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Samenvatting
Tijdens dit onderzoek is een methode ontwikkeld waarmee luid- en carillonklokken
semi-automatisch gestemd kunnen worden met behulp van een CNC-draaibank. Het
nieuw ontwikkelde stemprogramma, AutoStem, berekent met behulp van de
handmatig gemeten afwijking van de gewenste eigenfrequenties (toonhoogtes), de
ideuk bir~vilcoiltourVUE de te stem-men klok. Vervolgens wnrdt de berekende
contour met een numeriek bestuurde draaibank gerealiseerd.
Om de ideale klokcontour te bepalen, wordt gebruik gemaakt van Dynopt, een
optimaliseringsprogramma voor klokprofielen, dat de stemwaarde per kloksector
berekent. De stemwaarde is hier gedefinieerd als de verandering van de
eigenfrequentie als gevolg van de verandering van het profiel door het wegnemen van
materiaal aan de binnenzijde van de klok (in cent/mm). Aldus ontstaat voor elke
partiaaltoon een stemgrafiek met stemwaarden per sector die specifiek is voor een
bepaald profiel.
AutoStem berekent de gewenste snededieptes per kloksector met behulp van lineair
programmeren (LP). De berekende contour dient het ontworpen profiel zo dicht
mogelijk te benaderen en een relatief glad verloop te hebben.
Na ontwikkeling is AutoStem drie maal toegepast op klokken met een diameter van
354 mm, om te komen tot een verfijning van het stemprogramma. De belangrijkste
bijstelling is de ontwikkeling van de ‘gecombineerde stemgrafiek’ waarbij
stemwaarden van het klokprofiel vóór stemming, alsook van het ideale profiel
worden gebruikt. De gecombineerde stemgrafiek ontstaat door voor elke sector steeds
die stemwaarde te kiezen met de grootste absolute waarde. Dit betekent in de praktijk
dat AutoStem de meest conservatieve contour berekent opdat nooit teveel materiaal
wordt verwijderd.
Uit de resultaten is gebleken dat, AutoStem in staat is de vijf laagste eigenfrequenties
van een klok in twee a drie stemslagen tot k 5 cent nauwkeurig te stemmen en daarbij
de gemiddelde afwijking ten opzichte van het gewenste profiel te beperken tot 1 mm
(bij een klok met een diameter van 354 mm).

De toepassing van AutoStem biedt de klokkengieterij de mogelijkheid het
stemproces te verkorten, de gespecialiseerde kennis van het handmatige stemproces
vast te leggen, en minder gebruikelijke klokvormen efficiënt te stemmen.
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Abstract
During this study, a method was developed to make possible the semi-automatic
tuning of bells using a CNC-lathe. The newly developed tuning program, Autostem,
calculates the ideal inside contour of the bell to be tuned, using manually measured
deviations from the desired Eigen frequencies (pitch). Subsequently, a numerical
11âL
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Dynopt, a bell contour optimisation program, is used to calculate the tuning values
for each bell sector which are used to determine the ideal bell contour. The tuning
value is here defined as the change in Eigen value as a result of change in the bell
profile due to the removal of material from the inside of the bell (in cent/mm). Using
Dynopt, a tuning plot can be drawn for every Eigen value that depicts the tuning
value per sector and is specific to a particular profile.
AutoStem calculates the necessary cutting depth per bell sector through linear
programming (LP). The calculated contour should approximate the ideal profile as
closely as possible and be as smooth as possible.
After completing the design of the program, AutoStem has been tested on three bells
with a diameter of 354 mm in order to refine the tuning program. The most important
correction was the development of the ‘combined tuning plot’ that combines the
tuning values of the bell profile before the tuning process with the values of the ideal
profile. The combined tuning plot is created by choosing the tuning value with the
largest absolute value for each sector. In practice this means AutoStem will calculate
the most conservative contour in order to prevent the removal of too much material.
The test results demonstrate that in two or three tuning cycles AutoStem can
accurately tune a bell’s five lowest Eigen frequencies within k 5 cents while limiting
the average deviation from the ideal profile to less then 1 mm (for bells of 354 mm).
The application of AutoStem offers bell foundries the possibility of shortening the
tuning process, encoding the specialised knowledge of manual tuning, and efficiently
tuning less usual bell forms.
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I
Inleiding
Voor een klokkengieterij is het zeer belangrijk om de klank van de geproduceerde
klokken goed te beheersen. De klank van een klok is opgebouwd uit een groot aantal
eigenfi-equenties, alle met hun eigen amplitude en uitklinktijd. De eigenfrequenties
moeten op zeer specifieke plaatsen gelegd worden ten opzichte van elkaar, wil de
klok niet vals klinken. Bij carillonklokken moeten de eigenfrequenties van de diverse
klokken onderling ook goed ten opzichte van elkaar liggen.
Klokken worden gemaakt van klokkenbrons en worden gegoten in een vorm die
gemaakt is van furaanzand. In Bijlage F wordt beschreven hoe dit precies in zijn
werk gaat.
Door onvermijdelijke onnauwkeurigheden in het gietproces ontstaan er afwijkingen
in het profiel van de gegoten klok ten opzichte van de ontworpen klok. De
eigenfrequenties van de klok hangen direct samen met het profiel van de klok.
Momenteel is het juiste profiel niet direct door het gieten te verwezenlijken. Daarom
moet de klok gestemd worden, nadat deze gegoten is. Het stemmen van een klok
betekent dat er uit de binnenzijde van de klok brons weggenomen wordt op een
draaibank.

Stemreserve
Om te zorgen dat een klok altijd gestemd kan worden, wordt er een zogenaamde
stemreserve aangebracht op de klok. De stemreserve is een verdikking van de
klokwand aan de binnenzijde van de klok. Hiermee wordt de spreiding opgevangen
die er in de wanddikte van de gegoten klokken aanwezig is. De eigenfrequenties van
de gegoten klok zullen te hoog liggen ten opzichte van de gewenste frequenties door
de stemreserve die aanwezig is. Door op de juiste plaats materiaal weg te nemen,
krijgt de klok de juiste toonhoogte.
In Figuur 1.1 is te zien hoe de stemreserve is aangebracht.
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Figuur 1.1: Weergegeven is het gewenste profiel en het profiel met stemreserve. Om
tijdens het stemmen niet onnodig veel materiaal te hoeven wegnemen is de
stemreserve is niet op iedere plaats even dik.

In Figuur 1.1 is te zien dat de stemreserve niet op iedere plaats even dik is
aangebracht, dit wordt gedaan om niet onnodig veel materiaal te hoeven afdraaien
tijdens het stemmen. Het gewenste profiel is het profiel zoals dit op de computer
ontworpen is. Het heeft de gewenste eigenfrequenties. Tijdens het stemmen wordt
eigenlijk de stemreserve weer van de klok afgedraaid. Tevens worden
inhomogeniteiten in het materiaal en andere afwijkingen gecompenseerd. Ook
ornamenten en opschriften, die aan de buitenzijde van de klok aanwezig kunnen zijn
en van invloed zijn op de stemming, worden tijdens het stemproces gecompenseerd.
Het handnatbtige stemproces wordt in de volgende paragraaf beschreven.

Handmatige stem proces
Het handmatig stemmen verloopt op de volgende wijze:

1. De stemmer meet de te stemmen eigenfrequenties van de klok.
2. Vervolgens wordt met behulp van een draaibank materiaal weggenomen
aan de binnenzijde van de klok. Dit gebeurt op die plaatsen waarvan de
stemmer aanneemt dat hierdoor de eigenfrequenties van de klok dichter
in de buurt van de gewenste waarden worden gebracht.

3. De eigenfrequenties worden wederom gemeten, als de waarden nog
teveel afwijken van de gewenste waarden, wordt teruggegaan naar stap 2.
Dit iteratieve proces blijft dus doorgaan totdat de stemming van de klok voldoende
dicht bij de gewenste waarden ligt. In de regel zijn ongeveer vijf tot tien slagen nodig
om een klok goed gestemd te krijgen. Om het handmatige stemproces op de juiste
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manier te laten verlopen is veel kennis en vaardigheid vereist van de stemmers. Het is
bovendien een tijdrovend proces.

Opdracht
De afstudeeropdracht is gericht op het semi-automatisch maken van het stemproces.
Hierbij zijn de volgende doelen gesteld: Het aantal stemslagen diende te worden
geminimaliseerd, zo mogelijk tot drie slagen: Als eerste een grove stemslag, ten
tweede een stemslag bijna tot de juiste stemming en ten derde de fijnafstemming op
I c v c i m ui€iiub
er bb11 m n n r l a c c l m a n x x ~ p & i n < + t*vp Tiin met de
& ge-w-eiisie -*-aaidez. T--r--,-I' -,-Imensen die bij het stemproces betrokken zijn.
Om de opdracht te realiseren is er een gebruiksvriendelijk stemprogramma gemaakt,
in
genaamd AUTOSTEM.
Er zijn drie tests uitgevoerd, waaruit blijkt dat AUTOSTEM
staat is om klokken te stemmen tot binnen de tolerantie die gevraagd wordt.
De opdracht is vervuld bij klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts, te Asten.
~ U U U U i l ~ ~ Iv v~VllLlllb
~ l l

Semi-automatisch stemmen
Met semi-automatisch stemmen wordt het volgende bedoeld: De eigenfrequenties
van de klok dienen op de gebruikelijke handmatige manier gemeten te worden. Met
behulp van deze waarden berekent een computerprogramma waar er materiaal uit de
klok gedraaid moet worden. Het programma berekent met behulp van lineair
programmeren de nieuwe contour van de binnenzijde van de klok. Deze contour
wordt in een file geschreven die door een computergestuurde draaibank (CNC-bank)
te lezen is. De klok wordt vervolgens aan de binnenkant uitgedraaid op de CNCdraaibank, daarbij wordt aan de klok de nieuw berekende binnencontour gegeven. De
draaibank-operator dient er hierbij (op dit moment) zelf voor te zorgen dat de aanzet
en voeding niet te groot zijn.

Voordelen van semi-automatisch stemmen
Belangrijke voordelen van het semi-automatisch stemmen zijn:
De bewerkingstijd van het stemproces kan verminderd worden.
Ook doordat de CNC-draaibank niet continu bemand hoeft te worden,
neemt de tijd af die de stemmer aan iedere klok besteedt.

Er is minder kennis over het stemmen van een klok vereist om toch een
klok goed te kunnen stemmen.
De stemmer kan, voordat daadwerkelijk materiaal uit de klok gedraaid
wordt, de keuze maken of de binnenzijde van de klok de berekende
contour krijgt of dat de instellingen van het stemprogramma gewijzigd
worden en opnieuw een contour berekend wordt.
Klokken met een andere dan de gebruikelijke vorm kunnen eenvoudig
gestemd worden, zonder dat veel kennis over de bijbehorende
stemgrafieken benodigd is.

Definities
2.1

Terminologie en definities

2.1.1

Benamingen van een klok
In de meest algemene zin is een klok een hol axi-symmetrisch lichaam. De volgende
benamingen worden gebruikt voor de diverse gedeeltes van de klok: (Zie Figuur 2.1)
kop
schouder
!
!
I
I

I

flank

slagring
lb

Figuur 2.1: Klok met de diverse benamingen
0

De kop is de bovenkant van de klok. Met behulp van een gat in de kop
wordt de klok gefixeerd.

0

De schouder is het gebied waar de afbuiging onder de kop zit

0

Het plafond is het vlak bovenin de klok.

0

De flank is het min of meer cilindrische deel van de klok.

0

De slagring is het gedeelte aan de onderkant dat verdikt is.

0

De lip is de onderrand van de klok.
12
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Enkele andere termen die ook betrekking hebben op een klok zijn de volgende:
0

0

0

2.1 2

De klepel slaat een klok aan de binnenkant op het dikste deel van de
slagring aan.
Het nulpunt is het snijpunt van het grondvlak met de rotatie-as.
Onder het proJiel van de klok wordt verstaan de dwarsdoorsnede door
een vlak waarin de rotatie-as ligt.

Partialen
De tonen die tezamen de klank van de klok vormen, worden de partiaaltonen of
kortweg partialen genoemd. Iedere partiaal correspondeert met een bepaalde
eigenmode van de klok.
Halverwege de zeventiende eeuw wordt het profiel van de kleine terts beiaardklok
ontwikkeld door de gebroeders Hemony (zie Bijlage G). Dit profiel is tot op de dag
van vandaag de basis voor het profiel van de kleine terts klok. Dit type klok is de
klok die het meeste voorkomt in de Beiaard wereld.
De laagste vijf partialen worden vernoemd naar hun ligging ten opzichte van elkaar
in een ideale kleine tertsklok:
1. De grondtoon
2. De priem, deze ligt een octaaf boven de grondtoon.

3. De kleine terts, deze ligt een kleine terts boven de priem.
4. De kwint ligt een kwint boven de priem.
5. Het octaaf ligt een octaaf boven de priem en dus twee octaven boven de
grondtoon.

2.1.3

Definitie van een cent
Omdat de geluidsdruk logaritmisch geïnterpreteerd wordt door het gehoor is er een
logaritmische schaal ingesteld, waarbij iedere halve toon verdeeld wordt in honderd
delen, cents genaamd. Meer in het algemeen kan gesteld worden dat een octaaf 12
halve tonen beslaat en dus uit 1200 cent bestaat. Met behulp van de volgende
vergelijking kan het interval Ac, in cent, berekend worden tussen de frequenties5 en
f2, beide in Hertz:

2.1
Tijdens berekeningen is het makkelijk als de grondtoon gedefinieerd is op O cent, de
priem op 1200 cent en het octaaf op 2400 cent. Dit wordt op de volgende manier
bewerkstelligd:

2.2
13
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Hierbij wordt de frequentie in Hertz omgerekend naar de toonhoogte in cent, de
fiequentie van het octaaf (in Hertz) wordt daarbij als referentie genomen.
Tegenwoordig wordt de toon a l gesteld op 440 Hertz. Hierbij duidt de index op het
betreffende octaaf en wordt voor iedere octaaf hoger met 1 verhoogd. De toon a2
bijvoorbeeld ligt een octaaf hoger dan a l en heeft de frequentie 880 Hz.

2.1.4

Aanduiding
Klokken worden meestal aangeduid met de toon van de slagtoon, dus bijvoorbeeld
--.-1
A l - 1-11-1--.-A
---&--A
:- A-- l-,-c
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identificatie wordt meestal ook gesproken over de diameter van de klok, dit is de
buitendiameter aan de onderrand van de klok. Bij klokken met hetzelfde profiel is er
een omgekeerd evenredig verband tussen de diameter en de frequenties van de
partialen van de klok. Dit wordt het principe van dynamische gelijkvormigheid
genoemd.

2.2

De tri Ilingsmodes
De trillingsmodes, die van belang zijn voor het geproduceerde geluid, zijn
opgebouwd uit een combinatie van één horizontale en één verticale trilling. De
horizontale trillingen zijn gedefinieerd als de trillingen in een vlak loodrecht op de
rotatie-as, de verticale als de trillingen in een vlak waar de rotatie-as in ligt.
De trillingqmodes worden aangeduid door de combinatie van de verticale en de
horizontale trillingscomponent:
De verticale trillingscomponent wordt daarbij weergegeven met een
Romeins cijfer.
De horizontale trillingscomponent met een Arabisch cijfer.

In Figuur 2.2 zijn de horizontale trillingen schematisch weergegeven.

Figuur 2.2: De trillingen van een klok in het horizontale vlak.
De trillingen in het verticale vlak zijn geschematiseerd in Figuur 2.3.
Bij de verticale trillingen zijn er twee uitzonderingen, dit zijn twee trillingsvormen
die alleen optreden met horizontale trillingsvorm 2 en worden hier aangeduid met I2
en 112. Deze treden alleen in de combinatie 12-2 en 112-2 op.
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Figuur 2.3: De trillingen in het verticale vlak van een klok. I2 en IIz zijn de enigszins
afiijkende trilvormen van de grondtoon en de priem. Deze twee trillingsvormen
treden alleen op in combinatie met horizontale trillingsvorm 2. Zij vormen dan
respectievelijk 12-2 en 112-2.
Bij een eenvoudige cilinder is er geen verschil meer tussen I2 en I en tussen I I 2 en II.
In de rest van het verslag wordt er verder geen onderscheid meer gemaakt in de
notatie van ,deze trillingen. De onderste vijf partialen worden dan:

0

Grondtoon:

1-2

Priem:

11-2

Terts:

1-3

Kwint:

11-3

Octaaf:

1-4

Partialen behoren tot dezelfde groep als zij dezelfde verticale trillingscomponent
hebben en dus aangeduid worden met hetzelfde Romeinse cijfer.

2.2.1

Stemmen
Normaliter worden alleen de onderste vijf partialen van een klok gestemd. De
eigenfrequenties van een kleine tertsklok worden in de volgende verhouding
gestemd: 1 : 2 : 2,4 : 3 : 4. In Tabel 2.1 is dit weergegeven. Als voorbeeld is een f3klok genomen, om te laten zien hoe de toonreeks er dan uitziet.
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Tabel 2.1: De verhoudingen tussen de frequenties van de partialen in de kleine
tertsklok. Als voorbeeld is een bijbehorende toonreeks gegeven die mogelijk is.
Grondtoon
Priem
Terts
Octaaf

2.2.2

I

code

verhouding

toon

1-2
11-2
I-?

1

f2

2

f3

24

as3

4

f4

1-4

I

Geen harmonische reeks
Bij een harmonische reeks zijn de frequentieverhoudingen 1 : 2 : 3 : 4 enzovoort. Bij
klokken vormen de eigenfrequenties geen harmonische reeks, zoals in de vorige
paragraaf bleek. Hierdoor zitten er combinaties van eigenfrequenties tussen, die veel
mensen als minder fraai kwalificeren. Dit is de reden dat velen de gewone kleine terts
klok vals vinden klinken. Er zijn andere klokprofielen mogelijk, waarbij andere
verhoudingen van de partialen optreden. Bij een grote terts klok bijvoorbeeld, zijn de
frequentieverhoudingen op de volgende manier verdeeld: 1 : 2 : 2,5 : 3 : 4. Ongeveer
tien jaar geleden is het voor het eerst gelukt om een profiel van een grote terts klok te
ontwerpen. Dit is gebeurt door gebruik te maken van optimalisatie technieken, die
het profiel van de klok optimaliseerden. Het programma dat hiervoor onder leiding
van B. Schoofs ontwikkeld is, heet Dynopt. Zie Van Asperen [i]. De meeste mensen
vinden de grote terts klok mooier klinken, maar aangezien er al vele honderden jaren
naar de kleine terts klok wordt geluisterd en daar ook veel muziek voor is
geschreven, blijkt het moeilijk voor de meeste beiaardiers om een beiaard met grote
terts klokken te aanvaarden. Zie Lehr [4] en Maas [6].
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3
Steminformatie
Om een klok te kunnen stemmen, dient op bepaalde plaatsen materiaal uit de klok
gedraaid te worden. Om dit proces op de juiste manier te laten verlopen, is kennis
vereist over de verandering van de diverse frequenties van de partialen als er
materiaal verwijderd wordt op een bepaalde plaats. Deze informatie wordt de
steminformatie genoemd. De steminformatie wordt gevisualiseerd in de vorm van
stemgrafieken.

3.1

Stemgrafieken
In stemgrafieken wordt weergegeven hoe een bepaalde partiaal verandert als op een
bepaalde plaats in de klok een snede wordt aangebracht met een bepaalde breedte en
diepte. Doorgaans wordt tijdens het stemproces alleen rekening gehouden met de
laagste vijf partialen. Deze laagste partialen zijn te stemmen door in het gebied van
de lip tot aan de schouder van de klok materiaal te verwijderen.
I

I
I
I
I

I
I

!
!
I
I
I

!
I
I

I
I

!
I

I

1

Figuur 3.8: In deze $guur zijn de sectoren te zien. Het
gebied met sectoren loopt van de lip tot aan de schouder.
De sectoren zijn vanaf de lip naar boven genummerd.
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Om de stemgrafieken eenduidig te definiëren wordt dit gebied daartoe opgedeeld in
sectoren, zie Figuur 3.1. De sectoren zijn vanaf de lip naar boven toe genummerd.
In Figuur 3.2 zijn de stemgrafieken te zien van een f3 kleine tertsklok, met een
diameter van 354 mm. Dit profiel werd ontworpen voor de beiaard in East Lansing.
Hier worden de stemgrafieken van de binnenzijde van de klok weergegeven.
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sector

Figuur 3.2: Dit zijn de stemgrafieken voor eenf3 kleine terstsklok. Op de verticale as
kan de verandering van de stemming afgelezen worden als in een bepaalde sector een
snede van 1 mm diep wordt aangebracht.
De stemgrafieken zijn op de volgende manier te lezen: Als in een bepaalde sector een
snede wordt gemaakt met een bepaalde diepte dan verandert de desbetreffende
partiaal met de waarde die op de verticale as is af te lezen. Dus als bijvoorbeeld in
sector 20 een snede van 2 mm diep wordt gemaakt dan daalt de frequentie van de
kwint met 10 cent. De terts en octaaf blijven gelijk, de grondtoon zakt 4 cent terwijl
de priem 4 cent stijgt.
Uit de stemgrafieken blijkt dat er duidelijke overeenkomsten zijn tussen de
stemgrafieken van partialen uit dezelfde groep. Als bijvoorbeeld de stemgrafieken
van de eerste groep (grondtoon, terts en octaaf) vergeleken worden dan is te zien dat
deze alle in de lip positief zijn, iets dieper in de klok een minimum hebben en diep in
de klok naar nul toegaan.
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De stelling dat partialen uit dezelfde groep overeenkomsten vertonen, lijkt niet op te
gaan voor de partiaal 11-2 en in mindere mate voor 1-2. Zoals in paragraaf 2.2 bleek,
hebben deze partialen andere trillingscomponenten in verticale richting, namelijk 12
en II2 in plaats van I en II. Dit is dan ook de reden dat deze twee partialen af lijken te
wijken van de stelling.

3.1 .I Hoe worden stemgrafieken bepaald
Vroeger zijn de stemgrafieken op experimentele basis bepaald. Van Heuven [2] is
exi;eRmeri,en dit werk iii
degene geweest die ûp basis van zeer iia~wkc~r;lge
Nederland heeft verricht. Dit gebeurde door in een proefklok een snede aan te
brengen en vervolgens de veranderingen te meten van de interessante partialen. Om
dit werk goed te doen is het eigenlijk nodig om een hele serie proefklokken te maken
en steeds maar weinig sneden in elke klok te maken. De verandering van de partialen
als gevolg van een gemaakte snede is namelijk niet lineair, zoals later zal blijken. Als
gevolg van de dynamische gelijkvormigheid van klokken met een andere afmeting,
maar hetzelfde profiel, is het niet nodig om voor iedere maat klok opnieuw
stemgrafieken te bepalen. Door de snedediepte te relateren aan de diameter van de
klok is het mogelijk om dimensieloze stemgrafieken te maken die gelden voor
klokken van verschillende afmeting, maar met hetzelfde profiel.
Tegenwoordig kunnen de stemgrafieken met behulp van de computer worden
uitgerekend. Hiervoor wordt het programma Dynopt gebruikt. De eerste
implementatie van de berekening van stemgrafieken in Dynopt is gedaan door R.
Nagtegaal [7].

3.2

Wijze waarop steminformatie wordt berekend
De eigenfrequenties van een klok kunnen berekend worden met behulp van Dynopt.
Hierbij wordt er een mesh gemaakt van het halve klokprofiel, aangezien dit vanwege
symmetrie overwegingen voldoende is. Vervolgens worden met behulp van de
eindige elementen methode de eigenfrequenties berekend.
Er zijn twee methodes waarop de stemgrafieken berekend kunnen worden, deze
worden respectievelijk de standaard methode en de methode met de brede en smalle
elementen genoemd. Beide methodes maken gebruik van het feit dat wanneer slechts
één of enkele knooppunten verplaatst worden in een eindige elementenmesh, niet
opnieuw het eigenwaardeprobleem opgelost hoeft te worden, maar dat direct de
verandering van de eigenwaarden berekent kan worden.

3.2.1

Verandering eigenfrequentie als gevoig van knooppuntsverplaatsing
De algemene vergelijking voor een ongedempt mechanisch systeem, dat via de
eindige elementenmethode gediscretiseerd is, luidt:

( K ( x )- w j 2 M(x))u, = o

3.1

Hierbij is K de stijaieidsmatrix, M i s de massamatrix, w is de eigenfrequentie, u is
de eigenvector en x is de kolom met de snededieptes.
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Door vergelijking 3.1 partieel te differentiërennaar de snede xlontstaat:

3.2
Voorvermenigvuldigen van vergelijking 3.2 met uiT en gebruik maken van
vergelijking 3.1 levert:

3.3

Hiermee is een uitdrukking verkregen waarmee de verandering van de
eigenfrequenties, als gevolg van het verplaatsen van één of meerdere knooppunten,
berekend kan worden. Hierbij hoeft niet opnieuw een eigenwaarde probleem opgelost
te worden, zodat veel rekentijd bespaard wordt.
aK
aA4
AK Akf
AmJ
numeriek
te vervangen door respectievelijk __ en __kan
Door -en

4

~

h

l

4

~

Ax1

4

berekend worden met behulp van vergelijking 3.3. Deze uitdrukking geldt dan alleen
voor kleine waarden van Axi.

3.2.2

Standaard methode
Bij de standaard methode wordt de elementenmesh zo aangebracht dat de klok
verdeeld wordt in evenveel elementen als er sectoren zijn, plus het aantal elementen
dat de kop van de klok representeert, als daar geen sectoren gedefinieerd zijn.
Bij deze methode wordt het middelste knooppunt van het element, dat de betreffende
sector representeert, verplaatst over een kleine afstand Ax,. Zie Figuur 3.3.

Figuur 3.3: Bij de standaard methode is de mesh zo verdeeld dat een sector door één
element wordt gerepresenteerd. Als een snede wordt aangebracht dan heeft deze de
vorm van een holle groej Hierbij wordt alleen het middenknooppunt van het element
verplaatst over een kleine afstand bi.
Als gevolg van de definitie van het gebruikte QAUX-8 element ontstaat een ‘holle
groef in het element. De holle groeven die een snede in een sector simuleren, zijn
duidelijk anders van vorm dan een min of meer rechthoekige snede die in de praktijk
gemaakt zal worden door een beitel. De waarden van de stemmatnx die met deze
20
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methode berekend worden, zijn niet zonder meer kwantitatief te gebruiken. Dit zal
blijken in paragraaf 3.2.4.

3.2.3

Methode met brede en smalle elementen
Bij de methode met de brede en smalle elementen wordt de mesh zodanig aangepast
dat in het gebied met sectoren er twee keer zoveel elementen (plus één element)
worden gebruikt, als er sectoren zijn. Steeds wordt afwisselend een breed en een smal
element geplaatst. Hierdoor wordt direct de weergave van een snede verkregen, als
i---~:-cc11 sc;11t;rpnariug;t;
glucl.
r L7:I G Ilguul
q:-....-3.4.
--i

-__I_

Figuur 3.4: Links is de mesh met brede en smalle elementen te zien zonder dat een
snede is aangebracht. Rechts is de mesh te zien met een snede.
Eric van Krey [3] heeft aangetoond dat de methode met brede en smalle elementen,
stemgrafieken oplevert, waarvan de waarden ook kwantitatief kloppen. Dit heeft hij
met behulp van de eindige differentie methode geverifieerd:
Eerst worden de eigenfrequenties berekend voor een klok, zonder dat daarin sneden
zijn aangebracht. Daarna wordt steeds in één sector een snede aangebracht, waarna de
eigenfrequenties opnieuw berekend worden. De verandering van de eigenfi-equenties,
ten gevolge van het aanbrengen van de snede in 66, sector, levert voor deze ene
sector de benodigde steminformatie op. Door dit proces voor alle sectoren te herhalen
kan de volledige stemmatrix met steminformatie gevuld worden.

21

Hoofdstuk 3 - Steminformatie

3.2.4

Aangepaste standaard methode
De waarden die met de standaard methode berekend worden komen niet overeen met
de waarden gevonden met de methode met brede en smalle elementen. Wanneer de
waarden, die verkregen zijn met de standaard
methode, vermenigvuldigd worden met de factor
1,518 , dan komen de waarden wèl nauwkeurig
overeen met de waarden gevonden met de methode
Eet brede en smalle elemeriten. Bert Schoofs [lo]
heeft dit met behuip van numerieke vergelijking
aangetoond. De reden voor deze vermenigvuldiging
is op de volgende manier in te zien:
De oppervlakte die door de rechthoekige snede
gevormd wordt is 1,5 maal groter dan de
oppervlakte die door het boogje begrensd wordt.
Dit boogje is een kwadratische functie als gevolg
van de definitie van het gebruikte kwadratisch
isoparametrische element. Zie Figuur 3.5.
De reden dat de factor niet precies 1,5 is, ligt aan
het feit dat verandering van de eigenfrequenties niet
Figuur 3.5: OPPemlakte Van alleen afhankelijk is van de massa, maar ook van de
de breed/smalk snede is 1,5 stijfheid. De massaverandering is in eerste orde
mm1
groter
dan
de benadering evenredig met de oppervlakte
oppervlakte van de holle verandering.
snede.
Alleen in sector 1 (in de lip dus) worden er andere
waarden gevonden. Dit is ook logisch aangezien bij
de breedsmal methode de snede in sector 1 op een andere wijze gesimuleerd wordt
dan in de overige sectoren. Het uiterste element van de lip (element 1) verandert niet.
Zie Figuur 3.6 en Figuur 3.7. Dit is gedaan omdat dit element anders al vrij snel

1

\

Figuur 3.6: De snede zoals deze er in de
lip uitziet, bij de aangepaste standaardmethode. De stippellijn geeft de groef
weer zoals deze met de standaardmethode is.

\

Figuur 3.7: De groef in de lip zoals
deze bij de methode met brede en
smalle elementen er uitziet. Het eerste
element verandert niet.
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omklapt, als er een snede wordt aangebracht in sector 1. (De knooppunten van de
binnencontour zouden dan buiten knooppunten van de buitencontour komen te
liggen; de eindige elementen berekening gaat dan mis.)
De factor 1,518 zit nu ingebouwd in Dynopt. Wanneer nu dus met de standaard
methode steminfomatie berekend wordt, dan wordt deze automatisch met deze
factor vermenigvuldigd.

Als we een stemgrafiek aan een nader onderzoek onderwerpen dan blijkt dat een
stemgrafiek niet gelijk blijft als er materiaal verwijderd wordt uit de klok. De
stemgrafieken zijn afhankelijk van het profiel. Dit betekent dat de stemgrafieken van
een klok met stemreserve er anders uitzien dan de stemgrafieken van de klok met het
gewenste profiel. Als voorbeeld zijn de stemgrafieken van de grondtoon afgebeeld,
zie Figuur 3.8.
Sterngrafieken van de Grondtoon 1-2

‘r

I

1

gewenste profiel
profiel met stemreserve

___

.,O

5

10

15
sector

20

25

30

Figuur 3.8: De stemgraJieken van de grondtoon: Er is een duidelijk verschil te zien
tussen de stemgra$ek van de gewenste klok en de stemgraJiek van de klok met
stemreserve.

In Figuur 3.8 is het volgende te zien: De grondtoon zakt met 5,5 cent wanneer in de
tiende sector 1 mm materiaal verwijderd wordt uit het profiel met stemreserve. Als
we echter het profiel van de gewenste klok hebben dan zakt de grondtoon ongeveer
7,5 cent. Dit betekent dus dat gedurende het stemproces de stemgrafieken
veranderen, omdat er materiaal verwijderd wordt. De verandering van de
eigenfrequenties is dus niet lineair afhankelijk van de snedediepte in een sector.
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Dit effect kan, in tegenstelling tot wat Van Kreij [3] stelt, niet verwaarloosd worden
tijdens het semi-automatische stemproces. De kleine verschillen in iedere sector
worden bij elkaar opgeteld, zodat het totale verschil veel groter is dan men in eerste
instantie zou verwachten.
De stemgrafieken van de grondtoon en de kwint zijn degene die het meest veranderen
tijdens het stemproces, als de stemreserve op de gebruikelijke manier op de klok is
aangebracht, zoals te zien is in Figuur 1.1.

3.4

Temperatuur
Met de temperatuur van de klok dient ook rekening gehouden te worden bij het semiautomatisch stemmen. De temperatuur bepaalt namelijk mede de stemming van de
klok. De toonhoogte van de partialen verandert ongeveer met 1 cent per 3 graden
Celsius. De temperatuur zal meer toenemen dan nu het geval is bij het handmatige
stemproces, omdat er sneller verspaand wordt. Door de koeling tijdens het draaien
aan te zetten kan de temperatuur van de klok goed constant gehouden worden, zodat
hier verder geen rekening mee gehouden hoeft te worden.

3.5

Resumé
In dit hoofdstuk is besprclyen hoe de steminformatie "erekend wordt. De
stemwaarden kunnen in een 12 x m matrix gezet worden waarbij er n sectoren en m
partialen zijn. Als een kolom uit de stemmatrix in een grafiek uitgezet wordt (tegen
de sectoren) ontstaat een stemgrafiek van de desbetreffendepartiaal.
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Qe optimalisering
Het stemproces wordt nu zodanig ingericht dat het semi-automatisch uitgevoerd kan
worden op een CNC-draaibank. Hiervoor wordt het stemproces zo geformuleerd dat
de te maken stemsneden met behulp van lineair programmeren geoptimaliseerd
In
kunnen worden. Het stemprogramma dat hiervoor gemaakt is, heet AUTOSTEM.
Bijlage C staat beschreven hoe AUTOSTEMgebruikt moet worden. Door A. Lehr [ 5 ]
en door E. van Krey [ 3 ] is beschreven hoe de stemsneden geoptimaliseerd kunnen
worden.

4.1

Algemeen optimaliseringsprobleem
Een optimaliseringsprobleem is meestal op de volgende manier gedefinieerd: De
waarden van een set ontwerpvariabelen dienen zodanig bepaald te worden dat een
doelfunctie geminimaliseerd wordt, daarbij rekening houdend met beperkende
voorwaarden, die niet overschreden mogen worden. De beperkende voorwaarden
worden ook constraints genoemd. Zowel de doelfunctie als de constraints zijn een
functie van de ontwerpvariabelen. Aangezien lineaire problemen met beduidend
minder inspanning opgelost kunnen worden, zal vaak geprobeerd worden ook een
niet lineair probleem te benaderen door één lineair probleem of als dat niet kan door
een reeks lineaiïe problemen. Zie khoofs [9f. Ook het stemproces wordt als een
lineair probleem geformuleerd, alhoewel het dat niet is.

4. I.I Formulering a Igemeen I ineair programmeringsprobleem
Een lineair programmeringsprobleem (LP-probleem) wordt op de volgende manier
gedefinieerd:
De ontwerpvariabelen worden in een kolom gezet:

X =

Ii;

4.1

De doelfunctie die geminimaliseerd dient te worden kan op de volgende manier
geformuleerd worden:
T

F(x)=c x

4.2
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Daarbij is c een kolom met constanten. Hierbij dient er aan de gestelde constraints
voldaan te worden. Deze worden op de volgende manier verdisconteerd:

Axlh

4.3

Hierbij is A een matrix en h een kolom met constante componenten. Bij het
optimalisatieproces moeten de waarden van de ontwerpvariabelen zodanig bepaald
worden dat voldaan wordt aan de beperkende voorwaarden, terwijl de doelfunctie
geminimaliseerd wordt.

4.2

Stemproces als LP-probleem geformuleerd
Zoals in paragraaf 3.3 bleek, is de toonhoogte niet lineair afhankelijk van de diepte
van de stemsneden die gemaakt worden. Het stemproces wordt toch als een lineair
probleem geformuleerd, alhoewel het dat niet is. Er wordt tevens vanuit gegaan dat
de sneden in de diverse sectoren geen invloed op elkaar hebben, dus dat deze
onaniankelijk van elkaar zijn.
Het stemproces zal nu geformuleerdworden als lineair programmeringsprobleem:
De snededieptes in de diverse sectoren worden in eerste instantie als de enige
ontwerpvariabelen gedefinieerd. Dit betekent dat er tenminste evenveel
ontwerpvariabelen zijn, als er sectoren zijn.
Nu dienen de constraints en de doelfunctie opgesteld te worden. Hiervoor moeten er
criteria opgesteld worden waaraan het stemproces moet voldoen.
Nadat het stemproces voltooid is, moet er aan twee voorwaarden voldaan zijn:
1. De klok dient de gewenste toonhoogte te krijgen. Dit betekent dat de
frequenties van de gestemde klok binnen zekere toleranties gelijk moeten
zijn aan de gewenste frequenties. Dit is de belangrijkste eis, die in
paragraaf 4.2.1 besproken zal worden.
2. Het profiel van de klok, nadat er gestemd is, dient zoveel mogelijk te
lijken op het ontworpen profiel. Het is hierbij ook belangrijk dat de
contour van de klok vloeiend genoeg verloopt, dit betekent dat de
snedediepte van twee sectoren die naast elkaar liggen niet teveel mag
verschillen.
Het tweede punt wordt op de volgende wijze geïmplementeerd:

1. Door de oplossingen te zoeken in een band rond het gewenste profiel, zie
paragraaf 4.2.2.
2. Door het maximale verschil in snedediepte tussen twee naast elkaar
gelegen sectoren te minimaliseren, zie paragraaf 4.2.4.

3. Door het maximale verschil tussen de berekende contour en het gewenste
profiel te minimaliseren, zie paragraaf 4.2.5.
De doelfunctie zal in paragraaf 4.2.6 besproken worden.

4.2.1

Gewenste stemming
Om de klok de juiste stemming te geven moet het verschil tussen de gemeten
toonhoogtes en de gewenste toonhoogtes binnen een zekere tolerantie gebracht
worden. Het verschil tussen de gemeten toonhoogtes en de gewenste toonhoogtes
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wordt de gewenste verlaging genoemd. Om de gewenste verlaging tot stand te
brengen, moeten de snededieptes die hiervoor nodig zijn bepaald worden.
De gewenste verlaging kan op de volgende manier weergegeven worden, waarbij er
met m partialen gerekend wordt:
y = [ v , v,

...

VJ

m = aantal partialen

4.4

n î = aaîlia:

pclrtia!ei;

4.5

n = aantal sectoren

4.6

De tolerantie wordt weergegeven door:

t = rLtl

i,

... i m lIT

De snededieptes zijn de ontwerpvariabelen:

x, ... xnIT

x=[xl

-

Als A de stemmatrix is, dan kunnen de waarden van de stemmatrix in een
stemgrafiek getekend worden waarbij één punt a, (oftewel A(i,j)) één punt van de
stemgrafiek behorend bij sector i en partiaaltoonj is. Dit betekent dat:
n

-t, I z a g x i +vi I t j

j

=

1, .., m

4.7

i=l

Of in matrixvom:
-tI AT~ + ~ 6 t

4.8

De dubbelzijdige ongelijkheid 4.7 kan omgezet worden in twee enkelzijdige
ongelijkheden:
n

C x i a , I t, - vi
i=l

j

n

=

1, .., m

4.9

-Exia, I
t j + vJ
t=1

In matrixvorm komt dit op het volgende neer:
4.10

4.2.2

Onder- en bovengrens
Als eerste wordt een gebied opgegeven waarbinnen de ontwerpvariabelen moeten
liggen. Dit betekent dat de berekende snededieptes groter dienen te zijn dan een
bepaald minimum en kleiner dan een bepaald maximum.
x i 2 vlb,
x i I vubi

i = 1, ..., n

y1

= aantal

sectoren

4.11

Hierbij is vlb de ‘lower bound’ en vub de ‘upper bound’, oftewel de onder- en de
bovengrens. Met i wordt de sector aangeduid en n is het aantal sectoren.
Het is mogelijk om de waarden van vlb en vub voor alle sectoren gelijk te houden, dit
gedaan, zie paragraaf 6.1.4. Het zou beter zijn als
is in de eerste test met AUTOSTEM
de waarden per sector verschillend zijn, omdat op die manier een strakkere band rond
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het gewenst profiel gelegd kan worden. Dit wordt in de volgende paragraaf
besproken.

4.2.3

Onder- en bovengrens gerelateerd aan sfemresewej
De stemreserve wordt zodanig ontworpen dat de klok in principe altijd te stemmen is.
De dikte van de stemreserve is niet gelijk in alle sectoren. Dit wordt gedaan om
tijdens het stemmen niet onnodig veel materiaal uit de klok te hoeven draaien. De
dikte van de stemreserve in een bepaalde sector kan gezien worden als een maat voor
_____
I - - L ----c-i :- --i +:c A- o+-mmr\rrol;~lrh ‘A
A i o ,-,loot.= n n n r
~
L
~
u
~
~
~
~
~ u~y uIw
;
~ yLuuiu.
I
~
J
N
~
~
I
de OnzeKcrneiu
va11 IIGL piuiici 111 iciauc iiieL
nu de waarden van vlb, en vub, te relateren aan de dikte van de stemreserve in sector
i, wordt een verband gelegd met de mate van onzekerheid van het profiel in die
sector.
De waarde van vlb, en vub, wordt opgegeven in de vorm van een waarde x
stemreserve,. Stemresewe, is de afstand in sector i van het profiel met stemreserve tot
aan het gewenste profiel. In Figuur 4.1 is dit weergegeven.
i

-

i . - - ~

ondergrens vlb,

midden van /”
sector i

profiel met
stemreserve

f

bovengrens vub,

stemresemei

-

gewenste profiel

Figuur 4.1: Hier is de stemreserve in één sector heel erg vergroot weergegeven. Er
is aangegeven hoe de onder- en bovengrens ten opzichte van het gewenste profiel
liggen. De band is hier O, 75 tot 1,3 xstemresewe.
Door de onder- en bovengrens te definiëren als een waarde x stemresewej zullen
deze grenzen automatisch gerelateerd worden aan de maat van de te stemmen klok.
Als voorbeeld: Een klok met een diameter van 100 mm heeft in absolute zin andere
waarden voor de onder- en de bovengrens nodig dan een klok met een diameter van
1000 mm.

4.2.4

Minimaliseren van maximaal verschil tussen naast elkaar
gelegen sneden
Om te zorgen dat het verschil tussen twee naast elkaar gelegen sneden niet groter
wordt dan een bepaald maximum maxl, kan gesteld worden dat:
xi - xi+l I
d,,
-xi + xi+lI
d,,

i

=

1, ..., n - 1

4.12
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Om het maximale verschil tussen twee naast elkaar gelegen sneden te minimaliseren
wordt de vaste waarde d,, in 4.12 vervangen door een extra ontwerpvariabele. Deze
extra ontwerpvariabele wordt xn+l genoemd. De dubbele ongelijkheid 4.12 wordt
dan:
i = 1, ..., y1

-1

4.13

Ir, de doelfixctie sta& eeri tem- waarin xn+! voorkomt, zodat het kleinste maximale

verschii xn+lgevonden wordt, wanneer Se doeininctie gemixïii~îaliseeïdis.

4.2.5

Minimaliserem van maximaal verschil me4 ontworpen profiel
De afstand in sector i tussen het profiel dat er nu is en het gewenste profiel wordt
gedefinieerd als si.Als er dus vanaf het profiel met stemreserve gestemd wordt dan is
si = stemresemei, maar in het algemeen geldt dit niet!
Net als in de vorige paragraaf wordt er een extra ontwerpvariabele geïntroduceerd, dit
is ontwerpvariabele xn+2. Om te zorgen dat het maximale verschil met het gewenste
profiel geminimaliseerd wordt, moet er voldaan zijn aan:
x i -si I xn+2
-xi +si 5 xn+2

i = 1,...,y1

4.14

Ook xn+2 komt in de doelfunctie voor, zodat de waarde geminimaliseerd wordt, als de
doelfunctie geminimaliseerd is.

4.2.6

Doelfunctie
Oorspronkelijk is als doel geformuleerd dat er zo min mogelijk materiaal
weggedraaid hoeft te worden. Het idee hier achter is dat het op die manier het minste
tijd kost om de nieuwe contour te verwezenlijken.
Als x,< < r l , dan kan het volume van een snede in eerste orde benadering
weergegeven worden door:

Y = 2n $[xr

4.15

Hierin is I, de lengte, rl de straal en is xlde diepte van een snede in sector i.
Hiermee is een criterium gevonden voor de hoeveelheid materiaal die weggehaald
wordt Als gesteld wordt dat de weegfactor:
W I L=

2n 1,T

4.16

dan wordt de doelfunctie:
n

F =c w i i x i

4.67

r=l

Eigenlijk is dit criterium niet zo goed, er wordt alleen rekening gehouden met de
hoeveelheid materiaal die verwijderd moet worden. Veel belangrijker is dat er
geprobeerd wordt om een contour te vinden die zoveel mogelijk lijkt op het gewenste
profiel. Dit kan bereikt worden door in iedere sector het maximale verschil tussen de
berekende snedediepte en de afstand tot het gewenste profiel te minimaliseren.
Daarnaast is het ook van belang dat de snededieptes in twee naast elkaar gelegen
sectoren niet teveel verschillen, om te zorgen dat de contour een mooi glad verloop
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heeft. Dit wordt gedaan door het maximale verschil in snedediepte tussen twee
naastgelegen sectoren te minimaliseren. Om deze twee wensen te realiseren zijn er
twee extra ontwerpvariabelen geïntroduceerd. Dit zijn respectievelijk xn+2 en x,+l, zie
de paragraven 4.2.4 en 4.2.5. De totale doelfuncie wordt dan:
n

=

WliXi

+ w2xn+1 + w3xn+2

y1

= aantal

sectoren

4.18

i=1

Men mag in principe elke positieve waarde toewijzen aan de weegfactoren wli, w2 en
w3.De verhuudirig tüussen deze waaïdea bepaald hoe zwûûr de &!;lversedelen va= het
criterium meetellen.

Stemproces als SLP
Het stemproces zal op de volgende manier verlopen: De toonhoogtes van de
ongestemde klok worden gemeten, waarna het verschil berekend kan worden ten
opzichte van de gewenste waarden. Dit is de gewenste verlaging en vormt de input
voor AUTOSTEM.
Dan wordt de eerste stemslag gemaakt: AUTOSTEM
berekent de
snededieptes en bepaalt de nieuwe contour die de klok aan de binnenzijde moet
krijgen. Nadat deze nieuwe contour is verwezenlijkt op de CNC-draaibank worden
de tonen weer gemeten en kan het verschil ten opzichte van de gewenste waarden
opnieuw bepaald worden. Als dit verschil nog niet binnen de gestelde toleranties ligt,
zal een nieuwe stemslag uitgevoerd moeten worden. Dit gebeurt net zo vaak tot het
verschil met de gewenste waarden binnen de toleranties ligt.
Er wordt dus door middel van een aantal slagen geprobeerd om steeds dichter bij het
gewenste eindresultaat uit te komen. Het stemproces zal verlopen als een reeks
lineaire programmeringen na elkaar. Dit wordt sequentieel lineair programmeren
(SLP) genoemd.

4.3.1

Met welke stemwaarden wordt gerekend?
Tijdens het stemmen moet er materiaal uit de klok gedraaid worden. Het is niet
mogelijk om dit ongedaan te maken als er teveel uitgedraaid zou zijn. De gedachte
achter het proces is er op gebaseerd dat de oplossing van bovenaf benaderd dient te
worden. (Aangezien voor de meeste partialen geldt dat de stemwaarden niet over het
hele bereik negatief zijn, kunnen eventueel te laag uitgekomen partialen in sommige
gevallen nog wel gecorrigeerd worden, maar dit moet zoveel mogelijk worden
voorkomen.) De eerste gedachte was dan ook om tijdens alle stemslagen met de
stemwaarden van de gestemde klok te rekenen. In de meeste sectoren zijn namelijk
de stemwaarden van de gestemde klok degene met de hoogste absolute waarde per
sector. Aangezien stemwaarde maal snedediepte een bepaalde verlaging van de
partialen tot gevolg heeft, betekent dit dat hoe hoger de stemwaarde is, hoe kleiner de
berekende snedediepte is. Dit houdt in dat de berekende snededieptes hooguit te klein
zijn. Als gerekend zou worden met de steminformatie van de klok met stemreserve
dan zouden de snededieptes dus te groot berekend worden, aangezien de
stemwaarden van de klok met stemreserve over het algemeen minder extreem zijn
dan de waarden van de gewenste klok. (Zie Figuur 3 .S)
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4.3.2

Convergentie van de stemgrafieken
Het stemproces is op de volgende aanname gebaseerd:
Er wordt verondersteld dat tijdens de stemslagen de afstand van de gerealiseerde
contour tot de gewenste contour steeds kleiner wordt. De stemwaarden behorend bij
het gerealiseerde profiel zullen dan steeds meer overeenkomen met de stemwaarden
van het gewenste profiel. De afwijkingen in de berekening van de snededieptes, die
optreden als gevolg van het rekenen met stemwaarden die niet bij het gerealiseerde
proflel horen, m k ook
~ steeds kleiner worden.
,loch zai in het aigemeen het uiteindelijke profiei anders zijn Uaiï hei gew-eiisie
profiel. Dit komt doordat alle niet gemodelleerde zaken zoals materiaalafwijkingen,
ornamenten en opschriften door het stemmen gecompenseerd zullen worden.
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Nieuwe geometrie aanbrengen
Nadat de stemsneden berekend zijn, dient de klok een nieuwe geometrie te krijgen,
waarin de berekende stemsneden verdisconteerd zijn. De methode waarop dit gebeurt
zal in dit hoofdstuk aan de orde komen.

5.1

Verplaatsing knooppunten
Nadat de snededieptes in alle sectoren zijn berekend, moet de nieuwe contour
gemaakt worden. Het opdelen van de klok in sectoren is niets anders dan een
discretisatie. In iedere sector is er per partiaal maar één waarde in de stemmatrix. Er
is geen principieel bezwaar om door de verplaatste knooppunten een vloeiende lijn te
trekken, in plaats van de stemsneden uit het profiel te snijden als rechthoekige
sneden. De klok dient dan deze nieuwe geometrie te krijgen. Hiertoe moet de klok
uitgedraaid te worden. Met de vloeiende lijn wordt het pad weergegeven dat de beitel
zal te volgen. Als de vloeiende lijn vervangen wordt door rechte lijnstukken, dan
wordt de contour zoals weergegeven is onderin Figuur 5.1.

i

Figuur 5.1: De contour wordt opgebouwd door het midden van
iedere sector te verbinden met lijnstukken (beneden) in plaats van de
stemsneden met hoekige overgangen te maken (boven). Hierdoor
ontstaat een vloeiender verloop van de contour.
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Mede omdat de gebruikte CNC-draaibank slechts een relatief beperkt aantal punten
kan verwerken waaruit de contour opgebouwd mag zijn, wordt er voor gekozen om
de contour op de volgende manier samen te stellen:
De knooppunten die op het midden van een sector liggen worden
verplaatst over de afstand ‘snedediepte van die sector’, haaks op de
binnenwand van de klok.
De knooppunten die op de rand van een sector liggen worden verplaatst
river een afstand die gelijk is aan de gemiddelde verplaatsing van de twee
naastgelegen knooppunten. Dat is de gemiddelde snedediepte in de twee
naastgelegen sectoren. Dit wordt gedaan om een bocht in het profiel niet
teveel af te snijden.
Knooppunt 1, dat de uiterste punt van de lip weergeeft, wordt niet
verplaatst. Dit is gedaan omdat het normaal niet wenselijk is dat dit punt
verplaatst wordt.

In Figuur 5.2 is te zien wat het resultaat hiervan is:
_ _ _
-

profiel met sternreserve
gestemde profiel

Figuur 5.2: De verplaatsing van de knooppunten als gevolg van de berekende
snededieptes.

AUTOSTEM
genereert de nieuwe mesh nadat de stemsneden zijn berekend. Als er op
de h o p <DXF-file aanmaken> wordt gedrukt dan maakt AUTOSTEMeen
zogenaamde DXF-file van deze mesh. Een DXF-file is een grafisch bestand dat door
diverse programma’s te lezen is, zoals onder andere door tekenprogramma’s als
AutoCad en UniGraphics. Het is ook het gebruikelijke bestandstype voor het
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programma dat de specifieke machinecode voor een specifieke CNC-machine
genereert.
Als op de knop <DXF-file aanmaken> wordt gedrukt, maakt AUTOSTEMook een
OPTIN-file aan van de nieuwe mesh. Dit bestand kan gebruikt worden om een
Dynopt berekening mee uit te voeren, zodat de eigenfrequenties van de nieuwe mesh
uitgerekend kunnen worden. Het stemproces kan hierdoor eenvoudig gesimuleerd
worden. (Zie Bijlage C voor een volledige beschrijving van het gebruik van
AUTOSTEM.)

5.2

Realisatie van de nieuwe confour
De uiteindelijk gerealiseerde contour wordt beïnvloed door de volgende fenomenen:
0

Het type beitel dat gebruikt wordt. Tijdens de proeven was de vorm van
de beitel driehoekig, met een radius aan de tip van 0,8 mm. Bij Eijsbouts
werkt men nu met ronde beitels met een radius van 6,5 mm op de
carrouselbank en met een radius van 8 mm op de kleine stembank.
Bij het draaien wordt eigenlijk een spoed in de klok gedraaid. De
snelheid van de beitelslede en de dwarsslede bepalen of deze spoed meer
of minder grof is.
De contour, die gerealiseerd wordt door de beitel, is afhankelijk van de
stijfheid van de beitelarm. Het doorbuigen van de beitelarm, in samenspel
met de resonanties die in de klok ontstaan tijdens het draaien, bepaalt hoe
glad het oppervlak wordt. Door de klok te dempen, bijvoorbeeld door de
klok in een kom op te spannen, kunnen de resonanties in de klok beperkt
worden. De stijfheid van de beitelarm dient natuurlijk ook voldoende
groot te zijn.

Als gezorgd wordt dat deze effecten tijdens alle stemslagen even groot zijn, dan
kunnen deze effecten verder geen negatieve invloeden uitoefenen op de
stemresultaten. Als voorbeeld: Er zal verschil in de gemeten waarden van de
frequenties zijn, als de klok eerst wordt gemeten nadat de contour is aangebracht met
een grove spoed en daarna nadat de klok is nagedraaid met een fijne spoed. Ais de
klok namelijk nog een keer netjes nagedraaid wordt met een fijne spoed, wordt er
matsriaal verwijderd, dit heeft eer, zndere sterrmir,g tot gevolg.

5.3

Referentie problemen
Eén van de problemen, om het semi-automatische stemproces in de praktijk uit te
voeren, is het feit dat de geometrie van de gegoten klok afwijkingen vertoont ten
opzichte van de op de computer ontworpen klok.
Juist omdat de geometrie van klokken, zoals deze nu gegoten worden, niet exact van
te voren te bepalen is, dient er immers gestemd te worden. Er is in het begin aan
diverse oplossingen voor dit probleem gedacht. Bij één van de eerste ideeën moest de
klok eerst opgemeten worden aan de binnenzijde, zodat een aantal punten van de
binnencontour bekend zouden zijn. Later werd bedacht dat dit ook met de beitel van
de draaibank zou moeten kunnen. Het zou dan voldoende moeten zijn om de door de
computer berekende contour iets te verschuiven, zodanig dat de contour door de
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gemeten punten zou gaan. Uiteindelijk is er voor een andere aanpak gekozen, die
eenvoudiger is. Deze wordt in de volgende paragraven besproken.

5.3.1

Referentieconto ur
Uiteindelijk is het geometrieprobleem grotendeels opgelost door, voorafgaand aan
het stemmen, een zogenaamde referentiecontour uit de klok te draaien. Dit is de
binnencontour van het profiel met stemreserve, zoals dit op de computer ontworpen
is. Als de beitel, tijdens het draaien, de gehele binnencontour geraakt heeft dan is de
binnencontour bekend.
Bij Eijsbouts is het gebruikelijk dat de stemreserve die ontworpen is, wordt vergroot
met 1 mm in radiale richting. Dit gebeurt op het moment dat de gietvorm van de kern
gemaakt wordt. Hierdoor is de stemreserve die in de gegoten klok aanwezig is, altijd
ongeveer 1 mm groter dan de stemreserve die ontworpen is op de computer. De beitel
volgt het pad dat door de binnencontour van de klok, met de op de computer
ontworpen stemreserve, beschreven wordt. Als de referentiecontour wordt
aangebracht in de klok, zal er dus daadwerkelijk materiaal uit de klok verwijderd
worden.

5.3.2

Referentiecontour aanbrengen in de praktijk
Om de referentiecontour op de juiste plaats te leggen is in de praktijk ingewikkelder
dan wellicht uit de vorige paragraaf blijkt. Dit komt omdat er geen goed
referentiepunt of -vlak op de klok aanwezig is. Dit wordt verder besproken in
paragraaf 5.3.4.
Het probleem is dat het nulpunt van de klok (zie Figuur 2.1) niet bekend is, zodat het
nulpunt van de draaibank daarmee niet eenvoudig gelijk te leggen is.
De volgende methode is gebruikt om de referentiecontour aan te brengen:
Het nulpunt van de draaibank wordt in eerste instantie 1 mm voor de lip van de klok
gelegd. (Omdat stemmen in de lip veel effect heeft op de frequenties van de partialen,
wordt uit voorzorg 1 mm voor de lip begonnen.) Hierna wordt de referentiecontour
uit de klok gedraaid. Het nulpunt dient nu een stukje verschoven te worden in
positieve z-richting. Daarna dient weer de referentiecontour uitgedraaid te worden.
Dit proces moet herhaald worden totdat de beitel de klok overal goed geraakt heeft.
Zodra dit het geval is mag men ervan uitgaan dat het nulpunt van de CNC-bank
voldoende gelijk ligt met het nulpunt van de klok. In Figuur 5.3 is te zien hoe eerst de
x-as een stukje voor de klok ligt. Het ;lulpunt van de CNC-draaibank wordt m stzeds
een beetje verschoven in de positieve z-richting waarna steeds de referentiecontour
uit de klok gedraaid wordt. Op een gegeven moment zal overal een beetje van de
binnenkant van de klok afgedraaid zijn. Zie Figuur 5.4.
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Figuur 5.3: De referentiecontour ligt
hier nog niet gelijk met de klok. De
stippellijn geeft het pad weer dat de
beitel volgt.

Figuur 5.4: Nu is er overal een laagje
van de klok afgedraaid. Het pad van de
beitel raakt ook het plafond van de
klok.

Als de partialen gemeten worden horen de ftequenties vrij goed overeen te komen
met de berekende waarden van het profiel met stemreserve in Dynopt. In de volgende
paragraaf worden de waarden van de referentieprofielen, zoals deze gemeten zijn
vergeleken met de waarden die berekend zijn met
tijdens de tests met AUTOSTEM,
behulp van Dynopt.

5.3.3

Vergelijking van de referentieprofielen:
Er zijn drie tests met AUTOSTEMgedaan. In Tabel 5.1 worden de gemeten waarden
van de referentieprofielen vergeleken met de waarden van het profiel met
stemreserve zoals berekend met behulp van Dynopt. De waarden van het profiel met
stemreserve zou vergelijkbaar moeten zijn met de waarden van de
referentieprofielen.

Tabel 5.1: Hier worden de gemeten waarden van de referentieprofielen vergeleken
met de in Dynopt berekende waarden van het profiel met stemreserve. (Alle waarden
in cent of in cent ten opzichte van een toon.)

p
as3+66

I

1-4

1

f4+60

c4+262

11

c4+267

16

c4+279

28

f4+92

32

f4+92

32

f4+88

28

Het blijkt dat de waarden tijdens de eerste test het best overeenkwamen en tijdens de
derde test het slechtst. Zoals uit hoofdstuk 6 zal blijken is het toch mogelijk om de
klokken te stemmen, ook al ligt de referentiecontour niet helemaal goed.
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5.3.4

Referentiepunt
Om het referentieprobleem op te lossen, moet er een referentiepunt op de klok zijn.
In eerste instantie werd er aan gedacht om het plafond van de klok te gebruiken als
referentievlak. (Het plafond is het vlak dat aan de binnenzijde in de kop van de klok
zit, zie Figuur 2.1 .) Als Figuur 5.4 bekeken wordt dan is te zien dat de beitel op dit
moment ook het plafond van de klok hoort te raken. De positie van het plafond lijkt
duidelijk vast te liggen. Dit blijkt echter niet een voldoende nauwkeurig
S
de
referentievlak op te leveren. Dit heeft te m&ec met het V O I T I ~ ~ Q C ~ van
gietvormen, zoais dat op dit moment gebruïieiijk is. Het is nameiijk niet
ongebruikelijk dat er met een stukje schuurpapier over de kern geschuurd wordt,
zodat deze mooi vlak wordt. Hierbij kan vrij snel een millimeter van de bovenkant
afgeschuurd worden. Wellicht zal het in de toekomst noodzakelijk blijken dat er
nauwkeuriger wordt omgegaan met het plafond van de klok.
Een andere mogelijkheid is om aan de binnenkant van de klok een
referentiemarkering aan te brengen, bijvoorbeeld in de vorm van een rand. Er zou
bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan een duidelijk vlak begin van de lip. Nadat
het nulpunt van de draaibank is ingesteld, dient deze rand weggedraaid te worden. Bij
het aanbrengen van de referentiecontour zal dit automatisch gebeuren.
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Test resuItate n
Met het stemprogramma AUTOSTEM
zijn drie tests uitgevoerd. In dit hoofdstuk
worden de resultaten van deze tests besproken en de wijzigingen in de strategie die
plaatsvonden als reactie op de uitkomsten van de eerste twee tests.

6.1

Uitvoering van de tests
De drie tests zijn allemaal gedaan met het klokprofiel East Lansing f3.Dit is een
kleine tertsklok met een diameter van 354 mm. De tests zijn uitgevoerd bij Melamo
in Helmond op een CNC-draaibank. Voordat begonnen werd materiaal te
verwijderen uit de klok, zijn de laagste vijf partialen gemeten. De waarden hiervan
staan in Tabel A. 1 van Bijlage A.
De klok is verdeeld in 32 sectoren, zoals in Figuur 3.1 is te zien. Alle steminformatie
is berekend met behulp van de methode met brede en smalle elementen, zoals
besproken in paragraaf 3.2.3.
Er wordt geprobeerd om de gerealiseerde contour zoveel mogelijk te laten lijken op
de gewenste contour, terwijl de gewenste toonhoogte van de klok natuurlijk het
belangrijkste is. De waarden van de weegfactoren in de doelfunctie dient ingesteld te
worden. In paragraaf 4.2.6 is de betekenis van de weegfactoren uitgelegd. De
weegfactor w3 is op de waarde 40 ingesteld, weegfactor w2 = 10. Weegfactor w3 zegt
iets over het verschil ten opzichte van het gewenste profiel en w2 zegt iets over de
gladheid van de contour. Aangezien het criterium van de hoeveelheid materiaal die
weggenomen wordt niet zo belangrijk is, wordt gedurende de tests weegfactor Wli = 0
gesteld, voor i = 1, ..., n (met n het aantal sectoren).

6.1.1

Inklemming in de draaibank
Voordat de klok opgespannen kan worden in de draaibank, dient er een flens aan de
kop van de klok gedraaid te worden. Hiervoor wordt de klok met de lip in de klauw
van de draaibank geklemd. De klok moet zodanig uitgericht worden dat de
buitenkant van de klok zo min mogelijk slingering vertoont. Als de klok teveel
slingering vertoond aan de buitenkant dan zal, nadat de contour aan de binnenkant
aangebracht is, het gat niet voldoende concentrisch ten opzichte van de buitenkant
liggen. Dit kan zwevingen in de toonhoogte tot gevolg hebben. Na het uitrichten kan
de flens op de klok gedraaid worden. Daarna wordt de klok andersom opgespannen,
zodat de flens in de klauw komt te zitten.
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Deze werkwijze komt overeen met wat nu bij het handmatige stemproces
gebruikelijk is. Aangezien de werkwijze overeenkomt, mag men ervan uitgaan dat de
klok te stemmen is.
Het kan vrij veel tijd kosten om de klok netjes uit te richten. Het zou in de toekomst
wellicht ook mogelijk zijn om de buitenkant van de klok volledig af te draaien naar
de gewenste buitencontour. Het probleem van het uitrichten van de klok vervalt dan
grotendeels. Er zal dan aan de buitenkant ook een soort ‘stemreserve’ op de klok
aangebracht moeten worden, zodat er altijd voldoende materiaal aanwezig is dat
wegger?raaidkan worden om zo de slingering ongedaan te maken. De buitenkant van
de klok afdraaien kan natuurlijk alleen als er geen opschriften of ornamenten op de
klok aanwezig zijn.
De geteste klokken waren relatief groot om met behulp van de relatief kleine flens
opgespannen te worden in de draaibank. Dit had als nadeel dat er niet erg snel
verspaand kon worden. Een andere manier van inklemmen zou nader onderzocht
dienen te worden, zodat grotere snededieptes en hogere draaisnelheden mogelijk zijn.
Als de inklemming op de flank zou geschieden, dan zou de inklemming veel stabieler
zijn. Het is dan mogelijk om snededieptes van enkele millimeters per draaigang te
realiseren. Bij klokken met een diameter tot 400 mm is dan een draaisnelheid van
1000 omw/min mogelijk. Door het inklemmen op de flank zou het uitlijnen ook
minder tijd in beslag hoeven te nemen.
Een voordeel van het inklemmen op de flens was wel dat de klok niet uit de
draaibank genomen hoefde te worden, om de toonhoogtes te kunnen meten. De extra
massa aan de kop van de klok, door de inklemming, heeft nauwelijks invloed op de
toonhoogte van de laagste vijf partialen. Het beste is, als een combinatie van de
goede eigenschappen van beide manieren van inklemmen mogelijk zou zijn. Om de
optimale inklemming te bereiken, is nog nader onderzoek vereist.

6.1.2

Volgorde van de handelingen
De tests zijn op de volgende manier uitgevoerd:

1. Het stemprogramma maakt de referentiecontour. Dit is de binnencontour
van het profiel met stemreserve zoals dit in de computer staat, met in alle
sectoren snedediepte nul.
2. Op de CNC-draaibank wordt de klok zodanig uitgedraaid, dat de klok
deze binnencontour krijgt.
3. De frequenties worden gemeten.
4. De gewenste veranderingen van de tonen dienen ingevoerd te worden in
AUTOSTEM,
dat daarna de (eerste) stemslag berekent. Het resultaat is een
nieuwe binnencontour.
5. De CNC-draaibank geeft de klok deze nieuwe binnencontour.

6. De frequenties worden opnieuw gemeten. Als de waarden nog niet naar
wens zijn, moet een nieuwe stemslag worden uitgevoerd. Er wordt dan
teruggesprongen naar punt 4. Liggen de waarden binnen de gestelde
toleranties, dan wordt er gestopt.

6.1.3

Frequentiemetingen
De metingen zijn uitgevoerd met behulp van een toongenerator. De klok wordt
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hierbij aangestoten door een excitator. De eigenfrequenties kunnen bepaald worden
door de toongenerator zo in te stellen dat de klok zo sterk mogelijk resoneert.
De afleesnauwkeurigheid van de toongenerator is 1 cent. Daarnaast zal er een fout
gemaakt worden bij het bepalen van het maximum van het resoneren. Voor deze tests
is de absolute frequentie meting minder relevant. Belangrijk is juist dat bij meerdere
opeenvolgende metingen van dezelfde frequentie, steeds dezelfde waarde wordt
gevonden. De fout zal in totaal ongeveer 2 cent bedragen.

6.0.4

Temperatuur
Zoals al is opgemerkt in paragraaf 3.4 is de temperatuur van invloed op de
toonhoogte van de klok. Door de koeling tijdens het draaien aan te zetten, is het
mogelijk om de temperatuur van de klok constant te houden. De temperatuur van de
klok was tijdens de tests 22 “C.

6.1.5

Gewenste profiel
De partialen, van het op de computer ontworpen gewenste profiel, hebben niet
precies dezelfde waarden als de werkelijk gewenste waarden. Dit heeft twee
oorzaken: Ten eerste is de berekening van
Tabel 6.1: Hier worden de berekende de frequenties, met behulp van Dynopt,
waarden van het gewenste profiel een benadering van de waarden zoals deze
vergeleken met de werkelijk gewenste in de praktijk gerealiseerd kunnen worden.
waarden. [cent ten opzichte van toon]
De berekende waarden zullen een
afwijking vertonen als bijvoorbeeld een
materiaalparameter zoals de dichtheid of
de elasticiteit een iets andere waarde in de
praktijk heeft, dan waarmee gerekend
wordt in Dynopt.
Een tweede reden is dat het veel tijd kost
om het gewenste profiel zo te ontwerpen
dat het precies de gewenste waarden voor
alle partialen heeft. Dit wordt dan ook niet
gedaan. Als de waarden ‘voldoende’ dicht
in de buurt liggen van de gewenste
waarden dan wordt het bijbehorende profiel het gewenste profiel genoemd.
In Tabel 6.1 staan de waarden vermeld van het gewenste profiel, zoals dit met
Dynopt is berekend, en de gewenste waarden zoals deze bij de tests waren gesteld.

6.2

Test I

6.2.1

Instellingen
Tijdens deze test zijn in AUTOSTEM
de volgende instellingen gebruikt:
0

0

0

De steminformatie van het gewenste profiel.
Band: Tijdens alle stemslagen moeten de snededieptes tussen O en 10 mm
liggen.
Toleranties: Voor de onderste vijf partialen O cent, de overige 200 cent.
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Met de band wordt de onder- en bovengrens bedoeld waartussen de oplossing
gezocht wordt.
Met de toleranties wordt bedoeld de toleranties zoals deze ingesteld zijn in
AUTOSTEM.Er wordt dus niet mee bedoeld dat dit de uiteindelijke toleranties zijn
is erop
waarbinnen de uiteindelijke stemming van de klok dient te liggen. AUTOSTEM
ingericht om met elf partialen te rekenen, bij de meeste klokken worden alleen de
laagste vijf partialen gestemd. Aangezien in de tests ook alleen de laagste vijf
partialen gestemd worden, zijn de toleranties van de overige partialen op een hoge
inuPctPld
&-------

.&?UZ&

6.2.2

ResuMaten
Tabel 6.2: Resultaten van Test 1 met AUTOSTEM,
gedaan op 18-2-1998. De waarden
staan in cent vermeld (of in cent ten opzichte van een toon).
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In de Tabel 6.2 kan het volgende afgelezen worden:
Kolom 1: Hier staan de laagste vijf partialen, aangeduid met hun code.
Kolom2: Hier staan de gemeten waarden van de klok, nadat de
referentiecontour uit de klok gedraaid is.
Kolom 3: Hier staan de gewenste waarden, dit zijn de waarden die de
gestemde klok dient te krijgen.
Kolom4: Hier staat het verschil tussen kolom twee en drie, dit is de
gewemte verlaging zoals deze in het sternprogramma ingevoerd
is.
Kolom 5 : Hier staan de waarden zoals deze gemeten zijn, nadat de
berekende contour van de eerste stemslag uit de klok gedraaid is.
Kolom6: Hier staat het verschil tussen kolom 3 en kolom 5. Dit is de
nieuwe gewenste verlaging voor stemslag 2.
Kolom 7: Dit zijn de waarden die als invoer dienen voor AUTOSTEM.
Kolom 8: Dit zijn de waarden nadat de tweede stemslag is uitgevoerd. De
inhoud is vergelijkbaar met kolom vijf.
Kolom 9: Hierin staat het verschil tussen de gemeten waarden na stemslag
twee (kolom 8) en de gewenste waarden (kolom 3).
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Bij de tweede stemslag is de invoer gewijzigd ten opzichte van de gemeten waarden.
Dit heeft twee redenen: Ten eerste omdat bij de kwint een rekenfout was gemaakt.
Ten tweede is de invoer van de terts gewijzigd omdat de precieze ligging van het
maximum moeilijk te bepalen was. De metingen zijn verricht in een fabriekshal waar
ongeveer twintig andere machines bezig waren met verspanende bewerkingen.
Vooral het maximum van de terts was door mij moeilijk te bepalen.
In Figuur 6.1 is de uiteindelijk gerealiseerde contour te zien, weergegeven door de
doorgetrokken lijn. Met de streeplijn wordt de gewenste contour weergegeven. Men
moet we1 hederiken dat de binnencontour eventueel naar boven of beneden
verschoven kan liggen ten opzichte van de buitencontour. Dit als gevolg van de
onzekerheid over het gelijk liggen van het nulpunt van de draaibank en het nulpunt
van het op de computer ontworpen profiel. (Dit is besproken in paragraaf 5.3, het
aanbrengen van de referentiecontour.)
I

Figuur 6.1: Dit is het gewenste profiel (streeplijn) en het gerealiseerde profiel
(doorgetrokken lijn) van test 1.

In Tabel A.3 (van Bijlage A) staan de snededieptes van deze test weergegeven. Ook
is de minimum en maximum afwijking, evenals de gemiddelde afwijking ten
opzichte van het gewenste profiel berekend. Deze waarden zullen bij test 2 besproken
worden, aangezien deze op zichzelf weinig zeggen.

6.2.3

Bespreking
Voor de eerste test zijn de resultaten zeer bevredigend te noemen. Het resultaat na
twee stemslagen ligt binnen een tolerantie van 6 cent. In de loop van het onderzoek is
het doel gesteld om tot een tolerantie van 5 cent te komen, indien mogelijk.
Bij nadere bestudering van de resultaten vallen een aantal dingen op:
0

Het uiteindelijke profiel wijkt vrij sterk af van het gewenste profiel.
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Gedurende de stemslagen neemt de fout die gemaakt wordt niet voor alle
partialen af. Zie paragraaf 6.2.4.
Bij de eerste test werd nog vrij weinig rekening gehouden met het gewenste profiel.
Er werd nog niet een strakke onder- en bovengrens opgegeven. (De band waarin de
oplossing gezocht moest worden, lag tijdens beide stemslagen tussen O en 10 mm.)
Het uiteindelijke profiel vertoont dan ook nogal veel verschil met het gewenste
profiel. In Figuur 6.1 is te zien, dat er bijvoorbeeld in de lip meer materiaal wordt
weggehaald, dan het gewenste profiel voorschrijft.

6.2.4

Gemaakte fout
De fout in de toonhoogte die gemaakt wordt kan op de volgende manier
geformuleerd worden:

Tabel 6.3: Hier kan de
relatieve fout afgelezen
worden
die
gemaakt wordt tijdens
de eerste stemslag
Rout 1) en tijdens de
tweede stemslag fout

fout =

gemeten verschil
gewenste verlaging

Als fout2 gedefinieerd wordt als de fout die tijdens
stemslag 2 gemaakt wordt, dan kan fout2 berekend
worden met behulp van de volgende vergelijking:
fout2 =

2
)
.

6.1

A2gemeten
+ "invoer

- ''gemeten

6.2

"invoer

Met de cijfers 1 en 2 wordt weergegeven bij welke
stemslag de waarde hoort, 1 hoort bij stemslag 1 en 2 bij
stemslag 2, zie Tabel 6.2. Op soortgelijke wijze wordt
11-2
ll%!
foutl berekend. De waarden van foutl en fout2 staan in
Tabel 6.3 vermeld. De cijfers dienen wel met de nodige
voorzichtigheid bekeken te worden. Als bijvoorbeeld bij
de priem (U-2) een meetfout van slechts 1 cent is gemaakt
bij stemslag 2 dan wordt fout2 al 10% in plaats van O%!
De meetfout die gemaakt wordt gaat natuurlijk steeds
zwaarder meetellen, als de verschillen, tussen twee metingen van opeenvolgende
stemslagen, Kleiner worden.
Het blijkt dat vooral de grondtoon (1-2) een grotere fout vertoont, die bovendien
negzttiefis. (De grondtoon komt onder nu! uit.)

I

6.3

O%I

Oorzaak 'doorschieten'
In de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat de fout die gemaakt wordt tijdens de
stemslagen niet voor alle partialen kleiner wordt. Vooral de grondtoon vertoont de
neiging om lager uit te komen dan verwacht wordt. In de volgende paragraaf worden
de mogelijke oorzaken hiervan besproken.

6.3.1

Mogelijke oorzaken van het 'doorschieten':
De mogelijke oorzaken, van het feit dat de grondtoon en in mindere mate de kwint
beneden nul uitkomen bij test 1, zijn:
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1. Het nulpunt van de klok zoals dit in de computer staat ligt niet gelijk aan
het nulpunt van de draaibank. Dit is besproken in paragraaf 5.3.

2. Na stemslag 1 is de klok minder netjes nagedraaid dan na stemslag 2 dit
kan als consequentie hebben dat er op dat moment eigenlijk nog meer
materiaal in de klok zat, dan de computer dacht. Dit resulteert in andere
frequenties die verder van het gewenste eindresultaat af liggen, zodat de
correctie die dan in stemslag 2 plaats vindt feitelijk te groot is. Onderaan
in paragraaf 5.2. is bespreker, dzt de contoiir gedurende de stem-slagen
steeds op dezeifde manier moet worden aangebracht, om geen Îouten ie
introduceren.
3. De steminformatie waarmee gerekend wordt, komt niet voldoende
nauwkeurig overeen met het profiel dat op dat moment gerealiseerd is.
De stemgrafieken die gebruikt worden zijn steeds die van het gewenste
profiel. Het profiel dat de klok heeft nadat de stemslagen uitgevoerd zijn
wijkt vrij sterk af van het gewenste profiel. Omdat wel met de
steminformatie van het gewenste profiel gerekend wordt, kunnen er
afwijkingen ontstaan in het eindresultaat.
Er zal nu geprobeerd worden om een uitspraak te doen over de oorzaak van het te
laag uitkomen. Hiervoor zal het stemproces van test 1 gesimuleerd worden op de
computer, dit zal gebeuren in de volgende paragraaf.

6.3.2 Vergelijking uitkomsten van test 1 met berekening Dynopt:
Zoals uit Tabel 5.1 blijkt, komen de waarden die berekend zijn met Dynopt en de
waarden die gemeten zijn aan het referentieprofiel heel aardig overeen. Om het
stemproces te simuleren komen de absolute waarden echter niet goed genoeg
overeen. De gevonden verschillen kunnen al ontstaan doordat een materiaalparameter, zoals de dichtheid of de elasticiteitsmodulus, een andere waarde heeft in
de praktijk, dan waarmee gerekend wordt in Dynopt. De berekende frequenties
veranderen al met 20 cent, als de dichtheid bijvoorbeeld niet 8,85.103kg/m3 is maar
8,65.103kg/m3. Met behulp van absolute waarden is het dus niet mogelijk om
conclusies te trekken welke oorzaak het te laag uitkomen heeft. Door nu niet de
absolute waarden van een frequentie berekening in Dynopt te vergelijken met de
gemeten waarden, maar de relatieve verandering, dan tellen deze verschillen in
parameters niet meer mee. h Tabel 6.4 worden steeds de relatieve verlagingen
berekend door twee Dynopt frequentieberekeninger, (van voordat en nadat een
nieuwe stemslag is uitgevoerd) van elkaar af te trekken.
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Tabel 6.4: Hier worden de gemeten waarden van test 1 vergeleken met relatieve
verlagingen berekend met Dynopt. Achter A staat steeds tussen haakjes tussen welke
kolommen het verschil berekend wordt. (Alle waarden in cent.)

In Tabel 6.4 kan het volgende afgelezen worden:
Kolom 1: De partiaalcode.
Kolom 2: De gewenste verlaging, zoals deze bij test 1 was, zie Tabel 6.2
kolom 4.
Kolom 3: Dit zijn de waarden die met Dynopt zijn berekend voor het
profiel met stemreserve.
Kolom 4: Deze waarden zijn berekend met Dynopt voor het profiel zoals
dit door AUTOSTEM
is gemaakt, na stemslag 1.
Kolom 5: Het verschil tussen kolom 3 en kolom 4. De relatieve verlaging
tussen het profiel met stemreserve en het profiel na stemslag 1.
Kolom 6: Het verschil tussen kolom 2 en kolom 5. De afwijking die er is
ten opzichte van de gewenste verlaging. Deze kolom moet
vergelijkbaar zijn met kolom 6 van Tabel 6.2.
Kolom 7: Dit is kolom 7 uit Tabel 6.2. Dit vormt weer de invoer voor
AUTOSTEM
dat het nieuwe profiel aanmaakt.
Kolom 8: De Dynopt frequentie berekening van het nieuwe profiel na
stemslag 2.
Kolom 9: Het verschil tussen kolom 4 en kolom 8. De relatieve verlaging
ten opzichte van stemslag 1.
Kolom 10: Het verschil tussen kolom 7 en kolom 9. Dit is de afwijking die
over is na twee stemslagen. Deze kolom moet vergelijkbaar zijn
met kolom 11. De waarden van de terts en de kwint zijn
gecorrigeerd met 4 cent. (Zie uitleg hierna.)
Kolom 11: Dit is kolom 9 uit Tabel 6.2, het gemeten verschil ten opzichte
van de gewenste stemming, na twee stemslagen.
Als we kolom 6 vergelijken met kolom 6 van Tabel 6.2 dan blijken de verschillen
zeer gering voor de grondtoon, de priem en de terts: Alle ongeveer 1 cent. De kwint
en het octaaf wijken meer af, respectievelijk 9 en 16 cent. Dit zijn de verschillen na
45

Hoofdstuk 6 - Testresultaten

de eerste stemslag. Als de verschillen na de tweede stemslag vergeleken worden
(kolom 1O en 11) dan blijkt het maximale verschil zelfs nog maar 2 cent.
Om de resultaten goed te vergelijken zijn de waarden van de terts en de kwint met 4
cent gecorrigeerd. In kolom 10 staat eigenlijk het verschil tussen kolom 6 uit Tabel
6.2 en kolom 9 uit Tabel 6.4.
Met deze methode kan dus zeer nauwkeurig het stemproces van test 1 achteraf door
Dynopt gesimuleerd worden. Uit kolom 10 blijkt dat Dynopt verwacht dat zowel de
grondtoon als de kwint te laag uitkomen.

6.3.3

CQflClUSiC2

Aangezien de waarden zeer goed overeenkomen, kan er geconcludeerd worden dat de
oorzaak voor het te laag uitkomen van enkele partialen niet aan het verkeerd liggen
van het nulpunt (punt 1 van paragraaf 6.3.1) en ook niet aan eventueel verschil in
grofheid van de groeven (punt 2) kan liggen. De reden is dus dat de contour na één
stemlag al te veel afwijkt van de gewenste contour, zodat de steminformatie ook
teveel afwijkt (punt 3). Bij de tweede test wordt besloten om de oplossingen in een
strakkere band rond de gewenste contour te zoeken. Er wordt aangenomen dat de
steminformatie dan ook beter overeenkomt, zodat aangenomen kan worden dat de
fout die gemaakt wordt tijdens de stemslagen ook kleiner moet worden.

6.4

Test 2

6.4.f

InsteiI ingen
Bij deze test zijn de volgende instellingen gebruikt in AUTOSTEM:
0

De steminformatie van het gewenste profiel
De oplossing wordt gezocht in de band 0,7 x stemresewe tot
1,4 x stemresewe, tijdens de eerste slag. Tijdens de tweede slag in de
band O tot 0,5 x stemresewe (gerekend vanaf de dan gerealiseerde
snededieptes).

0

Toleranties: Voor de onderste vijf partialen O cent, de overige 200 cent.

Als de tolerantie van een partiaal op nul is ingesteld betekent dit niet dat AUTOSTEM
ook altijd een resultaat zal geven binnen deze tolerantie. Als het niet mogelijk is zal
de dichtsbijgelegen oplossing gegeven worden. Het is dan ook mogelijk dat er
sectoren zijn met een negatieve snedediepte. Zolang deze negatieve waarden niet te
groot zijn, kan de oplossing nog aanvaard worden.

46

Hoofdstuk 6 - Testresultaten

6.4.2

Resultaten
In Tabel 6.5 staan de resultaten van test 2.
Tabel 6.5: Resultaten van Test 2 (16-4-1998) met AUTOSTEM.
De waarden zijn in
cent vermeld.
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Figuur 6.2: Hier wordt het gewenste projiel (streeplijn) en het gerealiseerde profiel
(doorgetrokken lijn) weergegeven, van test 2.
In Tabel A.4 staan de snededieptes van deze test vermeld. In deze tabel staat ook
vermeld: De gemiddelde afwijking van het absolute verschil, evenals de minimum en
de maximum afwijking.

6.4.3

Bespreking
Bij test 2 komt het uiteindelijke profiel veel beter overeen met het gewenste profiel,
dan bij test 1. De gerealiseerde contour volgt veel beter het verloop van de gewenste
contour. Vergelijk Figuur 6.1 met Figuur 6.2. Wanneer het gemiddelde van het
absolute verschil vergeleken wordt van test 1 met test 2, dan blijkt dat deze waarde
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van 1,50 [mm] naar 1,Ol [mm] afneemt. Ook de maximale afwijking neemt a f Van
2,79 [mm] naar 1,85 [mm]. Hieruit blijkt dat het profiel bij test 2 veel beter
overeenkomt met het gewenste profiel.
De grondtoon komt na de eerste stemslag al beneden nul uit en blijft beneden nul. Dit
komt doordat het niet mogelijk is om veel van de lip af te draaien, waardoor de
grondtoon niet veel kan stijgen. De reden dat niet veel van de lip afgedraaid kan
worden, is dat er maar 0,5 x stemreserve van af mag tijdens de tweede stemslag.
Er is geprobeerd om alle partialen op nul uit te laten komen. Het was slimmer
nm A= b~*rintpen OrntPrP tnlprantie te geven in & tweede stem-slag. Het was
dan mogelijk geweest om de andere partialen dichter bij de gewenste waarden te
laten eindigen. De stemmers geven nu ook de kwint als eerste een grotere tolerantie,
als dit gewenst is voor de overige partialen. Afgezien van de grondtoon komen de
andere partialen zeer dicht in de buurt van de gewenste waarden.
Het blijkt dat vooral de grondtoon de neiging blijft behouden om te snel te zakken.
Oplossingen voor dit probleem worden beschreven in de volgende paragraaf.
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Gecombineerde sterngrafieken
Na de tweede test met het stemprogramma bleek dat vooral de grondtoon de neiging
had om al na één stemslag onder nul uit te komen. (Zie Tabel 6.5.) Aangezien dit niet
wenselijk is, diende hiervoor een oplossing gevonden te worden. Er is aan een aantal
methoden gedacht:
1. Zorgen dat de band, waarin de oplossing wordt gezocht, tijdens de eerste
stemslag niet de stemreserve overschrijdt. Hierdoor zullen de
stemgrafieken na stemslag 1 beter overeen komen met het profiel, dan
wanneer bij de eerste stemslag al tot ver voorbij het gewenste profiel
materiaal weggedraaid wordt.
2. Zorgen dat in plaats van in één keer naar de gewenste waarden te
stemmen, er gestemd wordt naar waarden die ongeveer 15 cent boven de
gewenste waarden liggen.

3. Zorgen dat de waarden van stemgrafieken waarmee gerekend wordt nooit
lager kunnen zijn dan de waarden van het profiel waarnaar toe gestemd
wordt. Er dient immers met de grootste waarden gerekend te worden,
zodat de bijbehorende sneden hooguit te klein en nooit te groot kunnen
zijn.
De eerste methode is eenvoudig te realiseren door de instelling van het programma
zodanig te wijzigen dat in stemslag 1 de maximale grenswaarde op 1,O x stemreserve,
wordt ingesteld. (Zie paragraaf 4.2.2)
Het tweede punt blijkt niet tot goede resultaten te leiden, wanneer dit wordt toegepast
voor enkele partialen. Er wordt dan namelijk naar een oplossing gezocht die niet
overeenkomt met de gewenste oplossing. Dit heeft tot resultaat dat maar zeer ten dele
aan 'het verzoek' wordt voldaan om de partiaal hoger te laten eindigen. Daar komt
bij dat niet bij voorbaat gezegd kan worden welke partiaal de neiging heeft om te laag
te eindigen. Het is bovendien ook de bedoeling dat de verhouding tussen de partialen
niet teveel verstoort wordt, omdat deze anders niet meer te corrigeren is in latere
stemslagen.
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Het derde punt is gerealiseerd door tijdens de eerste stemslag met andere
steminformatie te rekenen. Deze steminformatie is een samenstelling van de
steminformatie van de gestemde klok en die van de klok met stemreserve, zodanig
dat steeds uiterste waarden worden genomen, zie Figuur 6.3. In de figuur zijn alleen
de stemgrafieken van de grondtoon te zien, de methode wordt op alle partialen
toegepast. De gedachte achter deze methode is de volgende:
We proberen de uiteindelijke stemming van de klok te bereiken door deze van boven
te benaderen. Als immers één of meerdere partialen teveel beneden nul uitkomen dan
kuil het gehemen dat de uiteindelijk gewenste stemming niet meer te bereiken is. Bij
alle partialen is het gebied waarin de frequentie toeneemt als er materiaal wordt
weggedraaid veel kleiner dan het gebied waarbij de partiaaltoon daalt. Dit betekent
dat het eenvoudiger is om een partiaaltoon te laten dalen dan te laten stijgen, terwijl
ook de andere partiaaltonen dichter in de buurt van de juiste stemming gebracht
worden. Door te rekenen met de gecombineerde stemwaarden zullen de berekende
snededieptes eventueel te klein zijn, maar nooit te groot.
Grondtoon 1-2

gewenste profiel
profiel met stemreserve
combinatie tijdens slag1

O

I

I

5

10

I

15
sector

I

I

I

20

25

30

Figuur 6.3: Gecombineerde stemgrafieken: Tijdens de eerste stemslag worden de
uiterste waarden van de steminformatie van het gewenste profiel en de
steminformatie van het profiel met stemreserve gecombineerd. Dit is door de stippen
weergegeven. Als voorbeeld is de steminformatie van de grondtoon afgebeeld,
aangezien hierbij de verschillen duidelijk opvallen.
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6.6

Test 3

6.6.1

Instellingen
Deze test is met de volgende instellingen gedaan:
Slag 1:

0

Slag 2:

Slag 3:

+

De oplossing moet in de band 0,7 tot 1,O x stemreserve
liggen.

+

Gecomhi_neerd~steminformatie:
De uiterste waarden uit de stemgrafieken van het gewenste
profiel en het profiel met stemreserve, zie Figuur 6.3 in
paragraaf 6.5.

+

Toleranties: De laagste vijf partialen op O cent, de overige
op 500 cent.

+

De band tussen O en 0,3 x stemreserve (gerekend vanaf de
dan gerealiseerde snededieptes). In sector 1 en 2 is de
waarde van de bovengrens 1 mm.

4

De stemgrafieken van de gewenste klok.

+

Toleranties: Gelijk aan die bij stemslag 1.

+

De tolerantie van de kwint op 15 cent.

4

Overige instellingen: Gelijk aan die bij stemslag 2.

De tolerantie van de hogere partialen wordt op 500 cent gezet omdat het niet de
bedoeling is dat deze een dwingende restrictie opleveren. Als de waarde kleiner
wordt gekozen is het mogelijk dat dit gebeurt.
Tijdens de laatste stemslag is de tolerantie van de kwint vergroot naar 15 cent, omdat
anders geen oplossing gevonden werd. Doordat de kwint wordt aangeslagen in een
knoop is deze minder duidelijk hoorbaar dan de andere partialen. Omdat de kwint
minder belangrijk is, wordt als eerste aan deze partiaal een grotere tolerantie
gegeven, om te kijken of het dan wel mogelijk is om de klok te stemmen. In de
haadmatige stempraktijk gebemt dit ook c~pdeze manier.

6.6.2

Resultaten
De resultaten van Test 3 staan in Tabel 6.6.

Tabel 6.6: Resultaten van Test 3 (11-5-1998) met AUTOSTEM.De waarden zijn in
cent vermeld.

/I

referentie
contour

-It""'
1-3 as3+101

1

11-3 c4+279

c4-22

1-4

f4-24

1 f4+88

I

I

Al

A2

gemeten
slag 1

gemeten

gemeten
slag 2

gemeten

gemeten
slag 3

f2-11

13

f2-25

-1

f2-25

f3-6

18

f3-18

6

B-24

as3-11

-3

as3-8

O

as3-9

60

I c4-22 I

O

I c4-34

-4

f4-21

3

f4-24

301

c4+38

112

f4-28

I

L\3
gemeten

+i

o
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De gerealiseerde snededieptes tijdens test 3 staan in Tabel A.5 vermeld. Hierin staan
ook weer het gemiddelde, het minimum en maximum verschil ten opzichte van het
gewenste profiel.
I
I

\

\
\

Figuur 6.4: Hier is het resultaat te zien van test 3. De doorgetrokken lijn is de
contour zoals deze gerealiseerd is, de gestreepte contour is het gewenste profiel.

6.6.3

Bespreking
De klok is na twee stemslagen eigenlijk al bijna tot binnen de gewenste tolerantie
gestemd.
Na de derde stemslag is het verschil van de kwint ten opzichte van het gewenste
profiel 12 cent. Ais voor andere toleranties was gekozen, was het mogelijk geweest
om alle afwijkingen binnen een paar cent te houder,. Eet is nu in de praktijk ook
gebruikelijk om de kwint ‘te laten gaan’, als dit de andere partialen ten goede komt.

Tabel 6.1: Van de drie tests staan hier de gemiddelde, de minimale en de maximale
waarden van het absolute verschil en de standaard deviatie van het verschil van de
snededieptes ten opzichte van het gewenste profiel.
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Het profiel van de gestemde klok komt goed overeen met het gewenste profiel, zoals
te zien is in Figuur 6.4. In Tabel 6.7 zijn de waarden van de drie tests verzameld.
Hieruit blijkt dat het verschil ten opzichte van het gewenste profiel bij test 3 het
kleinst is.

6.7

Conclusie
Er kan geconcludeerd worden dat AUTOSTEMin staat is om een Klûk biïaien twee i3
drie stemslagen tot binnen de gestelde nauwkeurigheid te stemmen. Ook al blijft er
onzekerheid over de ligging van het nulpunt van de draaibank ten opzichte van het
nulpunt van de klok, het blijkt toch mogelijk om de klok te stemmen. De beste
resultaten worden verkregen door tijdens de eerste stemslag niet diepere stemsneden
te maken dan tot aan het gewenste profiel en door het gebruik van gecombineerde
stemgrafieken.
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7
Conclusies en aanbevelingen
In dit laatste hoofdstuk zijn de conclusies en aanbevelingen op een rijtje gezet.

7.1

Conclusies:
0

0

0

Met behulp van het gemaakte stemprogramma AUTOSTEM
is een klok in
drie stappen tot op enkele cents nauwkeurig te stemmen.
De stemmer kan vooraf bepalen of een berekende contour door
AUTOSTEMook daadwerkelijk uit de klok gedraaid wordt, of dat een
nieuwe berekening uitgevoerd moet worden met andere instellingen in
AUTOSTEM.Dat betekent dat AUTOSTEM
voor de stemmers een zeer
nuttig hulpmiddel zal kunnen zijn.
Er is minder kennis van het stemmen vereist wanneer een klok met
AUTOSTEM
wordt gestemd.

Door gebruik te maken van de gecombineerde steminformatie van het
gewenste profiel en het profiel met stemreserve, waarbij steeds de uiterste
waarden worden genomen, worden betere resultaten bereikt (zie Figuur
6.3).
e

0

0

De berekende stemsneden hoeven niet als rechthoekige sneden uit de
klok gehaald te worden: Het is geoorloofd om de nieuwe mesh zo te
maken dat de verplaatste knooppunten verbonden worden door rechte
lijnstukken, zie Figuur 5.2.
Door de koeling van de beitel aan te zetten is de temperatuur van de klok
constant te houden, dat is van belang om de frequentiesjuist te meten.

Er kunnen gemakkelijk simulaties uitgevoerd worden, omdat AUTOSTEM
van de nieuwe contour zowel een DXF-file als een OPTIN-file voor
Dynopt genereert.
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7.2

Aan bevelingen:
De inklemming van de klok in de draaibank dient nader onderzocht te
worden. Hoe beter deze inklemming is des te sneller kan er verspaand
worden. Als de inklemming werkelijk goed is zijn toerentallen van 1000
omw/min en een snedediepte van enkele millimeters per draaigang
mogelijk bij klokken met een diameter tot 400 mm.
Het is (momenteel) niet zir,vo! 09de frcqilentienleting te automatiseren,
aangezien deze stap in het stemproces zeer weinig tijd kost.
Om inzicht te verkrijgen hoeveel tijdwinst te behalen is met het semiautomatische stemproces ten opzichte van het handmatige stemproces zal
eerst met het semi-automatische proces nog meer ervaring moeten
worden opgedaan.
Om klokken semi-automatisch te stemmen dient er een CNC-draaibank
aangeschaft te worden. Om klokken tot een diameter van 350 mm te
kunnen stemmen is een vrij gewone horizontale draaibank geschikt. Bij
grotere klokken zal al vrij snel een carrouselbank nodig zijn, deze zijn
veel duurder. Vanwege het feit dat het merendeel van de klokken die bij
Eijsbouts gemaakt worden kleiner is dan 350 mm, zal in eerste instantie
aan een gewone draaibank gedacht moeten worden.
0

De horizontale beitelslede van de draaibank moet minimaal verplaatst
kunnen worden over twee maal de diepte dat de beitel in de klok steekt.
De dwarsslede moet minimaal de halve diameter van de klok verplaatst
kunnen worden.
In AUTOSTEM
zijn de volgende aanpassingen mogelijk:
Dat het ook mogelijk is om de knooppunten van de lip te verplaatsen.
Dat ook gerekend kan worden met steminformatie die verkregen is
met de standaard elementenmesh.
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A
Extra gegevens van de testa
A.9 .A

vergelijking van de waarden van de referentieprofielen:
In de volgende tabel worden de gemeten waarden vergeleken met de waarden van het
profiel met stemreserve zoals deze uitgerekend zijn met behulp van Dynopt. Het
profiel met stemreserve zou vergelijkbaar moeten zijn met het referentieprofiel.
Tabel A.l: Hier worden de gemeten waarden van de referentieprofielen vergeleken
met de in Dynopt berekende waarden van het profiel met stemreserve. De waarden
zijn in cent ten opzichte van een toon weergegeven.

I
A.1.2

1-3

1 as3+66 I as3+87 I as3+92
I

I as3+101 I
I

11-3

c4+251

c4+262

c4+267

c4+279

1-4

f4+60

f4+92

f4+92

f4+88

Vergelijking profielen voordat begonnen werd met draaien:
Sij het vergelijken van de drie tests blijkt het volgende:
De waarden van de partialen, voordat begonnen werd met materiaal wegnemen,
liggen behoorlijk dicht bij elkaar, zie Tabel A.2. Alleen de priem vertoont een
verschil van 26 cent tussen de eerste en de laatste test. Uit de praktijk is ook bekend
dat de waarden van de partialen in de regel niet meer afwijken dan f 20 cent van de
ontworpen waarden.
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Tabel A.2: Dit zijn de waarden van departialen voordat er materiaal uit de klokken
verwijderd werd. De waarden zijn in cent ten opzichte van een toon weergegeven.
Het grootste verschil bedraagt 26 cent bij depriem.
begin
test 1

begin
test 2

begin
test 3

as3+128

a3+126

as3+117

c4+284

c4+293

c4+285

F:4p11f4+1361

f4+127

I

f4+114

I
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A.2

Tabellen met de snededieptes tijdens de tests

A.2.1

Test 1
Tabel A.3: Hier staan de totale snededieptes [mm] en de stemresewe [mm] van
test 1. Tevens is het verschil van slag 2 met de stemresewe weergegeven. De laatste
kolom bevat het absolute verschil.

gemiddeld
min.
Imax.
I
I
Ist.deviatie
1,711

I

I

2.791
I
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A.2.2

Test 2
van
xtste
sector

stemres.

slag 1

slag 2

0,172
0,8361
1,777
2,264
2,465

-0,299
0,166t
0,824
1,166
1,306
2,6741

-0,383
0,0871
0,737
2,197
1,619
2,5871

0,555
0,749i
1,O4
0,067
O, 846
-0,421

0,555
0,744
1,O4
0,067
0,846
0,421

I6

2,595
3 006

1,397
1 685

1,317
1597

1,278
1409

0,827
1,278
1.409

20

3,228
3,545

2,062

1,757
1,977

1,471
1,568

1,471
1,568

14771
1,6371

1 3461
1,4231

1.3461
1,4231

3,035
1,6071
3,365
4,015

-0,196
1,4131
-0,281
-0,391

1

I
t
l
~
~
I
I

abs

verschil

23

27

1

8 2 3 1 1 55713,061
1,7221

2,839
3,021
3,084
3,624

1,739
2,118

/max.
Ist.deviatie

I

I

:~:8:j
0,196
0,391

1,8461

0,971

60

Bijlage A - Extra gegevens van de tests

A.2.3

test 3
Tabel AS: Hier staan de totale snededieptes [mm] en de stemreserve [mm] van
test3. Tevens is het verschil met de stemresewe weergegeven en het absolute
verschil.

Ist.dev.

gemid.
min.
max.
0,78

0,810
0,156
1,496
st.dev.

gemid.
min.
max.
0,80

0,863
0,004
1,567
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Installatie van AUTOSTEM
BA

B.2

Systeemvereisten
0

Minimaal een pentiumcomputer

0

Minimaal Windows95 als besturingssysteem

0

Matlab 5.2 geïnstalleerd (in directory C:\MATLAB)

Installatie
AUTOSTEM
kan zeer eenvoudig geïnstalleerdworden:
1. Installeer eerst MATLAB 5.2 in directory C:\MATLAB, als dit nog niet
gebeurd is.

2. Doe de diskette met AUTOSTEMerop in de disk-drive. Druk op de
<Start>-knop (Windows95) en daarna op “Uitvoeren”, intypen: A:\install
<OK>.
3. Als we nu het programma MATLAB opstarten wordt automatisch
~ J T O S T E Mgest21-t.

B.3

AUTOSTEMstarten en afsluiten
Begin door Matlab op te starten (Zoek onder Start /Programma’s/Matlab).
automatisch gestart.
Matlab wordt opgestart, en daarna wordt AUTOSTEM
Eventueel kan AUTOSTEM
ook opgestart worden vanaf de MATLAB-prompt, door in
te tikken: “autostem”. (Er hoeven geen hoofdletters gebruikt te worden, het mag
wel.) Start het programma Matlab maar één keer op. Start in principe ook het
programma AUTOSTEM
maar één keer op. Meerdere opgestarte programma’s kunnen
alleen maar verwarring opleveren. Het kan dus wel, aangezien dit voor
onderzoeksdoeleinden nuttig kan zijn.
AUTOSTEM
afsluiten gebeurt door op de knop <Sluiten> te drukken.
op bladzijde 63.
Zie verder bijlage C.3 Werken met A UTOSTEM
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C
Gebruik van AUTOSTEM
CA

Algemene aanwijzingen
In de volgende tekst worden knoppen aangegeven door de knopnaam tussen < en > te
plaatsen, bijvoorbeeld met <Help> wordt de Helpknop bedoeld. Als deze knop
ingedrukt moet worden dan gebeurt dit door de knop aan te wijzen met de muis en
vervolgens op de linker muisknop te drukken. De linker muisknop indrukken wordt
ook wel linksklikken genoemd. Als de rechter muisknop in gedrukt moet worden dan
heet dat rechtsklikken. Twee keer snel achter elkaar klikken (met de linker
muisknop) heet dubbelklikken.

C.2

Hulp faciliteit
Er is een ingebouwde hulp faciliteit, deze wordt geactiveerd door op de knop <Help>
te drukken op het hoofdscherm. Op het scherm verschijnt dan een relevante
helptekst, afhankelijk van de plaats waar men zich in het programma bevindt. Op
ieder moment kan de <Help>-knop ingedrukt worden, of weer worden uitgezet door
nogmaals op de knop te drukken.

C.3

Werken met AUTOSTEM
Hier volgt een beschrijving hoe AUTOSTEMgebruikt dient te worden. Onthoudt dat
op ieder gewenst moment hulp aanwezig is in AUTOSTEM,
door op de knop <Help>
te drukken.
1. Begin door AUTOSTEM op te starten (Zoek onder Start
/Programma’s/Matlab). Matlab wordt opgestart, en daarna AUTOSTEM.

2. Vul de vakken in met de bestanden van de te stemmen klok. Daarna op
<OK> drukken.
3. U bent nu in het hoofdscherm van AUTOSTEM.
Druk eerst een keer op de
knop <DXF-File aanmaken>. De file “C:\ ...\KLOK.DXF” is nu
aangemaakt. Hierin staat de contour van de klok met stemreserve zoals
deze is ontworpen op de computer. Deze contour moet eerst uit de klok
gedraaid worden, aangezien dit als referentieprofiel wordt genomen.
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4. Hierna dienen de frequenties opgemeten te worden.
5. De gewenste verlaging van de partialen (in cent) kan nu ingevuld worden
in het vak “Verlaging’’. De getallen kunnen na elkaar ingetikt worden,
gescheiden door een <enter>.

6. Nu kan op de knop <Berekening> gedrukt worden. AUTOSTEM
berekent
een nieuwe contour.
7. Eventueel kunnen een aantal waarden in het vak “Verlaging” opnieuw
.
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8. Als men het profiel in orde vindt, dan kan weer op de knop <DXF-file
aanmaken> gedrukt worden. Dit is feitelijk weer stap 3, met dit verschil
dat nu niet de referentiecontour uit de klok gedraaid wordt maar het
profiel na een keer stemmen. Hierna dus weer doorgaan met stap 4,
enzovoort, totdat de gemeten waarden van de partialen binnen de gestelde
toleranties vallen.

c.4

Instellingen

C.4.1

Standaard instellingen
Tijdens “slag 1” staat de instelling zodanig dat de oplossing gezocht wordt in een
band van 0,7 x stemresewe tot 1,O x stemreserve. Dit houdt in dat in iedere sector
gezocht wordt naar een oplossing die ligt in het gebied tussen 0,7 en 1,O x de
stemreserve in die sector. Dit betekent dat in principe niet voorbij het gewenste
profiel gedraaid zal worden tijdens de eerste stemslag. Tijdens de tweede en latere
stemslagen wordt deze band O x stemreserve tot 0,3 x stemreserve, gerekend vanaf
de dan gerealiseerde snededieptes. (Voor een uitleg over de methode waarde x
stemresewe, zie paragraaf 4.2.2.)

c.4.2

S w stelt!i ngen veranderen
Druk op de knop <Instellingen>. Druk op <Minimum snedediepte> en vul de
gewenste waarde in het vak in. Dit is de waarde welke vermenigvuldigd wordt met
de sternreserve. De knop <Maximum snedediepte> werkt op dezelfde manier. De
waarden van de weegfactoren kunnen ook ingesteld worden door op de betreffende
knop van de weegfactor te drukken. De Instellingen kunnen ook opgeslagen worden,
zodat ze de volgende keer ook gelden als AutoStem wordt gestart. De ‘default’instellingen van AutoStem zijn ook altijd weer oproepbaar door te drukken op de
knop <Default instellingen>.

C .4.3

Toleranties aanpassen
Tijdens de eerste stemslag is het in de regel niet zinvol om de toleranties aan te
passen. Tijdens latere stemslagen kan dat wel zinvol zijn, om bijvoorbeeld te kijken
wat de invloed is van het groter maken van de tolerantie van de kwint. Bedenk echter
dat het programma steeds ‘de makkelijkste weg’ kiest en dus vaak aan de rand van
het tolerantiegebied met een oplossing zal komen. Dit is vaak niet de beste oplossing
voor het probleem. De tolerantie wordt aangepast op de volgende manier:
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1. Druk op de knop <Tolerantie>
2. Druk daarna op de knop van de gewenste partiaal

3. Druk dan op de knop met de gewenste waarde, of eventueel op <andere>
om zelf een waarde in te kunnen vullen.
4. Als U klaar bent op <OK> drukken, tot U in het hoofdscherm
teruggekeerd bent.
De toleranties worden met rood aangegeven, om te laten zien dat U iets verandeïd
hebt.

c.5

Stemgrafieken
De stemgrafieken van de gewenste klok en de klok met stemreserve kunnen op ieder
moment bekeken worden door op de knop <Stemgrafieken> te drukken. Door op de
knop <Volgende> te drukken verschijnt de volgende partiaal en met <Vorige> de
vorige. Er kan ingezoomd worden op de grafieken op de manier zoals beschreven
staat in bijlage C.6 Zoomen infiguur. Door op <Sluiten> te drukken keren we terug
in het hoofdscherm.

C.5.1

Meerdere stemgrafieken tegelijk
Het is ook mogelijk om de stemgrafieken van meerdere partialen tegelijk te laten
zien. Hierbij worden alleen de stemgrafieken van het gewenste profiel afgebeeld.
Door op de knop <Vasthouden> te drukken, verschijnt een lijstje van de partialen
met ervoor keuzevakjes. Kies de gewenste partialen door de desbetreffende
keuzevakjes aan te klikken. Als nu op de knop <Tekenen> gedrukt wordt,
verschijnen de stemgrafieken van de aangeklikte partialen op het scherm.

C.6

Zoomen in figuur
Het is mogelijk om in te zoomen op de figuur van de klok en ook op de
stemgrafieken, dit geSeiiït op dezelfde wijze:
Inzoomen: links klikken of een gebied selecteren met de muis
Uitzoomen: Rechts klikken
Volledig uitzoomen: Dubbelklikken

C.7

Schermelementen
Bij een aantal elementen op het scherm verschijnt een tekstje als de cursor er een
tijdje boven gehouden wordt. Soms geeft dit de naam van het vak weer, zoals het
hierna beschreven wordt.

6.7.1

Figuur van de klok
Links op het hoofdscherm staan de contouren van de klok met stemreserve en de
gewenste klok, respectievelijk in groen en rood. Boven deze figuur staat de naam van
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de klok waar we mee bezig zijn. Nadat we de eerste keer op de knop <DXF-file
aanmaken> hebben gedrukt verschijnt er een blauwe lijn die precies over de groene
lijn heen ligt. De blauwe lijn geeft altijd aan wat de draaibank uiteindelijk uit de klok
zal draaien. Het is mogelijk om in te zoomen op deze figuur, om een bepaald gebied
uitvergroot te bekijken, zie paragraaf C.6Zoomen in figuur. Er is een sector waar een
sterretje in staat, dit is de sector die correspondeert met de geselecteerde sector (met
de donkerblauwe balk erover heen) in het vak “Snedediepte” zoals dat in de volgende
paragraaf wordt beschreven. Het sterretje wordt “lopertje” genoemd.

6.7.2

Wet vak “Snedediepte”
In eerste instantie staat in dit vak de hoeveelheid stemreserve die in iedere sector
aanwezig is, uitgedrukt in mm. Met de schuifbalk rechts kan eventueel naar een
ander gedeelte van het vak geschoven worden als niet alle waarden in een keer in het
vak passen. De donkerblauwe balk geeft aan in welke sector het “lopertje” staat dat
in de figuur van de klok op en neer gaat als we de cursor op en neer bewegen in het
vak “Snedediepte”. Nadat we een berekening hebben uitgevoerd staat het “lopertje”
in de figuur op de sector met de grootste snedediepte. Dit wordt ook aangegeven in
het vakje rechts onderaan naast het vak “Snedediepte”.
Zie paragraaf C. 7.1O Het vak “Maximalesnedediepte ”.
Positieve waarden in dit vak betekent dat er materiaal wordt weggenomen, negatieve
waarden betekent dat er materiaal bij moet komen. Dit is natuurlijk op een draaibank
onmogelijk, echter als AUTOSTEM
gebruikt wordt als ontwerp instrument kan dit wel
zinvol zijn.
Boven dit vak zit een knop die van naam verandert als erop gedrukt wordt. De naam
geeft aan wat er te zien is in het vak. Dit kan zijn:
Stemreserve: tot de eerste berekening kan de stemreserve, zoals deze
ontworpen is, afgelezen worden in het vak.
0

Slag diepte: Dit is de diepte in iedere sector van deze stemslag
Totale diepte: Dit is de totale diepte in iedere sector van
tezamen.

C.7.3

stemslagen

Het vak “Verlaging”
In dit vak dient de gewenste verlaging ingevuld te worden. Dit kan door het intypen
van de waarden gescheiden door een <enter>. De waarden komen dan in een kolom
te staan. Als na een berekening alleen maar een paar waarden verandert hoeven te
worden kan volstaan worden met het selecteren van deze waarden en vervolgens het
intikken van de nieuwe waarden. Dit is dus volgens de standaard manier waarop dit
binnen Windows gebeurt. Ook alle gebruikelijke toetsen zoals <backspace> en
<delete> werken zoals verwacht mag worden.

C.7.4

Het vak “Tolerantie”
Zie paragraaf C.4.3
Toleranties aanpassen.

C.7.5

Het vak met de partialen
Hierin staan de onderste 11 partialen. Hierin kan voor de naastgelegen vakken
afgelezen worden om welke partiaal het op welke regel gaat.
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C.7.6

Het vak “Berekening”
Hierin komen de waarden (in cent) te staan die AUTOSTEMverwacht, nadat de klok
zal zijn uitgedraaid. Stel dat er bijvoorbeeld -2,3 staat voor de grondtoon, dan
verwacht dat de grondtoon 2,3 cent te laag zal uitkomen.
betekent dit dat AUTOSTEM
Deze waarden moeten niet te letterlijk genomen worden bij de eerste stemslag, maar
geven een indicatie wat AUTOSTEMverwacht aan afwijkingen. Bij de volgende
stemslagen is het eigenlijk de bedoeling dat in dit vak nog maar zeer kleine
afwijkingen staar, en liefst de waarde nul. Als de verlaging bijvoorbeeld 100 cent is
en de afwijking is 3 cent dan is de fout dus 3 procent, als de gewenste veïlaging in
stemslag twee dan bijvoorbeeld 6 cent is en de afwijking is dail 3 cent, dan is
gemaakte fout 50 procent. Dat is natuurlijk minder wenselijk, alhoewel de absolute
fout van 3 cent wel te aanvaarden is!

C.7.7

Het vak met de helptekst
Het vak onder de vier laatst besproken vakken, is het vak met de helptekst. Dit vak is
normaal niet zichtbaar. Er kunnen berichten in verschijnen en als men de knop
<Help> indrukt worden er relevante hulpteksten zichtbaar.
Zie ook paragraaf C.2 Hulp faciliteit.

C.7.8

Het vak met het stemslagnummer
Hierin staat in welke stemslag we ons bevinden. De overgang naar de volgende
stemslag wordt gemaakt op het moment dat er op de knop <DXF-file aanmaken>
wordt gedrukt. Dan wordt de nieuwe contour vastgelegd en gaan we over naar de
volgende stemslag. Dus zolang we niet op de knop <DXF-file aanmaken> drukken
kunnen we net zo veel berekeningen maken als we willen, zonder dat het wordt
vastgelegd.

C.7.9

Het vak met de onder- en bovengrens
Hierin staan respectievelijk de onder- en bovengrens van de band waarbinnen de
oplossing gezocht wordt. Deze getallen geven de grens op de volgende manier aan:
waarde x stemreserve iedere sector. (Voor een uitleg over deze methode zie paragraaf
4.2.2.)
Zie ook paragraaf C.4 Instellingen.

C.7.10 Het vak “Maximale snedediepte”
In dit vak staat aangegeven wat de maximale snedediepte is. Nadat een berekening is
uitgevoerd wordt bovendien met behulp van het lopertje (zie paragraaf
C.7.1Figuur van de klok) en in het vak “Snedediepte” (zie paragraaf
C. 7.2 Het vak “Snedediepte”) aangegeven in welke sector deze snede zich bevindt.
Het vak “Maximale snedediepte” is nuttig bij het instellen van de draaibank. Als we
weten hoe groot de maximale snedediepte is kunnen we daar conclusies uit trekken
over het aantal draaigangen dat nodig is om de berekende contour uit te draaien.
Hierbij dient wel opgelet te worden op de richting van de snede! Bij een snede
‘onderin’ de klok dicht bij de schouder ligt de wand van de klok bijna evenwijdig
met de z-as van de draaibank, in de lip daarentegen ligt de wand bijna evenwijdig
met de x-as. Dit betekent dat als we in de buurt van de schouder draaien we zonder
probleem de z-as tijdelijk wat naar onderen kunnen verplaatsen, ongeveer met het
getal van de maximale snedediepte plus een veiligheidsmarge, bij de lip dienen we de
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z-as veel verder te verplaatsen om de beitel toch dezelfde afstand van het werkstuk te
verplaatsen. Zie Figuur C. 1.

z-as
1s

Figuur C.l: Uit deze figuur blijkt dat de z-as veel verder naar beneden
geschoven dient te worden, om niet teveel materiaal voor de beitel te
zetten in de lip, dan in dejî’ank nodig is bij een gelijke snedediepte.

C.7.11 De knoppen
De knoppen rechts onderaan zijn eigenlijk allemaal al terloops behandeld, hier volgt
een opsomming met een verwijzing:

<Help>: Deze knop zet de helptekst aan of uit (zie paragraaf C. 7.7 Het
vak met de helptekst)
<Instellingen>: Hiermee kunnen de instellingen verandert worden (zie
paragraaf C.4.2 Instellingen veranderen)
<Stemgrafieken>: Hiermee kunnen stemgrafieken op het scherm
getoond worden (zie paragraaf C.5 Stemgrafieken)
CDXF-file aanmaken>: Hiermee wordt een DXF-file aangemaakt. (zie
paragraaf C. 7.12 Knop <DXF-file aanmaken>)
<Sluiten>: met deze knop wordt AUTOSTEM
afgesloten.

C.7.12 Knop CDXF-file aanmaken>
Als op deze knop gedrukt wordt, gebeuren er de volgende dingen:
0

Een DXF-file wordt aangemaakt. Een DXF-file is een file die onder
andere gelezen kan worden door AutoCad en andere ‘teken’programma’s. Een DXF-file kan ook door het programma gelezen
worden dat de draaibank aanstuurt.
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Een optin-file wordt aangemaakt, deze kan gebruikt worden bij het
ontwerpen van een nieuw profiel of voor onderzoeksdoeleinden. (Een
optin-file is een input-file voor Dynopt, het programma dat
eigenfrequenties en stemgrafieken berekent.)
0

0

0

De sneden worden vastgelegd. Dit betekent dat dit de overgang is naar de
volgende stemslag:
Het Stemslagnummerwordt opgehoogd.
Als slagnummer > 1 dan worden de onder- en bovengrens van de band
waarin de oplossing gezocht wordt aangepast.

69

D
Variabelen die ia! de programma’s
gebruikt worden
Varia beI en
De variabelen zullen niet allemaal besproken worden. Er zijn enkele richtlijnen
waaraan de meeste variabelen voldoen.
Als een variabele begint met de hoofdletter H dan is dit een handle. Een handle is een
naam voor een grafisch object, zie de Matlab handleiding: “Using Matlab Graphics” .
Een handle is een identificatie nummer. Een paar speciale handles zijn: gcf dit is de
handle van de current figure window en gcbf is de handle van de callback figure
window.
De objecten in het hoofdscherm zijn ingedeeld in drie groepen: Knoppen,
Tekstvakken en Waardenvakken. In een waardenvak staan nummerieke waarden en
in een tekstvak staat tekst. (Matlab maakt hier geen onderscheid in, maar het is voor
de overzichtelijkheid handig om dit wel te doen.) De namen van de handles zijn
respectievelijk: Hknopnaam-K,Htextvaknaam-T en Hwaardenvaknaam-W.
Hhelp-K is bijvoorbeeld de handle van de <Help> knop en Hhelp-T is de handle
van het tekstvak waarin de helptekst verschijnt.
Variabelen die beginnen met:
n - eenaantal
H - Handle van een grafisch object
Variabelen die eindigen op:
B - Berekend
G
- Gewenst
Hz - Hertz
I - Index
s - Stemreserve
-K - KnopHandle
-T - TextHandle
-w - WaardeHandle
-O - oorspronkelijk
O - oorspronkelijk
1 - richting
2 - richting
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Figuur E.l: In paragraaf E. 1 staat een toelichting op dit schema.
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E.l

Toelichting bij het schema
In Figuur E.l staat het schema van het programma verloop. Hierin zijn de
belangrijkste verbindingen tussen de programma’s onderling en het hoofdvenster
weergegeven. (Als alle verbindingen zouden worden weergegeven, wordt de figuur
onleesbaar.)
Een vak met een grijze kop is een programma. Dit zijn zogenaamde m-files.
Daarnaast zijn er vakkm met afgeronde hoeken: Dit zijn bestandm waarin informatie
wordt geschreven en waaruit iater weer gelezen wordt. Een aantal hiervan zijn
zogenaamde mat-files, dit zijn gegevensbestanden van Matlab. De volgende
verbindingssymbolen zijn gebruikt.

-

actie
lezen uit of schrijven naar een bestand

_ _ _ _ - _ lezen uit of schrijven naar het hoofdvenster

Als bijvoorbeeld op de knop <DXF-file aanmaken> wordt gedrukt, gebeurt er het
volgende:
0

In s t e m k n o p . m wordt de functie m a k e d x f .m gestart

0

m a k e d x f .m leest de waarden uit het snededieptevak: Deze kunnen in

de eigenschap ‘string’ staan of in de eigenschap ‘userdata’, dit is
afhankelijk van het feit of de totale snedediepte wordt weergegeven in het
snededieptevak of de snedediepte van deze stemslag.
0

m a k e d x f .m leest het stemslagnummer uit het slagnummervak en hoogt

dit met één op en wijzigt dit daarna in het hoofdvenster. Als het slag
nummer groter is dan 1 dan worden ook de instellingen gewijzigd: De
boven- en ondergrens worden aangepast. De functie i n s t e 11i n g .m
wordt gedraaid. Deze verbinding staat niet in het schema vermeldt.
0

m a k e d x f .m schrijft twee files weg met de totale snedediepte:
sneden . m a t
en sneden# . m a t waarbij # staat voor het
sterrisl~gmmmer. De file s n e d - e n . m a t vormt weer input bij de

volgende berekening.
0

m a k e d x f . m maakt op basis van deze informatie de nieuwe contour aan
en schrijft deze weg in de bestanden k l o k . dxf en o p t i n .
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Het maken van een klok
Om een klok te maken moet eerst een mal gemaakt worden waar het brons in gegoten
kan worden, dit gebeurt bij Eijsbouts met behulp van furaanzand. Furaanzand is een
mengsel van zilverzand en een twee componenten harder. De mal of de vorm waar
men meestal van spreekt, bestaat uit twee delen: Het gedeelte dat later de binnenkant
van de klok wordt, genaamd de kern en de vorm die de buitenkant van de klok moet
vormen. Op een soort pottenbakkers draaitafel wordt eerst de kern opgebouwd. Dit
gebeurt met behulp van het doorsnedeprofiel van de binnenkant van de klok (met
stemreserve), de tafel draait rond en het profiel vormt het furaanzand zodanig dat de
kern ontstaat. De mallen met het binnen- en buitenprofiel worden met behulp van een
computersnijmachine gemaakt. Nadat de kern is uitgehard kan begonnen worden met
het maken van de zogenaamde valse klok: Over de kern wordt vormaarde
aangebracht en als laatste een laagje was, dit wordt met behulp van de mal van het
buitenprofiel op de juiste maat glad gestreken. Hierna kunnen eventuele versieringen
en letters (ook van was) op de valse klok geplakt worden. Daarna kan de klok
ingesmeerd worden met een coating. Hierna wordt de buitenkast aangebracht en
wordt deze opgevuld met furaanzand. Na uitharding wordt de buitenvorm van de
binnenvorm afgetild en wordt de valse klok verwijderd. Vervolgens worden de
vormen weer op elkaar geplaatst, klaar om volgegoten te worden met brons, dat op
een temperatuur van ongeveer 1150 "C is gebracht. Nadat de vorm is volgegoten,
moet de klok een tijd afkoelen. Daarna kan de klok uit de vorm gebroken worden, de
klok moet daarna nog langer afkoelen. Bij grote klokken kan het afkoelen enige
dagen in beslag nemen. De klok is na schoonstralen gereed om gestemd te woïden.
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Beknopte geschiedenis
Zonder volledig te willen zijn volgt hier een beknopte geschiedenis van het
klokkengieten en het stemmen van klokken:
Het klokkengietersvak was tot in de late Middeleeuwen het privilege van monniken
in abdijen. Zo rond de twaalfde eeuw wordt dit vak langzaam aan ook door
rondtrekkende klokkengieters verricht. Het stemmen van klokken is men dan nog
lang niet meester. Pas gedurende de jaren veertig van de zeventiende eeuw kPijgen de
gebroeders Hemony het stemmen onder de knie. Francois en Pieter Hemony zijn
twee klokkengieters die vanuit Lotharingen naar Nederland zijn gekomen. Eerst
vestigen zij zich in Zutphen en later in Amsterdam. Tot op de dag van vandaag wordt
tegen het vakmanschap van de Hemony's opgekeken. Zowel wat betreft de gietkunst
als wat betreft zuiverheid van de klokken. Zij zijn de eersten die klokken zeer
nauwkeurig (helemaal voor die tijd) weten te stemmen. Bij hun betere beiaarden ligt
de tolerantie van de meeste klokken op 5 cent. (Zie Lehr, Acoustics of bells [ 1i]; blz.
187)
De kunst van het stemmen blijft vreemd genoeg niet bewaard: Afgezien van twee
Belgische gieters die begin 18" eeuw leven is er gedurende twee eeuwen niemand die
het vak meester is. Pas aan het eind van de negentiende eeuw is de Engelse
klokkengieter Taylor in staat om klokken werkelijk op toon te stemmen. Aan het
begin van de 20" eeuw is ook de Engelse klokkengieter Gillett en Johnston zover. Het
stemmen werd toen gedaan met behulp van stemvorken. De stemvorken, die enkele
Hertz van elkaar verschilden, stonden in een rij opgesteld in de stemkamer. Nadat de
klok was aangeslagen gingen de stemvorken mei de meest nabij gelegen frequenties
resoneren. Door te letten op het aantal zwevingen tussen het geluid van de stemvork
en de klok kon de frequentie van de klok bepaald worden.
Koninklijke Eijsbouts maakt op dat moment nog geen klokken. In Asten worden op
dat moment hoofdzakelijk torenuunverken, en alles wat daar mee samenhangt,
vervaardigd. Bij torenuunverken horen natuurlijk ook klokken die bij voorbeeld ieder
heel en half uur slaan. Al zeer snel na de oprichting van Eijsbouts worden dan ook
klokken gemonteerd en later ook complete beiaarden. De klokken hiervoor worden
onder andere betrokken van de Engelse klokkengieter Gillett & Johnston. De wens
om zelf klokken te gieten bij Eijsbouts wordt steeds groter. De stap om zelf klokken
te gaan gieten lijkt niet zo groot, aangezien er al een bronsgieterij aanwezig is voor
het vervaardigen van tandwielen. Na de oorlog wordt eerst een samenwerkingsverband opgericht met de scheepsschroevengieterij Lips in Drunen. In Drunen
worden dan ook de eerste officiële gietingen verricht.
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Met een evengrote voortvarendheid als de overige activiteiten die door Eijsbouts
worden ontplooid, wordt ook het klokkengieten opgepakt. De toenmalige directeur,
Tuur Eijsbouts heeft een goed contact met Gillett & Johnston, niet alleen zakelijk
(vele tot dan toe door Eijsbouts geïnstalleerde klokken worden van Gillett &
Johnston betrokken) maar ook vriendschappelijk. Alhoewel Tuur ook probeert om
van Johnston het klokkengietersvak te leren, lukt hem dat niet. In Nederland is Van
Heuven [2] dan echter al begonnen met het analyseren van de manier waarop een
klok gestemd zou kunnen worden. Bijna gelijktijdig worden de stemgrafieken van de
kleine terts t!& eet door de tGeilrr,u!ige cu?rpun^!o^g va2 EijSbOEtS, A d r é Lehr [ 5 ] ,
bepaald. Dit gebeurt op een zeer ambachtelijke wijze: Verdeel de klok in sectoren en
verwijder een bepaalde hoeveelheid materiaal uit een sector en meet het verschil van
de diverse partialen. Doe dit voor alle sectoren en herhaal dit proces en men kan
stemgrafieken tekenen. Dat dit een vrij omslachtig methode is moge duidelijk zijn.
Begin jaren tachtig wordt het mogelijk, door middel van het programma Dynopt, om
met behulp van de eindige elementen methode, de eigenfrequenties van klokken te
berekenen. Ook stemgrafieken kunnen dan berekend worden. Nu, anno 1998, is het
dan uiteindelijk ook mogelijk om klokken semi-automatischte stemmen.
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