysator voor).
5: Stalen schijf met een diameter van 120 [mm] en een
breedte van 94 [mm] (dit stelt de demper voor).
De gebruikte pijp heeft een buitendiameter van 48 [mm] en een dikte van 1.5 [mm]. Het
rechter gedeelte van de pijp is omgevormd tot een gedeelte van een bolvorm om als zodanig
dienst te doen als een stuk van het scharnier.

i

I

I
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I

figuur 8 . 2

Het niet lineaire schmier is gedetailleerd getekend in figuur A.2 met een zij- en
bovenaanzicht. De genummerde componenten zijn in de volgende tabel beschreven:
1: Linker flens met een massa van 200 [gr].
2: Rechter flens met een gelijke massa.
3: Veer met een massa van 32 [gr] (2x).
4: pakking met een massa van 81 [gr].
5: Kraagbout met een massa van 73 [gr] (2x).

Het scharnier van de uitlaatbuis hangt horizontaal onder de wagen. De veren worden dus
niet of nauwelijks ingedrukt wanneer de uitlaatbuis ten gevolge van de zwaartekracht
beweegt. Op deze manier is er ook aan het model gerekend en gemeten.
Nu is de totale massa van het systeem te berekenen. Dit wordt gedaan om in bijlage B de
rigid body frequenties te berekenen.
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Voor de massa van cylinders uit te rekenen is de volgende formule (A.1):

Hiermee is de massa van de beide pijpen en heide ~ . u s ~ s c l , g s ~tee nbeïekefiefi. De
dichtheid van staal is 7980 [Kg/m3].

Bij deze massa’s moet ook nog de massa van het scharnier opgeteld worden. De
verschillende massa’s hiervan leveren opgeteld een totaal op van 0.69 wg].
Nu is de totale massa te bepalen door alle berekende massa’s op te tellen. Dit levert een
totaal van:

Kt = 17.61 [Kg]
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Bijlage B, berekening van de rigid-body frequenties.
Voor deze berekening is het nodig de stijfheid van de elastische kabels te weten. De
elasticiteit van de stevige elasiek is voor het gemak verwaarloosbaar beschouwd. De
elasticiteit van de kabels is bepaald door er een bekende massa aan te hangen en dan de
eigenfrequentie te bepalen. Vanwege de interne demping van de kabels was de trilling snel
uitgedempt waardoor de meting niet erg nauwkeurig is, Dit is niet heel erg midât het
slechts te
is om een indruk te krijgen van de eigenfnequemtles van het stme systeem.
Volgens de meting was de stijfheid van de kabels ongeveer 100 [N/m]. Voor de berekening
van de starre eigenfrequenties wordt het model nog verder vereenvoudigd. Ik stel dat de
uitlaatbuis een starre rechte buis is met een massa van 17.61 Kg] en dat de massa evenredig
over de buis is verdeeld. De ophanging is in de beide uiteinden van de buis, zie figuur B.1.
Dit systeem heeft twee vrijheidsgraden
(aangemomen dat het scharnier niet
meetelt). De mogelijke trillingsvormen zijn
een draaiing om het midden van de balk en
een verticale beweging van de complete
balk. Beide bijbehorende eigenfrequenties
zullen afzonderlijk uitgerekend worden.

figuur B. 1

1. De verticale beweging.

Bij deze beweging is het systeem te reduceren tot een eenvoudig massa-veer systeem met
een massa van 17.61 [Kg] en een veerstijfheid van 2x100 = 200 [N/m]. De eigenfrequentie
is dan te berekenen met de volgende formule (€3.1):

Dit levert voor deze eigenfrequentie een waarde op van 0.54 mz].
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2.De draaiing.
Deze beweging is symetrisch om het middelpunt van de balk, dus te vereenvoudigen tot de
helft van het systeem. Dus een draaipunt met daaraan bevestigd een halve balk en met aan
het uiteinde van deze balk de elastische kabel.
Voor de eigenfrequentie geldt:

Het traagheidsmoment is voor deze staaf met dit draaipunt:

I

=

4
-ml2
3

03.3)

De totale lengte van de staaf is 3.661 [m].
Met deze informatie is de eigenfrequentie te berekenen. De eigenfrequentie is:
fei, = 0.38
De eigenfrequenties liggen volgens de berekeningen minimaal bij 24.1 [Hz]. Dit wil zeggen
dat de rigid-body frequenties de metingen vanwege hun lage waarde niet beïnvloeden.
Het is duidelijk dat de rigid body eigenfrequenties niet erg nauwkeurig berekend zijn.
Maar vanwege de lage waarde van deze eigenfrequenties bleek het ook niet nodig te zijn
om ze beter uit te rekenen.
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Bijlage C, gebruik meetverwerkingsapparatuur.
De meetverwerking van deze opstelling gebeurt met verschillende apparaten. Deze
apparaten zullen in deze bijlage afzonderlijk beschreven worden. De gebruikte apparaten
zijn:
-versnellingsopnemer
-krachtopnemer
-1adingsversterker (Mistier)
-1adingsversterker (Briiel & Kjzr)
-calibrator
-offset regelaar
-excitator
-frequentiegenerator
-ruisgenerator
-Transiënt Recorder (T.R)
De apparaten zullen in deze volgorde beschreven worden.

De versnelïigsopmemers.
De versnellingsopnemers zijn van het merk Briiel & Kjzr. Het gebruikte type is 4367. Deze
versnellingsopnemers zijn van het piëzo-electrische type. Dit wil zeggen dat de versnelling
een lading veroorzaakt in de opnemer. De ladingsgevoeligheid is ongeveer 2.2 CpC/m~-~l.
Deze opnemers zijn alleen te gebruiken in het dynamische gebied omdat de lading van de
opnemers vrij snel wegstroomt. Bij dit soort opnemers is het nodig om een ladingsversterker
toe te passen om de lading om te zetten in een voltage als uitgang.
De krachtopnemer.
De gebruikte krachtopnemer is van het merk Kistler en het type is 9301 A. Deze opnemer
is ook van het piëzo-electrische type. Van deze opnemer is de ladingsgevoeligheid 3.71
[pC/N]. Ook deze opnemer is vanwege zijn principe alleen te gebruiken in het dynamische
gebied en vereist ook een ladingsversterker.
De ladingsversterker.
De gebruikte ladingsversterkers zijn van het merk Briiel & Kjzr en Kistler. Bij de Kistler
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ladingsversterker is de ladingsgevoeligheid precies in te stellen. Hierna is het uitgangsvoltage
nog afzonderlijk af te stellen op de ingang van de verwerkingseenheid (in dit geval de T.R.).
De Briiel & Kjzr ladingsversterker is niet zo nauwkeurig in te stellen maar de opnemers
kunnen met behulp van een calibrator geijkt worden. Dit heeft ais gevolg dat de gemeten
waarden rekenkundig op de goede waarde gesteld moeten worden. Deze ladingversterker
heeft een aparte voedingseenheid wmm-n verschillende versterkers e~ de cdibrat~r
mgesloten kunnen worden. Omdat de nul off-set van deze Iadingsversterken niet zo
nauwkeurig is, is het noodzakelijk een aparte off-set toe te voegen. Met behulp van deze offset is het nulniveau nauwkeurig af te stellen.
De calibrator.
De calibrator is er voor de ijking van de versnellingsopnemer en de ladingsversterker. Voor
deze ijking moet de opnemer op de calibrator geschroefd worden. De calibrator generercl
daar een versnellingssignaal met maxima van 10 [m/s2] bij een frequentie van 79.6 [Hz], dit
komt overeen met een hoeksnelhied van 500 [radhl. Het voltage dat de ladingsversterker
verlaat is af te lezen op een oscilloscoop en het verschil tussen twee pieken is gelijk aan een
versnelling van 20 [m/s2].
De off-set regelaar.
Het blijkt dat de Brüel & Kjzr ladingsversterkers niet zo nauwkeurig zijn met betrekking
tot de nul off-set. Dit is op te vangen door tussen de ladingsversterker de de
verwerkingsapparatuur een off-set regelaar te plaatsen. Er moet voor gezorgt worden dat
voordat de off-set geregeld wordt de ladingsversterker goed gereset zijn. Hierna kan met
behulp van kleine stelschroefjes het nul-niveau precies afgesteld worden.
De excitator.
De excitator zet een krachtsignaal op de uitlaatbuis. Dit wordt gegenereerd door een stroom
op de ingang van de excitator te zetten. De hierdoor onstane kracht is evenredig met de
opgelegde stroom (afgezien van dynamische effecten). Het merk is van Goodmans Industries
en het type 390.
De frequentiegenerator.
Dit apparaat genereert zoals de naam al zegt een instelbare frequentie met een instelbaar
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amplitude. Dit gegenereerde signaal komt op de uitgang als een spanning te staan. Het
mogelijke frequentiebereik ligt tussen 1.5en 25000 mz]. Ook is mogelijk een extern signaal
met behulp van generator te versterken. Hiervoor is een extra ingang aangebracht.
De ruisgenerator.
Deze generator maakt ruis met een instelbaar frequentiebereik en een instelbaar amplitude.
Bit frequentiebereik loopt van O [Hz] tot de ingestelde waarde. Het uitgangsignila! is m g
niet genoeg versterkt om rechtstreeks ap de exeitator aap1 te sluiten. Daarom is de
ruisgenerator in dit geval ais externe bron op de frequentiegenerator aangesloten. De
frequentiegenerator treedt dan slechts op als versterker.
De transiënt Recorder.
De Transiënt Recorder (T.R.) is een meetsignaaherwerker met 8 kanalen. Dit apparaat
verwerkt de signalen volledig parailel. Hierdoor is het mogelijk synchrone metingen te doen.
De T.R. is PC gestuurd met behulp van een speciaal ervoor geschreven programma. Dit
programma draait onder Windows 3.0 en is menu-gestuurd.
Via dit programma is de T.R. volledig in te stellen. Het voltage van de ingangen is per
groep van 4 ingangen afzonderlijk instelbaar. De instelling verloopt van plus of min 0.05 [vl
tot plus of min 10 [VI. De samplefrequentie is ook naar believen in te stellen, de mogelijke
instellingen lopen van 2 [Hz] tot 2 [MHz]. Het aantal metingen is instelbaar en is altijd een
macht van 2. Dit ter vereenvoudiging van de verdere verwerking. Het aantal metingen
variëert van 4 k tot 512 k.
Wanneer een meting gedaan verschijnt deze op de aangesloten oscilloscoop. Nu is de
meting in te lezen in de PC. Hier verschijnt de meting op het beeldscherm. Desgewenst is
de meting nu op te slaan op de harddisk of op een floppie. De meting is op te slaan als een
ASCII-file of een binaire file. Voor de verdere verwerking is het programma MatLab
gebruikt.
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Bijlage D, de lineaire meetresultaten.
In deze bijlage zijn de lineaire metingen weergegeven gedaan aan de uitlaatbuis. De
weergegeven grafieken zijn respectievelijk het vermogensspectrum de ingang en de
overdrachtsgrafieken van het systeem gemeten met de eerste en de tweede
versnellingsopnemer.
Deze grafieken zijn voor twee verschillende metingen weergegeven. Ik heb mg mm
metingm gedzm, ma211 de overdrachtsfiiiicties veïliepem in die gevaka niet duiddijk
genoeg om in dit rapport weer te geven.
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Bijlage E, de hoekverdraaiingsmetingen.
In deze bijlagen zijn de hoekverdraaiingsmetingen weergegeven.
Om de hoekversnellingen te meten is het nodig 4 versnellingen te meten. Deze versnellingen
zijn paarsgewijs in twee grafieken weergegeven. Deze metingen zijn drie keer gedaan, een
keer zonder dat het scharnier slipt,
m tvvr met een
- . een keer op de greens vapi slippm en c
d hiervoor dus 6 grafieken bijgeleverd.
aanzienlijke hoeveelheid slip. In t ~ t zijn
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Bijlage F, niet-lineaire versneliíngmetingen.
De in hoofdstuk 6 niet weergegeven versnellingsresponsies zijn hieronder weergegeven.
Tijdens een metingensessie zijn 4 metingen gedaan,
-een versnellingsmeting 11 [cm] rechts van het schmier, meetkanaal 1.
-een versnellingsmeting 9 [cm] links van het schmier, meetkanaal 2.
-een versnellingsmeting tussen de beide massa’s in, meetkanaal 3.
-een meting van het krachtsignaal, meetkanaal 4.
De metingen zijn gedaan met verschillende krachtsamplitude’s, a i deze metingen zijn
weergegeven in één grafiek per meetkanaal. De metingen zijn gedaan bij ingangsfrequenties
van 30 en 60 wz]. Ook zijn de vermogensspectra van de verschillende signalen
weergegeven.
De grafieken stellen in de gegeven volgorde het volgende voor:
1. Meting bij 30 [Hz] met versnellingssignaal 1.
2. Meting bij 30 [Hz] met versnellingssignaal 2.
3. Meting bij 30 [Hz] met versnellingssignaal 3.
4. Meting bij 30 [Hz] met krachtsignaal 4.
5. t/m 9. Vermogenspectrum versnellingssignaal 1, met oplopende ingangskracht.
10. Meting bij 60 [Hz] met versnellingssignaal 1.
11. Meting bij 60 [Hz] met versnellingssignaal 2.
12. Meting bij 60 [Hz] met versnellingssignaal 3.
13. Meting bij 60 [Hz] met krachtsignaal 4.
14. t/m 18. Vermogensspectrum versnellingssignaal 1, met oplopende kracht.
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