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ABSTRACT 

The drivetrain of a turbocompressor is subjected to high dynamic torsional loading 

during a startup. The ultimate goal of this master’s thesis is to study in detail the tor-

sional dynamic behaviour to optimize the design of such a drivetrain. The study is 

accomplished by designing and building an academic set-up used to run several 

validation experiments related to different torsional phenomena, witnessed in a tur-

bocompressor’s drivetrain. 

The first set of experiments investigates the influence on the response of the sys-

tem, when the interference fit of a coupling hub to a shaft is adjusted. The results 

state that when the interference fit decreases or the excitation level increases, the 

first torsional eigenfrequency decreases and the damping increase. This indicates 

that the shaft penetration factor and micro fretting are increased. The shaft penetra-

tion factor determines the length underneath the coupling hub which is free to move. 

The physical phenomenon of micro fretting occurs where there is an oscillatory mo-

tion with a small displacement of contacting surfaces under loading. This micro fret-

ting will finally influence the available torsional damping.

The second set of experiments examines the transient resonance build-up. The 

most important conclusion of this part, is that the amplitude of the response rises 

rapidly towards its maximum value, regardless the separation margin and the dam-

ping. The separation margin is in fact a safety margin between the eigenfrequencies 

and excitationfrequencies of a certain system. 

The third and last set of experiments studies the influence of the first torsional mo-

deshape on the system’s damping. The results state that by altering the modeshape 

while remaining the same separation margin, the shaft penetration factor as well as 

the amount of damping produced by micro fretting is reduced.
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ABSTRACT

De aandrijflijn van een turbocompressor is gedurende de opstart onderhevig aan 

een hoge dynamische torsionele belasting. Het uiteindelijke doel van deze master-

proef is dan ook het bestuderen van torsionele dynamica, om het ontwerp van deze 

aandrijflijn te optimaliseren. Het onderzoek is verwezenlijkt door een academische 

testopstelling te ontwerpen en te bouwen, waarop verscheidene validatie-experi-

menten worden uitgevoerd. Deze experimenten omvatten verschillende torsie-gere-

lateerde fenomenen, die kunnen optreden in de aandrijflijn van een turbocompres-

sor.

De eerste reeks van experimenten onderzoekt de invloed op de respons van het 

systeem, indien de klemming tussen de koppelingshelft en de as gewijzigd wordt. 

De resultaten geven aan dat wanneer de klemming verkleind of de excitatiekracht 

vergroot wordt, de eerste torsionele eigenfrequentie daalt terwijl de demping stijgt. 

Dit duidt erop dat de shaft penetration factor en micro fretting gestegen zijn. De 

shaft penetration factor geeft aan hoeveel er van de lengte van de as onder de kop-

pelingshelft vrij beweegt en dus slip vertoont. Micro fretting wordt gedefinieerd als 

een kleine relatieve verplaatsing van twee contactoppervlakken onder belasting. 

Deze micro fretting bepaalt uiteindelijk de hoeveelheid torsionele demping. 

De tweede reeks van experimenten bestudeert de transiënte resonantie-opbouw. De 

belangrijkste conclusie van dit deel is, dat de amplitude van de respons, ongeacht 

de separation margin en de demping, zeer snel naar zijn maximale waarde stijgt. De 

separation margin is in feite een veiligheidsmarge tussen de eigenfrequenties en de 

excitatiefrequenties van een bepaald systeem.

De derde en laatste reeks van experimenten onderzoekt de invloed van de eerste 

torsionele modevorm op de demping in het systeem. De resultaten geven weer dat 

bij het wijzigen van de modevorm, terwijl dezelfde separation margin blijft gehan-

teerd, de shaft penetration factor en de hoeveelheid demping d.m.v. micro fretting 

afnemen.

9



10



INHOUDSOPGAVE

Voorwoord ________________________________________________________ 5

Abstract ________________________________________________________  7-9

Inhoudsopgave  ________________________________________________  11-13

Symbolenlijst  __________________________________________________ 15-17

Inleiding  ________________________________________________________ 19

1. Inleidend hoofdstuk ___________________________________________  21-26

! 1.1 Situering onderzoeksdomein ________________________________ 21

! 1.2 Probleemstelling _______________________________________ 21-24

! 1.3 Doelstellingen _________________________________________ 24-25

! 1.4 Methode van aanpak ____________________________________25-26

! 1.5 Opbouw van de tekst ______________________________________ 26

2. Literatuurstudie _______________________________________________ 27-53

! 2.1 Inleiding ________________________________________________ 27

! 2.2 Statische torsiebelasting _________________________________ 27-32

! ! 2.2.1 Inleiding ______________________________________  27-28

! ! 2.2.2 Vervorming bij een cirkelvormige as _________________ 28-29

! ! 2.2.3 Schuifspanning in een cirkelvormige as ______________ 29-30

! ! 2.2.4 Polair oppervlaktetraagheidsmoment voor 

! !          een massieve as___________________________________ 30

! ! 2.2.5 Torsiehoek _______________________________________ 31

! ! 2.2.6 Spanningsconcentraties __________________________ 31-32

! 2.3 Torsietrillingen _________________________________________ 32-35

! ! 2.3.1 Inleiding _________________________________________ 32

! ! 2.3.2 Wat is een torsietrilling? __________________________ 32-33

! ! 2.3.3 Torsionele respons van mechanische rotatiesystemen___ 33-35

! 2.4 Torsionele analyses _____________________________________ 35-42

! ! 2.4.1 Inleiding _________________________________________ 35

11



! ! 2.4.2 Analytisch model _______________________________  35-39

! ! 2.4.3 Analyse methoden ______________________________ 39-42

! 2.5 Experimentele modale analyse ___________________________  43-53

! ! 2.5.1 Inleiding ________________________________________  43

! ! 2.5.2 Eerste fase: Realisatie van de testopstelling __________ 44-47

! ! 2.5.3 Tweede fase: Meting van input/output en schatting 

! !          van de FRF ____________________________________ 48-49

! ! 2.5.4 Derde fase: Systeemidentificatie ______________________ 49

! ! 2.5.5 Vierde fase: Validatie van de bekomen resultaten ______ 50-53

3. Ontwerp testopstelling _________________________________________  54-57

! 3.1 Technische doelstellingen van de testopstelling _________________  54

! 3.2 Constructie en werking __________________________________ 54-57

4. Experimenteel onderzoek _______________________________________ 58-86

! 4.1 Overzicht _____________________________________________ 58-59

! 4.2 Eerste deel: Voorbereidend werk __________________________  59-60

! ! 4.2.1 Inleiding _________________________________________ 59

! ! 4.2.2 Bepaling gevoeligheidswaarden van de sensoren ______ 59-60

! ! 4.2.3 Impact testen op beide afzonderlijke zijden 

! !          van de opstelling __________________________________ 60

! 4.3 Tweede deel: Invloed shaft penetration factor ________________  60-75

! ! 4.3.1 Inleiding ______________________________________  60-62

! ! 4.3.2 Algemene configuratie & geometrie in de software _____  62-63

! ! 4.3.3 Invloed van de klemkracht van de flensbouten ________  63-65

! ! 4.3.4 Invloed van de shaft penetration factor ______________  66-75

! ! 4.3.5 Conclusie van het tweede deel _______________________ 75

! 4.4 Derde deel: Transiënte resonantie-opbouw __________________  75-81

! ! 4.4.1 Inleiding ______________________________________  75-76

! ! 4.4.2 Analyse van de experimenten _____________________  77-80

! ! 4.4.3 Conclusie van het derde deel ______________________ 80-81

12



! 4.5 Vierde deel: Invloed van de modevorm op de demping _________  81-86

! ! 4.5.1 Inleiding _________________________________________ 81

! ! 4.5.2 Theoretische achtergrond ________________________  81-83

! ! 4.5.3 Bestudeerde configuraties ________________________ 83-84

! ! 4.5.4 Analyse van de experimenten _____________________  84-86

! ! 4.5.5 Conclusie van het vierde deel ________________________ 86

Conclusie _____________________________________________________ 87-88

Referentielijst __________________________________________________ 89-90

Bijlage ______________________________________________________  91-197

13



14



SYMBOLENLIJST

A = Amplitude [m]
A = Oppervlakte [m2]
AF = Contactoppervlak [m2]
AF = Amplification factor [-]

 

α = Lineaire uitzettingscoëfficiënt K−1⎡⎣ ⎤⎦
δ = Vervorming −[ ]
ΔT = Temperatuurverschil K[ ]
φ = Torsiehoek rad[ ]
ϕ = Draagfactor −[ ]
γ = Glijdingshoek of Hoekvervorming rad[ ]
γmax = Maximale glijdingshoek of hoekvervorming rad[ ]
µ = Wrijvingscoëfficiënt −[ ]
!!θ(t) = Hoekversnelling rad / s2⎡⎣ ⎤⎦
!θ(t) = Hoeksnelheid rad / s[ ]
θ(t) = Hoekvervorming rad[ ]
ρ = Radiale positie t.o.v. de hartlijn m[ ]
τ = Schuifspanning N/ m2⎡⎣ ⎤⎦
τmax = Maximale schuifspanning N/ m2⎡⎣ ⎤⎦
ω = Pulsatie rad / s[ ]
ωd = Gedempte torsionele natuurlijke eigenpulsatie rad / s[ ]
ωn = Ongedempte torsionele natuurlijke eigenpulsatie rad / s[ ]
σb = Buigspanning N/ m2⎡⎣ ⎤⎦
ξ = Dempingscoëfficiënt −[ ]

 

!!θ(t){ } = Hoekversnellingsvector rad / s2⎡⎣ ⎤⎦
!θ(t){ } = Hoeksnelheidsvector rad / s[ ]
θ(t){ } = Hoekvervormingsvector rad[ ]
C[ ] = Dempingsmatrix Ns / m[ ]
J[ ] = Inertiematrix kgm2⎡⎣ ⎤⎦
K[ ] = Stijfheidsmatrix Nm / rad[ ]
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AF = Contactoppervlak [m2]
b = Breedte [m]
c = Straal [m]
C = Demping [Ns/m]
d = Diameter [m]
DF = Voegdiameter [m]
DN = Naafdiameter [m]
fd1 = Eerste gedempte torsionele eigenfrequentie [Hz] 
fd2 = Tweede gedempte torsionele eigenfrequentie [Hz]
F = Kracht [N]
Ft  = Tangentiële kracht [N]
FSt = Resulterende tangentiële kracht [N]
G = Glijdingsmodulus [N/m2]
G = Ruwheidsvermindering [m]
h = Hoogte [m]
H(ω) = Frequentieresponsfunctie
Ip = Oppervlakte polair traagheidsmoment van de dwarsdoorsnede [m4]
J = Inertie of massatraagheidsmoment [kgm2]
K = Torsiestijfheid [Nm/rad]
K = Torsiespanningsconcentratiefactor [-]
KA = Bedrijfsfactor [-]
Kl = Lastverdelingsfactor [-]
l = Lengte [m]
L = Lengte [m]
LF = Naaflengte [m]
m = massa [kg]
M = Torsiemoment [Nm]
nk = Torsiekritisch toerental [rpm]
pFmax = Maximaal toelaatbare vlaktedruk [N/m2]
pFmin = Minimaal vereiste vlaktedruk [N/m2]
pgem = Gemiddelde vlaktedruk [N/m2]
pmax = Maximaal toegelaten vlaktedruk [N/m2]
PT = Spelingstolerantie [m]
Qu = Diameterverhouding [-]
Re = Elasticiteitsgrens of Vloeigrens [N/m2]
R(τ) = kruiscorrelatiefunctie
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S = Veiligheidsfactor [-]
S(ω) = Spectrale vermogendichtheidsfunctie
SB = Operating factor [-]
Sk = Speling bij montage [m]
Sn,max = Maximale toelaatbare overmaat [m]
Sn,min = Kleinste toelaatbare overmaat [m]
Sp = Veiligheidsfactor tegen plastische vervorming [-]
SR = Factor of direction [-]
SS = Slipveiligheid [-]
ST = Operating temperature factor [-]
t = tijd [s]
td = dikte [m]
T = Torsiemoment of Koppel [Nm]
TN = Nominale koppel [Nm]
Teq = Equivalente koppel [Nm]
Tmax = Maximaal koppel [Nm]
x  = Afstand [m]
y = Afstand tussen neutrale en kritische vezel [m]
Zmax = Maximale toelaatbare persmaat [m]
Zmin = Kleinste absolute persmaat [m]
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INLEIDING

Overal ter wereld vertrouwen mensen en bedrijven dagelijks op de goede en       

efficiënte werking van hun Atlas Copco-compressor. Mede door de uitgebreide    

Research & Development is Atlas Copco in staat om de levensduur, kwaliteit en  

betrouwbaarheid van zijn compressoren te garanderen. Met trots kan dan ook     

gezegd worden dat Atlas Copco Airpower te Wilrijk ‘s werelds grootste kennis-    

centrum is op het vlak van persluchttechnologie.

De mechanische componenten van de aandrijflijn van een compressor worden    

gedurende hun levensduur dynamisch hoog belast door zowel laterale als torsionele 

excitaties. Omdat de torsionele excitaties vrijwel niet waarneembaar zijn, kunnen de 

betrouwbaarheid en de veiligheid in het gedrang komen. In het verleden is gebleken 

dat in sommige prototypes van de turbocompressoren, de as of de koppeling van de 

aandrijflijn ten gevolge van de dynamische torsiebelasting overdreven slijtage ver-

toont of zelfs in de meest extreme gevallen vroegtijdig faalt. Het ultieme doel van 

deze masterproef is dan ook om doorgedreven kennis rond torsietrillingen te ver-

werven, wat moet leiden tot nieuwe en meer gedetailleerde inzichten in de torsione-

le dynamica van de aandrijflijn. Dit moet op lange termijn innovaties van machines 

met een hogere kwaliteit en lagere productie- en ontwikkelingskost mogelijk maken. 

Tijdens de masterproef worden dan ook een aantal torsie-gerelateerde fenomenen 

bestudeerd die kunnen optreden in de aandrijflijn van (turbo)compressoren. Het on-

derzoek wordt gerealiseerd aan de hand van een zelfontworpen en gebouwde aca-

demische testopstelling.
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1. INLEIDEND HOOFDSTUK

1.1 Situering onderzoeksdomein

Het algemene onderzoeksdomein omvat de dynamische aspecten van roterende 

machines, beter gekend als rotordynamica. In de masterproef wordt voornamelijk de 

nadruk gelegd op de tak van het bestuderen van torsietrillingen.

1.2 Probleemstelling

Atlas Copco Airpower te Wilrijk is het hoofdkantoor van de compressorendivisie van 

Atlas Copco en tegelijk ‘s werelds grootste kenniscentrum op het vlak van perslucht-

technologie. Door zijn uitgebreide Research & Development levert Atlas Copco    

innovatieve oplossingen gericht op sustainable productivity. De ontwikkelde en    

geproduceerde compressoren zijn dan ook een knap staaltje van hedendaagse top-

technologie. 

De componenten van een compressor worden gedurende hun levensduur dyna-

misch hoog belast. Onder andere de aandrijflijn krijgt te maken met hoge dynami-

sche belastingen door torsionele excitaties. In het verleden is gebleken dat bij som-

mige prototypes van turbocompressoren, de as of de koppeling van de aandrijflijn 

ten gevolge van de dynamische torsiebelasting overdreven slijtage vertoont of in de 

meeste extreme gevallen vroegtijdig faalt. Dit falen is bijvoorbeeld te wijten aan het 

vermoeiingsfenomeen. Omdat Atlas Copco de kwaliteit en de betrouwbaarheid van 

hun compressoren hoog in het vaandel draagt, wordt dan ook deze masterproef  

gelanceerd met het oog op het bestuderen van de torsionele dynamica van een 

aandrijflijn. Het ultieme doel is dan ook om doorgedreven gedetailleerde kennis rond 

torsietrillingen te verwerven, om zo het ontwerp van de aandrijflijn van de (tur-

bo)compressoren te optimaliseren. 

Wanneer iets specifieker wordt ingegaan op de aandrijflijn van een (turbo)compres-

sor, kan deze vereenvoudigd voorgesteld worden door een (elektrische) motor die 

d.m.v. een koppeling verbonden is met het compressor-gedeelte. Zoals reeds aan-

gehaald, is de aandrijflijn gedurende zijn levensduur onderhevig aan torsietrillingen. 

Alom geweten is dat in steady state, werking met een constant toerental, de excita-

tiefrequenties met een veiligheidsmarge, beter gekend als separation margin, ver-

wijderd moeten blijven van de resonantiefrequenties. Minder gekend is dat tijdens 
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het transiënt gedrag, bijvoorbeeld bij de opstart van een asynchrone motor, er ook 

met alle dynamica rekening moet gehouden worden. Bij de opstart van een asyn-

chrone motor treden er initieel in de aandrijflijn sterk variërende torsiemomenten op 

met waarden die vele malen groter zijn dan het kipkoppel. Dit opmerkelijk transiënt 

gedrag is het resultaat van een kortstondige interactie tussen een DC-component in 

de rotor en het draaiveld van de stator. Figuur 1.1 voorziet een weergave van dit 

overgangsverschijnsel voor een niet-optimale aandrijflijn van een turbocompressor, 

waarbij de eerste torsionele eigenfrequentie in de buurt ligt van de transiënte excita-

tiefrequentie. 

Verschillende fenomenen spelen een rol bij het transiënt gedrag: de excitatiefre-

quentie is afhankelijk van de motorslip en de snelheid van opstart bepaalt de      

mogelijke resonantie-opbouw. Uit operationele metingen is gebleken dat door een 

ontwerpaanpassing, de modevorm en zijn bijhorend knooppunt verschoven kunnen 

worden. Het knooppunt van de eerste torsionele modevorm verschuift in de meting 

van figuur 1.2 van oorspronkelijk onder de hub of naaf van de torsiestijve koppeling 

met een bepaalde klempassing naar het middenstuk. Hierdoor blijft het koppel     

Figuur 1.1: Operationele torsietrillingsmetingen voor twee verschillende koppelingen 

bij opstart van een turbocompressor met een nominaal vermogen van 1MW. 

[Eigendom van Atlas Copco Airpower]
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gedurende een langere tijd oscilleren, wat duidt op een groot verlies van demping 

t.o.v. de eerdere ontwerpen uit figuur 1.1. De modevorm, of beter bekend als de 

mode shape, geeft weer hoe het systeem zich geometrisch beweegt bij een wel- 

bepaalde torsionele natuurlijke eigenfrequentie. Het knooppunt stelt de plaats op de 

as voor waar de omkering gebeurt tussen een negatief en positief verdraaide torsie-

hoek. Daarnaast daalt ook de waarde van de eerste torsionele eigenfrequentie, 

waardoor een grotere separation margin ontstaat tussen de excitatie- en diezelfde 

eigenfrequentie. Door de grotere veiligheidsmarge daalt logischerwijs de dynami-

sche versterkingsfactor, maar niet zo significant als verwacht. Ook de resonantie-

opbouw verloopt, ongeacht de configuratie, enorm snel. 

De hypothese achter de opmerkelijke dempingsvariatie stelt, dat de interactie tussen 

de as en de koppeling zorgt voor een bepaalde hoeveelheid demping d.m.v. micro 

fretting. Micro fretting wordt gedefinieerd als een kleine relatieve verplaatsing in de 

grootteorde van enkele microns van twee contactoppervlakken onder belasting [20]. 

De relatieve beweging tussen de as en de koppeling is afhankelijk van de onderlin-

ge klemverbinding en bijgevolg zal ook de shaft penetration factor door de klemming 

bepaald worden. Deze factor geeft aan hoeveel van de lengte van de as onder de 

koppelingshelft vrij beweegt en dus in staat is om micro fretting te vertonen. Boven-

dien duidt de factor ook aan waar de overgang van de inwendige krachtlijnen van de 

as naar de koppeling en omgekeerd moet plaatsvinden. De shaft penetration factor 

vindt hierdoor ook zijn belang terug in het bepalen van de juiste torsiestijfheids-

waarde bij het opstellen van een analytisch model voor simulatiedoeleinden. Daar-

naast is ook de hellingsgraad van de modevorm, i.e. de hoekverdraaiing in functie 

van de axiale positie waarop de koppeling zich bevindt, in staat om de hoeveelheid 

relatieve beweging en dus de hoeveelheid demping door het fysisch fenomeen van 

micro fretting te bepalen.

Zowel de demping als de separation margin zijn essentiële invloeden bij de dynami-

sche versterkingsfactor van een torsionele excitatie en bijgevolg ook bepalend voor 

al dan niet de overbelasting of vermoeiing van de componenten in de aandrijflijn.

Mocht uit het onderzoek blijken, dat de hellingsgraad van de modevorm en/of de 

keuze van een losse of vaste passing van de koppelingshelft op de as mee de   

hoeveelheid demping bepaalt in het systeem, dan opent dit nieuwe perspectieven 

voor toekomstige ontwerpen alsook mogelijke verklaringen voor reeds bekomen  
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testresultaten. Mede door dit soort van onderzoek kan Atlas Copco zijn concurren-

tiepositie op lange termijn blijven verstevigen als marktleider binnen de wereld van 

de compressortechniek. 

1.3 Doelstellingen

De optredende fenomenen uit de operationele metingen bij de opstart van een    

turbocompressor, omschreven in de probleemstelling, worden nagetrokken door  

gebruik te maken van een zelf ontworpen academische testopstelling. Deze test- 

opstelling vormt dan ook meteen de eerste doelstelling. De opstelling moet zo     

universeel mogelijk ontworpen worden, omdat in de toekomst hier nog andere     

testen en masterproeven op zullen worden uitgevoerd.

De tweede algemene doelstelling is het uitvoeren van een aantal experimenten   

gebruikmakend van de testopstelling. De experimenten bestaan erin om enerzijds 

Figuur 1.2: Operationele torsietrillingsmetingen bij opstart van een turbocompressor 

met een nominaal vermogen van 1MW. De twee grijze curves worden teruggevon-

den in figuur 1.1, terwijl de rode curve duidt op de meting waarbij een knooppunts-

verschuiving optreedt. [Eigendom van Atlas Copco Airpower]
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na te gaan wat er gebeurt met de respons van het systeem als het knooppunt van 

de modevorm verschuift tot buiten de hub van de koppeling en/of de hellingsgraad 

van de modevorm wijzigt. Hierbij moeten de inerties en stijfheden van de opstelling 

zo aangepast worden dat de torsionele natuurlijke eigenfrequenties niet wijzigen, 

maar uitsluitend de ligging van het knooppunt. Anderzijds wordt de klemming van de 

koppeling op de as gewijzigd, waardoor ook de shaft penetration factor en de moge-

lijke bijdrage van micro fretting wijzigen. Deze factor geeft het percentage van de 

totale lengte van de as in hub aan die doorslipt en dus mee in rekening moet wor-

den gebracht voor het bepalen van de torsiestijfheid van de as en dus niet voor de 

stijfheid van de koppeling. Dat het onderzoek of de passing van de koppeling, 

gaande van een losse naar een klempassing, eveneens bepalend is voor een wijzi-

gende responskarakteristiek van het systeem is dan ook de vraag. Tot slot wordt de     

transiënte resonantie-opbouw bestudeerd door na te gaan hoeveel cycli nodig zijn 

tot de maximale amplitude bij resonantie bereikt is. Hierbij wordt het belang van de 

separation margin in korte transiënte fenomenen, zoals bijvoorbeeld bij de opstart 

van een asynchrone motor, onderzocht.

1.4 Methode van aanpak

Allereerst wordt de testopstelling ontworpen, om vervolgens opgebouwd te worden. 

De volgende stap is het uitvoeren van kleinschalige testen, ook wel pilot-study ge-

noemd, om vertrouwd te geraken met de opstelling en de gebruikte meetapparatuur. 

Na deze testperiode wordt overgegaan tot het uiteindelijke onderzoek.

Het experimenteel onderzoek wordt stapsgewijs opgebouwd, zodat in een latere 

fase geen foutieve conclusies kunnen getrokken worden. Initieel worden de afzon-

derlijke zijden van de opstelling geanalyseerd om hieruit de verschillende buig- en 

torsiemodes te bepalen aan de hand van een experimentele modale analyse.     

Vervolgens worden de testen voor het bepalen van de invloed van de shaft penetra-

tion factor op de respons en de modale parameters van het systeem uitgevoerd. 

Door de variatie van de amplitude van de ingangsexcitatie, worden de transiënte 

torsiemomenten, zoals aangegeven in figuren 1.1 en 1.2, op de testopstelling gesi-

muleerd. Nadien wordt de resonantie-opbouw en het belang van de separation mar-

gin bij transiënte excitaties geanalyseerd in het tijdsdomein. Tot slot wordt de res-

pons van het systeem, indien het knooppunt van de modevorm verschuift tot buiten 

de hub van de koppeling, bestudeerd. Ook hierbij wordt de amplitude van de in-

gangsexcitatie gevarieerd.
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In een laatste fase, die buiten het tijdsbestek van deze masterproef valt, worden de 

resultaten van de experimenten gebruikt ter validatie van simulatiemodellen.

1.5 Opbouw van de tekst

De globale tekst vangt aan met de literatuurstudie, waarin initieel een stap terug 

wordt genomen om de grondbeginselen rond torsiebelasting aan te halen. Vervol-

gens wordt dieper ingegaan op torsietrillingen, om nadien vertrekkende van enkele 

handmatige berekeningen voor eenvoudige rotatiesystemen te komen tot de meest 

gebruikte en geavanceerde simulatietechnieken voor het bestuderen van complexe 

rotoren op het gebied van torsionele dynamica. Tot slot wordt de experimentele  

modale analyse, die naast de in de hedendaagse ontwerpomgeving veelvuldig    

gebruikte numerieke simulatiemodellen toch nog vaak wordt gebruikt bij het opme-

ten en analyseren van het dynamisch gedrag van een mechanisch ontwerp, be-

schreven.

Voorafgaand aan het laatste hoofdstuk, het experimenteel onderzoek, wordt het 

ontwerp van de testopstelling omschreven. In dit deel worden initieel de vooropge-

stelde technische doelstellingen opgelijst, om nadien de constructie en werking te 

schetsen. 

Tot slot worden de torsie-gerelateerde fenomenen, die voorkomen in de aandrijflijn 

van (turbo)compressoren, bestudeerd. Het eerste deel binnen dit kader bestaat uit 

het geheel van voorbereidend werk, zoals bijvoorbeeld het bepalen van de relatieve 

nauwkeurigheid tussen verschillend gebruikte meetsensoren. In het tweede deel 

wordt de invloed van de shaft penetration factor op de respons van het systeem 

stapsgewijs onderzocht. Het daaropvolgende derde deel heeft betrekking tot het be-

palen van de transiënte resonantie-opbouw. Het vierde en laatste deel bestudeert 

de respons van het systeem bij een mogelijke knooppuntsverschuiving van de    

eerste torsiemode.
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2. LITERATUURSTUDIE

2.1 Inleiding

Roterende machines zijn gedurende hun levensduur onderworpen aan allerhande   

trillingen. De meest gekende en bestudeerde vorm zijn de laterale trillingen. Hierbij 

maakt de rotor een orbit omheen de theoretische centeras. Deze trillingsvorm is 

praktisch altijd waarneembaar, waardoor de machine eenvoudig kan worden        

afgeschakeld en het nodige onderhoud kan worden uitgevoerd. Naast de laterale 

trillingen is de rotor ook onderhevig aan torsionele trillingen. Deze trillingsvorm is 

vrijwel niet waarneembaar, maar daardoor niet minder schadelijk dan de laterale 

trillingen. Recent worden consumenten en zelfs verzekeringsmakelaars meer en 

meer bewust van het belang van torsionele trillingen. Het cruciale probleem bij deze 

trillingsvorm is dat ze pas laattijdig wordt waargenomen. Om de betrouwbaarheid 

van de roterende machines te kunnen garanderen, worden in de ontwerpfase bij-

voorbeeld simulaties van de dynamica  uitgevoerd.

In de literatuurstudie wordt eerst een stap terug genomen waarbij de belangrijkste 

principes rond torsiebelasting worden aangehaald. Daarna wordt dieper ingegaan 

op het begrip torsietrilling, om vervolgens wiskundig, enkele eenvoudige rotatie-  

systemen te analyseren. Nadien worden een aantal analysetechnieken aangehaald, 

die vandaag de dag gebruikt worden in de ontwerpafdelingen, voor het bestuderen 

van complexe meetkundige vormen op het vlak van torsionele dynamica. Tot slot 

wordt de experimentele modale analyse behandeld. Deze meet- en analysetechniek  

voor het bepalen van de modale parameters, i.e. eigenfrequenties, modevormen en 

dempingseigenschappen, wordt nog steeds veelvuldig gebruikt voor het karakterise-

ren van het dynamisch gedrag van een constructie. 

2.2 Statische torsiebelasting

2.2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het effect van een torsiebelasting op een lange, rechte cirkel-

vormige as besproken. Andere geometrische dwarsdoorsneden, zoals constructie-

profielen, worden hier niet behandeld, omdat deze niet relevant zijn met betrekking 

tot het onderwerp van de masterproef. Daarnaast wordt ook enkel het  lineair elas-

tisch gedrag van het onderdeel bestudeerd. Vaak wordt het overschrijden van de 
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elasticiteitsgrens, met een plastische vervorming tot gevolg, beschouwd als falen 

van de component.

2.2.2 Vervorming bij een cirkelvormige as

Bij het ontwerp van aandrijfassen in de werktuigbouw is het effect van torsie of wrin-

ging van cruciaal belang. Onderdelen die onderworpen zijn aan een torsiebelasting 

willen verdraaien omheen hun lengteas. Dit fenomeen kan geïllustreerd worden 

d.m.v. een cirkelvormige as waarop markeringen zijn aangebracht in de vorm van 

cirkels en roosterlijnen in de lengterichting. Wordt een uiteinde van de as ingeklemd 

en wordt aan de andere zijde een torsiebelasting aangelegd, dan worden deze mar-

keringen vervormd zoals in figuur 2.1. De cirkels behouden hun cirkelvorm, maar de 

roosterlijnen evenwijdig aan de lengteas, worden vervormd tot spiralen die de cirkels 

onder eenzelfde hoek snijden. De radiale lijn op de dwarsdoorsnede van de as op 

een willekeurige afstand x t.o.v. het ingeklemde uiteinde, roteert over een hoek φ(x). 

Deze hoek φ(x), beter bekend als de torsiehoek, neemt toe als x toeneemt. Op het 

uiteinde van de as blijven de radiale lijnen recht en de dwarsdoorsneden aan de  

uiteinden blijven vlak. De conclusie is dan ook dat de diameter en lengte van de as 

ongewijzigd blijven. Dit is weliswaar enkel geldig bij een kleine torsiehoek.

Het verband tussen de glijdingshoek γ en de torsiehoek φ wordt weergegeven door 

vergelijking 2.1.! ! ! ! ! ! ! ! !

γ = ρ dφ
dx

! ! ! ! ! ! ! ! ! (2.1)

Wordt dφ/dx constant verondersteld, omdat dφ en dx voor alle elementen op een 

afstand x t.o.v. het ingeklemde uiteinde van de as hetzelfde zijn, dan wijzigt de 

Figuur 2.1a/b: Respectievelijke vervorming voor en na het aanleggen van een 

torsiebelasting. [1]
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hoekvervorming lineair langsheen een willekeurige straal. Omdat dφ/dx = γ/ρ =  

γmax /c, geldt: 

γ = ρ
c

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ γ max ! ! ! ! ! ! ! ! ! (2.2)! [1]

2.2.3 Schuifspanning in een cirkelvormige as

Wordt een as extern op torsie belast, dan moet voor het evenwicht ook een inwen-

dig torsiemoment ontstaan. In wat volgt wordt dit inwendig torsiemoment gerelateerd 

aan de schuifspanningsverdeling over de doorsnede van een cirkelvormige as.

Indien het materiaal waaruit de as is opgebouwd zich lineair elastisch gedraagt, dan 

kan de wet van Hooke toegepast worden:  τ = G γ. Een lineaire wijziging van de 

hoekvervorming leidt tot een overeenkomstige lineaire verandering van de schuif-

spanning langsheen een radiale lijn op de doorsnede. Hierdoor is de schuifspanning 

maximaal op het buitenoppervlak en nul op de hartlijn van de as. Na substitutie van 

de wet van Hooke met vergelijking 2.2, wordt bekomen dat:

τ = ρ
c

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ τmax ! ! ! ! ! ! ! ! ! (2.3)

Vermits de as in evenwicht is, kan de resultante van de schuifspanningsverdeling 

over de hele dwarsdoorsnede gelijkgesteld worden aan het inwendig torsiemoment 

T in dezelfde doorsnede. Elk elementair oppervlak dA, dat zich op een afstand ρ 

bevindt t.o.v. de hartlijn, ondervindt een kracht dF = τ dA. Het wringmoment op dit 

oppervlak kan bijgevolg geschreven worden als dT = ρ (τ dA). Na integratie over de 

volledige dwarsdoorsnede en substitutie met vergelijking 2.3, wordt bekomen dat:

T = ρ(τ dA) = ρ ρ
c

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

A
∫

A
∫ τmaxdA ! ! ! ! ! ! (2.4)

Hierbij is τmax/c constant. Na vereenvoudiging wordt dit:

T = τmax

c
ρ2 dA

A
∫ ! ! ! ! ! ! ! ! (2.5)

De integraal wordt het polair traagheidsmoment Ip van het oppervlak van de dwars-

doorsnede t.o.v. van de hartlijn van de as genoemd, waardoor bijgevolg:
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τmax =
Tc
Ip

! ! ! ! ! ! ! ! ! (2.6)

Na combinatie van vergelijkingen 2.3 en 2.6, wordt de torsieformule bekomen:

τ = T ρ
Ip

! ! ! ! ! ! ! ! ! (2.7)! [1]

2.2.4 Polair oppervlaktetraagheidsmoment voor een massieve as

De algemene vergelijking voor het polair oppervlaktetraagheidsmoment Ip wordt in 

de voorgaande paragraaf al aangehaald. Deze vergelijking stelt dat Ip een geometri-

sche eigenschap is: 

Ip = ρ2 dA
A
∫ ! ! ! ! ! ! ! ! ! (2.8)

Voor een massieve as met cirkelvormige doorsnede wordt dit:

Ip = πc 4

2
! ! ! ! ! ! ! ! ! (2.9) 

Ten gevolge van “het beginsel van de wederkerigheid van de schuifspanningen” of 

“het reciprociteitsbeginsel” is er niet alleen een lineaire schuifspanningsverdeling 

langs elke radiale lijn, maar ontstaat er ook een schuifspanningsverdeling in een   

axiaal vlak. 

Dit wordt weergegeven in figuur 2.2. [1]

Figuur 2.2: Schuifspanningsverloop in een cirkelvormige as. [1]
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2.2.5 Torsiehoek

De vergelijking voor het bepalen van de torsiehoek van het ene uiteinde van de as 

ten opzichte van het andere, wordt weergegeven door:

φ = T (x )dx
Ip (x )G0

L

∫ !! ! ! ! ! ! ! ! (2.10)

Omdat het extern aangelegde torsiemoment kan variëren over de aslengte, doet het 

inwendige resulterend torsiemoment T(x) dit ook. Het kan nuttig zijn om de variatie 

van T(x) grafisch voor te stellen d.m.v. een torsiemomentlijn. G is de glijdingsmodu-

lus en is constant voor een homogeen materiaal. Als het torsiemoment en de opper-

vlakte constant zijn over de gehele lengte van de as, dan kan de vergelijking       

herschreven worden als:

φ = TL
IpG

! ! ! ! ! ! ! ! ! (2.11)

Mocht de as belast worden door verschillende torsiemomenten of mocht de opper-

vlakte van de dwarsdoorsnede abrupt veranderen, bijvoorbeeld bij een getrapte as, 

dan kan de globale torsiehoek bepaald worden door de torsiehoeken van de ver-

schillende segmenten algebraïsch te sommeren:

φ = TL
IpG

∑ ! ! ! ! ! ! ! ! ! (2.12)

Opmerking: Het is belangrijk om hierbij een eenduidige tekenafspraak te gebruiken! 

[1]

2.2.6 Spanningsconcentraties

Heel wat assen bevatten in de praktijk discontinuïteiten. Voorbeelden van deze   

discontinuïteiten zijn spiebanen, afrondingen om van twee assen met een verschil in 

diameter, één doorlopende as te maken, etc.  

! ! ! !
Deze schuifspanningen kunnen niet bepaald worden op basis van vooraf afgeleide 

vergelijkingen, maar wel d.m.v. ingewikkelde experimentele spanningsanalyses. Om 

deze analyses te vermijden, kan de maximale schuifspanning voor een gegeven 

geometrie bepaald worden door een torsiespanningsconcentratiefactor K te gebrui-
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ken. Deze K-factor kan in de meeste gevallen eenvoudigweg uit een grafiek gehaald 

worden.

τmax = K
Tc
Ip

! ! ! ! ! ! ! ! ! (2.13)

2.3 Torsietrillingen 

2.3.1 Inleiding

In voorgaand hoofdstuk zijn een aantal begrippen en vergelijkingen rond een torsie-

belasting toegelicht. In dit hoofdstuk wordt initieel een kwalitatieve beschrijving aan-

gereikt waarin duidelijk wordt wat het begrip torsietrilling inhoudt. Vervolgens worden 

de wiskundige beginselen, voor het bepalen van de torsionele respons van eenvou-

dige mechanische rotatiesystemen, uitgewerkt. Tot slot worden de hedendaags    

gebruikte torsionele simulatietechnieken toegelicht.  

2.3.2 Wat is een torsietrilling?

Wanneer een mechanisch rotatiesysteem, zie figuur 2.5, gedurende een korte tijd 

elastisch vervormd wordt door een torsiemoment T, dan zal na het wegvallen van de 

belasting, een even groot torsiemoment in tegengestelde richting ervoor zorgen, dat 

een torsietrilling in het systeem geïnduceerd wordt. Het aantal trillingen per tijds-

eenheid, ook wel trilfrequentie genoemd, is groter naarmate de torsiestijfheid groter 

is en/of de inertie van het systeem kleiner is. Het exciterende torsiemoment is onaf-

hankelijk van de trilfrequentie, maar bepaalt wel de grootte van de hoekverdraaiing. 

Alle mechanische rotatiesystemen worden gekenmerkt door een natuurlijke torsio-

nele eigenfrequentie. Dit is de frequentie waarmee een systeem zal gaan trillen als 

het door rotatie uit zijn evenwichtspositie is gehaald en vervolgens wordt losgelaten. 

Wanneer er op een rotatiesysteem een steeds herhalend torsiemoment met dezelf-

de frequentie als de torsionele eigenfrequentie wordt uitgeoefend, dan zal het fysi-

sche fenomeen resonantie optreden. De hoekverdraaiingen worden groter na elke 

momentstoot. 

Torsietrillingen zijn, zoals reeds kort aangehaald, moeilijk waarneembaar. De aan-

wezigheid ervan kan afgeleid worden door bijvoorbeeld opvallende slijtage aan de      

koppeling in de aandrijflijn of in de meest ernstigste gevallen door asbreuk. Meestal 
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worden ze pas laattijdig waargenomen. Om de betrouwbaarheid van de machines te 

garanderen is het belangrijk om de torsionele respons-karakteristiek van het sys-

teem te bepalen. Een nauwkeurige voorspelling van deze respons kan bekomen 

worden indien er analytische technieken ter beschikking staan die rekening houden 

met alle eigenschappen van het systeem. Met eigenschappen van het systeem 

worden bijvoorbeeld de inerties, stijfheden van de assen of koppelingen bedoeld. [2] 

[3]

! !

2.3.3 Torsionele respons van mechanische rotatiesystemen

1. As aan één zijde vast ingeklemd

Het eenvoudigste torsietrillingssysteem, zie figuur 2.5 & 2.6b, bestaat uit een as die 

langs één uiteinde een massa bevat en langs de andere zijde ingeklemd is. Deze 

inklemming stelt een theoretisch oneindig grote inertie voor. Dit systeem wordt ook 

wel eens een torsieslinger genoemd. Vergelijking 2.11 wordt vervolgens herschre-

ven voor een torsiemoment dat varieert in de tijd:

φ(t ) =T (t )
L

IpG
! ! ! ! ! ! ! ! (2.14)

Uit deze vergelijking wordt afgeleid dat de hoekverdraaiing van de as in functie van 

de tijd gebaseerd is op enerzijds de elastische eigenschappen van de as en ander-

zijds het in de tijd variërende torsiemoment.

De eerste stap in het analytisch bepalen van de torsionele respons van een sys-

teem, is het berekenen van de de torsionele natuurlijke eigenpulsatie:

ωn = K
J
! ! ! ! ! ! ! ! ! (2.15)

Figuur 2.5: Een torsieslinger, het eenvoudigste mechanische rotatiesysteem. [2]
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Hierin is K, de torsiestijfheid, gelijk aan:

K =
IpG

L
! ! ! ! ! ! ! ! ! (2.16)

De massatraagheid van de cilinder van de torsieslinger wordt bepaald door:

J = 1
2

mc 2 ! ! ! ! ! ! ! ! ! (2.17)

Uit de vergelijking voor het bepalen van de torsionele natuurlijk eigenpulsatie wordt 

eenvoudig het torsiekritische toerental bepaald:

nk = 60
2π

K
J
!! ! ! ! ! ! ! ! (2.18)     [2]

2. As met twee massa’s langs weerszijden

Voor een tweede eenvoudig torsiestrillingssyteem, namelijk twee massa’s verbon-

den door een as, kan ook de torsionele eigenpulsatie berekend worden. Figuur 2.6a 

stelt dit systeem grafisch voor.

Dit gebeurt op basis van vergelijking 2.19:

ωn = K
1
J1

+ 1
J2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
! ! ! ! ! ! ! (2.19)

Het torsiekritisch toerental wordt berekend door onderstaande vergelijking:

nk = 60
2π

K
1
J1

+ 1
J2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
! ! ! ! ! ! ! (2.20)

Figuur 2.6: a) Een systeem bestaande uit twee massa’s verbonden met 

een as. b) Torsieslinger. [2]
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Bovengenoemde torsietrillingssystemen zijn eenvoudig, omdat ze maar beschikken 

over één vrijheidsgraad en bijgevolg ook maar één torsionele eigenfrequentie bezit-

ten. Naarmate de complexiteit van het systeem toeneemt, praktisch wil dit zeggen 

dat het systeem meer massa’s en stijfheden bezit, zijn er verschillende torsionele 

eigenfrequenties te onderscheiden. Een systeem met n vrijheidsgraden bezit n   

verschillende natuurlijke torsionele eigenfrequenties. [2]

2.4 Torsionele analyses

2.4.1 Inleiding

In voorgaand hoofdstuk wordt ingegaan op enkele eenvoudige theoretische mecha-

nische rotatiesystemen en de wiskundige principes erachter. In de praktijk bestaan  

complexere torsiesystemen dan de theoretische voorbeelden. Deze complexere 

systemen worden d.m.v. dezelfde wiskundige principes geanalyseerd. Dit vergt wel 

meer details en soms ook veronderstellingen rond elke specifieke component.   

Producenten die machines met roterende componenten op de markt brengen, zoals 

Atlas Copco compressoren, General Electric Power & Water stoomturbines, analy-

seren deze complexe structuren door gebruik te maken van numerieke simulatie-

technieken. In dit hoofdstuk wordt dan ook dieper ingegaan op de torsionele simula-

tietechnieken.

2.4.2 Analytisch model

De numerieke simulaties vertrekken altijd van een analytisch model. Dit analytisch 

model moet zich op dezelfde manier gedragen als het fysische systeem. Hierdoor 

moeten de elastische en dempingseigenschappen van het systeem gekend zijn. 

Deze eigenschappen kunnen berekend, gemeten, via de producent bekomen of 

noodgedwongen verondersteld worden. De nauwkeurigheid van deze analyse hangt 

bijgevolg af van hoe goed de aangenomen veronderstellingen de realiteit benade-

ren.

Een voorbeeld van een complexe geometrie waarbij het polair oppervlaktetraag-

heidsmoment benaderd moet worden, is een rotor van een schroefcompressor zoals 

geïllustreerd in figuur 2.7. Door het benaderen van het polaire oppervlaktetraag-

heidsmoment, is ten gevolge van vergelijking 2.15 en 2.16, de natuurlijke eigenpul-

satie ook een benadering van de werkelijkheid. Hedendaags is dit niet meer zo  
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problematisch, want via CAD-software1 is deze parameter eenvoudig te bepalen. In 

de praktijk zorgen de torsiestijfheden echter voor enige moeilijkheid.

Het analytisch model, zie figuur 2.8, deelt het fysische systeem op in kleinere sec-

ties, die op hun beurt gekenmerkt zijn door een bepaalde torsiestijfheid en massa-

traagheid. Daarnaast kunnen aan het systeem ook dempingseigenschappen worden 

toegekend. [3] [4]

1. Inerties

Typische voorbeelden van inerties die aanwezig zijn in een torsiesysteem en dienen 

geïmplementeerd te worden in het analytisch rekenmodel, zijn: een koppeling, een 

waaier van een compressor of pomp, tandwielen, riemschijven, etc. In de meeste 

gevallen stelt de producent de waarden van de inertie van hun componenten ter  

beschikking in de technische documentatie. [3] [5]

Figuur 2.7: Rotor van een schroefcompressor. [3]

Figuur 2.8: Bovenaan: De rotor van een generator. 

           Onderaan: Het wiskundig model. [4]
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2. Torsiestijfheden

Ten gevolge van het elastische gedrag van een materiaal ontstaat er een veerwer-

king. Hoe groter de hoekverdraaiing is bij een aangelegd torsiemoment, hoe kleiner 

de stijfheidswaarde is. 

Massieve assen

De torsiestijfheid van een massieve as wordt bepaald d.m.v. vergelijking 2.16. Bevat 

het systeem een getrapte as, dan kan de equivalente torsiestijfheid bepaald worden 

op basis van volgende vergelijking:

1
Keq

= 1
K1

+ 1
K 2

+ ...+ 1
Kn

! ! ! ! ! ! ! (2.21)

Koppelingen

Een koppeling wordt in het analytisch model voorgesteld als twee inerties met daar-

tussen de karakteriserende torsionele stijfheid van de koppeling. De waarden voor 

de inerties en stijfheden worden bekomen door de technische data van de produ-

cent. 

Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met de vervorming in functie van 

de belasting, ook wel veerkarakteristiek of veerdiagram genoemd. Voor een torsie-

stijve koppeling mag aangenomen worden dat er een lineair verband bestaat tussen 

het koppel en de hoekverdraaiing. Hierdoor is de torsiestijfheid een constante waar-

de. Dit is echter niet altijd het geval voor koppelingen met een elastisch element. 

Deze bezitten namelijk een progressief gekromde belastings- en ontlastingskrom-

me. Dit wil zeggen dat de veer bij stijgende belasting stugger wordt. Als oplossing 

voor dit probleem kan de kromme in het werkingsgebied gelineariseerd worden. De 

waarde die bekomen wordt, kan vervolgens gebruikt worden in de wiskundige    

modellering. [3] [5]

3. Demping

Elk systeem is in de praktijk gedempt. Demping is een complex fysisch fenomeen 

waarbij dempingskrachten in het systeem ervoor zorgen dat de trillingsenergie wordt 

afgebouwd. De waarde van de demping wordt bijvoorbeeld bepaald door de materi-

aaleigenschappen en/of door wrijvingsfenomenen.
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Er bestaan twee methoden voor het invoeren van demping bij een analytisch model. 

De eerste methode is “proportionele demping”. Deze methode wordt gebruikt wan-

neer er in het systeem geen lokale dempingselementen, zoals een elastische 

klauwkoppeling, aanwezig zijn. De wiskundige context achter dit concept staat uit-

gewerkt in de cursus “Dynamische aspecten - D. Moens”, [6]. De tweede methode is 

“modale demping”, waarbij aan elke mode van het systeem een dempingswaarde 

wordt toegekend op basis van opgedane kennis. Deze waarden zijn meestal zeer 

klein, tenzij er veel dempend materiaal in het systeem aanwezig is. 

Een andere methode voor het bepalen van de modale dempingswaarde, is de 

waarde empirisch afleiden door metingen op roterende machines. De modale dem-

pingsverhouding is gerelateerd aan de dynamische versterkingsfactor of amplifica-

tion factor (=AF) door volgende vergelijking:

AF = 1
2ξ

! ! ! ! ! ! ! ! ! (2.22)

Deze factor geeft op een frequentieresponskarakteristiek de verhouding weer,     

tussen de amplitude bij excitatie op de resonantiefrequentie en de statische res-

pons. Bij een frequentieresponsfunctie wordt de verhouding van de amplitude van 

de regime-respons tot de amplitude van de aangelegde kracht, weergegeven in 

functie van de pulsatie. 

Indien een systeem een te lage dempingswaarde bezit, dan kan door bijvoorbeeld 

het implementeren van een elastische klauwkoppeling de waarde verhoogd worden. 

Dit gaat enigszins gepaard met een wijziging van de torsionele natuurlijke eigenfre-

quenties en de bijhorende modevormen. [3] [5] [6]

4. Shaft penetration factor

Wanneer voor een systeem, waarbij twee assen verbonden zijn met elkaar d.m.v. 

een koppeling, het analytisch model wordt opgesteld, dan treedt er een probleem op 

bij het bepalen van de torsiestijfheid. Om de juiste torsiestijfheidswaarde van de as 

te bepalen, moet rekening gehouden worden met de shaft penetration factor. Deze 

factor geeft aan hoeveel er van de lengte van de as onder de hub van de koppeling 

vrij beweegt en dus slip vertoont. De waarde is afhankelijk van de klemverbinding 

van de koppeling op de as en bepaalt bijgevolg ook de overgang van de inwendige 

krachtlijnen van de as naar de koppeling en omgekeerd. In de meeste gevallen 
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wordt er verondersteld dat deze factor eenderde bedraagt. In de literatuur, zoals bij 

de API 684 norm, wordt de factor kort aangehaald, maar verdere instructies over het 

gebruik, bijvoorbeeld bij numerieke simulaties, worden niet aangegeven. Figuur 2.9 

geeft een visuele ondersteuning van de shaft penetration factor weer.

Het probleem voor het modelleren van de aandrijflijn van (turbo)compressoren wordt 

onderzocht tijdens het experimenteel onderzoek van de masterproef. Hierdoor is de 

testopstelling voorzien van een torsiestijve koppeling, die beschikt over een klemin-

richting om de klemkracht te kunnen wijzigen. [3] [5] 

 

2.4.3 Analyse methoden

Wanneer alle eigenschappen bepaald of verzameld zijn, kan overgegaan worden tot 

de eigenlijke analyse van het systeem. Het doel van de analyse is het bekomen van 

de torsionele natuurlijke eigenfrequenties. Daarnaast kunnen ook de modevormen, 

i.e. de trillingspatronen horende bij de overeenstemmende natuurlijk eigenfrequen-

ties, bepaald worden. Tot slot kan een forced respons analysis uitgevoerd worden. 

Hierbij moeten wel de mogelijke excitaties gekend zijn. De twee meest gebruikte 

algoritmen voor het bekomen van de eigenfrequenties en modevormen zijn de 

Transfer matrix of Holzer methode en de eigenwaarde/eigenvector methode. De 

eerste methode is een verouderde techniek die in de praktijk nog zelden gebruikt 

wordt. In bijlage A is een korte samenvatting van deze methode uitgeschreven. De 

tweede methode is de meest gebruikte techniek en daardoor wordt hierop meer de 

nadruk gelegd.

Figuur 2.9: Weergave van de shaft penetration factor. [3]
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1. Eigenwaarde/eigenvector methode 

De methode, ook wel modal superposition genoemd, lost de bewegingsvergelijkin-

gen voor het opgestelde analytisch model van het rotatiesysteem op. Deze algeme-

ne bewegingsvergelijking in de vorm van een differentiaalvergelijking is:

 J
!!θ(t )+C !θ(t )+Kθ(t ) = M(t ) !! ! ! ! ! ! (2.23)

Omdat de complexere systemen opgebouwd zijn uit verschillende segmenten, die 

op hun beurt bestaan uit een inertie en een kenmerkende stijfheid en bijgevolg over 

meerdere vrijheidsgraden beschikken, wordt er gebruik gemaakt van matrices. 

De algemene bewegingsvergelijking voor een vrije trilling kan in matrix-vorm        

geschreven worden als:

  J[ ] !!θ(t){ }+ C[ ] !θ(t){ }+ K[ ] θ(t){ } = 0  ! ! ! ! ! (2.24)

Waarbij [J], [C] en [K] de respectievelijke inertie-, dempings- en stijfheidsmatrices 

voorstellen en  θ(t){ }, !θ(t){ }, !!θ(t){ }  dan weer de hoekverdraaiings-, hoeksnelheids- 

en hoekversnellingsvector weergeven. 

Dit levert een stelsel van gekoppelde differentiaalvergelijkingen op, die opgelost 

kunnen worden d.m.v. de Laplacetransformatie of de Modale transformatie. Met  

behulp van de Laplacetransformatie wordt het stelsel van gekoppelde differentiaal-

vergelijkingen getransformeerd naar een domein, waarin een stelsel van gekoppel-

de algebraïsche vergelijkingen gevormd wordt. Door het oplossen van het alge-

braïsch stelsel en de terugtransformatie naar het tijdsdomein wordt de oplossing 

bekomen. De tweede mogelijkheid is de modale transformatie. Deze techniek      

bestaat erin om de bewegingsvergelijkingen van een systeem met N vrijheidsgraden 

te transformeren van de fysische ruimte naar de modale ruimte a.d.h.v. een coördi-

natentransformatie. Hierdoor wordt het oorspronkelijk stelsel van gekoppelde       

differentiaalvergelijkingen ontkoppeld. Een systeem met N fysische vrijheidsgraden 

heeft in de modale ruimte maar één modale vrijheidsgraad. De oplossingstechnie-

ken voor systemen met slechts één vrijheidsgraad kunnen hiervoor gebruikt worden. 

Na terugtransformatie wordt de uiteindelijke oplossing bekomen. De wiskundige 

fundamenten worden gedetailleerder toegelicht in de reeds aangehaalde cursus 

“Dynamische aspecten - D. Moens”. [6]
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De oplossing van het analytische model levert de torsionele natuurlijke eigen-      

frequenties (=eigenwaarden) en de bijhorende modevormen (=eigenvectoren) van 

het systeem op. De eigenvectoren of modevormen worden genormaliseerd en    

grafisch uitgezet zoals in bijlage B. [4] [6]

2. Forced respons analysis

Door gebruik te maken van de methoden uit voorgaande paragraaf kunnen, zoals 

reeds enkele malen aangehaald, de torsionele natuurlijke eigenfrequenties en de 

modevormen bepaald worden. De kennis van de eigenfrequenties is van belang om 

na te gaan of mogelijke excitatiefrequenties binnen een bepaalde marge vallen.   

Indien de marge te klein is, kan de excitatie leiden tot resonantie en bijgevolg falen 

van de as. Via de modevormen kan visueel het trillingspatroon weergegeven wor-

den, maar de grootteorde van de hoekverdraaiingen die optreden, zijn afhankelijk 

van de excitatiefrequenties. De gedwongen trillingsanalyse is in staat deze hoek-

verdraaiingen te bepalen en voor het lineair elastische gebied de overeenstemmen-

de optredende spanningen. Deze spanningen kunnen vervolgens meegenomen 

worden in het ontwerp van de component.

Een gedwongen torsietrilling wordt aangelegd op een zorgvuldig gekozen plaats in 

het systeem, waarvan verwacht wordt dat ze torsietrillingen opwekt. De aangelegde 

trillingsconditie wordt bij de overeenstemmende bewegingsvergelijking bijgevoegd. 

Het bepalen en trachten te kwantificeren van mogelijke excitatiebronnen zijn bijge-

volg een belangrijke stap in de analyse. Voorbeelden van excitatiebronnen zijn syn-

chrone motoren, frequentiegestuurde inductiemotoren, tandwielen, etc. 

Daarnaast bepaalt de aangelegde torsietrilling in welke subcategorie de analyse 

thuishoort: forced respons steady state analysis of forced respons transient        

analysis.

Forced respons steady state analysis

De forced respons steady state analysis bestudeert het gedrag van het systeem in 

steady state. Hierbij wordt verondersteld dat de rotor ronddraait met een constante 

snelheid en dat er één of meerdere componenten in het systeem zijn die torsie-   

trillingen introduceren met een constante pulsatie. Dit komt neer op een harmoni-

sche excitatie. 
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Forced respons transient analysis

De forced respons transient analysis bestudeert dan weer het gedrag van het     

systeem wanneer deze onderworpen wordt aan een transiënte excitatie. Deze     

wijzigende excitatie in de tijd wordt bijvoorbeeld bekomen door een variërende snel-

heids- of belastingsconditie. Bij deze analyse gaat het in de meeste gevallen over 

een periodische, niet-harmonische excitatie, waarbij beschikt kan worden over de 

aangelegde momentstoten in functie van de tijd of hoeksnelheid. De periodische 

functie F(t) met periode T = 2π
ωT

 kan ontbonden worden in een Fourier-reeks. Deze 

reeksontwikkeling is theoretisch een oneindige som van sinus- en cosinustermen:

F (t ) = a0

2
+ (an cos(nωTt )+ bn sin(nωT

n=1

∞

∑ ))   ! ! ! ! (2.25)

met

a0 =
2
T

F (t )dt
0

T

∫ ! ! ! ! ! ! ! ! (2.26)

an = 2
T

F (t )cos(nωTt )dt
0

T

∫  waarbij n = 1,2,3,... ! ! ! ! (2.27)

en   bn = 2
T

F (t )sin(nωTt )dt
0

T

∫   waarbij n = 1,2,3,... ! ! ! (2.28)

In de meeste gevallen neemt de absolute waarde van de coëfficiënten an en bn af 

als n toeneemt. Hierdoor kan met een beperkt aantal termen F(t) goed benaderd 

worden. 

Wanneer het rotatiesysteem zich lineair gedraagt, kan gebruik gemaakt worden van 

het superpositiebeginsel. De totale respons van het systeem wordt bijgevolg be-

schouwd, als de som van de responsen van het systeem op elk van de individuele 

termen in de Fourrierreeksontbinding van de torsionele excitatie. [3] [5] [6] [7]
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2.5 Experimentele modale analyse

2.5.1 Inleiding

Experimentele modale analyse is een meet- en analysetechniek die tot doel heeft 

om aan de hand van trillingsmetingen de modale parameters, i.e. eigenfrequenties, 

modevormen en dempingseigenschappen, van een constructie te bepalen. In de 

hedendaagse ontwerpomgeving wordt veelvuldig gebruik gemaakt van numerieke 

simulatiemodellen. Toch wordt nog vaak het dynamisch gedrag van een ontwerp 

opgemeten en geanalyseerd. Dit heeft vooral te maken met de complexiteit van de 

numerieke modellen en de variabiliteit van meerdere randvoorwaarden. Het experi-

menteel bekomen modale model kan enerzijds aangewend worden om het analyti-

sche model te valideren en anderzijds voor dynamische simulaties ter optimalisatie 

van het ontwerp.

De op te meten structuur wordt op een controleerbare artificiële manier geëxciteerd. 

Deze excitatie is in de meeste gevallen een externe kracht die via een hamerimpact 

of een dynamische excitator wordt aangelegd. De excitatiekracht en resulterende 

trillingsrespons worden opgemeten, waaruit vervolgens de frequentieresponsfunctie 

(=FRF) of de impactresponsfunctie (=IRF) bepaald wordt. Met behulp van parame-

terschattingstechnieken kunnen de modale parameters uit de opgemeten FRF’s of 

IRF’s berekend worden.

Een experimentele modale analyse bestaat uit vier verschillende fasen:

- In de eerste fase dient de testopstelling opgebouwd te worden. 

- De tweede fase is het verzamelen van de benodigde data en het schatten van 

de frequentieresponsfunctie, of eenvoudigweg FRF.

- De derde fase omvat het identificeren van het systeem. In deze fase worden de 

modale parameters bepaald op basis van de opgemeten data.

- De vierde fase bestaat uit het valideren van de bekomen resultaten. 

Het vakgebied van experimentele modale analyses en modale analyses in het     

algemeen is heel uitgebreid. Het doel van de onderstaande paragraaf is dan ook 

kwalitatief en kort de verschillende fasen te introduceren. De theoretisch onder-

bouwde achtergrond kan steeds geraadpleegd worden via de aangegeven           

referenties in de tekst. [6] [14]
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2.5.2 Eerste fase: Realisatie van de testopstelling 

1. Algemeen

Het opbouwen van de testopstelling bestaat onder andere uit het vastleggen van de 

randvoorwaarden van de constructie, het calibreren van de gebruikte meettoestel-

len, het bevestigen van de meetsensoren aan de constructie, het verbinden van  

deze sensoren met het data-acquisitiesysteem, etc. Figuur 2.10 geeft een overzicht 

van de gebruikte basisapparatuur bij een trillingsmeting of een experimentele     

modale analyse. [6] [14]

- De excitatiebron, meestal een hamerimpact of dynamische excitator.

- Sensoren die een kracht of één van de bewegingsparameters omzetten in een 

elektrisch signaal.

- Een signaalconditioneringssysteem dat het signaal van de sensoren aanpast aan 

de vereisten van het digitale data-acquisitiesysteem. Meestal zijn dit ladings- of 

spanningsversterkers, die zorgen voor de nodige versterking en impedantie-    

aanpassing van het signaal komende van de sensoren.

- Een data-acquisitiesysteem dat zorgt voor digitalisatie van het signaal en verdere 

signaalverwerking.

- Een analysesysteem dat computerprogramma’s omvat voor de signaalverwerking 

en modale analyse. 

Figuur 2.10: Een overzicht van de gebruikte apparatuur bij een  

experimentele modale analyse. [6] [14]
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2. Excitatiebronnen 

Een excitatiebron is in staat om op een gekende en/of gecontroleerde manier een 

beweging of kracht te leveren. De toestellen kunnen gekarakteriseerd worden op 

basis van hun bevestiging met de constructie. Er bestaan enerzijds toestellen die 

zowel bevestigd moeten worden aan de constructie als aan de grond en anderzijds 

toestellen die alleen bevestigd moeten worden aan de constructie zelf. Daarnaast 

bestaan er ook nog toestellen die zelfs geen bevestiging nodig hebben. De twee 

meeste gebruikte en reeds in de inleiding vermelde excitatiebronnen zijn, een      

dynamische excitator en een impacthamer. [6] [14]

Dynamische excitator

De dynamische excitator, ook gekend als de elektro-magnetische excitator of     

shaker, is een toestel dat zowel aan de constructie als aan de grond bevestigd 

wordt. Via een krachtsensor wordt de kracht opgemeten die de excitator doorgeeft 

aan de structuur. Het is van belang om de constructie enkel te exciteren in de rich-

ting van de krachtmeting, omdat anders de excitatiekracht niet volledig wordt opge-

meten. Hierdoor zal bij de bevestiging tussen de shaker en de constructie gebruik 

gemaakt worden van een dun staafje, een stinger genaamd, dat stijf is in de      

meetrichting, maar soepel in alle andere richtingen.

Het nadeel van de bevestiging aan de constructie is dat dit de meting van het      

trillingsgedrag beïnvloedt. Er zal altijd een zekere massa-, stijfheids- en dempings-

invloed zijn.

De basisconstructie van de excitator, zie figuur 2.11, is opgebouwd uit een beweeg-

bare kern die voorzien is van windingen. Deze kern wordt in een magnetisch veld 

geplaatst, zodat het systeem gebruik kan maken van de krachtwerking bekomen 

door het principe van de Bli-regel, met B de magnetische inductie, l de totale lengte 

van de windingen en i de stroom doorheen de windingen. 
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Een shaker is in staat om verschillende excitatiesignalen aan te leggen. Een over-

zicht van alle mogelijke ingangssignalen, hun classificatie en de voor- en nadelen, 

kan teruggevonden worden in de cursus “Modal Analysis Theory and Testing - P. 

Sas, W. Heylen & S. Lammens”, [14]. Wanneer in hoofdstuk 4 bij het experimenteel 

onderzoek gebruik gemaakt wordt van één van deze ingangssignalen, dan wordt 

deze daar uitgebreider behandeld. [6] [14] [16]

Impactexcitatie

Een hamerexcitatie is een type van excitatie waarbij er geen vaste verbinding is met 

de constructie. Dit heeft als voordeel dat de dynamica van de te bestuderen con-

structie niet wordt beïnvloed. Figuur 2.12 geeft een overzicht van enkele hamers die 

gebruikt kunnen worden voor verschillende toepassingen. 

De impactexcitatie, die via een krachtsensor wordt opgemeten, zorgt ervoor dat de 

structuur over een breed frequentiegebied wordt geëxciteerd. Hoe dichter de im-

pactkracht de Dirac-impuls benadert, hoe breder het geëxciteerde frequentiegebied 

Figuur 2.11: Basisconstructie van een elektro-magnetische excitator. [6] [14]

Figuur 2.12: Verschillende hamers voor een impactexcitatie. [17] 
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zal zijn. Constructies met een hoge natuurlijke eigenfrequentie worden daardoor 

geëxciteerd met een harde en lichte hamerkop. De contacttijd tussen de hamer en 

de constructie wordt zo kort mogelijk gehouden, zodat een zo breed mogelijke     

frequentieband wordt geëxciteerd. Zware hamers met een zachte kop geven een 

lange contacttijd en worden dus vooral gebruikt voor het exciteren van constructies 

met lage natuurlijke eigenfrequenties. 

Het nadeel van het gebruik van deze excitatiebron is, dat door de concentratie van 

alle energie bij een kort contact, er niet-lineariteiten en lokale vervormingen kunnen 

optreden. Daarnaast vormt een goede herhaalbaarheid van de impactkracht en   

impactpositie ook een probleem. [6] [14]

3. Sensoren

Bewegingssensoren

Om het trillingspatroon van een constructie in kaart te brengen, moet minstens één 

van de drie bewegingsparameters, i.e. verplaatsing, snelheid of versnelling, op-  

gemeten worden. In de praktijk worden meestal versnellingen opgemeten. Het    

versnellingssignaal biedt de mogelijkheid om elektronisch geïntegreerd te worden 

zodat de overige bewegingsparameters bepaald kunnen worden. Een integratie 

heeft als voordeel dat de ruis onderdrukt wordt en dit resulteert in een stabieler sig-

naal. Daarnaast heeft een accelerometer, omwille van zijn lichte uitvoering, een be-

perkte invloed op de dynamische eigenschappen van de op te meten structuur. 

De bestaande bewegingssensoren kunnen geclassificeerd worden als seismische 

sensoren of niet-seismische sensoren. Bij seismische bewegingssensoren wordt de 

relatieve beweging tussen de inwendige seismische massa en het sensorhuis op-

gemeten, om de beweging van de structuur te bepalen. Een accelerometer behoort 

tot deze categorie. Niet-seismische bewegingssensoren zijn bijvoorbeeld inductieve 

of capacitieve sensoren en rekstrookjes. [6] [14]

Krachtsensoren

De meest gebruikte krachtsensoren zijn piëzo-elektrische krachtcellen. Onder in-

vloed van de aangelegde kracht zal het piëzo-elektrisch kristal vervormen. Door  
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deze vervorming wordt er een elektrisch signaal geproduceerd dat evenredig is met 

de aangelegde kracht. [6] [14]

2.5.3 Tweede fase: Meting van input/output en schatting van de FRF 

1. Algemeen

Voor het opmeten van het ingangs- en uitgangssignaal wordt gebruik gemaakt van 

de sensoren die in voorgaande alinea’s beschreven zijn. Het doel van de volgende 

stap in het verwerkingsproces is het berekenen van de frequentie- of impuls-

responsfuncties. Hiervoor worden aangepaste schattingstechnieken aangewend die 

de invloed van stochastische en systematische fouten, zoals ruis, zo goed mogelijk 

trachten te elimineren. Daarnaast kan de betrouwbaarheid van de gemeten data 

verhoogd worden, door verschillende identieke metingen uit te voeren en het      

gemiddelde van de resultaten te bepalen. 

De meeste aangewende technieken rekenen in het frequentiegebied. Hierdoor dient 

er een transformatie van het tijdsdomein naar het frequentiedomein te worden uit-

gevoerd. Dit kan met behulp van een Fast Fouriertransformatie, of afgekort FFT.

Verdere gedetailleerdere informatie en mathematische achtergrond kan terugge-

vonden worden in meer gespecialiseerdere cursussen zoals “Modal Analysis Theory 

and Testing - P. Sas, W. Heylen & S. Lammens”, [14]. [6] [14]

2. Mogelijke fouten 

Gedurende de signaalverwerking kunnen verschillende fouten optreden. Voorbeel-

den hiervan zijn ruis van de sensoren, overload van de sensoren, etc. De twee    

belangrijkste fouten die kunnen optreden zijn aliasing en leakage. [14] [15] [16]

Aliasing

Aliasing is een fenomeen dat optreedt wanneer niet aan het bemonsteringscriterium 

van Nyquist-Shannon is voldaan. Dit criterium stelt dat de bemonsteringsfrequentie 

minimaal twee keer zo groot moet zijn als de hoogste frequentie die voorkomt in het 

te bemonsteren signaal. Wanneer hier niet aan wordt voldaan, worden de hoog-  

frequente componenten uit het te bemonsteren signaal foutief weergegeven in het 

frequentiespectrum. [14] [15] [16]

48



Leakage

Metingen worden uitgevoerd gedurende een eindige tijdsperiode. Zoals reeds ver-

meld in de tweede fase, wordt het opgemeten signaal in het tijdsdomein getransfor-

meerd naar het frequentiedomein met behulp van een Fast Fouriertransform. Deze 

transformatie veronderstelt dat het signaal gedurende de observatietijd periodisch 

verloopt. Wanneer niet aan deze conditie wordt voldaan, treedt een leakage error 

op. Het resultaat is dat een deel van de energie van een bepaalde frequentie ver-

spreid wordt over de naast gelegen frequenties. Hierdoor wordt het frequentiespec-

trum vervormd en is het niet representatief voor de uitgevoerde meting. 

De oplossing voor dit probleem is ervoor zorgen dat het signaal periodisch is en/of 

volledig wordt opgemeten binnen de observatietijd. Hoewel dit zeer eenvoudig lijkt, 

is het toch niet vanzelfsprekend om dit werkelijk te bekomen. Daarom bestaat er ook 

een andere oplossing, namelijk het gebruik van een time window. 

Een time window is een gewichtsfunctie die wordt vermenigvuldigd met de opgeme-

ten data. Deze gewichtsfunctie zorgt ervoor dat het signaal beter voldoet aan de 

vereiste van periodiciteit binnen de observatietijd voor de Fast Fouriertransformatie. 

Er bestaan verschillende time windows die gebruikt kunnen worden in verschillende 

toepassingen. In referenties [14] en [16] worden deze opgelijst en gedetailleerd  

omschreven. 

Hoewel een time window een oplossing biedt voor leakage error, is het gebruik    

ervan beter zoveel mogelijk te vermijden. Een time window zorgt namelijk in beperk-

te mate ook voor vervorming van de opgemeten data. [14] [15] [16]

2.5.4 Derde fase: Systeemidentificatie

In de derde fase worden de modale parameters bepaald op basis van de             

opgemeten frequentie- of impulsresponsfuncties uit voorgaande fase. De modale 

parameters zijn, de natuurlijke eigenfrequenties, de dempingsverhoudingen en de       

modevormen. Voor de schatting van de modale parameters bestaan verschillende 

methodes. Een korte omschrijving van de principes achter deze verschillende      

methodes kan teruggevonden worden in de cursus “Modal Analysis Theory and Tes-

ting - P. Sas, W. Heylen & S. Lammens”, [14]. [6] [14]
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2.5.5 Vierde fase: Validatie van de bekomen resultaten

In deze fase worden een aantal mathematische hulpmiddelen aangereikt die de  

resultaten uit de derde fase trachten te valideren. Deze stap in het analyseren van 

de meetresultaten biedt de mogelijkheid om de bekomen waarden, de betrouwbaar-

heid en de validiteit van het geschatte modale model te beoordelen. Geen van de 

gebruikte hulpmiddelen biedt een volledige waterdichte garantie voor de kwaliteit 

van het modale model. 

Het uitvoeren van een validatie op het bekomen modale model kan systematisch 

opgebouwd worden door gebruik te maken van drie verschillende stappen: 

- De eerste stap is eerder intuïtief en vereist nog niet het gebruik van mathemati-

sche hulpmiddelen. Een eenvoudige visuele inspectie van de modevormen of het 

vergelijken van de berekende FRF uit de geschatte modale parameters, komende 

van de systeemidentificatie fase met de opgemeten FRF, kunnen voorbeelden zijn. 

- De tweede stap maakt gebruik van mathematische hulpmiddelen om de kwaliteit 

van het geschatte model te kwantificeren. Voorbeelden van deze hulpmiddelen 

zijn: modal assurance criterium, mode participation, reciprocity, modal confidence 

factor, etc. De hulpmiddelen die gebruikt worden bij het valideren van de meetre-

sultaten tijdens het experimenteel onderzoek, worden kort aangereikt in volgende 

alinea’s.

-  De derde stap is een impliciete validatie wanneer het model gebruikt wordt in  

verdere analyses, zoals een sensitiviteitsanalyse of model updating in een eindige 

elementen-analyse, etc. 

In het uitvoeren van de experimentele modale analyse zitten nog andere validatie-

fasen vervat. Voorbeelden hiervan zijn: het uitvoeren van een calibratie op de meet-

sensoren, het controleren van het meetsignaal dat wordt uitgestuurd door de senso-

ren, etc. Ook de coherentiefunctie bij het valideren van de frequentieresponsfunctie 

is van belang. Verdere informatie hierover kan geraadpleegd worden in referenties 

[6] en [14]. 

1. Coherence Function

De frequentieresponsfunctie H(ω) kan ook bepaald worden op basis van de kruis-

correlatie tussen het excitatiesignaal f(t) en het reponssignaal x(t). 
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Vergelijking 2.29 geeft de kruiscorrelatiefunctie tussen beide signalen weer:

Rxf (τ ) = lim
T→∞

1
T

x(t )f (t + τ )dt
0

T

∫ ! ! ! ! ! ! (2.29)

Wanneer hierop de Fouriertransformatie wordt uitgevoerd, dan wordt de spectrale 

vermogendichtheid bekomen:

Sxf (ω ) = 1
2π

Rxf (τ )
−∞

+∞

∫ e− jωτdτ ! ! ! ! ! ! (2.30)

Deze correlatie- en vermogendichtheidsfuncties laten toe om H(ω) te bepalen door 

gebruik te maken van volgende verbanden:

Sfx (ω ) = H(ω )Sff (ω ) !! ! ! ! ! ! ! (2.31)

en

Sxx (ω ) = H(ω )Sxf (ω ) ! ! ! ! ! ! ! (2.32)

Omdat vergelijkingen 2.31 en 2.32 de frequentieresponsfunctie H(ω) bepalen door 

gebruik te maken van verschillende spectrale vermogendichtheidsfuncties, kan de 

consistentie van H(ω) nagegaan worden op basis van de zogenaamde coherentie-

functie. Deze functie wordt gedefinieerd als:

γ 2 =
Sxf (ω )

2

Sxx (ω )Sff (ω )
! ! ! ! ! ! ! ! (2.33)

Indien de metingen consistent zijn, dan moet de coherentie gelijk zijn aan één.

2. Modal Scale Factor (MSF) & Modal Assurance Criterion (MAC)

Modal Scale Factor en Modal Assurance Criterion zijn mathematische hulpmiddelen 

die in staat zijn om twee vectoren met elkaar te vergelijken. Veronderstel dat {X} en 

{Y} twee vectoren zijn met dezelfde lengte, dan worden MSFX/Y en MACXY berekend 

volgens vergelijkingen 2.34 en 2.35:

MSFX /Y =
X{ }*t

W[ ] Y{ }
Y{ }*t

W[ ] Y{ }
! ! ! ! ! ! ! (2.34)

MACXY =
X{ }*t

W[ ] Y{ }
2

Y{ }*t
W[ ] Y{ }( ) X{ }*t

W[ ] X{ }( ) ! ! ! ! ! (2.35)
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Superscript * duidt op de complex toegevoegde waarden en t duidt op de transpose 

van de matrix. [W] is dan weer de gewichtsmatrix, die in de meeste gevallen ge-

woonweg de eenheidsmatrix is.

De Modal Scale Factor geeft de kleinste kwadratenschatting weer van de verhou-

ding tussen de twee vectoren. De Modal Assurance Criterion is de overeenstem-

mende correlatie factor. Een MAC-waarde van één geeft weer dat desbetreffende 

vectoren identiek zijn binnen de schaalfactor. Dit wil praktisch zeggen dat de over-

eenstemmende modevormen fysiek dezelfde zijn. Een lage MAC-waarde geeft weer 

dat er geen lineaire relatie bestaat tussen beide vectoren. Meer gedetailleerde in-

formatie kan teruggevonden worden in referentie [14] en [18]. [14]

3. Mode Participation (MP)

Mode Participation drukt de bijdrage van de mode tot de totale respons op de    

aangelegde ingangsexcitatie in een bepaalde richting of vrijheidsgraad uit. MP is 

hierdoor in staat om het relatieve belang van verschillende modevormen binnen een 

bepaalde frequentieband aan te geven. Daarnaast kan ook de efficiëntie van de  

gekozen positie voor het aanbrengen van het ingangssignaal weergeven worden. 

[14]

4. Mass Sensitivity (Mass Sens)

Wanneer fictief een massa wordt toegevoegd aan de constructie in een meetpunt, 

dalen alle natuurlijke eigenfrequenties. Dit principe vormt de basis van een Mass 

Sensitivity-analysis. De gebruikte software zal met een minteken aangeven wanneer 

effectief de eigenfrequenties afnemen bij toenemende massa. Zo kunnen foutieve 

geschatte modale parameters gevonden worden. [14]

5. Mode Overcomplexity Value (MOV)

De Mode Overcomplexity Value geeft het (gewogen) percentage voor alle posities 

waar de respons wordt opgemeten weer, waar een massa toename zorgt voor een 

verlaging van de natuurlijke eigenfrequentie voor een specifieke mode. Een fysische 

modevorm geeft een MOV-waarde ongeveer één aan. Een lage MOV-waarde duidt 

op een noisy or computational mode. Deze modes kunnen verschijnen bij de sys-

teemidentificatie. De software probeert de ruis op de gemeten data te modelleren. 

[14]
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6. Mode Phase Collinearity (MPC)

De Mode Phase Collinearity-index drukt het lineaire functionele verband tussen het 

reële en imaginaire deel uit van de ongeschaalde vector van de modevorm. Voor 

een real, normal mode is een hoge waarde (>90%) vereist. Een lage waarde duidt 

op een complex mode. Dit kan afkomstig zijn van bijvoorbeeld een element dat zorgt 

voor lokale demping in de constructie, of een fout in de meting of analyse. [14]

7. Mode Phase Deviation (MPD) 

De Mode Phase Deviation is de statistische variantie van de fasehoeken voor elke 

coëfficiënt van de modevorm. Deze index duidt de spreiding van de fase van een 

modevorm aan. Voor een real, normal mode moet deze waarde praktisch 0° zijn. 

[14]
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3. ONTWERP TESTOPSTELLING

3.1 Technische doelstellingen van de testopstelling

Een belangrijk aspect van de masterproef bestaat erin een academische testopstel-

ling te ontwerpen en bouwen waarmee een reeks aan testen rond torsionele trillin-

gen kan worden uitgevoerd. Wat volgt is een opsomming van de vereiste technische 

specificaties of doelstellingen voor de opstelling:

• De opstelling zal een excitatie van een shaker met maximum kracht van 440N 

moeten kunnen opnemen.

• Er moeten drie verschillende koppelingstypes getest kunnen worden: gaande van 

een torsiestijve naar flexibele koppeling. 

• De torsiestijve koppeling moet voorzien zijn van een klemsysteem.

• Het frequentiegebied voor de testen zal beperkt blijven tussen 0 en 300Hz.

• Er moeten voldoende inerties voorzien worden om minstens een modevorm met 

twee knooppunten te bekomen.

• De inerties en torsiestijfheden moeten wijzigbaar zijn zodat het knooppunt van de 

modevorm kan verschuiven, zonder dat de eigenfrequentie van het systeem wij-

zigt.

• Er moet een systeem voorzien zijn om flexibelere koppelingstypes voor te kunnen 

spannen. 

• Er dient een constructie te worden ontworpen om de modevormen op te meten 

met behulp van naderingssensoren.

3.2 Constructie en werking

De testopstelling is opgebouwd uit twee vliegend gelagerde assen die met elkaar 

verbonden worden d.m.v. een wisselbare koppeling. Hierdoor kunnen verschillende    

koppelingstypes getest worden. Het experimenteel onderzoek voor deze master-

proef zal zich focussen op het gebruik van een KTR Radex koppeling. Dit type is 

voorzien van lamellen, maar kan algemeen beschouwd worden als een torsiestijve 

koppeling. Verder worden op de assen inerties aangebracht in de vorm van dwars-

balken, die langs weerszijden verschillende gewichten kunnen dragen en dit voor 

variabele afstanden t.o.v. de hartlijn van de as. Deze dwarsbalken zijn voorzien van 
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een kleminrichting op de as, zodat ze verschoven kunnen worden over de aslengte. 

Hierdoor worden de onderlinge asdelen langer of korter en wijzigen de torsiestijf- 

heden van het systeem.

De assen roteren niet, maar een wisselend torsiemoment wordt geïntroduceerd 

d.m.v. een shaker die bevestigd is aan het uiteinde van één van de balken. De    

bevestiging van de dwarsbalk met de shaker wordt voorzien door een stinger en  

een load cel. Een stinger is meestal een dun staafje, omdat de verbinding tussen de 

excitator en de constructie stijf moet zijn in de meetrichting en soepel in alle andere 

richtingen. Een load cel is een krachtcel of krachtsensor, die de kracht meet van het 

ingangssignaal. Met behulp van de shaker kunnen verschillende signalen opgewekt 

worden, zoals een harmonische excitatie, een algemene periodische excitatie tot 

zelfs een volledig random signaal. Een veersysteem zorgt ervoor dat de koppeling 

wordt voorgespannen. Deze voorspanning streeft een meer realistische benadering 

van de werkelijkheid na, omdat in de praktijk de rotatiebeweging van de as automa-

tisch zorgt voor een voorspanning van de koppeling. Vervolgens wordt de respons 

van het systeem opgemeten door gebruik te maken van accelerometers en induc-

tieve naderingssensoren. De gebruikte apparatuur en meetsystemen voor de expe-

rimenten worden verder in de tekst uitgebreider behandeld. De volledige constructie 

wordt uiteindelijk gemonteerd op een metalen werkbank, een zogenaamde bati. 

 

De belangrijkste ontwerpbeslissingen, berekeningen en gedetailleerde uitleg over de 

opstelling, zoals bijvoorbeeld het systeem dat de radiale lagerspeling wegwerkt, of 

hoe de modevorm kan worden opgemeten met de inductieve naderingssensoren, 

zijn terug te vinden in bijlage C. Figuur 3.1 geeft een virtueel beeld weer van de 

testopstelling ontworpen in Pro Engineer Wildfire 5. Daarnaast geven figuren 3.2, 

3.3 en 3.4 het resultaat weer na het assembleren van alle gefabriceerde en bestelde 

onderdelen van de opstelling.
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Figuur 3.1: Virtuele weergave van de ontworpen testopstelling.

Figuur 3.2: Vooraanzicht van de assemblage van de testopstelling. 
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Figuur 3.3: Bovenaanzicht van de testopstelling. 

Figuur 3.4: Zijaanzicht van de testopstelling. 
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4. EXPERIMENTEEL ONDERZOEK

4.1 Overzicht

Het doel tijdens het experimenteel onderzoek is het bestuderen van een aantal    

torsie-gerelateerde fenomenen die voorkomen in de aandrijflijn van (turbo)compres-

soren. Dit onderzoek gebeurt aan de hand van de eerder ontwikkelde academische 

testopstelling. 

- Het eerste deel van de experimentele onderzoeksfase heeft tot doel om enerzijds 

voorbereidend werk uit te voeren en anderzijds vertrouwd te raken met de testop-

stelling. Het onderzoek wordt stapsgewijs opgebouwd, zodat in een latere fase 

geen foutieve conclusies worden getrokken. Initieel worden de afzonderlijke zijden 

van de opstelling geanalyseerd met behulp van een hamerexcitatie. Hieruit worden 

de verschillende buigmodes en torsiemodes bepaald. Ook de torsiestijfheid, 

hoofdzakelijk van het asdeel gepositioneerd tussen de twee grote dwarsbalken, 

wordt bestudeerd. Tot slot wordt de relatieve nauwkeurigheid tussen beide meet-

sensoren, zowel de accelerometers als proximity probes, bepaald. De frequentie-

band voor de testen blijft beperkt van 5Hz tot 320Hz.

- Het tweede deel aan experimenten heeft het bepalen van de invloed van de shaft 

penetration factor op de respons en de modale parameters van het systeem tot 

doel. In hoofdstuk 2.4.2 is de fysische betekenis van deze factor reeds omschre-

ven. Voor deze set van experimenten wordt gebruik gemaakt van een swept sine-

excitatie. 

- Het derde deel van de onderzoeksfase heeft het bepalen van de transiënte        

resonantie-opbouw tot doel. Na het opbouwen van de configuratie, wordt met    

behulp van een sweep sine-excitatie, de eerste torsionele natuurlijke eigenfrequen-

tie bekomen. Vervolgens wordt er geëxciteerd bij deze eigenfrequentie om in het 

tijdsdomein te analyseren hoeveel cycli nodig zijn voordat de maximale amplitude 

wordt bereikt.

- Het vierde deel heeft het bestuderen van de respons van het systeem, indien de 

eerste modevorm verschuift zodat het knooppunt tot ver buiten de hub van de 

koppeling valt, tot doel. Hierbij worden de inerties en stijfheden van de opstelling 
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zo aangepast dat enkel de ligging van het knooppunt wijzigt, maar niet de eerste 

torsionele natuurlijke eigenfrequentie. Sommige dempingsvormen zijn frequentie-

afhankelijk, waardoor een extra variabele in het systeem wordt geïntroduceerd. 

4.2 Eerste deel: Voorbereidend werk 

4.2.1 Inleiding

Wanneer de verschillende fasen die uitgevoerd dienen te worden bij een experimen-

tele modale analyse aangehouden worden, is de eerste stap telkens het opbouwen 

van de volledige testopstelling. Dit is vanuit praktisch standpunt gezien het monte-

ren van de te bestuderen configuratie, het aanbrengen van alle sensoren, zowel  

accelerometers als proximity probes, het aansluiten van deze sensoren op het data-

acquisitiesysteem dat verbonden is met een analyseprogramma op de computer en 

tot slot het ingeven van dit alles in de software op de computer. De gebruikte appa-

ratuur zal iets uitgebreider besproken worden in volgende paragraaf. 

Wanneer de sensoren bevestigd zijn op de constructie en hun posities ingegeven   

in de computer, wordt overgegaan naar de calibratie voor het bepalen van hun ge-

voeligheidswaarden. Initieel wordt een impact test uitgevoerd met behulp van een 

hamerexcitatie op beide afzonderlijke zijden van de opstelling. Dit wil praktisch zeg-

gen, dat telkens één vliegend gelagerde as voorzien van zijn twee inerties in de 

vorm van dwarsbalken en één koppelingshelft, getest wordt. 

4.2.2 Bepaling gevoeligheidswaarden van de sensoren

De meetsensoren die gebruikt worden voor de impact testen zijn enerzijds accele-

rometers van het merk Brüel & Kjær type 4524-B en anderzijds de inductieve       

naderingssensoren van het merk Shinkawa type FL-202F08L-M2-00-06-10, voor-

zien van type FK-202F1 omvormers. Hoe de naderingssensoren de modevorm 

trachten te detecteren wordt uitgelegd in bijlage C hoofdstuk 1.5.9. Daarnaast wordt 

voor het opmeten van de ingangsexcitatie gebruik gemaakt van een krachtsensor 

van het merk Dytran type 1051C. De technische specificaties van de gebruikte 

(meet)apparatuur zijn bijgevoegd in bijlage D.

Het inlezen van de gevoeligheidswaarden van de accelerometers gebeurt automa-

tisch, omdat deze voorzien zijn van een Transducer Electronic Data Sheet (=TEDS). 
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De naderingssensoren maken geen gebruik van dit systeem, waardoor de gevoelig-

heidswaarden handmatig dienen te worden ingevoerd. Deze waarde is sterk afhan-

kelijk van zowel het materiaal als de oppervlakte van het onderdeel naar waar de 

sensor gericht is. Hoe de bepaling van de sensitiviteitswaarden wordt uitgevoerd, is 

weergegeven in bijlage E.

4.2.3 Impact testen op beide afzonderlijke zijden van de opstelling

Het doel van deze testen is enerzijds vertrouwd raken met de opstelling, zodat de 

verschillende buigmodes en torsiemodes geanalyseerd worden en anderzijds het 

bepalen van de torsiestijfheid, hoofdzakelijk van het asdeel gepositioneerd tussen 

de twee grote dwarsbalken. Daarnaast kan de relatieve nauwkeurigheid tussen  

beide meetsensoren, zowel de accelerometers als proximity probes, bepaald wor-

den. Deze vergelijking wordt uitgevoerd om na te gaan of de accelerometers, die 

eenvoudiger in gebruik zijn, in staat zijn om even nauwkeurige metingen te beko-

men dan de proximity probes. De frequentieband voor de testen blijft beperkt van 

5Hz tot 320Hz. 

Omdat het eerste deel van de experimentele fase voornamelijk voorbereidend werk 

omvat, worden deze initieel uitgevoerde taken en testen in bijlage F geplaatst. Hierin 

worden eerst de configuraties die getest worden aangehaald, om vervolgens de 

voorstelling van de opgebouwde overeenstemmende geometrie in de software voor 

te stellen. Daarnaast worden de resultaten van de verschillende configuraties voor 

de verschillende zijden van de opstelling beschreven. Hierbij wordt voornamelijk de 

aandacht gelegd bij het selecteren van de juiste eigenfrequenties van het systeem, 

op basis van de reeds besproken mathematische validatiemiddelen uit hoofdstuk 

2.5.5. Tot slot wordt er besloten om voor de volgende testen uitsluitend gebruik te 

maken van accelerometers. Meer informatie hierover kan teruggevonden worden in 

bijlage F hoofdstuk 1.4.

4.3 Tweede deel: Invloed shaft penetration factor

4.3.1 Inleiding

Het tweede deel van de experimentele fase heeft het bestuderen van mogelijke   

torsiestijfheids- en dempingswijziging van de volledige opstelling, bij het aanpassen 

van de shaft penetration factor, tot doel. Hiervoor worden de koppelingshelften aan 
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elkaar gemonteerd zonder gebruik te maken van het lamellen-pakket. Zo wordt de 

mogelijke invloed van de lamellen op de stijfheid en demping uitgesloten. Door het 

variëren van de klemkracht van de hub op de as, op basis van de wijziging van de 

spanmomenten van de vier M8-bouten met een sterkteklasse van 12.9, wordt de 

shaft penetration factor aangepast. Alvorens over te gaan tot het bovenstaand    

omschreven onderzoek, wordt de invloed van de klemkracht van de bouten, die de 

twee flenzen van de koppelingshelften axiaal met elkaar verbinden, op de demping 

onderzocht. 

Bij de identificatie van het systeem met een welomschreven configuratie wordt    

gebruik gemaakt van een swept sine-excitatie of ook bekend onder de naam sine 

sweep-excitatie als ingangssignaal. Een swept sine of sine sweep is, zoals de term 

al aanduidt, een sinusfunctie waarvan de amplitude kan ingesteld worden op een 

bepaalde waarde, terwijl de frequentie continue verhoogd of verlaagd wordt binnen 

het vooropgestelde bereik. De spanning van de shaker kan geprogrammeerd wor-

den over het gedefinieerde frequentiebereik, zodat telkens de amplitude wordt aan-

gepast. Technische informatie over de gebruikte shaker kan teruggevonden worden 

in bijlage D.5. De swept sine-excitatie wordt telkens herhaald met vier verschillende 

amplitudes om eventueel niet-lineair gedrag te identificeren. De aangelegde span-

ningen voor de testen zijn 0,5V, 1V, 1,5V en 2V. De amplitude van 2V wordt voor-

namelijk gebruikt om de hoge dynamische startkoppels bij de aandrijflijn van een 

turbocompressor te simuleren, zoals omschreven in de probleemstelling.

Het frequentiebereik voor het tweede deel wordt verkleind van 5Hz tot 115Hz. De 

eerste en tweede torsionele eigenfrequentie vallen binnen dit bereik en de tijdsduur, 

nodig voor het uitvoeren van de metingen, wordt zo significant verkort. 

In hoofdstuk 4.2.2. worden alle mathematische hulpmiddelen voor de validatie van 

de bekomen resultaten per uitgevoerde test bijgevoegd in bijlage F en uitvoerig   

besproken. Omdat de afzonderlijke rapportering van alle mathematische hulp-   

middelen voor dit tweede gedeelte aan experimenten ons te ver zou afleiden van de 

essentie, wordt er besloten om dit achterwegen te laten. De analyse van de beko-

men resultaten op basis van de visualisatie van de modevormen en de mathemati-

sche hulpmiddelen wordt telkens in de achtergrond uitgevoerd, zodat geen foutieve 

resultaten worden meegenomen in de besluitvorming. De uiteindelijke rapportering 
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gebeurt op basis van de bekomen FRF’s en indien nodig ter verduidelijking wordt 

extra informatie ter beschikking gesteld.

4.3.2 Algemene configuratie & geometrie in de software

Figuur G.1 geeft een overzicht van de posities en benaming van de accelerometers 

geplaatst op de structuur. De accelerometers van het merk Brüel & Kjær type 4524-

B die gebruikt worden bij het uitvoeren van de impact testen, hebben een beperkte 

measurement range van 0m/s2 tot 500m/s2. Experimenteel wordt ondervonden dat 

de versnellingen die optreden vele malen groter zijn dan deze die de sensoren kun-

nen opmeten. Vandaar worden de accelerometers vervangen door deze van het 

merk Dytran type 3023A2H. Deze sensoren hebben een gevoeligheid die een factor 

tien lager ligt, maar bezitten een measurement range van 0m/s2 tot 5000m/s2 en zijn  

bijgevolg in staat de optredende versnellingen op te meten. Figuur G.2 geeft de   

geometrie van de opstelling in de gebruikte LMS Test.lab-software weer. Het belang 

van de ruimtelijke positie van de accelerometers in de vorm van een geometrie in de 

software, ligt in de visualisatie van de modevormen. 

 

De algemene configuratie voor het tweede, derde en vierde deel van de onder-

zoeksfase, bestaat uit een symmetrische opstelling van beide afzonderlijke zijden. 

Een grafische weergave is voorgesteld in figuur G.3. De afstand van zowel de     

linker- als rechterzijde tussen het uiteinde van de koppelingshelft en de eerste 

dwarsbalk bedraagt 202mm. De balk zelf heeft een breedte van 20mm. Tussen de 

twee balken bedraagt de afstand 166mm. De gewichten in de vorm van 10 schijfjes 

van 48gram met een M8x100 bout worden opnieuw bevestigd langs weerszijden op 

een afstand van 100mm van de hartlijn van de as. De statische voorspanning, die 

d.m.v. het veersysteem wordt aangelegd, zorgt ervoor dat de constructie niet in 

staat is om te kantelen. De gerealiseerde voorspankracht bedraagt 73.5N, wat    

omgerekend via de hefboomarm rotationeel 18,4Nm bedraagt. De statische voor-

spanning moet groter zijn dan de amplitude van de dynamische excitatie, waardoor 

er geen negatieve koppels ontstaan. Dit fenomeen is bekend in de literatuur onder 

de naam torque reversal. De negatieve koppels kunnen zorgen voor het loskomen 

en bijgevolg bewegen van de spie in de speling met de spiebaan. Verder worden de 

M10-bouten voor de kleminrichting van de dwarsbalken op de as aangehaald met 

een spanmoment van 40Nm. Voor de M8x100-bouten, die de gewichten dragen, 

wordt de waarde 17Nm gehanteerd. De shaker, die zorgt voor de excitaties van het 

systeem, wordt via een stinger en een krachtcel aan het uiteinde van één van de 

dwarsbalken bevestigd, zoals zichtbaar is op figuur 3.4. De spanmomenten van de 
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andere bouten, voor het bevestigen van de hub op de as of voor het bevestigen van 

de twee flenzen van de hubs tegen elkaar, bepalen de verschillende configuraties 

en worden telkens aangegeven bij de verwerking van de testen.

Om de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de meetresultaten te vergroten, worden 

telkens drie afzonderlijke swept sine-excitaties aangelegd per configuratie en per 

excitatieniveau. De software berekent nadien de gemiddelde frequentierespons-

functie uit.

4.3.3 Invloed van de klemkracht van de flensbouten

1. Eerste configuratie: “Hub Tight 25Nm - Flange Tight 17Nm” 

Bij de eerste configuratie worden de vier M8-bouten, sterkteklasse 12.9, voor de 

kleminrichtingen van de twee koppelingshelften op de as stevig aangehaald met een 

spanmoment van 25Nm. De vier M8-bouten, sterkteklasse 8.8, voor het bevestigen 

van de flenzen van de twee koppelingshelften tegen elkaar, worden aangehaald met 

een moment van 17Nm. Deze configuratie wordt vereenvoudigd aangeduid als “Hub 

Tight 25Nm - Flange Tight 17Nm”. Op figuur G.4 worden de FRF’s voor de vier ver-

schillende aangelegde amplitudes uitgezet. 

2. Analyse eerste configuratie  

- De eerste pieken duiden op de rigid body mode, waarbij de hele constructie een 

rotatiebeweging maakt t.o.v. de grond. Deze mode wordt mede bepaald door de 

gekozen veren. De veren hebben een zo laag mogelijke stijfheid, waardoor voor 

een ontkoppeling wordt gezorgd t.o.v. de hogere torsiemodes. De verschuiving van 

de eerste pieken, optredend tussen de 7Hz en 10Hz, mag buiten beschouwing  

gelaten worden. De uitwijkingen van het ingangssignaal, voortgebracht door de 

shaker, zijn te groot bij deze lage frequenties. Dit zorgt voor een niet-lineariteit in 

het veersysteem. 

- De tweede reeks pieken, vertrekkend van de linkerzijde, stelt de eerste torsionele 

natuurlijk eigenfrequentie voor. Hierbij roteren de linker- en rechterzijde van opstel-

ling in tegengestelde richting. Omwille van de symmetrische opstelling bevindt het 

knooppunt van de modevorm zich ter hoogte van de twee flenzen van de koppe-

ling. Naarmate de door de shaker geleverde kracht groter wordt, daalt de waarde 

van de frequentie. In dit geval mag de verschuiving niet buiten beschouwing gela-

ten worden, omdat de uitwijkingen hier niet te groot zijn. Alles wijst dus in de rich-
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ting van een wijziging van de dynamische stijfheid. De dempingswaarden, bepaald 

via de LMS.testlab-software, geven een damping ratio tussen 2,5% en 3,5% aan.

- De pieken die optreden rond 87Hz, stellen een laterale buigmode van het as-    

gedeelte waarop de koppelingshelft is bevestigd in het horizontale vlak voor. Deze 

buigmode wordt bijgevolg verder buiten beschouwing gelaten.

- De vierde reeks van pieken stelt de tweede torsionele eigenfrequentie van het sys-

teem voor. Deze treden op rond de 97Hz. Uit voorgaande impact testen blijkt dat 

de eerste torsionele eigenfrequenties voor één zijde van de opstelling in de lijn  

liggen van 97Hz. Deze waarde wordt dus teruggevonden onder de vorm van de 

tweede torsionele eigenfrequentie van de volledige opstelling, wat logisch is. Hoe-

wel de gegevens op figuur G.3. aangeven dat de frequentie niet wijzigt naarmate 

de kracht wordt vergroot, daalt de frequentie wel degelijk. De daling over de vier 

verschillende krachtgroottes bedraagt 0,6Hz en is dus veel minder uitgesproken 

dan bij de eerste torsiemode. De dempingswaarden, bepaald via de LMS.testlab-  

software, geven een damping ratio tussen 0,5% en 1% aan.

- De vijfde reeks van pieken in de buurt van 105Hz vormt visueel een combinatie 

van een buigmode in het verticale vlak en de tweede torsiemode. Doordat beide 

modes relatief dicht bij elkaar liggen, geven de MAC-waarden een correlatie aan 

van 20%. Dit duidt op een beduidende fysische participatie van de tweede torsie-

mode in de laterale buigmode.

3. Tweede configuratie: “Hub Tight 25Nm - Flange Loose 10Nm” 

Bij de tweede configuratie blijven de vier M8-bouten, sterkteklasse 12.9, voor de 

kleminrichtingen van de twee koppelingshelften op de as aangehaald met een   

moment van 25Nm, waardoor de shaft-hub interface ongewijzigd blijft. De vier     

M8-bouten, sterkteklasse 8.8, voor het bevestigen van de flenzen van de twee   

koppelingshelften tegen elkaar, worden aangehaald met een moment van 10Nm. 

Deze configuratie wordt aangeduid als “Hub Tight 25Nm - Flange Loose 10Nm”.

4. Analyse tweede configuratie  

Bij de analyse van de tweede configuratie wordt de focus gelegd bij de torsionele 

modes, zijnde de pieken rond 42Hz en 97Hz. Figuur G.5 geeft de vier FRF’s voor de 

verschillende excitaties weer. Voor de eerste torsiemode daalt de eigenfrequentie 

weer naarmate de excitatiekracht vergroot en dit in dezelfde mate als bij de eerste 
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configuratie. Ook de dempingswaarden liggen in dezelfde lijn als deze bij de eerste 

configuratie. Dezelfde conclusies worden ook getrokken voor de tweede torsiemode.

5. Derde configuratie: “Hub Tight 25Nm - Flange Loose 5Nm” 

Bij de derde configuratie blijven opnieuw de vier M8-bouten, sterkteklasse 12.9, voor 

de kleminrichtingen van de twee koppelingshelften op de as aangehaald met een 

spanmoment van 25Nm. De vier M8-bouten, sterkteklasse 8.8, voor het bevestigen 

van de flenzen van de twee koppelings-helften tegen elkaar, worden aangehaald 

met een moment van 5Nm. Deze configuratie wordt aangeduid als “Hub Tight 25Nm 

- Flange Loose 5Nm”.

6. Analyse derde configuratie  

Op figuur G.6 worden de resultaten voor de derde configuratie weergegeven. De 

eigenfrequentie van de eerste torsiemode daalt ook hier weer naarmate de in-

gangsexcitatie vergroot. De daling ligt in dezelfde lijn als bij de twee voorgaande 

configuraties. Er is in tegenstelling tot de tweede configuratie wel een lichte stijging 

van de demping waarneembaar. Dezelfde conclusies worden ook getrokken voor de 

tweede torsiemode. De eigenfrequentie daalt naarmate de excitatie groter wordt en 

de demping neemt in kleine mate toe. 

7. Vergelijking en conclusie voor de drie verschillende configuraties

Wanneer de waarden van de verschillende configuraties worden vergeleken met 

elkaar in tabel 4.1, blijkt dat de wijziging van de klemkracht van de bouten, die de 

twee flenzen van de koppelingshelften axiaal met elkaar verbinden, slechts een 

kleine invloed heeft op zowel frequentie als demping. 

Tabel 4.1: Overzicht van de invloed van de klemkracht van de flensbouten op de 

respons van het systeem.  
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4.3.4 Invloed van de shaft penetration factor

1. Inleiding

De algemene configuratie, waarbij de twee zijden van de opstelling volledig symme-

trisch zijn uitgevoerd en waarbij het lamellen-pakket verwijderd is, blijft initieel be-

houden voor het bestuderen van de invloed van de klemkracht van de hub op de as. 

Deze klemkracht bepaalt immers de shaft penetration factor. De vier M8-bouten, 

sterkteklasse 8.8, voor het bevestigen van de flenzen van de twee koppelingshelften 

tegen elkaar, worden aangehaald met een moment van 17Nm. Enkel het span- 

moment van de vier M8-bouten, sterkteklasse 12.9, voor de twee kleminrichtingen 

van de koppelingshelften op de as worden nog aangepast. Voor de eerste configu-

ratie worden deze bouten stevig aangehaald met een spanmoment van 25Nm. Deze 

configuratie wordt aangeduid met “Shaft-Hub Tight 25Nm”. Voor de tweede configu-

ratie worden de spanmomenten gewijzigd naar 5Nm. Hiervoor luidt de naam “Shaft-

Hub Loose 5Nm”. Dit gebeurt door eerst de bouten volledig los te draaien, om na-

dien met een momentsleutel het juiste spanmoment aan te brengen. Het doel achter 

dit patroon is om steeds op dezelfde flank van de hysteresislus terecht te komen. De 

bout-moerverbinding bezit namelijk in de meeste gevallen een hysteresis tussen het 

spanmoment en de geleverde klemkracht. Voor de derde configuratie worden de 

bouten volledig losgezet, en bedraagt het spanmoment voor elke bout dus symbo-

lisch 0Nm. De naam voor deze configuratie wordt bijgevolg “Shaft-Hub Loose 0Nm”.

Voor het analyseren van de invloed van de shaft penetration factor op de respons 

van het systeem, valt de focus hoofdzakelijk op de eerste torsiemode. De eerste 

torsiemode is namelijk zeer gevoelig voor deze factor gezien de bepalende stijfheid 

gewijzigd wordt. Het frequentiedomein blijft hierdoor beperkt van 25Hz tot en met 

65Hz. Dit heeft ook als voordeel dat de tijdsduur voor het uitvoeren van de experi-

menten aanzienlijk verkort wordt. Bij elke configuratie wordt een sweep up en sweep 

down na elkaar verwezenlijkt. Verdere informatie hierover kan teruggevonden    

worden in volgende paragraaf.

2. Sweep up en down

Elke configuratie voor het bestuderen van de invloed van de shaft penetration factor 

op de respons van het systeem, wordt geanalyseerd met behulp van een sweep up- 

en sweep down-excitatie. Bij een sweep up loopt de frequentie van de ingangsexci-

tatie op, vertrekkend vanaf de laagst tot aan de hoogst ingestelde frequentie. Bij de 

sweep down is dit proces omgekeerd. Door gebruik te maken van deze twee      
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verschillende excitatietechnieken kunnen mogelijke verlagingen of verhogingen van 

de torsionele natuurlijke eigenfrequenties ten gevolge van niet-lineariteiten, zoals 

bijvoorbeeld stijfheidsvariaties, binnen een excitatieniveau achterhaald worden. 

Praktisch wordt op zoek gegaan naar de zogenaamde “sprong” in de FRF. Figuren 

4.2 en 4.3 geven een grafische voorstelling van dit fenomeen weer. 

Op de abscis van figuur 4.2 wordt de genormaliseerde excitatiefrequentie weerge-

geven, terwijl op de ordinaat de verhouding van de versnelling t.o.v. de excitatie-

kracht wordt uitgedrukt. De FRF voor een systeem met een dalende stijfheids-     

karakteristiek is weergegeven voor verschillende aangegeven dempingswaarden. 

De blauwe curve stelt de theoretisch bepaalde FRF weer, terwijl de rode en groene 

curves de FRF’s aangeven die bekomen worden door respectievelijk een sweep up- 

en sweep down-excitatie. De groene en rode curve geven de daadwerkelijk opge-

meten FRF’s weer, waarop mooi de “sprong” zichtbaar is. Voor een systeem met 

een dalende stijfheidskarakteristiek, is de eigenfrequentie bekomen uit de sweep 

up-excitatie groter dan de sweep down-excitatie. De voornaamste reden voor deze 

“sprong” in de praktijk is, dat er geen twee amplitudes bestaan bij één excitatiefre-

quentie in het links overhangende deel van de FRF. 

Figuur 4.3 geeft een meting van Atlas Copco weer, die duidt op de niet-lineaire stijf-

heid bij de speling tussen de tandflanken van twee tandwielen in het geval er ratel 

optreedt. Op de abscis wordt het toerental van één tandwiel uitgedrukt, terwijl op de 

ordinaat een maat voor de gemeten torsietrillingen van het tandwiel wordt weerge-

geven. De groene en rode curve stellen een tandwielpaar met rechte vertanding 

Figuur 4.2: Amplitude-respons curves voor een verslappende niet-lineariteit: variatie 

van de amplitude van de respons voor verschillende dempingsverhoudingen. [22]
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voor, terwijl de blauwe en roze curve een tandwielpaar met schuine vertanding af-

beelden. De rode en roze curve duiden op een sweep up-excitatie, terwijl de groene 

en blauwe verwijzen naar een sweep down-excitatie. De “sprong” die optreedt bij 

een variërende stijfheid is hierop mooi waarneembaar.

Verdere informatie over dit optredend fenomeen kan teruggevonden worden in    

referentie [19].

3. Waarnemingen eerste configuratie: “Shaft-Hub Tight 25Nm”

Op figuur G.7 worden de vier FRF’s, bekomen door de vier verschillend aangelegde 

excitatieniveaus d.m.v. een sweep up, weergegeven. Uit het bestuderen van de  

eerste torsionele eigenfrequentie wordt vastgesteld dat naarmate de ingangsexcita-

tie stijgt, de eigenfrequentie daalt. De daling over de vier amplitudes bedraagt 

3,2Hz. Bij het analyseren van de dempingswaarden wordt vastgesteld dat eerst de 

demping toeneemt om vervolgens terug af te nemen. De resultaten blijken ook min 

of meer in dezelfde lijn te liggen als deze uit figuur G.4. Toch bestaat een klein    

verschil op beide metingen, waardoor het aangewezen is om telkens een nieuwe 

referentiemeting te nemen.

Op figuur G.8 worden de vier FRF’s, bekomen door de vier verschillend aangelegde 

excitatieniveaus d.m.v. een sweep down, weergegeven. Uit de waarneming van de 

resultaten wordt vastgesteld dat ze dezelfde zijn als bij de sweep up-excitaties. 

Figuur 4.3: Illustratie van het “sprong”-fenomeen in de respons van een tandwiel-

paar met speling tussen de twee tandflanken. [Eigendom van Atlas Copco Airpower]
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Een laatste vergelijking die wordt uitgevoerd, is het analyseren van het verschil   

tussen de sweep up- en sweep down-excitaties voor elke krachtgrootte of excitatie-

niveau afzonderlijk. Met behulp van figuur G.9 wordt waargenomen dat de FRF’s, 

ongeacht welk excitatieniveau, in goede mate samenvallen.

4. Conclusie eerste configuratie

Uit figuren G.7 en G.8 wordt vastgesteld dat naarmate de ingangsexcitatie stijgt, de 

eigenfrequentie daalt. Omdat de inerties van het systeem niet wijzigen, ligt de torsie-

stijfheid van het asdeel waar de koppelingshelft op gemonteerd is aan de basis van 

deze verschuiving. Hieruit wordt bijgevolg geconcludeerd dat naarmate de ingangs-

excitatie stijgt, de torsiestijfheid daalt. Uitgaand van de hypothese uit de probleem-

stelling, begint een klein deel van de as onder de hub van de koppeling los te ko-

men. Hierdoor neemt de shaft penetration factor een kleine waarde aan en vertoont 

de as in de koppelingshelft een kleine hoeveelheid micro fretting. Micro fretting 

wordt gedefinieerd als een kleine relatieve verplaatsing in de grootteorde van enkele 

microns van twee contactoppervlakken onder belasting. 

Vervolgens wordt de dempingswijziging voor de vier excitatieniveaus bestudeerd. 

Wanneer de hypothese van micro fretting weer wordt aangehouden, dan stijgt in 

normale omstandigheden de demping naarmate het excitatieniveau groter wordt. 

Wanneer de resultaten van de demping geanalyseerd worden, blijkt de variatie    

onlogisch te zijn. Algemeen geweten is dat demping een zeer gevoelige parameter 

is, zoals referentie [21] weergeeft. Hierdoor wordt geconcludeerd dat de onlogische 

dempingsvariatie waarschijnlijk niet te wijten is aan een fysisch optredend feno-

meen, maar eerder aan de modale parameterschatting in de software. Voor deze 

resultaten wordt er dus niet op zoek gegaan naar een fysische verklaring. [20]

Tot slot wordt uit de vaststellingen bij figuur G.9 geconcludeerd dat het systeem 

geen variërende stijfheid bezit tijdens een bepaald excitatieniveau. Een voorbeeld 

van een variërende stijfheid is het gear rattle phenomena uit figuur 4.3. 

5. Waarnemingen tweede configuratie: “Shaft-Hub Loose 5Nm”

Op figuur G.10 worden de vier FRF’s, bekomen door de vier verschillend aangeleg-

de excitatieniveaus d.m.v. een sweep up, weergegeven. Wanneer de eerste torsio-

nele eigenfrequentie wordt bestudeerd, wordt geconcludeerd dat naarmate de     
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ingangsexcitatie stijgt, de eigenfrequentie opnieuw daalt. De daling over de vier  

amplitudes bedraagt in dit geval 5,4Hz. Deze frequentiedaling is opmerkelijk veel. 

Bij het analyseren van de dempingswaarden wordt vastgesteld dat de demping   

significant toeneemt bij toenemende excitatiekracht. In vergelijking met de eerste 

configuratie zijn er voor de hogere excitatieniveaus zelfs stijgingen met 10% van de 

demping waarneembaar.

Op figuur G.11 worden vervolgens de vier FRF’s, bekomen door de vier verschillend 

aangelegde excitatieniveaus d.m.v. een sweep down, weergegeven. Dezelfde vast-

stellingen worden wederom gemaakt zoals bij de sweep up-excitaties. 

Tot slot wordt een vergelijking uitgevoerd waarbij het verschil tussen de sweep up- 

en sweep down-excitaties voor elke krachtgrootte afzonderlijk wordt geanalyseerd. 

Met behulp van figuur G.12 wordt waargenomen dat de FRF’s, ongeacht welk exci-

tatieniveau, in goede mate samenvallen. Kleine verschillen zijn waarneembaar, 

maar de typische “sprong” uit paragraaf “sweep up en down” blijft uit. 

6. Conclusie tweede configuratie

Uit figuren G.10 en G.11 wordt vastgesteld dat naarmate de ingangsexcitatie stijgt, 

opnieuw de eerste torsionele eigenfrequentie daalt. De daling in torsiestijfheid is te 

wijten aan een groter asgedeelte onder de koppelingshelft dat in staat is om een 

relatieve verplaatsing te verrichten t.o.v. de koppelingshelft. De shaft penetration 

factor alsook het aandeel van micro fretting is vergroot door het losser zetten van de 

koppelingshelft op de as. Dit laatste fenomeen is duidelijk zichtbaar door de grote 

hoeveelheid demping die geïntroduceerd wordt in de respons van de eerste torsie-

mode. Opmerkelijke stijgingen van meer dan 10% in dempingswaarde zijn waar-

neembaar.

Tot slot wordt uit de vaststellingen bij figuur G.12 geconcludeerd dat het systeem 

geen variërende stijfheden vertoont binnen één bepaald excitatieniveau. Dit geeft 

opnieuw aan dat de twee flanken, respectievelijk van de spie en de spiebaan, tegen 

elkaar gepositioneerd blijven. 
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7. Waarnemingen derde configuratie: “Shaft-Hub Loose 0Nm”

Op figuur G.13 worden de vier FRF’s, bekomen door de vier verschillend aangeleg-

de excitatieniveaus d.m.v. een sweep up, weergegeven. Het frequentiebereik wordt 

aangepast van 15Hz t.e.m. 65Hz. Bij het analyseren van de eerste torsionele eigen-

frequentie, wordt geconcludeerd dat naarmate de ingangsexcitatie stijgt, eerst de 

eigenfrequentie daalt en vervolgens dezelfde blijft voor de drie overige excitatie-  

niveaus. De daling over de vier amplitudes bedraagt ongeveer 6,7Hz. Dit is opnieuw 

een opmerkelijke frequentiedaling. Uit de analyse van de dempingswaarden wordt 

vastgesteld dat de demping initieel significant toeneemt bij toenemende excitatie-

kracht, maar bij de drie laatste krachtgroottes praktisch constant blijft. 

Vervolgens worden op figuur G.14 de vier FRF’s, bekomen door de vier verschillend 

aangelegde excitatieniveaus d.m.v. een sweep down, weergegeven. Dezelfde 

waarnemingen worden bekomen bij het analyseren van de eerste torsionele eigen-

frequentie. Er treedt wel een kleinere frequentiedaling op t.o.v. de sweep up-excita-

tie. De dempingswaarden nemen toe naarmate de excitatiekracht groter wordt, maar 

de exacte waarden komen in mindere mate overeen met de waarden bekomen door 

de sweep up-excitatie.

Tot slot wordt een vergelijking uitgevoerd, zichtbaar in figuur G.15, waarbij het     

verschil tussen de sweep up- en sweep down-excitaties voor elke krachtgrootte   

afzonderlijk wordt geanalyseerd. Hierbij is duidelijk waarneembaar dat voor het    

excitatieniveau van 0,5V de twee FRF’s niet mooi samenvallen. De eerste torsionele 

eigenfrequentie is ongeveer 3Hz lager bij de sweep down-excitatie. Toch blijft de 

“sprong”, omschreven in paragraaf “sweep up en down”, uit. Dezelfde waarneming 

wordt deels geconstateerd voor het volgende excitatieniveau. De invloed is in dit 

geval wel beperkter. Voor de twee grootste ingangsexcitaties wordt vastgesteld dat 

er niet beduidend sprake is van een optredende niet-lineariteit binnen één excitatie-

niveau, zoals bijvoorbeeld ratel. De kleine dynamische excitatie is trouwens niet  

voldoende groot om de statische voorspanning te overwinnen, waardoor er ook 

geen ratel tussen de spie en spiebaan verwacht wordt. 

8. Conclusie derde configuratie 

Uit figuren G.13 en G.14 wordt geconstateerd dat naarmate de ingangsexcitatie 

stijgt, eerst de eigenfrequentie daalt en vervolgens dezelfde blijft voor de drie      
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overige excitatieniveaus. De daling in torsiestijfheid duidt op het groter worden van 

het asgedeelte onder de koppelingshelft dat in staat is om een relatieve verplaatsing 

te verrichten t.o.v. de koppelingshelft. Bij de drie hoogste excitatieniveaus is het vol-

ledige asgedeelte onder de koppelingshelft in staat om vrij te bewegen. Het torsie-

moment van de as wordt bijgevolg overgedragen via de spieverbinding naar de 

koppeling. De shaft penetration factor heeft bijgevolg zijn maximale waarde bereikt. 

De hypothese van micro fretting staaft volledig de conclusie van de shaft penetration 

factor. Door het losser zetten van de koppelingshelft op de as, wordt er meer dem-

ping geïntroduceerd in de eerste torsiemode. Omdat het volledige asgedeelte onder 

de hub slip vertoont, moet de demping dezelfde blijven, wat in dit geval zo is. 

Tot slot wordt uit de vaststellingen bij figuur G.15 geconcludeerd dat het systeem 

voor het laagste excitatieniveau een duidelijk verschil vertoont. Toch treedt de 

“sprong”, omschreven in paragraaf “sweep up en down”, niet op. Dit verschil wijst in 

de richting van een grensgeval tussen een volledig losse en nog licht vaste passing. 

Verder onderzoek is nodig om hierover uitsluitsel te geven. Bij de drie hoogste     

excitatieniveaus zijn kleine verschillen waarneembaar en bijgevolg ook verwaar-

loosbaar. Hierdoor wordt opnieuw besloten dat er geen veranderende stijfheden  

optreden bij een bepaald excitatieniveau.

9. Overzicht van de drie bestudeerde configuraties

Tabel 4.4 geeft een globale samenvatting weer van de bekomen resultaten voor het 

bestuderen van de invloed van de shaft penetration factor op de respons van het 

systeem. Op dit overzicht is duidelijk de frequentiedaling alsook de dempingstoe-

name per excitatieniveau te herkennen, naarmate de klemkracht van de hub op as 

gereduceerd wordt.

Tabel 4.4: Globaal overzicht van de bekomen waarden van de eerste, tweede en 

derde  configuratie bij het bestuderen van de invloed van de shaft penetration factor. 
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Om het belang van de demping, d.m.v. een losse of vast passing, op de dynamische 

versterkingsfactor weer te geven, worden de verschillende configuraties per excita-

tieniveau met elkaar vergeleken. Figuren G.16, G.17, G.18 en G.19 stellen deze 

vergelijkende studie voor. Hierop is duidelijk te constateren dat naarmate de dem-

ping door micro fretting stijgt, logischerwijs de dynamische versterkingsfactor daalt. 

De frequentiedaling t.g.v. de shaft penetration factor is tevens ook goed waarneem-

baar. 

10. Controle 

Experimentele validatie door een vierde configuratie

Om enige experimentele controle op voorgaande conclusies uit te voeren, wordt een 

vierde configuratie bestudeerd. Bij deze configuratie blijft de algemene symmetrisch 

opstelling van het tweede deel, omschreven in hoofdstuk 4.3.2, behouden. De vier 

M8-bouten, sterkteklasse 8.8, voor het bevestigen van de flenzen van de twee    

koppelingshelften tegen elkaar, worden aangehaald met een moment van 17Nm. 

Enkel het spanmoment van de vier M8-bouten, sterkteklasse 12.9, voor de twee 

kleminrichtingen van de koppeling op de as worden nog aangepast. De bouten voor 

de koppelingshelft op de linkerzijde van de opstelling worden aangehaald met 5Nm. 

Het spanmoment voor de bouten van de koppelingshelft op de rechterzijde bedraagt 

25Nm. De controle is in staat de conclusies te bevestigen, indien de eerste torsione-

le eigenfrequentie en bijhorende dempingswaarde binnen de waarden vallen van de 

eerste en tweede configuratie. De eerste configuratie wordt aangegeven als “Shaft-

Hub Tight 25Nm” en de tweede configuratie als “Shaft-Hub Loose 5Nm”.  

Op figuur G.20 worden de vier FRF’s, bekomen door de vier verschillend aangeleg-

de excitatieniveaus d.m.v. een sweep up, weergegeven. Een sweep down-excitatie 

is op deze configuratie niet uitgevoerd, omdat voorgaande paragrafen aangeven dat 

er praktisch geen verschil is tussen een sweep up- en down-excitatie. Uit het bestu-

deren van de eerste torsionele eigenfrequentie wordt wederom vastgesteld dat 

naarmate de ingangsexcitatie stijgt, de eigenfrequentie daalt. Uit de dempings-

waarden wordt geconstateerd dat de demping toeneemt bij een toenemend excita-

tieniveau. Tabel 4.5 geeft een overzicht van de eerste torsionele eigenfrequenties en 

bijhorende dempingswaarden voor de eerste, derde en vierde configuratie.
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Conclusie experimentele validatie

Hieruit wordt geconcludeerd dat de waarde voor de torsionele eigenfrequentie en de 

demping van configuratie vier steeds tussen de eerste en tweede configuratie ge-

vestigd is, waardoor de conclusies getrokken in voorgaande paragrafen bevestigd 

worden.

Validatie door manuele berekening

Een manuele berekening wordt uitgevoerd om te achterhalen wat de waarde van de 

eerste torsionele eigenfrequentie is voor de bestudeerde configuraties in voorgaan-

de paragrafen. Daarnaast wordt ook de mogelijke frequentiedaling analytisch onder-

zocht. In bijlage G hoofdstuk 1.10 kan de volledige uitwerking teruggevonden wor-

den. De eerste berekening vangt aan met een theoretische shaft penetration factor 

van 0%. Dit wil zeggen dat er geen slip optreedt tussen de koppelingshelft en de as. 

De koppeling wordt bijgevolg beschouwd als een rigide inertie. Het resultaat van 

deze berekening bedraagt 41,2Hz. Vervolgens wordt dezelfde berekening uitge-

voerd, maar voor een shaft penetration factor van 100%. Dit wil zeggen dat het as-

gedeelte onder de koppelingshelft volledig vrij kan bewegen. Het resultaat hiervan 

bedraagt 31,9Hz. 

Conclusie van de controleberekening

Uit de vereenvoudigde berekening wordt geconcludeerd dat de grootteorde van de 

berekende waarden in de buurt liggen van deze bekomen uit de experimenten. De 

shaft penetration factor veroorzaakt theoretisch een frequentiedaling van ongeveer 

9,5Hz. Uit het experimenteel onderzoek worden frequentiedalingen tussen de 8Hz 

en de 14Hz bekomen, afhankelijk van de grootte van de ingangsexcitatie. De waar-

de van de berekende eigenfrequentie is sterk afhankelijk van de gebruikte diameter. 

In de praktijk is het dan ook mogelijk dat de diameter kleiner is dan de aangenomen 

Tabel 4.5: Vergelijkende studie tussen de waarden van de eerste, derde en vierde 

configuratie voor een sweep up-excitatie bij het bestuderen van de invloed van de 

shaft penetration factor. 
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16,5mm, waardoor de frequentiedaling nog explicieter kan optreden. Toch mag    

geconcludeerd worden dat de resultaten van de manuele berekeningen min of meer 

in de lijn liggen van de experimenteel bekomen waarden. Dit geeft opnieuw een  

duidelijke indicatie dat de waarden uit de experimentele fase waarheidsgetrouw zijn. 

4.3.5 Conclusie van het tweede deel

Initieel wordt geconcludeerd dat de wijziging van de klemkracht van de bouten, die 

de twee flenzen van de koppelingshelften axiaal met elkaar verbinden, slechts een 

kleine invloed heeft op zowel de eerste torsionele eigenfrequentie als de demping. 

Daarnaast wordt de variatie van de klemkracht van de koppelingshelft op de as   

bestudeerd. Hieruit wordt geconcludeerd dat de hypothese, aangenomen in de   

probleemstelling, wel degelijk fysisch optreedt. Naarmate de klemkracht daalt en/of 

de ingangsexcitatie vergroot, daalt de eigenfrequentie en neemt de demping toe. De 

as onder de koppelingshelft is in staat om los te komen, waardoor de waarde van de 

shaft penetration factor en de hoeveelheid micro fretting toenemen.

Om de opgedane kennis te gebruiken en toe te passen bij het optimaliseren van de 

aandrijflijn van een compressor, moet weliswaar nog verder onderzoek uitgevoerd 

worden. 

4.4 Derde deel: Transiënte resonantie-opbouw

4.4.1 Inleiding 

Indien een compressor functioneert met een constant toerental, ook gekend onder 

de term steady state, moeten de excitatiefrequenties met een veiligheidsmarge  

verwijderd blijven van de resonantiefrequenties. Ook bij het transiënt gedrag, zoals 

de opstart van een asynchrone motor, moet er met alle dynamica rekening gehou-

den worden. Neem nu het voorbeeld van de opstart van een asynchrone motor.    

Op een gegeven ogenblik tijdens het opbouwen van de snelheid wordt het actuele    

toerental gelijk aan één van de door het systeem gekarakteriseerde torsiekritische 

toerentallen. Het tot op heden aangenomen concept rond resonantie-opbouw stelt 

dat wanneer het toerental voldoende snel doorheen het torsiekritisch toerental gaat, 

de amplitude in het tijdsdomein niet de kans krijgt om tot de maximale amplitude-
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uitwijking te komen. Dit tweede grote deel van het experimenteel onderzoek heeft 

dan ook als onderzoeksvraag: “Hoeveel cycli zijn nodig voordat de maximale ampli-

tude-uitwijking is bereikt, horende bij de eerste torsionele eigenfrequentie?” De uit-

komst van dit deel bepaalt hoofdzakelijk of in de toekomst tijdens de ontwerpfase 

van nieuwe compressoren de veiligheidsmarge, ook gekend als separation margin, 

tussen de torsiekritische toerentallen met grote dynamische versterkingsfactoren en 

de operationele werkingstoerentallen tijdens het transiënt gedrag ernstig moet ge-

nomen worden. Bij het uitvoeren van forced respons-simulaties voor de verschillen-

de componenten van de aandrijflijn, moet bijgevolg rekening gehouden worden met 

transiënte excitaties.

Ook hier wordt het onderzoek stapsgewijs opgebouwd. Initieel wordt de beoogde 

configuratie opgebouwd, om vervolgens over te gaan tot een karakterisatie van het 

systeem binnen het frequentiebereik van 20Hz tot 65Hz via een swept sine-excitatie 

met 1,5V als excitatieniveau. Binnen dit frequentiedomein valt de eerste torsiemode 

van de constructie. De algemene configuratie uit hoofdstuk 4.3.2 blijft ook hier     

behouden. Toch worden er twee afzonderlijke configuraties getest, de eerste met 

weinig demping en de tweede met veel demping. De reden hiervoor is om na te 

gaan wat de invloed van de demping is op de amplitude-opbouw en de dynamische 

versterkingsfactor. Uit het eerste deel van de experimentele onderzoeksfase blijkt 

dat bij het verminderen van de klemkracht van de hub op de as, er meer demping 

ontstaat bij de eerste torsiemode door micro fretting. De vier M8-bouten, sterkte-

klasse 8.8, voor het bevestigen van de flenzen van de twee koppelingshelften tegen 

elkaar, worden aangehaald met een moment van 17Nm. Enkel het spanmoment van 

de vier M8-bouten, sterkteklasse 12.9, voor de twee kleminrichtingen van de       

koppelingshelften op de as worden nog aangepast. Voor de eerste configuratie  

worden deze bouten stevig aangehaald met een spanmoment van 25Nm. Vandaar 

de benaming: “Shaft-Hub Tight 25Nm”. Dit duidt op een constructie met demping in 

de grootteorde van 3%. Voor de tweede configuratie worden de spanmomenten  

gewijzigd naar 5Nm. Deze configuratie krijgt de benaming “Shaft-Hub Loose 5Nm”. 

Dit zorgt voor demping in de grootte-orde van 5% a 15%. De volgende stap is het 

aanleggen van een sinusfunctie met een frequentie gelijk aan de eerste torsionele 

eigenfrequentie, om in het tijdsdomein het aantal cycli tot maximale ampitude-     

uitwijking te analyseren. Daarnaast wordt ook een sinusfunctie met een frequentie 

juist voor en na de resonantie-piek aangelegd. Hierdoor kan de invloed van de    

separation margin op enerzijds de snelheid van de amplitude-opbouw en anderzijds 

de dynamische versterkingsfactor bestudeerd worden. Dit laatste is ook al zichtbaar 

op de FRF. 
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4.4.2 Analyse van de experimenten

1. Analyse eerste configuratie: “Shaft-Hub Tight 25Nm”

Zoals aangehaald, wordt het systeem eerst gekarakteriseerd in het frequentie-   

domein met behulp van een swept sine-excitatie. Figuur H.1 geeft het resultaat weer 

van deze karakterisatie. Hieruit wordt besloten om enerzijds een excitatie uit te voe-

ren op de resonantiefrequentie en anderzijds een waarde voor en na de resonantie-

piek uit de FRF te evalueren. Voor de eerste configuratie wordt telkens een sinus-

functie aangelegd met een frequentie van 27Hz, 41,1Hz en 55Hz. Omdat de moge-

lijkheid bestaat om voor elk opgemeten tijdssignaal het resultaat weer te geven, 

wordt besloten om dit uitsluitend voor twee accelerometers per uitgevoerde sinus-

excitatie te doen. De twee tijdssignalen zijn “Left:Bar1_2:+Y” en “Right:Bar1_4:+Y”, 

respectievelijk voor en na de torsiestijve koppeling. Hun gedetailleerdere positie op 

de constructie kan teruggevonden worden op figuur G.1. De y-richting stelt de tril-

lingsbeweging in het verticale vlak voor, welke een goede maat is voor de optreden-

de torsietrillingen. 

De resultaten van de analyse in het tijdsdomein worden weergegeven in figuren H.2 

en H.3. Op het eerste zicht bevat het tijdssignaal, horende bij de sinusexcitatie met 

een frequentie van 27Hz, een grote hoeveelheid storing of ruis. Bij de twee andere 

experimenten is dit minder het geval, waardoor de indruk wordt gewekt dat het niet 

gaat over ruis, maar eerder over hogere harmonischen die gesuperponeerd zijn op 

de basisfrequentie. 

Om de mogelijke hogere harmonischen van de basisfrequentie op de tijdssignalen 

uitgebreider te bestuderen, wordt na enige signaalverwerking een tweedimensionale 

waterfall plot opgesteld. Dit type van grafiek zet het tijdsdomein t.o.v. het frequentie-

domein uit en wordt veelvuldig gebruikt bij het analyseren van traag variërende    

fenomenen in de tijd. Figuur H.4 geeft de waterfall plot voor het signaal van een  

andere willekeurige accelerometer, genaamd “Left:Bar2_3:+Y”, voor de drie uitge-

voerde experimenten op de eerste configuratie weer. Uit deze figuur wordt nage-

trokken of de hogere harmonischen effectief op elk ogenblik in de tijd aanwezig zijn. 

De zwarte pijlen boven elke figuur geven aan waar de hogere harmonischen van de 

basisfrequentie dienen gepositioneerd te zijn. Uit de resultaten wordt geconcludeerd 

dat het hier daadwerkelijk gaat over de hogere harmonischen van de basisfrequen-

tie. Het voorkomen van hogere harmonischen in het tijdssignaal is meestal ongun-

stig en wijst in de richting van een beschadigde of gebroken lager, het bewegen van 
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de spie in zijn spiebaan, etc. Na enig analyseerwerk wordt de opwekking van de  

hogere harmonischen toegeschreven aan het stoten van de beweegbare kern van 

de shaker tegen de wand omwille van de rigide en niet perfect uitgelijnde shaker-

opstelling.

Om de resultaten beter te kunnen bestuderen, wordt het tijdssignaal voor de ampli-

tude-opbouw eerst elektronisch gefilterd omheen de basisfrequentie, om vervolgens 

tweemaal te worden geïntegreerd. Hierdoor wordt de verplaatsing i.f.v. de tijd beko-

men, zodat de frequentieafhankelijkheid in de amplitude wegvalt en de grafieken 

onderling vergeleken kunnen worden. Daarnaast wordt ook het gefilterde tijds-    

signaal van de krachtcel op dezelfde figuur uitgezet. Figuren H.5 en H.6 geven de  

resultaten weer voor de bestudeerde tijdssignalen. Hierbij moet wel in acht geno-

men worden, dat door de opbouwende karakteristiek van de gebruikte Chebyshev-

filter, het gedrag iets afwijkt t.o.v. het ongefilterde signaal. Initieel worden figuren H.5 

en H.6 afzonderlijk geanalyseerd, om vervolgens over te gaan tot een vergelijking 

tussen beide. 

Uit figuur H.5a wordt vastgesteld, dat een grote hoeveelheid kracht nodig is om een 

relatief kleine verplaatsing te realiseren. Daarnaast is het krachtsignaal praktisch in 

tegenfase met de verplaatsing. Voor een theoretisch systeem dat dynamisch geëxci-

teerd wordt in het subkritisch gebied, is de faseverschuiving bij benadering gelijk 

aan 0°. Het sub- en superkritisch gebied stellen respectievelijk het gebied bij lagere 

en hogere frequenties dan de resonantiefrequentie voor. Omdat de accelerometer 

gepositioneerd is aan de overzijde van de dwarsbalk t.o.v. de bevestiging van de 

shaker, maakt bijgevolg de accelerometer een neerwaartse beweging bij een op-

waartse beweging van de stinger. Hierdoor zijn beide signalen in tegenfase. Op   

figuur H.5b wordt logischerwijs waargenomen dat bij een kleine ingaande kracht op 

de eerste torsionele eigenfrequentie, een grote verplaatsing wordt gerealiseerd. 

Daarnaast is een fasenaijling van de verplaatsing op de kracht, omwille van de    

dynamische versterkingsfactor bij resonantie, duidelijk waarneembaar. Uit figuur 

H.5c wordt opnieuw geconcludeerd dat voor een grote ingaande kracht, een relatief 

kleine verplaatsing wordt bekomen. In dit geval zijn beide signalen in tegenfase, wat 

in overeenstemming is met de bekomen resultaten van de vereenvoudigde forced 

respons analysis uit figuur H.7. 
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Wanneer de verschillende signalen onderling vergeleken worden, dan blijkt dat het 

krachtsignaal steeds een andere waarde aanneemt. Dit komt omdat de testen wor-

den uitgevoerd zonder een terugkoppeling van het krachtsignaal. Hierdoor is er 

geen controle over de hoeveelheid kracht die in het systeem wordt gestuurd. Tot slot 

wordt de amplitude-opbouw geanalyseerd voor alle signalen. De belangrijkste con-

clusie die hieruit getrokken wordt, is dat ongeacht de separation margin de aange-

legde sinusfuncties de maximale amplitude zeer snel wordt bereikt. Dit gebeurt 

praktisch binnen de drie a vijf cycli. 

Uit figuur H.6a wordt vastgesteld dat bij het aanleggen van een groot krachtsignaal, 

een in verhouding relatief grote verplaatsing wordt gerealiseerd. Daarnaast is het 

krachtsignaal praktisch in fase met de verplaatsing, wat volledig gestaafd wordt door 

de uitgevoerde forced respons analysis, weergegeven in figuur H.7. Op figuur H.6b 

wordt opnieuw waargenomen dat bij een kleine ingaande kracht op de eerste torsio-

nele eigenfrequentie, een grote verplaatsing wordt gerealiseerd. Daarnaast is de 

fasenaijling van de verplaatsing op de kracht bij resonantie opnieuw duidelijk waar-

neembaar. Tot slot wordt uit figuur H.6c geconcludeerd, dat een grote ingaande 

kracht noodzakelijk is om een kleine verplaatsing te bekomen, vanwege de dynami-

sche ontkoppeling voor de superkritische excitatie. Beide signalen zijn in tegenfase, 

wat wederom in overeenstemming is met de uitgevoerde simulatie uit figuur H.7. [6] 

Wat bij het vergelijken van beide figuren met elkaar de aandacht trekt, is dat voor 

eenzelfde krachtsignaal bij de excitatiefrequentie van 27Hz de rechterzijde na de 

koppeling een grotere verplaatsing vertoont dan de linkerzijde. Bij de excitatie-    

frequentie van 55Hz is deze vaststelling tegengesteld. De verplaatsing van de     

linkerzijde is groter dan deze van de rechterzijde. Uit de vereenvoudigde forced   

respons-simulatie, gebruikmakend van slechts twee vrijheidsgraden, kan aange-

toond worden dat in het subkritisch gebied de verplaatsing van de inertie aan de 

rechterzijde groter is dan deze van de linkerzijde. De gebruikte vereenvoudigde 

configuratie is dezelfde als voor de handmatige berekening van de shaft penetration 

factor uit hoofdstuk 4.3.4.

2. Analyse tweede configuratie: “Shaft-Hub Loose 5Nm”

Het systeem wordt weer initieel gekarakteriseerd in het frequentiedomein met      

behulp van een swept sine-excitatie. Figuur H.8 geeft het resultaat weer van deze 
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karakterisatie. Hieruit wordt besloten om telkens een sinusfunctie aan te leggen met 

frequentie 25Hz, 37Hz en 55Hz. Omdat de mogelijkheid bestaat om voor elk opge-

meten tijdssignaal het resultaat weer te geven, wordt een tweede maal besloten om 

dit enkel voor twee accelerometers te doen per uitgevoerde sinusexcitatie. De twee 

tijdssignalen zijn “Left:Bar1_2:+Y” en “Right:Bar1_4:+Y”. Hun positie op de construc-

tie kan teruggevonden worden op figuur G.1. De y-richting stelt de trillingsbeweging 

in het verticale vlak voor.

De resultaten van de analyse in het tijdsdomein worden weergegeven in figuren H.9 

en H.10. Opnieuw worden de hogere harmonischen, gesuperponeerd op de basis-

frequentie, waargenomen. Figuur H.11 geeft de waterfall plot voor het signaal van 

accelerometer “Left:Bar2_3:+Y” voor de drie uitgevoerde experimenten weer. Hier 

zijn de hogere harmonischen iets minder duidelijk op te herkennen als bij de eerste 

configuratie. Dit komt omdat er meer demping in het systeem zit, waardoor de pie-

ken meer afgevlakt en verspreid worden over naastliggende frequenties. Om toch 

zekerheid te bekomen over de oorzaak van de hogere harmonischen, wordt zoals 

bij de eerste configuratie geanalyseerd of de shaker de schuldige is. Ook hieruit 

blijkt dat het stoten van de inwendige massa van de shaker tegen de wand aan de 

basis ligt van de opwekking van de hogere harmonischen van de basisfrequenties.

De conclusies en vaststellingen uit voorgaande configuratie voor zowel de figuren 

afzonderlijk, als voor de onderlinge vergelijking, zijn hetzelfde voor deze configura-

tie. Ook in dit geval, bij relatief veel demping in het systeem, gebeurt de amplitude-

opbouw ongeacht de separation margin opmerkelijk snel. De maximale amplitude 

wordt wederom binnen drie a vijf cycli bereikt. Het enige verschil met voorgaande 

configuratie is dat logischerwijs de dynamische versterkingsfactor bij resonantie  

lager ligt omwille van de grotere dempingswaarde.

4.4.3 Conclusie van het derde deel

De belangrijkste conclusie die getrokken wordt uit voorgaande experimenten, is dat 

ongeacht de separation margin en de demping, de aangelegde sinusfuncties de 

maximale amplitude zeer snel bereiken. Dit gebeurt praktisch binnen de drie a vijf 

cycli. Daarnaast wordt ook besloten dat de dynamische versterkingsfactor vanzelf-

sprekend verkleind wordt door een grotere dempingswaarde of een grotere separa-
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tion margin. Bijgevolg is het aangewezen, om in een weinig gedempte aandrijflijn 

van een turbocompressor, een voldoende grote separation margin te voorzien. 

Voor numerieke simulaties is het belangrijk om deze kennis mee in rekening te   

nemen in het ontwerp van nieuwe compressoren, alsook ter validatie van bepaalde 

transiënte simulaties die worden uitgevoerd op Atlas Copco rond de opstart van een 

elektrische motor. Alle metingen en waarnemingen zijn conform de vereenvoudigde 

steady state forced respons analysis, behalve de transiënte resonantie-opbouw. Dit 

laatste wordt in een later stadium gesimuleerd d.m.v. een multibody tijdsdomein 

analyse. Bovendien worden de experimenten van dit deel herhaald, buiten het tijds-

bestek van deze masterproef, mits aanpassing van de opstelling ter voorkoming van 

de hogere harmonischen. Uiteraard blijft de conclusie van een snelle resonantie- 

opbouw behouden. 

4.5 Vierde deel: Invloed van de modevorm op de demping

4.5.1 Inleiding

Het vierde en tevens laatste deel van de experimentele fase tracht beknopt de hypo-

these van de wijziging van de hellingsgraad van de eerste modevorm uit de pro-

bleemstelling te bevestigen. De inerties en torsiestijfheden worden zo aangepast dat 

uitsluitend de ligging van het knooppunt wijzigt. De eerste torsionele eigenfrequentie 

dient constant te blijven, zodat sommige dempingsvormen die frequentieafhankelijk 

zijn, de bekomen resultaten niet beïnvloeden. 

4.5.2 Theoretische achtergrond

Door het verschuiven van het knooppunt van de eerste torsiemode, verschuift ook 

de ligging van de hele eerste modevorm. De modevorm duidt op het trillingspatroon 

horende bij een bepaalde eigenfrequentie en geeft tevens de hoekverdraaiing i.f.v. 

de positie weer. Op figuur 4.6 kan vervolgens afgeleid worden dat het knooppunt 

gelegen is onder de hub van de koppeling. Deze figuur stelt de meest extreme situa-

tie voor waarbij de hellingsgraad oneindig groot is. Dit wil praktisch zeggen dat de 

as aan de linkerzijde dezelfde hoekverdraaiing ondergaat als de as aan de rechter-

zijde, maar beide zijden zijn in tegenfase t.o.v. elkaar. Indien bijvoorbeeld de klem-

ming van de rechter koppelingshelft op de as de zwakste schakel in het systeem 

vormt, dan beweegt de as tegengesteld aan de koppelingshelft. Hierdoor treedt er 
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tussen beide componenten een relatieve beweging op die zorgt voor demping d.m.v. 

micro fretting. Uit voorgaande experimenten is reeds gebleken dat er door  het fysi-

sche fenomeen van micro fretting een dempingstoename van ongeveer 13% gerea-

liseerd kan worden. Veronderstel in de volgende situatie dat het knooppunt tot bui-

ten de koppelingshelft verschuift, zoals figuur 4.7 voorstelt, dan zijn de bestudeerde 

koppeling en bijhorende asdelen in fase met elkaar. Hierdoor ontstaat geen tegen-

gestelde beweging tussen beide en wordt er bijgevolg geen demping gegenereerd 

door micro fretting. 

Hieruit wordt geconcludeerd dat de verschuiving van de modevorm en het knoop-

punt zorgen voor meer of minder relatieve beweging van de koppelingshelft op de 

as, waardoor de demping proportioneel toe- of afneemt. De modevorm horende bij 

een bepaalde torsionele eigenfrequentie van een constructie is dus in staat om 

d.m.v. micro fretting meer of minder demping te genereren.

Figuur 4.6: Modevorm voor de eerste torsionele eigenfrequentie met een            

theoretisch oneindige hellingsgraad. Het knooppunt bevindt zich onder de rechter 

koppelingshelft.

Figuur 4.7: Modevorm voor de eerste torsionele eigenfrequentie met een            

theoretisch oneindige hellingsgraad. Het knooppunt bevindt zich op de as van de 

rechterzijde.
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Voorgaande situaties zijn eerder theoretische voorbeelden om de hypothese te   

staven. In de praktijk vertoont de modevorm geen oneindig grote hellingsgraad, ten-

zij in de aandrijflijn een enorm flexibele koppeling gemonteerd is. Figuur 4.8 geeft 

het resultaat van de gesimuleerde modevorm weer voor de algemene configuratie 

uit hoofdstuk 4.3.2, waarbij het knooppunt nog steeds gelegen is onder de hub van 

de koppeling. Hierop is duidelijk waarneembaar dat de hellingsgraad tussen 

Left:Bar1 en Right:Bar1 niet oneindig groot is. Indien het knooppunt in dit geval ver 

genoeg verschoven wordt, zodat de koppeling op een minder steile helling beland, 

dan wordt er nog steeds demping gegenereerd door micro fretting, weliswaar in 

mindere mate. 

4.5.3 Bestudeerde configuraties

Om de hypothese te onderzoeken, wordt gebruik gemaakt van twee verschillende 

configuraties. De eerste configuratie is een symmetrische opstelling die dienst doet 

als referentie voor de tweede configuratie. Een grafische weergave van de eerste 

symmetrische configuratie is voorgesteld in figuur I.1. Deze configuratie wordt aan-

geduid met de benaming “Reference_ShaftHub5Nm”. De afstand van zowel de lin-

ker- als rechterzijde tussen het uiteinde van de koppelingshelft en de eerste dwars-

balk bedraagt 220mm. De balk zelf heeft een breedte van 20mm. Tussen de twee 

balken bedraagt de afstand 150mm. De gewichten in de vorm van 10 schijfjes van 

48gram met een M8x100 bout worden bevestigd langs weerszijden op een afstand 

van 100mm van de hartlijn van de as. De statische voorspanning bedraagt voor de-

ze experimenten 117,8N, wat omgerekend via de hefboomarm rotationeel 23,6Nm 

bedraagt. Verder worden opnieuw de M10-bouten voor de kleminrichting van de 

Figuur 4.8: Modevorm voor de eerste torsionele eigenfrequentie bekomen door 

een numerieke simulatie in de vorm van een modale analyse.
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dwarsbalken op de as aangehaald met een spanmoment van 40Nm. Voor zowel de 

M8x100-bouten, die de gewichten dragen, als de bouten voor het axiaal bevestigen 

van de twee flenzen van de koppelingshelften, wordt opnieuw de waarde 17Nm ge-

hanteerd. De bouten voor de klemming van de koppeling op de as worden aange-

haald met 5Nm. 

De tweede configuratie is weergegeven in figuur I.2 en wordt aangeduid met de 

naam “Node_Shift”. Twee dwarsbalken worden rond de koppeling gepositioneerd 

met een afstand van 150mm tussen elkaar. De twee andere dwarsbalken worden op 

een afstand van 215mm t.o.v. de rechterzijde van de rechtse dwarsbalk gepositio-

neerd. Tussen de twee balken bedraagt de afstand opnieuw 150mm. De gewichten 

in de vorm van 10 schijfjes van 48gram met een M8x100-bout, worden bevestigd 

langs weerszijden op verschillende afstanden van de hartlijn van de as die staan 

aangegeven in figuur I.2. Omdat de torsiestijfheid van het centrale asdeel verkleint, 

dient de totale inertie vergroot te worden, zodat de eigenfrequentie binnen een   

kleine marge ten aanzien van de eerste configuratie blijft. De verschillende span-

momenten worden behouden zoals aangegeven bij de eerste configuratie. 

Om de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de meetresultaten te vergroten, worden 

telkens drie afzonderlijke swept sine-excitaties aangelegd per configuratie en per 

excitatieniveau. De software berekent nadien de gemiddelde frequentierespons-

functie uit.

4.5.4 Analyse van de experimenten

1. Waarnemingen eerste configuratie: “Reference_ShaftHub5Nm”

Op figuur I.3 worden de vier FRF’s, bekomen door de vier verschillend aangelegde 

excitatieniveaus d.m.v. een sweep up, weergegeven. Uit het bestuderen van de  

eerste torsionele eigenfrequentie wordt vastgesteld dat naarmate de ingangs-      

excitatie stijgt, de eigenfrequentie daalt. De daling over de vier amplitudes bedraagt 

3,4Hz. Uit de analyse van de dempingswaarden wordt vastgesteld dat de demping 

toeneemt bij toenemende excitatie.

2. Conclusie eerste configuratie

Uit figuur I.3 wordt vastgesteld dat naarmate de ingangsexcitatie stijgt, de eerste 

torsionele eigenfrequentie en bijgevolg de torsiestijfheid daalt. De stijfheidsvariatie is 
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te wijten aan een deel van de as onder de koppelingshelft dat in staat is om een  

relatieve verplaatsing te verrichten t.o.v. de koppelingshelft. De shaft penetration 

factor alsook het aandeel van micro fretting is vergroot door het losser zetten van de 

koppelingshelft op de as. Dit laatste fenomeen is duidelijk zichtbaar door de grote 

hoeveelheid demping die geïntroduceerd wordt in de respons van de eerste torsie-

mode. 

Toch is de hoeveelheid demping kleiner dan bij gelijkaardige experimenten uit het 

tweede deel, waar de invloed van de shaft penetration factor wordt bestudeerd.    

Na analyse blijkt dat de voorspanning voor deze meting groter is dan diegene uit het 

tweede deel. Bijgevolg heeft de statische voorspanning een invloed op de hoeveel-

heid relatieve beweging tussen de koppelingshelft en de as. Naarmate de voor-

spanning stijgt, daalt de relatieve beweging en dus ook de hoeveelheid demping.  

Dit fenomeen is interessant voor verder en uitgebreider onderzoek. 

3. Waarnemingen tweede configuratie: “Node_Shift”

Op figuur I.4 worden de vier FRF’s, bekomen door de vier verschillend aangelegde 

excitatieniveaus d.m.v. een sweep up, voorgesteld. Uit de visualisatie van de mode-

vorm in de LMS Test.lab-software is duidelijk waar te nemen dat het knooppunt ver-

schoven is naar het rechter asgedeelte op de opstelling. Vervolgens wordt uit het 

bestuderen van de eerste torsionele eigenfrequentie vastgesteld dat naarmate de 

ingangsexcitatie stijgt, de eigenfrequentie in beperkte mate daalt. De daling over de 

vier amplitudes bedraagt amper 1,4Hz. Uit de analyse van de dempingswaarden 

wordt geconstateerd dat de demping opnieuw toeneemt bij toenemende excitatie. 

De dempingstoename is in dit geval wel kleinschaliger.

4. Conclusie tweede configuratie

Naarmate de ingangsexcitatie stijgt, daalt de eerste torsionele eigenfrequentie en 

bijgevolg de torsiestijfheid. Omdat door de verschuiving van het knooppunt van de 

eerste torsiemode, de koppeling op een minder steile hellingsgraad van de eerste 

modevorm is beland, wordt de relatieve beweging tussen de koppelingshelft en as 

kleiner. De kleine stijfheidsvariatie is bijgevolg te wijten aan een kleiner deel van de 

as onder de koppelingshelft dat in staat is om een relatieve verplaatsing te verrich-

ten t.o.v. de koppelingshelft. Hierdoor verkleint dus het aandeel van de shaft pene-

tration factor en micro fretting. Dit laatste fenomeen is duidelijk waarneembaar, om-
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dat de hoeveelheid demping gereduceerd is met de helft t.o.v. de eerste configura-

tie. 

4.5.5 Conclusie van het vierde deel

Voorgaande experimenten bevestigen de hypothese uit de probleemstelling. Indien 

de modevorm van de eerste torsiemode verschuift totdat het knooppunt ver buiten 

de hub van de koppeling valt, dan belandt de koppeling op een minder steile hel-

lingsgraad. Deze hellingsgraad bepaalt de relatieve beweging van de koppeling 

t.o.v. de as, waardoor de shaft penetration factor alsook de hoeveelheid micro fret-

ting wijzigen. Algemeen wordt geconcludeerd dat naarmate de hellingsgraad stijgt, 

de relatieve beweging van de koppeling op de as stijgt en bijgevolg dus ook de shaft 

penetration factor en de hoeveelheid demping d.m.v. micro fretting. Tot slot moet in 

gedachten gehouden worden dat verder onderzoek noodzakelijk is.
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CONCLUSIE

In deze masterproef wordt initieel in de literatuurstudie een overzicht gegeven van 

de grondbeginselen rond het bestuderen van torsionele dynamica. Aanvankelijk 

worden de belangrijkste principes rond een torsiebelasting aangehaald. Vervolgens 

wordt dieper ingegaan op het begrip torsietrilling, om nadien wiskundig, enkele een-

voudige rotatiesystemen te analyseren. Aansluitend worden een aantal analyse-

technieken aangehaald, die vandaag de dag gebruikt worden in de ontwerp-        

afdelingen voor het bestuderen van geavanceerde aandrijflijnen op het vlak van  

torsionele dynamica. Tot slot wordt de experimentele modale analyse behandeld. 

Deze meet- en analysetechniek voor het bepalen van de modale parameters wordt 

nog steeds veelvuldig gebruikt voor het karakteriseren van het dynamisch gedrag 

van een constructie. 

Naast de literatuurstudie worden de technische vereisten voor het ontwerpen van 

een universele academische testopstelling, voor het bestuderen van torsionele    

dynamica, aangehaald. De testopstelling zelf is opgebouwd uit twee vliegend       

gelagerde assen die met elkaar verbonden worden d.m.v. een torsiestijve koppeling. 

Verder worden op de assen inerties aangebracht in de vorm van dwarsbalken, die 

langs weerszijden verschillende gewichten kunnen dragen en dit voor variabele   

afstanden t.o.v. de hartlijn van de as. Deze dwarsbalken zijn voorzien van een   

kleminrichting op de as, zodat ze verschoven kunnen worden over de aslengte. 

Hierdoor worden de onderlinge asdelen langer of korter en wijzigen de torsie-     

stijfheden van het systeem. 

Het laatste en weliswaar belangrijkste deel van de masterproef, is het uitvoeren van 

een reeks experimenten om een aantal torsie-gerelateerde fenomenen, die kunnen 

optreden in de aandrijflijn van een turbocompressor, in kaart te brengen. 

1) Initieel wordt uit de variatie van de klemkracht van de koppelingshelft op de as 

geconcludeerd dat de hypothese, aangenomen in de probleemstelling, wel dege-

lijk fysisch optreedt. Naarmate de klemkracht daalt en/of de ingangsexcitatie   

vergroot, daalt de eigenfrequentie en neemt de demping toe. De as onder de 

koppelingshelft is in staat om los te komen, waardoor de waarde van de shaft  

penetration factor en de hoeveelheid micro fretting toenemen.
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2) De volgende stap in de onderzoeksfase heeft het bepalen van de transiënte    

resonantie-opbouw tot doel. De belangrijkste conclusie die hieruit getrokken 

wordt, is dat ongeacht de separation margin en de demping, de aangelegde    

sinusfuncties de maximale amplitude zeer snel bereiken. Dit gebeurt binnen de 

drie a vijf cycli. Daarnaast wordt ook besloten dat de dynamische versterkings-

factor logischerwijs verkleind wordt door een grotere dempingswaarde of een  

grotere separation margin. Het is dus aangewezen om in een weinig gedempte 

toepassing, een voldoende grote separation margin te voorzien.

3) Tot slot heeft het laatste deel binnnen de onderzoeksfase, het bestuderen van   

de respons van het systeem, indien de modevorm wijzigt zodat het knooppunt tot 

buiten de koppelingshelft valt, tot doel. Deze experimenten bevestigen opnieuw 

de hypothese uit de probleemstelling. Indien de modevorm van de eerste torsie-

mode verschuift totdat het knooppunt ver buiten de hub van de koppeling valt, 

dan belandt de koppeling op een minder steile hellingsgraad. Deze hellingsgraad 

bepaalt de relatieve beweging van de koppeling t.o.v. de as, waardoor de shaft 

penetration factor alsook de hoeveelheid micro fretting wijzigen. Algemeen wordt 

geconcludeerd dat naarmate de hellingsgraad stijgt, de relatieve beweging van 

de koppeling op de as stijgt en daardoor ook de shaft penetration factor en de 

hoeveelheid demping d.m.v. micro fretting. 

Om de opgedane kennis te gebruiken en toe te passen bij het optimaliseren van de 

aandrijflijn van een turbocompressor, moet weliswaar nog verder onderzoek gereali-

seerd worden. Deze masterproef kadert binnen een groter geheel, waarbij theore-

tisch de invloed van de demping op een transiënte excitatie wordt bestudeerd d.m.v. 

multibody simulation. Mogelijke uitbreidingen op de experimentele onderzoeksfase 

zijn, het verder bestuderen van de invloed van de modevorm op de demping en    

het herhalen van de uitgevoerde experimenten voor andere meer flexibelere      

koppelingstypes.
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BIJLAGE

Bijlage A

Transfer matrix of Holzer methode

De transfer matrix of Holzer methode wordt aangewend bij het bepalen van de ei-

genfrequenties en bijhorende modevormen van een systeem. Deze iteratiemethode, 

ontwikkeld in de begin jaren 1900, berekent de uitgaande torsietrillingen aan één 

zijde van de aandrijflijn, vertrekkende van ingaande torsietrillingen die gekend zijn 

aan de andere zijde. Wanneer de frequentie van de ingaande torsietrilling overeen-

komt met een torsionele natuurlijke eigenfrequentie, dan zal de hoekverdraaiing aan 

het uiteinde waar de uitgaande torsietrillingen berekend worden, nul zijn. Deze me-

thode gaat uit van de wet van Newton, omgevormd voor een rotatiesysteem:

 T = J !!θ ! ! ! ! ! ! ! ! ! (a.1)

Voor een harmonische rotatiebeweging kan de hoekverdraaiing geschreven worden 

als:

θ = Asin(ωt) ! ! ! ! ! ! ! ! ! (a.2)

 
!θ = Aω cos(ωt) ! ! ! ! ! ! ! ! (a.3)

 
!!θ = −Aω 2 sin(ωt) = −ω 2θ ! ! ! ! ! ! ! (a.4)

Voor een as onder vrije trillingscondities geldt dat:

Jiω
2

i=1

N

∑ θi = 0 ! ! ! ! ! ! ! ! ! (a.5)

Vergelijking a.5 gaat op wanneer ω gelijk is aan de natuurlijke eigenpulsatie. Is de 

waarde van de sommatie verschillend van nul, dan wordt deze waarde de residual 

torque genoemd. Om de analyse te starten wordt initieel een natuurlijke eigenfre-

quentie verondersteld, om vervolgens hiervoor de residual torque te berekenen. Is 

deze waarde verschillend van nul, dan zal het proces terug doorlopen moeten wor-

den totdat aan vergelijking a.5 voldaan is. Deze pulsatiewaarde is de torsionele na-

tuurlijke eigenpulsatie.

In de praktijk wordt deze analysetechniek niet meer zo veel toegepast omwille van 

zijn trial and error-aanpak. Er bestaan inmiddels betere technieken, waarvan de ei-

genvalue/eigenvector matrix method de meest gebruikelijke is. [3] [5]
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Bijlage B

Powertrain example

Figuur B.1: Voorbeeld van een 60Hz twee-polige generator, met daaraan het 

stoomturbine-gedeelte gekoppeld van fabrikant General Electric . [4] 
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Bijlage C

Ontwerpberekeningen testopstelling

1. Dimensionering functioneel gedeelte van de opstelling

1.1 Inleiding

Om tot een initieel ontwerp te komen zijn heel wat veronderstellingen gedaan, die in 

een latere fase door middel van controleberekeningen gestaafd worden. Stap per 

stap wordt het ontwerp verbeterd en geperfectioneerd tot een volwaardige opstel-

ling. Aanvankelijk wordt de kern van de opstelling gedimensioneerd. Dit zijn de 

componenten die belast worden met de aangelegde torsietrillingen.

De twee componenten, die gebruikt dienen te worden bij de testopstelling, zijn de 

shaker en de bati. Het verzamelen van de gegevens van deze onderdelen is dan 

ook meteen de start van het ontwerp. Eerst wordt de werkbank, de zogenaamde 

bati, volledig opgemeten en getekend in ProEngineer Wildfire 5. Het blad waarop de 

gehele constructie wordt bevestigd, is 1m lang en breed. Om vervolgens te weten 

welk torsiemoment er maximaal aangelegd kan worden met de shaker, moet de 

maximale excitatiekracht alsook de hefboomarm gekend zijn. De excitatiekracht kan 

teruggevonden worden in de datasheet van de shaker, zie bijlage D.5, en bedraagt 

maximaal 440N. De hefboomarm is een zelf te bepalen parameter. Verder worden 

er geen beperkingen opgelegd. Het initiële ontwerp wordt op basis van de opgeda-

ne kennis uit de voorgaande jaren en enkele eenvoudige vergelijkingen uit de sterk-

teleer bepaald. 

1.2 Dimensionering assen

Om rekening te houden met de afmetingen van de bati, wordt er geopteerd voor 

500mm als lengte van één as. Om de diameter te bepalen, moet eerst het maximum 

aanlegbaar koppel bepaald worden. Zoals reeds aangegeven, is dit de vermenig-

vuldiging van de maximale kracht die de shaker kan leveren met de hefboomarm. 

Hierdoor wordt voorgaand aan de bepaling van de diameter eerst de hefboomarm 

gedimensioneerd. Als totale lengte van de balk wordt 500mm gekozen, waardoor 

bijgevolg de hefboomarm 250mm is. Het maximum koppel dat geïntroduceerd kan 

worden in de as bedraagt 110Nm. 
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De diameter wordt initieel bepaald op basis van formule 11.18 uit Roloff-Matek:

φ ≤ T
GIp

 ! ! ! ! ! ! ! ! ! (c.1)

Deze formule geldt voor een statische vervorming bij torsiebelasting in het elasti-

sche gebied. Er wordt aangenomen dat de spanningen t.g.v. de torsiebelasting de 

elasticiteitsgrens niet overschrijden. In hoofdstuk 11.3.2 uit Roloff-Matek staat om-

schreven dat uit ervaring blijkt dat de torsiehoek per meter aslengte best tussen de 

0,25° a 0,5° per meter blijft. De geleidingsmodulus van staal is ongeveer gelijk aan 

80 000MPa. Het torsiemoment bedraagt 110 000Nmm. De twee assen worden als 

één volledige as van 1000mm beschouwd. Het polair traagheidsmoment voor een 

massieve as met cirkelvormige doorsnede wordt bepaald a.d.h.v. van volgende ver-

gelijking:

Ip = πd 4

32
! ! ! ! ! ! ! ! ! (c.2)

Na substitutie en uitwerking van beide vergelijkingen wordt een diameter van 

15,5mm bekomen. Formule c.1 wordt voornamelijk gebruikt als een controlebereke-

ning en niet als ontwerpberekening. Toch wordt deze vergelijking aangewend als 

initieel ontwerpcriterium, om er zeker van te zijn dat de hoekverdraaiingen t.g.v. het 

aangelegde koppel, waarneembaar zijn voor de gebruikte meetapparatuur. De na-

deringssensoren die tijdens het experimenteel onderzoek gebruikt worden, zijn in 

staat om een minimale verplaatsing van 10μm te detecteren. Wanneer daarnaast 

aangenomen wordt dat de sensor naar een vlak kijkt dat op een afstand van 20mm 

ligt t.o.v. de hartlijn van de as, kan de minimum waarneembare torsiehoek per leng-

te-eenheid berekend worden. Deze bedraagt slechts 0,029° per meter. De nade-

ringssensoren zijn bijgevolg in staat om de hoekvervormingen op te meten.

Ook dient gecontroleerd te worden of de statische sterkte t.g.v. de torsiebelasting 

kan opgenomen worden door de as zonder falen. Deze berekening is uitgevoerd 

d.m.v. hoofdstuk 11.2.2 uit Roloff-Matek. De assen in kwestie worden zuiver op tor-

sie belast. Hierdoor wordt de hoofdvergelijking voor massieve assen met een cirkel-

vormige doorsnede, die zuiver op torsie worden belast, gebruikt:

τ = T
Wp

≤ τ t    ! ! ! ! ! ! ! ! (c.3)

94



met   Wp = πd 3

16
= 731mm3 , gebruikmakende van d = 15,5mm.! ! (c.4)

Het materiaal waaruit de as vervaardigd wordt, is 34CrNiMo6. Hiervoor geldt dat 

τ t = 360MPa en dit voor een genormaliseerde diameter van 16mm. Na uitwerking 

is de optredende schuifspanning gelijk aan 150MPa. De veiligheidsfactor die hieruit 

voortvloeit is S = 360MPa
150MPa

= 2,4 .

Na een omvangrijke iteratie, rekening houdend met een spiebaan en een standaard 

verkrijgbare boring voor de koppeling, wordt besloten om een diameter van 20mm te 

gebruiken. Deze diameter maakt het mogelijk om voldoende hoekverplaatsing te 

detecteren over de lengte van de as en om de torsiebelasting op te nemen zonder 

te falen. 

Er moet duidelijk gesteld worden dat voorgaande berekeningen uitsluitend initiële 

berekeningen zijn om tot een aantal afmetingen te komen. Deze afmetingen worden 

vervolgens gebruikt om een virtueel model in ProEngineer Wildfire 5 op te bouwen. 

Vervolgens wordt de volledige testopstelling d.m.v. numerieke simulatietechnieken 

zowel statisch als dynamisch getest, alvorens gebouwd te worden. [2]

1.3 Dimensionering inerties

Als inerties wordt geopteerd voor een dwarsbalk die bevestigd wordt aan de as. De 

mogelijkheid bestaat om extra gewichten aan deze balken te bevestigen. De lengte 

van de balk bedraagt, zoals reeds bepaald in het voorgaande hoofdstuk, 500mm. 

De overige te bepalen parameters zijn de hoogte en de breedte. Als breedte wordt 

15mm en als hoogte wordt 20mm genomen. 

De extra toe te voegen gewichten bestaan uit een aantal schijven die d.m.v. een 

bout-moerverbinding kunnen bevestigd worden op een bepaalde afstand t.o.v. de 

hartlijn van de as. De afstanden, langs weerszijden van de aslijn, worden op 100, 

150 en 200mm geplaatst. De gewichtschijven worden gedimensioneerd zodat één 

enkele schijf 0,048kg weegt.
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1.4 Bepaling koppelingen

Voordat de testopstelling een eerste keer kan gesimuleerd worden met een speciaal 

computerprogramma, dienen de verschillende koppelingen nog geselecteerd te 

worden. Atlas Copco werkt al jaren samen met koppelingen-specialist KTR. De kop-

pelingen, die gebruikt worden in de testopstelling, zijn dan ook afkomstig van deze 

fabrikant. Voor de testen met betrekking tot deze masterproef wordt een torsiestijve 

koppeling geselecteerd. Voor mogelijke andere testen buiten het bestek van deze 

masterproef worden nog twee andere koppelingstypes gekozen. 

1.4.1 Radex-koppeling 

Een eerste koppelingstype is de KTR Radex, zie figuur C.1 Deze koppeling wordt 

volgens Roloff-Matek ingedeeld bij de beweegbare of compenserende koppelingen. 

Het is een torsiestijve koppeling die trillingen ongedempt verder leidt. De bewe-

gingsvrijheid wordt bekomen door flexibele elementen. Een element is opgebouwd 

uit een afwisselend aan twee schijven verbonden lamellenpakket. De schijven wor-

den telkens met de koppelingsnaven of met het middenstuk verbonden. Bij een axi-

ale asverplaatsing of hoekafwijking vervormen de lamellen. De dubbele koppeling 

compenseert daarnaast ook radiale asverplaatsingen. Het toepassingsgebied van 

deze koppeling is groot, ze worden toegepast bij helikopters, in de algemene werk-

tuigbouw en bij Atlas Copco in de aandrijflijn van de turbocompressoren. [2] [9]

KTR voorziet in zijn catalogus vergelijkingen om de juiste grootte te bepalen. Voor 

de testopstelling worden de vergelijkingen, horende bij een aandrijflijn die onderhe-

vig is aan periodische torsionele trillingen, gebruikt. De formule hiervoor is:

TKN
≥TNSBStSr ! ! ! ! ! ! ! ! (c.5)

Figuur C.1: De KTR Radex koppeling. [9]
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Hierin wordt het nominale koppel TN als de helft van het maximale koppel genomen, 

namelijk 55Nm. Verder dienen nog een aantal veiligheidsfactoren bepaald te wor-

den. Eén van die factoren is de operating factor SB. Als waarde wordt hiervoor 1,0 

gekozen. De tweede factor is de factor of direction Sr. Voor een wisselende torsiebe-

lasting moet een factor 1,7 in rekening gebracht worden. Als laatste factor wordt het 

effect van de temperatuur bepaald door de operating temperature factor St. Deze 

bedraagt 1,0 voor waarden tussen -30°C en +150°C. Na uitwerking wordt een rated 

torque TKN gelijk aan 93,5Nm bekomen.

Allereerst dient het type van de Radex-serie bepaald te worden. Voor de opstelling 

wordt type NN genomen. Deze koppeling bevat geen middenstuk, een zogenaamde 

spacer, en heeft bijgevolg een hoge torsiestijfheid. Figuur C.2 geeft de technische 

informatie van de koppeling met als type NN. De volgende stap is het bepalen van 

de grootte van de desbetreffende koppeling. De koppeling met size 38 voldoet aan 

alle voorwaarden, want deze heeft een rated torque van 120Nm en een permissible 

maximum torque van 240Nm. Verdere technische data leert dat de inertie van de 

koppeling gelijk is aan 0,00017kgm2, dit is wel voor de maximum boring van 38mm. 

Daarnaast wordt ook de torsiestijfheid, zijnde 0,198.106 Nm/rad, vermeld. 

Tot slot blijft er nog één ontwerpparameter over, namelijk het ontwerp van de koppe-

lingshelft. Omdat in het experimenteel onderzoek de invloed op de demping van de 

Figuur C.2: Technische informatie van de KTR Radex, type NN. [9]
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klemming van de koppeling op de as moet nagegegaan worden, moet het hub de-

sign zo gekozen worden dat dit effectief getest kan worden. Vandaar wordt design 

2.6 genomen. Dit ontwerp staat voor clamping hub with two slots with feather key-

way. Figuur C.3 geeft een grafische weergave van dit type klemming. [9]

1.4.2 Rotex-koppeling

Als tweede type koppeling wordt gekozen voor de KTR Rotex, zie figuur C.4. Dit ty-

pe, beter bekend als de elastische klauwkoppeling, behoort tot de categorie rubber-

elastische koppelingen met middelgrote elasticiteit. De koppeling bestaat uit twee 

helften met concaaf uitgevoerde klauwen, zodat in de tussenruimte een spider kan 

worden voorzien. De spider wordt opgebouwd uit elastisch materiaal dat stootdem-

pend werkt. Naast de opslag van energie door het elastisch materiaal, wordt een 

deel ook omgezet in warmte. [2] [9]

Voor de bepaling van de grootte van de koppeling voor aandrijflijnen met periodi-

sche torsionele trillingen wordt in de catalogus van KTR de volgende vergelijking 

teruggevonden:

TKN
≥ TNSt ! ! ! ! ! ! ! ! ! (c.6)

Figuur C.3: Clamping hub with two slot with feather keyway. [9]

Figuur C.4: KTR Rotex koppeling. [9]
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Ook hier is 55Nm het nominaal koppel. De veiligheidsfactor voor de temperatuur 

wordt mede bepaald door het materiaal waaruit de spider is gefabriceerd. Voor de 

opstelling wordt gebruik gemaakt van een spider met PUR als materiaal. PUR is de 

afkorting voor polyurethaan. De waarde voor de veiligheidsfactor wordt gehaald uit 

tabellen in de catalogus en is gelijk aan 1,0. De Rotex-koppeling size 28 uit staal 

met standaard hub voldoet aan deze voorwaarde. Figuur C.5 geeft de technisch in-

formatie van de koppeling weer. In extra technische data worden een aantal eigen-

schappen zoals de inertie van de gehele koppeling, namelijk 0,00107kgm2, be-

schreven. De torsiestijfheid wordt bepaald door het type spider bij gebruik in een 

bepaalde toepassing. Voor de opstelling worden de drie meest voorkomende spi-

ders getest: 92-Sh-A met waarde 10,9.103 Nm/rad, 98-Sh-A met waarde 26,77.103 

Nm/rad en 64-Sh-D met waarde 27,52.103 Nm/rad. [9]

1.4.3 BoWex-koppeling

Als derde type koppeling is het de bedoeling om te beschikken over een zeer flexi-

bele koppeling. De KTR BoWex, zie figuur C.6, is bijgevolg de ideale keuze. Deze 

koppeling wordt ingedeeld bij de curved-tooth gear, of vrij vertaald de tandkoppelin-

gen. [2] [9]

Figuur C.5: Technische informatie van de KTR Rotex. [9]
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Beide hubs zijn voorzien van een gebogen vertanding, die d.m.v. een polyamide 

huls met binnenvertanding, met elkaar verbonden zijn. Geringe hoekafwijkingen, 

axiale en radiale verplaatsingen worden eenvoudig door de koppeling gecompen-

seerd zoals geïllustreerd in figuur C.7. 

In de catalogus van KTR wordt dezelfde vergelijking als bij de Rotex-koppeling aan-

gereikt voor het dimensioneren van de BoWex-koppeling. Hierdoor wordt ook 55Nm 

bekomen als waarde voor de rated torque. De grootte van de koppeling wordt be-

paald door de zwakste schakel in de koppeling, namelijk de huls. Deze bepaalt welk 

torsiemoment maximaal kan worden overgedragen. De koppeling die geselecteerd 

wordt, is de BoWex type M size 32. Figuur C.8 geeft hiervan een weergave. De iner-

tie is, in tegenstelling tot de torsiestijfheid, ter beschikking gesteld in de catalogus en  

gelijk aan 0,000548kgm2. Deze waarde is wel enkel geldig voor de maximum boring 

van 32mm. [9]

Figuur C.6: KTR BoWex koppeling. [9]

Figuur C.7: De axiale, radiale en hoekverplaatsing voor de KTR BoWex. [9]
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1.5 Numerieke simulaties

Alle gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de analyse van de torsietrillingen 

zijn bepaald. Alle parameters worden ingevoerd in het computerprogramma dat op 

basis van de eigenwaarde/eigenvector-methode, zie hoofdstuk 2.4.3.1, de torsionele 

natuurlijke eigenfrequenties alsook de bijhorende modevormen bepaalt. Daarnaast 

is het programma ook in staat om een forced respons analysis uit te voeren.

Iteratief wordt onderzocht of de mogelijkheid bestaat om met de reeds vastgelegde 

dimensies het knooppunt van de modevorm te verschuiven tot onder en buiten de 

hub van de koppeling. Deze verschuiving moet gebeuren zonder dat de eigenfre-

quentie van het systeem wijzigt, omdat de energieniveaus hierdoor praktische de-

zelfde blijven. Dit laatste kan bekomen worden door de stijfheden en inerties te va-

riëren. Omdat enkele tientallen torsionele simulaties zijn uitgevoerd ter controle van 

het initieel ontwerp, is het onmogelijk om al deze simulaties te gaan beschrijven. 

Vandaar dat in dit hoofdstuk enkel een aantal voorbeelden zijn gegeven. 

Als eerste stap in de analyse moeten alle geometrische gegevens ingevoerd worden 

in het programma. Een rotor wordt opgedeeld in kleinere segmenten, waarvan tel-

Figuur C.8: Technische informatie van de KTR BoWex. [9]
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kens de lengte en diameter moet worden opgegeven. Daarnaast bestaat de moge-

lijkheid om per segment een extra inertie toe te voegen of de torsiestijfheid specifiek 

te omschrijven. Om de dwarsbalken met gewichten mee in het model op te nemen, 

wordt een afzonderlijk gedeelte geprogrammeerd, om zo eenvoudig de afstand van 

de gewichten tot de hartlijn van de as of de hoeveelheid gewicht, etc. te wijzigen. Na 

het uitvoeren van voorgaande stap, is het programma in staat een grafische voor-

stelling te geven van het analytisch rotormodel. Figuur C.9 geeft een voorbeeld van 

deze voorstelling weer. Op basis van dit model worden de torsionele natuurlijke ei-

genfrequenties en de bijhorende modevormen berekend.

Op de abscis wordt de axiale locatie en op de ordinaat wordt de asdiameter uitge-

drukt in inch. De eerste vier segmenten stellen het eerste asgedeelte voor. De ver-

dikking die daarop volgt, in combinatie met de blauwe verticale lijn voorzien van cir-

kels aan het uiteinde, stelt de extra toegevoegde inertie van de dwarsbalk met ge-

wichten voor. Vervolgens volgen weer een aantal segmenten die de as voorstellen 

met opnieuw een dwarsbalk met gewichten. In het midden van het model bevindt 

zich een lijn met aan weerszijden een inertie. Deze lijn stelt de koppeling voor met 

een toegekende torsiestijfheidswaarde, bekomen uit de catalogus van KTR. De 

twee inerties langs weerszijden stellen het gewicht van de hub voor. 

In tabel C.1 worden een aantal berekende torsionele eigenfrequenties van het mo-

del gebruikmakende van de Radex-koppeling weergegeven. 

Figuur C.9: Grafische voorstelling van het analytisch torsiemodel.
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Tabel C.1: Torsionele natuurlijke eigenfrequenties bij wijzigende inerties.Tabel C.1: Torsionele natuurlijke eigenfrequenties bij wijzigende inerties.Tabel C.1: Torsionele natuurlijke eigenfrequenties bij wijzigende inerties.Tabel C.1: Torsionele natuurlijke eigenfrequenties bij wijzigende inerties.Tabel C.1: Torsionele natuurlijke eigenfrequenties bij wijzigende inerties.Tabel C.1: Torsionele natuurlijke eigenfrequenties bij wijzigende inerties.Tabel C.1: Torsionele natuurlijke eigenfrequenties bij wijzigende inerties.Tabel C.1: Torsionele natuurlijke eigenfrequenties bij wijzigende inerties.

Staaf: hoogte (m): 0,02
lengte (m): 0,5
breedte (m): 0,015

Massa's: 0.5 kg

Afstanden (m):
Gewicht 1 Gewicht 2 Gewicht 3 Gewicht 4 Frequenties tussen 10 - 300Hz  (Hz):Frequenties tussen 10 - 300Hz  (Hz):Frequenties tussen 10 - 300Hz  (Hz):

0,2 0,1 0,1 0,2 36 88 112
0,15 0,1 0,1 0,15 42 93 115

0,1 0,1 0,1 0,1 47 100 118
Géén 0,1 0,1 Géén 53 110 124

0,2 0,15 0,15 0,2 36 80 98
0,15 0,15 0,15 0,15 40 86 104

0,1 0,15 0,15 0,1 45 93 106
Géén 0,15 0,15 Géén 50 104 113

0,2 0,2 0,2 0,2 34 73 87
0,15 0,2 0,2 0,15 39 80 90

0,1 0,2 0,2 0,1 42 88 96
Géén 0,2 0,2 Géén 46 99 104

0,2 Géén Géén 0,2 37 99 131
0,15 Géén Géén 0,15 43 104 133

0,1 Géén Géén 0,1 49 110 136

Door het wijzigen van de afstand van de gewichten tot de hartlijn van de as of door 

het verwijderen van gewichten, wordt vastgesteld dat de eigenfrequenties eenvou-

dig wijzigbaar zijn. De analyse geeft naast de eigenfrequenties ook de bijhorende 

modevormen weer. Figuur C.10 geeft de eerste drie modevormen voor de eerste 

combinatie uit tabel C.1 weer. Dit zijn namelijk gewichten 1 en 4 op een afstand van 

200mm en gewichten 2 en 3 op een afstand van 100mm.
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Vervolgens zijn ook een aantal simulaties uitgevoerd waarbij de inerties ongewijzigd 

zijn zoals aangegeven in figuur C.10, maar waarbij de torsiestijfheden aangepast 

worden door het verplaatsen van de inerties, die de dwarsbalken met gewichten 

voorstellen. Figuur C.11 geeft hiervan een illustratie.

Op basis van de simulaties wordt besloten dat het mogelijk is om het knooppunt van 

de modevorm te verschuiven, zonder dat de eerste torsionele eigenfrequentie van 

het systeem wijzigt.

Daarnaast wordt ook het voorspansysteem op basis van trekveren geïmplemen-

teerd door, zoals voorgesteld in figuur C.12, langs weerszijden een zeer grote inertie 

Figuur C.10: Eerste drie modevormen  voor gewichten 1&4 op een afstand van 

200mm en gewichten 2&3 op een afstand van 100mm.

Figuur C.11: Verschuiving van het knooppunt van de eerste modevorm door het 

wijzigen van de tussenliggende afstanden tussen de dwarsbalken.
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toe te voegen. Deze grote inertie duidt op de grond en wordt met een kleine torsies-

tijfheid verbonden aan het systeem. 

Uit de simulaties op basis van dit torsiemodel blijkt, dat het voorspansysteem weinig 

invloed heeft op de eigenfrequenties en de bijhorende modevormen van het sys-

teem.

Een andere simulatie die kan worden uitgevoerd, is een forced respons analysis. 

Hierbij wordt aan het systeem een harmonische excitatie met een bepaalde frequen-

tie opgelegd en dit op een zelf gedefinieerde positie. Deze positie is in overeen-

stemming met de eerste dwarsbalk links op figuur C.9 & C.12. Daarnaast moet ook 

het torsiemoment van de excitatie opgegeven worden en de dempingscoëfficiënt. 

Deze analyse is in staat om de schuifspanningen te bepalen, die bij het ontwerp 

mee in rekening moeten worden gebracht. Figuur C.13 geeft de schuifspanningen 

weer voor een systeem met een eigenfrequentie van 40Hz, waarbij een excitatie 

van 36Hz, 50Hz en 88Hz wordt uitgevoerd. Het systeem dat hiervoor gebruikt wordt, 

is opnieuw het torsiemodel uit figuur C.9 met de configuratie van de inerties zoals in 

figuur C.10. Het gebruikte torsiemoment is het maximaal aanlegbare torsiemoment, 

namelijk 110Nm. Als demping wordt 3% genomen, omdat een torsiestijve koppeling 

weinig tot geen demping genereert.

Figuur C.12: Grafische voorstelling van analytisch torsiemodel voorzien 
van het voorspansysteem.
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Uit figuur C.13 wordt vastgesteld dat de grootst optredende schuifspanningen in de 

as in de buurt van 120MPa tot 130MPa liggen.

Alle voorgaande simulaties zijn ook uitgevoerd voor de flexibelere koppelingstypes, 

namelijk de KTR Rotex en BoWex. De torsionele natuurlijke eigenfrequenties kun-

nen hierbij ook eenvoudig aangepast worden, maar de bijhorende modevorm niet. 

Dit komt omdat de torsiestijfheidswaarde van de koppeling veel te laag is.

Uit de simulaties wordt geconcludeerd, dat de initieel bepaalde dimensies gebruikt 

kunnen worden bij het definitieve ontwerp. 

1.6 Dimensionering volledige opstelling

Nu de kern-componenten van de testopstelling bepaald zijn, kan overgegaan wor-

den tot het bepalen van de ondersteunende onderdelen, zoals de lagers, lagerhui-

zen, geleidingen, etc. Daarnaast is het bepalen van de spieverbinding, die noodza-

kelijk is voor de koppeling, ook van belang in het ontwerp.

Figuur C.13: Schuifspanning i.f.v. de lengte van het systeem. Linksboven een exci-

tatiefrequentie van 50Hz. Rechtsboven 36Hz en onderaan 88Hz. Het aangelegde 

torsiemoment bedraagt 110Nm en de demping is 3%.
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1.6.1 Lagers

De opstelling wordt vliegend gelagerd, waarbij op de overhangende asdelen de 

koppeling wordt gemonteerd. De lagers die hiervoor gebruikt worden, zijn afkomstig 

van SKF. Dit is de hoofdleverancier voor lagers van Atlas Copco. De lagers worden 

bepaald met een computerprogramma van SKF dat speciaal is ontworpen voor het 

selecteren van de lagers in een zelf vastgelegde toepassing. Dit programma geeft 

een eenvoudige single row deep groove ball bearing met kenmerk 61904-2RS1 aan 

als beste oplossing. Figuur C.14 geeft de technische data van dit type lager weer. 

[10]

Het achtervoegsel 2RS1 wijst op de aanwezigheid van twee afdichtingen langs 

weerszijden van de lager. Deze afdichtingen zijn vervaardigd van nitrilbutadie-

enrubber, afgekort NBR, verstevigd met plaatstaal. 

De lagers worden d.m.v. een klempassing verbonden met de as. De catalogus advi-

seert, voor een klempassing bij het gebruik van een zware belastingsconditie, k5 als 

ISO-tolerantie op de as. Vervolgens wordt berekend of dit montage-technisch ook 

realistisch is. Het temperatuurverschil nodig voor montage kan bepaald worden op 

basis van volgende vergelijking:

ΔT =
Ug +Sk

αDF

! ! ! ! ! ! ! ! (c.7)

Ug staat voor de grootste overmaat en is gelijk aan 18μm. De uitzettingscoëfficiënt 

α voor staal bedraagt 12.10-6 °C-1. De speling nodig voor montage Sk = 0,001 DF

Figuur C.14: Technische data van lagertype 61904-2RS1 van SKF. [10]
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met DF gelijk aan 20mm als voegdiameter. Na uitwerking wordt bekomen dat het 

temperatuurverschil 150°C moet zijn. SKF schrijft in zijn catalogus voor dat kogella-

gers zonder dichting maximum tot 125°C mogen worden opgewarmd. Voor kogella-

gers met een dichting is dit maar 80°C. Allereerst worden de dichtingen tijdelijk ver-

wijderd zodat de lagers kunnen opgewarmd worden tot 125°C. Het resterende be-

nodigde temperatuurverschil wordt bekomen door de as af te koelen. 

Om de kogellagers axiaal te borgen wordt de as gedeeltelijk verdikt tot een diameter 

van 22mm. De andere zijde van de lagers wordt tegengehouden met een circlips 

volgens DIN471. De lager het verst verwijderd van de koppeling wordt voorzien van 

dit type circlips. Voor de lager het dichtst bij de koppeling wordt dit niet gedaan, om-

dat dit gebied cruciaal is voor de metingen en een verzwakking in de as kan mis-

schien leiden tot breuk t.g.v. de spanningsconcentraties die lokaal ontstaan. Boven-

dien wordt de as praktisch niet belast met een axiale kracht, waardoor bijgevolg de-

ze borging strikt genomen niet noodzakelijk is. [10]

1.6.2 Voorspanning lagers

Bij het ontwerp moet ook rekening gehouden worden met de interne radiale speling 

van de lagers. Deze waarde is gegeven door de fabrikant en bedraagt 5 a 20μm. De 

speling wordt weggewerkt door een verplaatsing van de buitenste geleidingsring van 

de lager met een schotel- of sinusveer. Door deze verschuiving wordt er een voor-

spanning bekomen die zorgt voor sterke geluidsreductie tijdens de uiteindelijke wer-

king. Daarnaast worden de metingen niet beïnvloedt door mogelijke bijkomende ef-

fecten t.g.v. de speling. 

In de catalogus van SKF wordt een formule voor het bepalen van de voorspankracht 

door veren voor groefkogellagers teruggevonden:

F = kd .! ! ! ! ! ! ! ! ! (c.8)

Hierin is k een constante factor en d de boring van de lager, uitgedrukt in millimeter. 

De waarde voor de factor k bedraagt 0,02. Deze waarde wordt gehanteerd wanneer 

de lager beschermd moet worden tegen schade komende van trillingen. De boring 

bedraagt 20mm, waardoor na uitwerking de voorspankracht 400N bedraagt. [10]

Zoals reeds aangehaald, is de meest toepasselijke methode om een lager-voor-

spankracht aan te brengen, het gebruik van een schotel- of sinusveer. Deze veer 
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werkt in op de buitenring van de lager, waardoor de ring axiaal verschuift in het la-

gerhuis. De voorspankracht blijft praktisch constant, zelfs wanneer er een thermi-

sche expansie optreedt. 

Na enig opzoekwerk blijft een schotelveer van het merk Fabory over als meest ge-

schikte kandidaat. Figuur C.15 geeft hiervan een technische weergave.

 

De veerkarakteristiek voor een schotelveer heeft een niet-lineair verloop. Het ver-

band tussen de veerkracht F en de vervorming δ  wordt weergegeven door volgen-

de vergelijking:

F = Eδ
(1−ν 2 )Ma2 h −δ( ) h − δ

2
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ td + td

3⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

       ! ! ! ! (c.9)

De veer wordt vervaardigd uit staal, waardoor de elasticiteitsmodulus ongeveer   

210 000MPa bedraagt. Voor de dwarscontractiecoëfficiënt wordt 0,30 aangenomen. 

Na een iteratieproces wordt bekomen, dat voor een voorspankracht van 400N, een 

indrukking van 0,18mm noodzakelijk is. [8] [10] [11]

Deze indrukking wordt gerealiseerd door een deksel dat bevestigd wordt aan het 

lagerhuis. Na enkele grondige revisies is het uiteindelijke ontwerp weergegeven in 

figuur C.16. 

2a = De = 35,5mm h12

2b = Di = 18,3mm H12

td = 1,25mm

h = 1mm

F = 1700N

Figuur C.15: Afmetingen schotelveer van het merk Fabory. [11]
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Aan één zijde van het deksel bevindt zich een holle cilinder. Deze zijde wordt ge-

bruikt bij de assemblage van de testopstelling. Dit is vergelijkbaar met een soort van 

calibratie-element. Eerst wordt de lager in het lagerhuis gemonteerd, waarbij vervol-

gens de ring wordt geplaatst. Deze ring wordt gebruikt omdat de circlips, die zorgt 

voor de axiaal borging van de lager op de as, een te grote buitendiameter heeft. De 

schotelveer is niet in staat om zonder de ring in contact te komen met de buitenring 

van de lager. Tot slot wordt het deksel gemonteerd met de holle cilinder inwaarts. De 

lagerhuizen kunnen ten opzichte van elkaar verschoven worden totdat de lager ge-

positioneerd is tegen de holle cilinder. Hierdoor wordt nauwgezet de positie van de 

lager in het lagerhuis bepaald. 

Nadat de positie gekend is, wordt het deksel gedemonteerd. De schotelveren wor-

den in het lagerhuis geplaatst en vervolgens wordt het deksel terug gemonteerd met 

de getrapte zijde inwaarts. Er wordt gebruik gemaakt van twee veren omdat de in-

drukking van één veer zo klein is dat de toleranties, die gebruikt moeten worden op 

de lengte van de middelste cilinder, praktisch onhaalbaar worden. De eenvoudigste 

oplossing is dus om twee veren te plaatsen, zoals aangegeven in figuur C.17, zodat 

een grotere indrukking noodzakelijk is.

Figuur C.16: Deksel voor het lagerhuis.
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De kleinste cilinder wordt gebruikt om de veren gecentreerd te houden, waardoor ze 

contact maken met de ring die op zijn beurt in verbinding staat met de lager. De an-

dere cilinder, die eveneens in de boring van het lagerhuis past, heeft een lengte die 

0,36mm groter is dan afstand tussen het buitenvlak van het lagerhuis en de buiten-

ring van de lager. Door het deksel vast te schroeven worden de veren ingedrukt en 

wordt een voorspanning van 400N gerealiseerd. [8]

1.6.3 Lagerhuizen

Het ontwerp van de lagerhuizen is weergegeven in figuur C.18. Omdat de lagerhui-

zen verschuifbaar moeten zijn in de geleiding, worden ze voorzien van een gelei-

dende passing op de dimensie tussen de twee verticale vlakken. Om de hoogte van 

de volledige testopstelling te beperken, worden de lagerhuizen zo laag mogelijk uit-

gevoerd. Hierbij wordt wel rekening gehouden met de verbinding van de shaker met 

het uiteinde van één van de dwarsbalken. De passing voor de boring waar de bui-

tenring van de lager in gepositioneerd wordt, is gegeven door de catalogus van SKF 

en bedraagt H7. Met deze passing is het mogelijk om de lager nog te verschuiven in 

het lagerhuis, wat uiteraard noodzakelijk is voor de voorspanning, dat in voorgaande 

alinea is omschreven. Daarnaast wordt er om een axiale borging te voorzien, ge-

bruik gemaakt van een klein gedeelte binnen het lagerhuis dat een kleinere diame-

ter vertoont. Figuur C.19 geeft een weergave van de dwarsdoorsnede van de lager-

huizen. Alle lagerhuizen worden praktisch identiek uitgevoerd, het enige verschil is 

dat twee lagerhuizen voorzien worden van vier getapte gaten om het deksel op te 

monteren. [10]

Figuur C.17: Een mogelijke configuratie voor twee schotelveren. [11]
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1.6.4 Spieverbinding

De as-naaf-verbinding wordt een combinatie van een wrijvingsgesloten en een 

vormgesloten verbinding. De wrijvingsgesloten verbinding wordt bekomen door het 

klemsysteem van de koppelingshelft op de as. Omdat er ook experimenten worden 

uitgevoerd met praktisch geen klemkracht, is het noodzakelijk om over een vormge-

sloten verbinding d.m.v. een vlakke inlegspie te beschikken. Dit hoofdstuk behandelt 

de berekening van de vormgesloten verbinding. De berekening van de aanwezige 

gemiddelde vlaktedruk gebeurt op basis van vergelijking 12.1 uit Roloff-Matek:

pgem =
2TeqK l

dh 'l 'nϕ
≤ pmax ! ! ! ! ! ! ! (c.10)

Hierin is het over te brengen equivalent torsiemoment gelijk aan de vermenigvuldi-

ging van het nominaal koppel van 55Nm met de bedrijfsfactor KA. Deze factor kan 

uit tabel 3-5 gehaald worden van het tabellenboek van Roloff-Matek. De waarde be-

draagt 1,5. Deze waarde is geldig indien de aangedreven machine een turbocom-

pressor is en de aandrijvende machine zware stoten introduceert. Na uitwerking be-

draagt het equivalent torsiemoment 82,5Nm. Het aantal inlegspieën is hier 1 en bij-

gevolg is de draagfactor φ ook 1. Uit tabel 12-2a wordt voor een asdiameter van 

20mm de breedte en hoogte van de vlakke inlegspie bepaald. Deze bedragen beide 

6mm. Als spielengte wordt een genormaliseerde waarde van 50mm genomen. De 

Figuur C.18: Rendering lagerhuis. Figuur C.19: Rendering dwars-

doorsnede lagerhuis.
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spie is bijgevolg langer dan de koppelingshelft van de drie verschillende koppelin-

gen. Omdat voor een vlakke inlegspie met ronde kopvlakken gekozen wordt, bedra-

genl ' = l − b = 44mm  en  h ' ≈ 0,45h = 2,7mm . De enige nog te bepalen parame-

ter is de lastverdelingsfactor Kl. Richtwaarden voor deze factor worden gegeven 

door tabel 12-2c. Hierbij wordt de curve bepaald door de krachtverdeling bij de 

naafuitvoering. De curve die gebruikt wordt, is deze waarbij de krachtverdeling ver-

loopt volgens figuur C.20.

Na uitwerking wordt een waarde van 1,5 bekomen. 

Indien alle gegevens in vergelijking 12.1 van Roloff-Matek ingevuld worden, be-

draagt de aanwezige vlaktedruk 104N/mm2. Tot slot wordt nagegaan of de bereken-

de vlaktedruk kleiner blijft dan de maximaal toegelaten vlaktedruk. Deze vlaktedruk 

wordt bepaald voor het “zwakkere materiaal” door  

pmax =
Re

S
 ! ! ! ! ! ! ! ! ! (c.11)

met  Re = KTReN  ! ! ! ! ! ! ! ! (c.12)

en S volgens tabel 12-1.

Voor een vlakke inlegspie met staal als naafmateriaal ligt SF tussen de 1,1 en 1,5. 

De meest veilige waarde van 1,5 wordt bijgevolg gehanteerd. Deze waarde is alleen 

geldig voor een enkelzijdig werkend torsiemoment. Omdat dit niet van toepassing is, 

wordt het dubbel van de oorspronkelijke waarde genomen, namelijk S = 3. Het ei-

genlijke materiaal van de koppeling is niet opgegeven in de catalogus van KTR. 

Vandaar wordt C45 gehanteerd. Dit is een veelgebruikte staalsoort voor dergelijke 

toepassingen. De elasticiteitsgrens voor de genormaliseerde diameter van 16mm is 

gelijk aan 490MPa. De technologische grootte-factor KT voor veredelstaal met een 

massieve cirkelvormige doorsnede van 20mm bedraagt 0,97. Na uitwerking is de 

Figuur C.20: Krachtverdeling voor deze specifieke naafuitvoering. [2]
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maximaal toelaatbare vlaktedruk 158N/mm2. De optredende vlaktedruk blijft dus 

kleiner dan de maximaal toegelaten waarde. De vlakke inlegspie 6x6x50 met ronde 

kopvlakken is bijgevolg geschikt voor de toepassing.

Voor een eenvoudige monteerbaarheid van de spie wordt gebruik gemaakt van een 

overgangspassing. De spiebaanbreedte van de as wordt bijgevolg voorzien van een 

ISO-tolerantie N9. [2] [11]

1.6.5 Voorspansysteem

De testopstelling is dus ontworpen om een aantal verschillende koppelingstypes te 

testen. Een torsiestijve koppeling, zoals een metalen koppeling zonder demping, 

heeft als voordeel dat de torsieveerkarakteristiek een lineair verloop kent. De torsie-

veerkarakteristiek, zie figuur C.21, stelt de moment-hoekverdraaiing-lijn voor in het 

veerdiagram dat de hoekverdraaiing in functie van de belasting grafisch uitzet. Kent 

deze karakteristiek een lineair verloop, dan zal de werking van de veer wrijvingsloos 

verlopen. De belasting en vervorming zijn proportioneel in het elastische gebied, 

een verdubbeling van het torsiemoment zal een verdubbeling van de hoekverdraai-

ing opleveren. De torsiestijfheid is bijgevolg een constante waarde. Hoe steiler de 

karakteristiek loopt, hoe groter de torsiestijfheid van de veer. Het omgekeerde geldt 

uiteraard ook. [2]

Het verloop van de torsieveerkarakteristiek is zo goed als nooit lineair, zie figuur 

C.21. Zeker niet wanneer de koppelingen een specifiek dempingselement bevatten. 

Neem bijvoorbeeld een elastische klauwkoppeling. Deze wordt gekenmerkt door 

Figuur C.21: Torsieveerkarakteristiek: 1) Lineair oplopend voor bijvoorbeeld een  

metalen koppeling zonder demping. 2) Progressief gekromde belastings- en ontlas-

tingskromme voor bijvoorbeeld een elastische klauwkoppeling. Het gearceerde vlak 

is de dempingsarbeid. [2]
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een progressief gekromde belastings- en ontlastingskromme, waarbij het verschil 

tussen beide oppervlakken onder de karakteristiek de in warmte omgezette wrij-

vingsarbeid voorstelt. De waarde voor de torsiestijfheid is in dit geval niet constant. 

Bijgevolg moet de karakteristiek in de buurt van het werkingsgebied gelineariseerd 

worden. In de praktijk treedt deze linearisatie op door de koppeling voor te spannen. 

Omwille van deze reden moet een voorspanning ook kunnen worden aangebracht 

bij de testopstelling. [2]

Het initiële concept is om aan het uiteinde van één van de dwarsbalken een verend 

element te plaatsen, dat een kracht genereert, om zo tot een voorspanning te ko-

men. Dit verend element kan een luchtbalg, luchtveer, druk- of trekveer zijn. Na eni-

ge afweging is gekozen voor een trekveer. Dit omdat een trekveer niet uitknikt onder 

belasting zoals een drukveer en bijgevolg minder geleiding nodig heeft. De trekveer 

is ook eenvoudiger t.o.v. de luchtbalg en luchtveer, omdat hiervoor geen pneumati-

sche sturing dient te moeten worden ontworpen. Daarnaast heeft de luchtbalg ook 

geen lineaire veerkarakteristiek. 

De trekveer moet een lage veerconstante hebben, omdat deze in verbinding staat 

met de bati en dus ook de grond. De grond stelt theoretisch een oneindige grote in-

ertie voor. Wanneer een verbinding tussen de testopstelling en de grond gebeurt 

met een te grote stijfheid, dan vertoont het rotatiesysteem een compleet ander ge-

drag. Als rotatiestijfheid wordt 110Nm/rad aangenomen. Deze waarde wordt omge-

rekend naar een lineaire stijfheid door de rotatiestijfheid te delen door de afstand tot 

de hartlijn van de as in het kwadraat. De veer wordt aan het uiteinde van de dwars-

balk bevestigd, waardoor de afstand tot de hartlijn van de as ongeveer 220mm be-

draagt. De lineaire stijfheid die hieruit voortvloeit, bedraagt 2,1N/mm. Daarnaast 

moet de veer in staat zijn om een voldoende grote kracht aan te kunnen. Deze 

kracht is gelijk aan het over te dragen koppel gedeeld door de positie t.o.v. de hart-

lijn van de as. Voor een koppel van 55Nm, wordt 220N als kracht bekomen. 

De volgende stap is bepalen of het veersysteem boven of onder de dwarsblak ge-

positioneerd moet worden. Na het afwegen van de voor- en nadelen, wordt gekozen 

voor een constructie onder de dwarsbalk, zodat de hoogte van de testopstelling be-

perkt blijft. De hoogte tussen het bevestigingspunt van de veer en de bati bedraagt 

ongeveer 210mm.
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Samengevat moet de veer een lineaire stijfheid hebben van ongeveer 2,1N/mm, een 

kracht kunnen opnemen van minstens 220N en de lengte wordt beperkt tot maxi-

mum 210mm bij volledige uitrekking. Na enig opzoekwerk wordt een trekveer van 

Tevema gekozen met als kenmerk T32860. De technische specificaties kunnen te-

ruggevonden worden in figuur C.22.

Omdat de balken kunnen verschuiven, moet het voorspansysteem eveneens kun-

nen verschuiven. Dit probleem wordt opgelost door gebruik te maken van een af-

zonderlijke geleiding. Bovendien moet bij het ontwerp ook rekening gehouden wor-

den dat de veer niet mag roteren om zijn lengte-as. Het volledige voorspansysteem 

wordt weergegeven in figuur C.23

d = 3,20mm

Dm = 32,80mm

L0 = 102,00mm

F0 = 26,11N

C = 2,13N/mm

Sn = 142,06mm

Fn = 328,42N

Figuur C.22: Technische specificaties van de Tevema trekveer T32860. [12]

Figuur C.23: Rendering van het voorspansysteem.
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De trekveer is enerzijds verbonden met de dwarsbalk en anderzijds met een plaat, 

die rigide bevestigd is aan een draadstang d.m.v. twee moeren. Deze draadstang is 

geschroefd in een voor dit systeem ontworpen onderdeel. Dit onderdeel, weergege-

ven in figuur C.24, is op zijn beurt bevestigd aan de “S-vormige” steunplaat door een 

moer die vastgeschroefd is op de buitendraad. Deze moer neemt het moment ten 

gevolge van de kracht van de trekveer op de plaat op. 

Om de trekveer te kunnen opspannen, moet eerst de moer verwijderd worden. Ver-

volgens wordt aan het boutvormig-onderdeel gedraaid, zodat de draadstang naar 

beneden beweegt. Tot slot wordt de borgmoer opnieuw bevestigd. Door gebruik te 

maken van dit systeem roteert de veer niet. [2] [12]

1.6.6 Geleiding

Om ervoor te zorgen dat de twee afzonderlijke asdelen kunnen verschuiven om bij-

voorbeeld een koppeling te wisselen, wordt geopteerd voor een geleiding die boven 

de bati wordt gemonteerd. Het eerste ontwerp bestaat uit twee U-profielen die met 

de rug naar elkaar gepositioneerd worden. Dit ontwerp is snel afgevoerd, omdat de 

uitlijning van de testopstelling zeer nauwkeurig moet zijn. De U-profielen hebben 

hiervoor een te grote ruwheidswaarde en een te lage nauwkeurigheid. Het nabe-

werken van deze profielen wordt dan ook veel te omslachtig. Vandaar wordt er ge-

opteerd voor een zelfontworpen geleiding, zie figuur C.25, die de testopstelling in 

staat stelt om te verschuiven en te positioneren zoals gewenst. 

Figuur C.24: Ontworpen onderdeel voor het voorspansysteem.

117



Omdat de lagerhuizen vastgebout worden op het bovenvlak van de geleiding, wordt  

hierop een vlakheidstolerantie van 0,2mm geplaatst. Daarnaast wordt ook een 

rechtheidswaarde geplaatst op de twee verticale geleidingsbanen. De kogellagers 

zijn in staat, volgens de catalogus van SKF, om een maximale hoekverplaatsing van 

2’ te compenseren en dit over de lengte van de geleiding. Bijgevolg is 

tan2' = max afwijking
500mm

 , waarbij de maximale uitwijking na uitwerking gelijk is aan 

0,3mm. De verticale geleidingsbanen worden bijgevolg voorzien van een recht-

heidstolerantie van 0,2mm.

1.6.7 Klemsysteem dwarsbalk 

Om ervoor te zorgen dat de dwarsbalken verschuifbaar zijn, wordt er gebruik ge-

maakt van een eenvoudig klemsysteem. De verschuiving van de dwarsbalken zorgt 

ervoor dat de torsiestijfheden van de tussenliggende asdelen wijzigbaar zijn. 

Het eerste ontwerp van de dwarsbalken bestaat, eenvoudig beschreven, uit een in 

de langsrichting doorgesneden cilinder waaraan de balken worden bevestigd door 

een inwendige boutverbinding. Dit ontwerp wordt verder niet ontwikkeld, omdat de 

inwendige boutverbinding de stijfheid van de balk in het gedrang brengt. Vandaar is 

het tweede ontwerp een stuk eenvoudiger, zoals geïllustreerd met figuur C.26:

Figuur C.25: Rendering van de geleiding.
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Het belangrijkste bij het klemsysteem, is het bepalen van de passing voor de wrij-

vingsgesloten verbinding tussen de as en de balk. Het torsiemoment, dat opgewekt 

wordt door de shaker, wordt via deze verbinding overgedragen op de as. De bere-

kening van een cilindrische persverbinding steunt op hoofdstuk 12-3 uit Roloff-Ma-

tek. 

De naaflengte L is gelijk aan de breedte van de dwarsbalk en bedraagt 15mm. De 

bevestiging van de dwarsbalk op de as wordt geïllustreerd door figuur C.26. De tota-

le som van de hoogten van zowel de balk als het blokje bedraagt 40mm. Vandaar 

wordt voor de berekeningen eenvoudigweg een holle cilinder met een inwendige 

straal van 20mm en een uitwendige straal van 40mm verondersteld. De naafdiame-

ter D is bijgevolg 40mm. Hoewel deze afmetingen vastliggen, kan toch op basis van 

tabel 12-1a uit Roloff-Matek richtwaarden berekend worden voor de naaflengte en 

naafdiameter. Voor een cylindrische persverbinding met staal als naafmateriaal 

wordt voor de naafdiameter DN = 2,0d = 40mm  en voor de naaflengte 

LN = 0,8d = 16mm bekomen. De afmetingen die gebruikt worden voor de bereke-

ningen liggen in de buurt van de richtwaarden die Roloff-Matek aangeeft. 

De kracht die door de persverbinding wordt opgenomen bestaat uitsluitend uit de 

tangentiële kracht. Enerzijds wordt gebruik gemaakt van dezelfde bedrijfsfactor als 

bij het bepalen van de vlaktedruk voor de spieverbinding, namelijk 1,5. Anderzijds 

wordt voor de slipveiligheid SS de grootste waarde gekozen, namelijk 2.

FSt = K ASSFt = K ASS

2Tmax

DF

= 1,5.2.
2.110Nm
0,020m

= 33kN . ! ! ! (c.13)

Figuur C.26: Rendering van een geassembleerde dwarsbalk.
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Vervolgens wordt de minimaal vereiste en de maximaal toelaatbare vlaktedruk be-

paald. De minimaal vereiste vlaktedruk wordt berekend op basis van volgende ver-

gelijkingen:

pF min =
FSt

AFµ
 , ! ! ! ! ! ! ! ! (c.14)

waarbij het contactoppervlak:

AF = DFπlF = 20mm.π.15mm = 942,5mm2 . ! ! ! ! (c.15)

De wrijvingscoëfficiënt moet uitsluitend nog bepaald worden via tabel 12-6a. Voor 

een uitwendig deel vervaardigd uit staal en voor een dwarspersverbinding met een 

droge smering, wordt 0,2 als meest veilige waarde bekomen. De minimaal vereiste 

vlaktedruk is bijgevolg 175N/mm2. De kleinste absolute persmaat wordt berekend 

met volgende vergelijking:

Zmin =
pF minDF

EU

K  ! ! ! ! ! ! ! ! (c.16)

De elasticiteitsmodulus voor het materiaal van de naaf is deze van staal, namelijk 

210GPa. De hulpvariabele K voor massieve assen uit staal wordt bepaald op basis 

van tabel 12-7. Bij gebruik van curve 1 voor staal en 0,5 als diameterverhouding, 

wordt 2,75 bekomen als waarde voor de hulpvariabele. Bijgevolg is Zmin gelijk aan 

0,0458mm of 45,8μm. 

De optredende ruwheidsvermindering G van de contactvlakken wordt bepaald door: 

G ≈ 0,8(RzUi +RzIu ) met R de gemiddelde ruwheidswaarden Rz van de contactop-

pervlakken van respectievelijk het uitwendig en inwendig deel. Tabel 2-12a geeft 

aan dat voor het inwendige deel, de as die geslepen is, Rz ongeveer gelijk is aan 

1μm. Het uitwendige deel, de boring, heeft een waarde van 63μm. G is bijgevolg 

gelijk aan 51,2μm.

Hieruit volgt dat de kleinste toelaatbare overmaat gelijk is aan: 

Sn,min = Zmin +G = 45,8µm + 51,2µm = 97µm .! ! ! ! (c.17)

Vervolgens kan de maximaal toelaatbare vlaktedruk bepaald worden met behulp 

van volgende vergelijking: pF max ≤
Re

Sp

1−Qu
2

3
 met Re = KTReN . ! ! (c.18)
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De dwarsbalken worden uit 34CrNiMo6 vervaardigd. De elasticitietsgrens bedraagt 

bijgevolg 1000MPa. De technologische grootte-factor blijft dezelfde als bij de spie-

verbinding en is gelijk aan 0,97. Voor de veiligheidsfactor tegen plastische vervor-

ming SP, uitgaande van een ductiel materiaal, wordt 1,3 gekozen. Qu stelt de diame-

terverhouding voor tussen de voegdiameter en de naafdiameter. Deze waarde is 

gelijk aan 0,5. Na uitwerking wordt bekomen dat pF max ≤ 323MPa .

De maximaal toelaatbare persmaat wordt verkregen uit:

Zmax =
pF maxDF

EU

K = 0,0846mm = 84,6µm .! ! ! ! (c.19)

De voor het samenpersen meetbare maximaal toelaatbare overmaat is dus gelijk 

aan:

Sn,max = Zmax +G = 84,6µm + 51,2µm = 135,8µm .! ! ! (c.20)

De spelingstolerantie PT kan berekend worden door:

PT = Sn,max −Sn,min = 135,8µm − 97µm = 38,8µm .! ! ! (c.21)

Omdat op de as reeds een tolerantie k5 staat, wordt bijgevolg voor de boringen een 

maat 19,9−0,01
+0,01  voorzien. Deze passing is in staat om het aangelegde koppel van 

110Nm zonder problemen over te dragen op de as. [2]

De bouten die voorzien zijn om het onder- en bovengedeelte van de balk vast te 

klemmen op de as, moeten een spankracht groter dan 33kN hebben. De initieel ge-

bruikte M8-bouten voldoen niet aan deze voorwaarde, waardoor er uit noodzaak 

overgestapt moet worden op M10-bouten. In tabel 8-14 staan de spankrachtwaar-

den voor de meest gebruikte boutafmetingen vermeld. Wordt een wrijvingscoëffi-

ciënt van 0,1 gebruikt, dan kan uitsluitend gewerkt worden met een M10 van sterk-

teklasse 10.9 of 12.9. [2]

Omdat het doorvoergat van de M10-bout 11mm bedraagt en de breedte van de 

dwarsbalk 15mm is, moet de vraag gesteld worden of de spanningen die lokaal op-

treden niet te groot worden. De vergelijking voor het bepalen van de buigspanning 

t.g.v. het optredende moment is:

σ b = My
I

  ! ! ! ! ! ! ! ! ! (c.22)
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met  I = bh3

12
.  ! ! ! ! ! ! ! ! (c.23)

Worden bij benadering de spanningen ter hoogte van de meest kritische plaats bij 

het doorvoergat berekend, dan zal 15mm-11mm = 4mm bedragen. De breedte voor 

het bepalen van het oppervlaktetraagheidsmoment I is dus gelijk aan 4mm. Wordt er 

naar het maximum aanlegbaar torsiemoment gerekend, dan is:

σ b = 110000Nmm.10mm
4mm.(20mm)3

12

= 412,5MPa .! ! ! ! ! (c.24)

Deze spanningswaarde ligt aan de hoge kant, zeker wanneer de spanningsconcen-

traties t.g.v. de boring nog mee in rekening worden gebracht. Bovendien kan de bo-

ring aanleiding geven tot microscheuren. Deze microscheuren kunnen bijgevolg de 

oorzaak zijn van een mogelijke vermoeiingsbreuk.

 

Hierdoor wordt geopteerd om de breedte van de dwarsbalk te wijzigen naar 20mm. 

Dit heeft als gevolg dat de veronderstelde lokaal optredende buigspanningen verla-

gen, tot een aanvaardbare normaalspanning van 184MPa. [2]

1.6.8 Ondersteuning shaker

De shaker, zie figuur C.27, zorgt voor een excitatie aan één van de uiteinde van de 

dwarsbalken, zodat er een wisselende torsiebelasting geïntroduceerd wordt in de 

as. De shaker hangt in een U-vormige ophanging omdat deze in staat is om een-

voudig te roteren. Hierdoor kan ook een goede uitlijning verkregen worden.

Figuur C.27: De shaker met standaard ondersteuning. [13]
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Omdat de afmetingen van deze ophanging niet in overeenstemming zijn met de ge-

bruikte bati, wordt besloten om zelf één te ontwerpen. De shaker moet voor de uitlij-

ning in de drie orthogonale richtingen verschuifbaar zijn. De hoogte-richting kan 

aangepast worden door de dunne stang, die in verbinding staat met de dwarsbalk 

en voorzien is van een krachtcel. Figuur C.28 geeft enige grafische verduidelijking 

over hoe de twee andere richtingen kunnen gewijzigd worden. ! ! ! !

De shaker is langs weerszijden voorzien van een boring met inwendige M10-

schroefdraad. Er worden twee staven voorzien, die bevestigd worden aan de     

shaker, door aan één uiteinde van de staaf dezelfde schroefdraad te snijden als in 

de boring. Het andere uiteinde kan vervolgens voorzien worden van M20-schroef-

draad. Aan het uiteinde, voorzien van M20-schroefdraad, worden twee moeren 

langs elke zijde van de sleuf van de ondersteuning bevestigd. Eén langs de binnen-

zijde van de ophanging en de andere langs de buitenzijde. Door deze sleuf kan de 

shaker in dezelfde richting bewegen als de onderdelen in de geleiding. Daarnaast is 

een zijdelingse verschuiving in de sleuven ook mogelijk, weliswaar beperkt. Wan-

neer de uitlijning bepaald is, worden de moeren en bijgevolg ook de shaker vastge-

zet. 

Figuur C.28: Rendering van de ondersteuning van de shaker.
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1.6.9 Meetsysteem naderingssensoren

Inductieve naderingssensoren zijn in staat om de karakteriserende modevormen 

van een constructie op te meten. Voor het gebruik van deze inductieve naderings-

sensoren in de testopstelling, moet een systeem ontworpen worden waardoor een 

rotatiebeweging kan gedetecteerd worden. De sensoren worden d.m.v. twee moe-

ren bevestigd in een sleuf van een plaat die net onder as gemonteerd staat. De   

platen rusten op steunen, die verschuifbaar zijn in de geleiding, bevestigd aan de  

bati. De steunen hebben dezelfde dikte als de lagerhuizen, waardoor deze eenvou-

digweg tijdens de fabricage uit dezelfde plaat gesneden kunnen worden. 

Op de te analyseren as worden kleine blokjes bevestigd, die gebruik maken van 

hetzelfde klemsysteem als de dwarsbalken. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om 

deze op verschillende plaatsen op de as te bevestigen. De sensor wordt gericht 

naar de kop van de bout om zo een verplaatsing waar te nemen. Omdat de amplitu-

de van de geïnduceerde trilling klein is, is ook de hoekverdraaiing klein en bijgevolg 

detecteert de sensor bij benadering een kleine verticale beweging. Om ervoor te 

zorgen dat de inertie van het blokje het gedrag van de testopstelling zo weinig mo-

gelijk beïnvloedt, wordt het vervaardigd uit aluminium. Figuur C.29 geeft een grafi-

sche weergave van een geassembleerd blokje dat op de as van de opstelling be-

vestigd kan worden.

1.7 Technische tekeningen en CAD-model

De CAD-modellen en de bijhorende technische tekeningen voor de fabricage van de 

componenten van de testopstelling kunnen teruggevonden worden in de bijgevoeg-

de CD-ROM. 

Figuur C.29: Rendering van een geassembleerd blokje dat 

onderdeel uitmaakt van het meetsysteem.
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Bijlage D

Specificaties gebruikte (meet)apparatuur  

1. Accelerometers Brüel & Kjær 4524-B

Tabel D.1: Technische specificaties van de accelerometers Brüel & Kjær 4524-B.
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2. Accelerometers Dytran 3023A2H

Tabel D.2: Technische specificaties van de accelerometers Dytran 3023A2H.
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3. Krachtsensor Dytran 1051C

Tabel D.3: Technische specificaties van de krachtsensor Dytran 1051C.
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4. Naderingssensoren Shinkawa FK-202F1.

Tabel D.4: Technische specificaties van de naderingssensoren Shinkawa 

FK-202F1.
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5. Dynamische excitator TMS 2100E11

Tabel D.5: Technische specificaties van de TMS 2100E11 shaker. 
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Bijlage E

Calibratie proximity probes

Een eerste calibratie wordt uitgevoerd door een expert van Atlas Copco en geeft 

een gemiddelde richtwaarde van 8,3V/mm aan. Vervolgens wordt een tweede     

calibratie, op de testopstelling zelf, uitgevoerd voor elke naderingssensor afzonder-

lijk. Hierbij wordt een meetklok boven op het uiteinde van één van de dwarsbalken 

geplaatst. Deze uitwijking wordt herschaald naar de verticale uitwijking op de positie 

van de naderingssensor. Daarnaast wordt ook de spanning, uitgestuurd door de 

proximity probes, opgemeten. Wanneer via het veersysteem verschillende verticale 

uitwijkingen binnen de range van de probes worden aangelegd, kan op de twee 

meetklokken en de voltmeter de exacte waarden worden afgelezen. Deze groot- 

heden worden vervolgens in een grafiek uitgezet en de richtingscoëfficiënt van de 

lineaire regressielijn doorheen deze punten stelt de gevoeligheid voor. De grafieken 

en gevoeligheidswaarden kunnen teruggevonden worden in figuur E.1. De waarden 

liggen in de buurt van de 8,3V/mm of omgerekend 8,3mV/µm.

Figuur E.1: Grafieken van de calibratie van de vier gebruikte naderingssensoren 

voor het bepalen van de gevoeligheid.

130



Bijlage F

1. Impact testen 

1.1 Configuraties van de opstelling en geometrie in de software

Voor zowel de linker- als rechterzijde van de testopstelling worden twee configura-

ties getest. Figuur F.1 geeft een overzicht van de posities en benaming van de acce-

lerometers geplaatst op de structuur. Figuur F.2 geeft vervolgens de geometrie voor 

de linkerhelft van de opstelling in de gebruikte LMS Test.lab-software weer. Het be-

lang van de ruimtelijke positie van de accelerometers in de vorm van een geometrie 

in de software, ligt in de visualisatie van de modevormen.

Figuur F.1: Overzicht van de posities van de accelerometers op de opstelling.
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- Voor de eerste configuratie worden telkens 10 schijfjes van 48gram met een 

M8x100-bout bevestigd langs weerszijden op een afstand van 100mm van de hart-

lijn van de as. Omdat de opstelling gebalanceerd dient te worden, wordt er gebruik 

gemaakt van het veersysteem dat aangrijpt in de verste boring, zijnde op een af-

stand van 200mm van de centeras. Op figuur F.1 zijn de posities van de veren 

zichtbaar. De voorspankracht gerealiseerd door deze veren bedraagt 73,5N. De af-

stand tussen het uiteinde van de koppelingshelft en de eerste dwarsbalk bedraagt 

202mm. De balk zelf heeft een breedte van 20mm. Tussen de twee balken bedraagt 

de afstand 201mm. Wat verder nog belang heeft voor het beschrijven van de confi-

guratie, zijn de spanmomenten van alle bouten. Voor de M8x100-bouten met sterk-

teklasse 8.8, kan in Roloff-Matek tabel 1-14b de statische wrijvingscoëfficiënt voor 

een gesmeerde conditie van staal op staal bepaald worden, namelijk 0,10. In tabel 

8-14 kan teruggevonden worden dat het maximale spanmoment 20,6Nm bedraagt. 

Om iets onder deze waarde te blijven, wordt de waarde 17Nm gehanteerd. Reke-

ning houdend met sterkteklasse 12.9 i.p.v. 8.8, worden op dezelfde wijze de span-

momenten voor de M8-bouten van de kleminrichting van de koppelingshelft op de 

as en de M10-bouten voor de kleminrichting van de dwarsbalken op de as bepaald. 

Voor de M8-bouten geeft dit een waarde van 25Nm en voor de M10-bouten een 

waarde van 40Nm. 

Figuur F.2: Opgebouwde geometrie in de LMS Test.lab-software.
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- Voor de tweede configuratie wijzigt enkel de afstand tussen de twee dwarsbalken. 

Deze bedraagt nu 166mm. Verder blijft alles behouden zoals beschreven in voor-

gaande alinea.

Per zijde van de opstelling worden er telkens twee testen uitgevoerd. Eén test ge-

beurt door te exciteren op positie “bar2_5” op figuur F.1, de andere test wordt uitge-

voerd door te exciteren op positie “bar1_3”. Bij elke test worden er tien impactexcita-

ties uitgevoerd. De software berekent nadien de gemiddelde waarde, waardoor de 

betrouwbaarheid van de resultaten vergroot wordt.

1.2 Resultaten linkerzijde van de testopstelling

1.2.1 Configuratie 1 met excitatie op positie “bar2_5”

Op figuur F.3 is de afzonderlijke FRF weergegeven wanneer de hamerexcitatie 

wordt uitgevoerd op positie “bar2_5”. De validatie van de bekomen resultaten wordt 

uitgevoerd op basis van de besproken mathematische hulpmiddelen in hoofdstuk 

2.5.5. Figuur F.4 geeft de grafische voorstelling van de berekende MAC-waarden. In 

tabel F.5 staan terug de MAC-waarden bovenaan aangegeven, terwijl onderaan de 

andere waarden voor de verschillende hulpmiddelen staan. Uit de grafische voor-

stelling van de MAC-waarden wordt afgeleid dat de modevormen van de berekende 

frequenties 72,8Hz en 92,3Hz een sterke correlatie vertonen. Dit wil praktisch zeg-

gen dat de overeenstemmende modevormen horende bij deze frequenties fysisch 

dezelfde zijn.

Vervolgens worden de andere waarden van de verschillende hulpmiddelen geanaly-

seerd. Wat onmiddellijk opvalt, zijn de lagere MOV- en MPC-waarden en de hogere 

MPD-waarden voor mode 2, 3 en 9. Ook scatter geeft aan dat het ruisniveau hoog 

is. Deze modes zijn noisy modes en kunnen dan ook buiten beschouwing worden 

gelaten. De eerste mode, zijnde de rigid body mode, heeft de grootste Mode Partici-

pation of MP-waarde. Dit wil zeggen dat de grootste bijdrage aan de totale respons 

afkomstig is van de rigid body mode. De tweede grootste bijdrage is afkomstig van 

de eerste torsionele eigenfrequentie bij 92,3Hz. 
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Figuur F.3: FRF van configuratie 1, excitatie op positie “bar2_5” en dit voor de 

linkerzijde van de opstelling.

Figuur F.4: Grafische voorstelling van de MAC-waarden voor configuratie 1, 

excitatie op positie “bar2_5” en dit voor de linkerzijde van de opstelling.
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1.2.2 Configuratie 1 met excitatie op positie “bar1_3”

Op figuur F.6 wordt de afzonderlijke FRF weergegeven wanneer de hamerexcitatie 

wordt uitgevoerd voor dezelfde configuratie als in figuur F.3, maar op positie 

“bar1_3”. Figuur F.7 geeft de grafische voorstelling van de berekende MAC-waar-

den. In tabel F.8 staan terug de MAC-waarden bovenaan aangegeven, terwijl on-

deraan de andere waarden voor de verschillende mathematische hulpmiddelen 

staan. Uit de grafische voorstelling van de MAC-waarden kan afgeleid worden dat 

de modevormen van de berekende frequenties 51,0Hz en 56,3Hz een sterke corre-

latie vertonen. Ook de frequenties 72,7Hz, 88,5Hz en 92,4Hz vertonen een sterke 

correlatie. Dit wil praktisch zeggen dat de overeenstemmende modevormen horen-

de bij deze frequenties dezelfde zijn.

Op basis van de andere hulpmiddelen kan mode 9 geëlimineerd worden. Daarnaast 

vertonen mode 3, 5, 8 en 10 een hoge MPD-waarde. Omdat het interessegebied 

meer gefocust is op de torsionele modevormen, zal er voornamelijk gekeken worden 

naar mode 1 en 7. Mode 1 is, na het visualiseren van de modevorm, de torsional 

rigid body mode. Mode 7 is de eerste torsionele eigenfrequentie. Deze laatste is 

sterk gecorreleerd aan mode 5 en 6. Omwille van de hoge MPD-waarde en lage 

MOV-waarde kan mode 5 al geschrapt worden. Mode 6 heeft enkel een iets hogere 

MPD-waarde, maar verder bezit deze mode goede waarden.

Tabel F.5: Waarden voor de mathematische tools die gebruikt worden in de 

validatiefase voor configuratie 1, excitatie op positie “bar2_5” en dit voor de 

linkerzijde van de opstelling.
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Figuur F.6: FRF van configuratie 1, excitatie op positie “bar1_3” en dit voor de 

linkerzijde van de opstelling.

Figuur F.7: Grafische voorstelling van de MAC-waarden voor configuratie 1, 

excitatie op positie “bar1_3” en dit voor de linkerzijde van de opstelling.
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1.2.3 Overzicht testen met configuratie 1

Uit figuur F.9 blijkt dat tot aan ongeveer 120Hz de twee FRF’s zo goed als dezelfde 

zijn. De eerste piek stelt de rigid body mode voor. Dit is de gezamelijke rotatiebewe-

ging van de opstelling t.o.v. de grond. De hoogste piek over het frequentiebereik van 

320Hz, optredend bij 92,50Hz, stelt de eerste torsionele natuurlijke eigenfrequenties 

met bijhorende modevorm voor. Bij de hogere frequenties wordt er opgemerkt dat 

de pieken telkens optreden bij dezelfde frequenties, maar de hoogte ervan is ver-

schillend. Omdat er geëxciteerd wordt op twee verschillende posities, kan het zijn 

dat de modevormen geëxciteerd worden op een plaats die dichter of verder verwij-

derd is van een knooppunt, wat tot gevolg heeft dat de grootte van de respons beïn-

vloed wordt. 

Tabel F.8: Waarden voor de mathematische tools die gebruikt worden in de 

validatiefase voor configuratie 1, excitatie op positie “bar1_3” en dit voor de 

linkerzijde van de opstelling.
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Om te controleren of de grootteorde van de waarde voor de eerste torsionele eigen-

frequentie correct is, wordt zowel een eindige elementen-analyse als een eenvoudi-

ge handmatige berekening uitgevoerd. 

1) De handmatige berekening is gebaseerd op een as met een lengte van 201mm 

en een diameter van 22mm voorzien van een dwarsbalk langs weerszijden. De 

hoogte en breedte van de balk zijn 20mm en de lengte bedraagt 500mm. 

ω n = K
1

J1

+ 1

J2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
= 2K

J
       omdat  J1 = J2! ! ! ! (f.1)

1) Torsionele stijfheid:

! K =
I pG

L
= 9241Nm / rad ! ! ! ! ! ! (f.2)

Figuur F.9: FRF’s van de eerste configuratie bekomen door een hamerexcitatie op 

twee verschillende posities voor de linkerzijde van de opstelling.
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! I p =
πd 4

32
= π (22mm)4

32
= 22998mm4 !! ! ! ! (f.3)!

! G = E

2(1+ν )
= 210 000MPa

2(1+ 0,3)
= 80769N / mm2 ! ! ! (f.4)

! L = 201mm ! ! ! ! ! ! ! ! (f.5)

2) Inertie van de dwarsbalken voorzien van gewichten:

!

Jbeam = 1

12
m(a2 + b2 )

= 1

12
7800kg / m3(0,02m.0,02m.0,5m)((0,02m)2 + (0,5)2 )

= 0,032552kgm2

! ! (f.6)

!

Jweights =
1

2
mr2 + md 2

= 1

2
0,5kg.(0,02m)2 + 0,5kg.(0,1m)2

= 0,00510kgm2

!! ! ! ! (f.7)

Omdat elke balk twee gewichten heeft hangen, één aan elke zijde t.o.v. de centeras.

2 x Jweights = 0,0102kgm2 ! ! ! ! ! ! ! (f.8)

De totale inertie bedraagt:

J = Jbeam + 2Jweights = 0,042752kgm2 !! ! ! ! ! (f.9)

3) Eerste torsionele natuurlijk eigenfrequentie:

ω n =
2K

J
= 2x9241Nm / rad

0,042752kgm2
= 656rad / s ! ! ! ! (f.10)

fn =
ω n

2π
= 104Hz ! ! ! ! ! ! ! ! (f.11)

Het resultaat van de berekening bedraagt 104Hz. Hieruit wordt geconcludeerd dat 

de handmatige berekening in de grootteorde valt, van de experimenteel bekomen 

waarde voor de eerste torsionele eigenfrequentie met een fout van ongeveer 10%.
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2) Na het uitvoeren van een eindige elementen-analyse, waarbij het virtuele model 

zo goed als mogelijk tracht het reële model te benaderen, wordt een waarde be-

komen van 92,6Hz voor de eerste torsionele eigenfrequentie. Hieruit wordt we-

derom geconcludeerd dat de waarde bekomen uit de experimentele modale ana-

lyse waarheidsgetrouw is. Figuur F.10 toont de eerste torsionele modevorm uit de 

analyse.

1.2.4 Configuratie 2 met excitatie op positie “bar2_5”

Vervolgens wordt overgegaan naar de tweede configuratie. Op figuur F.11 is de af-

zonderlijke FRF weergegeven wanneer de hamerexcitatie wordt uitgevoerd op posi-

tie “bar2_5”. Daarnaast geeft figuur F.12 de grafische voorstelling van de berekende 

MAC-waarden weer. In tabel F.13 staan wederom de MAC-waarden bovenaan aan-

gegeven, terwijl onderaan de andere waarden voor de verschillende mathematische 

hulpmiddelen staan. Uit de grafische voorstelling van de MAC-waarden wordt afge-

leid dat de modevormen van de berekende frequenties 73,3Hz en 97,7Hz een ster-

kere correlatie vertonen. Ook de frequenties 178,1Hz en 186,4Hz vertonen een 

sterkere correlatie.

Voornamelijk de correlatie tussen 73,3Hz en 97,7Hz wordt nader onderzocht, omdat 

de laatste waarde duidt op de eerste torsionele eigenfrequentie. De MPD-waarde 

van mode 3, zijnde 73,3Hz, is aan de hoge kant. De MOV-waarde is laag en scatter 

duidt een hoge waarde aan. Dit alles duidt op een noisy mode en kan bijgevolg ge-

schrapt worden.

Figuur F.10: FEM-analyse van één zijde van de testopstelling volgens 

configuratie 1.
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Figuur F.11: FRF van configuratie 2, excitatie op positie “bar2_5” en dit 

voor de linkerzijde van de opstelling.

Figuur F.12: Grafische voorstelling van de MAC-waarden voor configuratie 2, 

excitatie op positie “bar2_5” en dit voor de linkerzijde van de opstelling.
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1.2.5 Configuratie 2 met excitatie op positie “bar1_3”

Op figuur F.14 wordt de afzonderlijke FRF weergegeven wanneer de hamerexcitatie 

wordt uitgevoerd voor de tweede configuratie, maar in dit geval voor een hamerexci-

tatie op positie “bar1_3”. Uit de grafische voorstelling van de MAC-waarden in figuur 

F.15 en de bijhorende tabel F.16 wordt afgeleid dat de modevormen van de bere-

kende frequenties 73,3Hz en 97,7Hz ook hier weer een sterkere correlatie vertonen. 

Op tabel F.15 onderaan, wordt ogenblikkelijk afgeleid dat mode 3, zijnde 73,3Hz, 

opnieuw een noisy mode voorstelt.

Tabel F.13: Waarden voor de mathematische tools die gebruikt worden in de 

validatiefase voor configuratie 2, excitatie op positie “bar2_5” en dit voor de 

linkerzijde van de opstelling.
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Figuur F.14: FRF van configuratie 2, excitatie op positie “bar1_3” en dit 

voor de linkerzijde van de opstelling.

Figuur F.15: Grafische voorstelling van de MAC-waarden voor configuratie 2, 

excitatie op positie “bar1_3” en dit voor de linkerzijde van de opstelling.
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1.2.6 Overzicht testen met configuratie 2

Uit figuur F.17 wordt afgeleid dat door het verschuiven van de dwarsbalken naar el-

kaar toe, de frequentie van de eerste torsionele natuurlijke eigenfrequentie onge-

veer met 5Hz gestegen is tot 97,81Hz. Dit is logisch, want de torsionele stijfheid is 

gestegen, terwijl de inerties dezelfde zijn gebleven. Ook hier wordt opgemerkt dat 

tot aan ongeveer 120Hz de twee FRF’s zo goed als dezelfde zijn. Vanaf dan zijn de 

pieken eveneens op dezelfde frequenties gelegen, maar weer is de grootte van de 

respons verschillend. 

Tabel F.16: Waarden voor de mathematische tools die gebruikt worden in de 

validatiefase voor configuratie 2, excitatie op positie “bar1_3” en dit voor de 

linkerzijde van de opstelling.
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Om ook hier de grootteorde te controleren van de waarde voor de eerste torsionele     

eigenfrequentie, wordt een eindige elementen-analyse uitgevoerd. Het resultaat van 

de analyse bedraagt 98,4Hz. Hieruit wordt geconcludeerd dat de waarde bekomen 

uit de experimentele modale analyse opnieuw waarheidsgetrouw is. 

1.2.7 Overzicht van de testen op de linkerzijde van de testopstelling

Tot slot geeft figuur F.18 een overzicht van alle frequentieresponsfuncties van de 

vier uitgevoerde experimenten. Hierop is de verschuiving van de eerste torsionele 

eigenfrequentie van 92,5Hz naar 97,8Hz, door het stijver worden van het asdeel 

tussen beide inerties, duidelijk waarneembaar. Tot aan ongeveer 120Hz zijn de 

FRF’s sterk op elkaar gelijkend. Bij de hogere frequenties is voor twee overeen-

stemmende FRF’s, bijvoorbeeld de rode lijn voor configuratie 1 en de blauwe lijn 

voor configuratie 2 waarbij telkens geëxciteerd wordt op positie “bar2_5”, dezelfde 

trend wel zichtbaar, maar ze vallen in mindere mate samen. De groene en paarse 

lijn, waarbij geëxciteerd wordt op positie “bar1_3”, vallen beter samen. Omdat er 

geëxciteerd wordt op twee verschillende posities, worden de modevormen geëxci-

Figuur F.17: FRF’s van de tweede configuratie bekomen door een hamerexcitatie op 

twee verschillende posities op de linkerzijde.
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teerd op een plaats die dichter of verder verwijderd is van een knooppunt, wat tot 

gevolg heeft dat de grootte van de amplitude van de respons beïnvloed wordt. 

1.3 Resultaten rechterzijde van de testopstelling

1.3.1 Configuratie 1 met excitatie op positie “bar2_5”

Op figuur F.19 is de afzonderlijke FRF weergegeven wanneer de hamerexcitatie 

wordt uitgevoerd op positie “bar2_5”. De hulpmiddelen voor de validatie worden 

weergegeven in figuur F.20 en tabel F.21. Uit de grafische voorstelling van de MAC-

waarden wordt afgeleid dat de modevormen van de berekende frequenties 215,7Hz 

en 225,2Hz een sterke correlatie vertonen. Dit wil zeggen dat de overeenstemmen-

de modevormen horende bij deze frequenties fysisch dezelfde zijn. Na een visuele 

controle lijkt dit inderdaad zo te zijn, maar omdat het over een buigmode gaat en 

geen torsionele mode, kunnen deze modes verder buiten beschouwing gelaten 

worden. Mode 3 bezit een te hoge MPD-waarde en daarboven ook nog een te lage 

MOV-waarde. Deze mode wordt bijgevolg dan ook geschrapt. Verder wordt er op-

Figuur F.18: Vergelijking van de FRF’s van de twee verschillende configuraties 

bekomen door een hamerexcitatie op telkens twee verschillende posities op de 

linkerzijde van de testopstelling.
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gemerkt dat de eerste mode, zijnde de rigid body mode, de grootste Mode Participa-

tion of MP-waarde heeft. Dit wil zeggen dat de grootste bijdrage aan de totale res-

pons afkomstig is van de rigid body mode. De tweede grootste bijdrage is afkomstig 

van de eerste torsionele eigenfrequentie bij 90,8Hz. 

Hoewel de configuratie van de linker- en rechterzijde dezelfde is, is er een verschil 

van ongeveer 1,5Hz tussen beide gedeelten van de opstelling. Omdat de beide zij-

den symmetrisch moeten zijn, wordt een tweede test uitgevoerd door de configuratie 

opnieuw te assembleren zoals aangegeven in hoofdstuk 4.2.2.2. Dit experiment 

geeft opnieuw een waarde aan die ongeveer 1Hz lager ligt dan verwacht. De exacte 

oorzaak of combinatie van oorzaken voor deze wijziging is niet gekend. 

Figuur F.19: FRF van configuratie 1, excitatie op positie “bar2_5” en dit 

voor de rechterzijde van de opstelling.
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1.3.2 Configuratie 1 met excitatie op positie “bar1_3”

Figuur F.22 geeft de afzonderlijke FRF weer voor configuratie 1 met een excitatie op 

positie “bar1_3”. De noodzakelijke tools voor de analyse worden weergegeven in 

figuur F.23 en tabel F.24. Op de grafische voorstelling van de MAC-waarden wordt 

afgelezen dat tussen verschillende modes een correlatie bestaat. Op basis van de 

Figuur F.20: Grafische voorstelling van de MAC-waarden voor configuratie 1, 

excitatie op positie “bar2_5” en dit voor de rechterzijde van de opstelling.

Tabel F.21: Waarden voor de mathematische tools die gebruikt worden in de 

validatiefase voor configuratie 1, excitatie op positie “bar2_5” en dit voor de 

rechterzijde van de opstelling.
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slechte waarden voor de mathematische hulpmiddelen, kunnen modes 2, 4, 5 en 8 

weggelaten worden.

Figuur F.22: FRF van configuratie 1, excitatie op positie “bar1_3” en dit 

voor de rechterzijde van de opstelling.

Figuur F.23: Grafische voorstelling van de MAC-waarden voor configuratie 1, 

excitatie op positie “bar1_3” en dit voor de rechterzijde van de opstelling.
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1.3.3 Overzicht testen met configuratie 1

Op figuur F.25 wordt net zoals op de linkerzijde vastgesteld dat bij de lagere fre-

quenties in het spectrum de FRF’s in goede mate samenvallen. Bij een hogere fre-

quentieband vallen deze in mindere mate samen, maar de pieken blijven wel gepo-

sitioneerd bij dezelfde frequentie. Enkel de amplitude van deze pieken wijzigt, wat 

erop duidt dat de bijhorende modevorm beter of slechter geëxciteerd wordt bij één 

van de twee posities. 

Opmerking: Wanneer naar de fase wordt gekeken op alle figuren die een FRF be-

vatten van de rechterzijde, kan opgemerkt worden dat deze 180° verschillend is van 

de linkerzijde. De fase van de rechterzijde geeft door een fout in de programmering 

van de software, een foutieve waarde aan. 

Tabel F.24: Waarden voor de mathematische tools die gebruikt worden in de 

validatiefase voor configuratie 1, excitatie op positie “bar1_3” en dit voor de 

rechterzijde van de opstelling.
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1.3.4 Configuratie 2 met excitatie op positie “bar2_5”

Vervolgens zal de tweede configuratie behandeld worden, waarbij eerst gekeken 

wordt naar de hamerexcitatie uitgevoerd op positie “bar2_5”. Uit tabel F.28 wordt 

afgeleid dat mode 2, 5, 6, 8 en 9 allemaal noisy modes zijn. De eerste torsionele 

eigenfrequentie van de tweede configuratie bedraagt 97,1Hz. Deze waarde ligt al 

dichter tegen de 97,8Hz van de eerste torsionele eigenfrequentie van de eerste 

configuratie van de linkerzijde van de opstelling. 

Figuur F.25: FRF’s van de eerste configuratie bekomen door een hamerexcitatie op 

twee verschillende posities op de rechterzijde. Rood = Excitatie “bar2_5”; Groen = 

Excitatie “bar1_3”
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Figuur F.26: FRF van configuratie 2, excitatie op positie “bar2_5” en dit 

voor de rechterzijde van de opstelling.

Figuur F.27: Grafische voorstelling van de MAC-waarden voor configuratie 2, 

excitatie op positie “bar2_5” en dit voor de rechterzijde van de opstelling.
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1.3.5 Configuratie 2 met excitatie op positie “bar1_3”

De figuren F.29 & F.30 geven, samen met tabel F.31, de nodige gegevens voor het 

bestuderen van de tweede configuratie met excitatie op positie “bar1_3” weer. Na 

het analyseren van de mathematische hulpmiddelen, wordt beslist dat mode 2, 3, 6 

en 7 geschrapt mogen worden. Ook hier bedraagt de eerste torsionele eigenfre-

quentie 97,1Hz. De eigenfrequentie is immers een eigenschap van het systeem, 

waardoor de waarde van de eigenfrequentie onafhankelijk is van de positie van ex-

citatie.

Tabel F.28: Waarden voor de mathematische tools die gebruikt worden in de 

validatiefase voor configuratie 2, excitatie op positie “bar2_5” en dit voor de 

rechterzijde van de opstelling.
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Figuur F.29: FRF van configuratie 2, excitatie op positie “bar1_3” en dit 

voor de rechterzijde van de opstelling.

Figuur F.30: Grafische voorstelling van de MAC-waarden voor configuratie 2, 

excitatie op positie “bar1_3” en dit voor de rechterzijde van de opstelling.
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1.3.6 Overzicht testen met configuratie 2

In figuur F.32 worden de twee FRF’s, bekomen door de verschillende excitatieposi-

ties voor de tweede configuratie, met elkaar vergeleken. Hieruit worden weer de-

zelfde conclusies getrokken als voorheen reeds aangehaald.

Tabel F.31: Waarden voor de mathematische tools die gebruikt worden in de 

validatiefase voor configuratie 2, excitatie op positie “bar1_3” en dit voor de 

rechterzijde van de opstelling.
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1.3.7 Overzicht van de testen op de rechterzijde van de testopstelling

Tot slot geeft figuur F.33 een overzicht van alle frequentieresponsfuncties van de 

vier uitgevoerde experimenten. Hierop is de verschuiving van de eerste torsionele 

eigenfrequentie van 90,7Hz naar 97,1Hz, door het stijver worden van het asdeel 

tussen beide inerties, duidelijk waarneembaar. Tot aan ongeveer 110Hz zijn de 

FRF’s sterk op elkaar gelijkend. In de hogere frequentieband is voor twee overeen-

stemmende FRF’s, bijvoorbeeld de paarse lijn voor configuratie 1 en de groene lijn 

voor configuratie 2 waarbij telkens geëxciteerd wordt op positie “bar2_5”, dezelfde 

trend duidelijk zichtbaar. Ze zijn enkel verschoven door de verschillende configura-

ties. Dezelfde waarneming wordt ook uitgevoerd voor de rode en blauwe lijn. Ook 

hier is duidelijk zichtbaar dat ze ongeveer hetzelfde zijn, maar enkel verschoven 

t.o.v. over het frequentiedomein. 

Verder worden twee FRF’s binnen één configuratie bekeken. Bijvoorbeeld voor de 

tweede configuratie is dit de groene en de rode lijn. Beiden volgen dezelfde trend, 

Figuur F.32: FRF’s van de tweede configuratie bekomen door een hamerexcitatie op 

twee verschillende posities op de rechterzijde. Groen = Excitatie “bar2_5”; Rood = 

Excitatie “bar1_3”.
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maar hebben een andere amplitude. Dit is omdat er geëxciteerd wordt op twee ver-

schillende posities. Wanneer de modevormen worden geëxciteerd op een plaats die 

dichter of verder verwijderd is van een knooppunt, heeft dat rechtstreeks gevolg 

voor de grootte van de amplitude van de respons.             

Figuur F.33: Vergelijking van de FRF’s van de twee verschillende configuraties 

bekomen door een hamerexcitatie op telkens twee verschillende posities op de 

rechterzijde van de testopstelling. 

Configuratie 1:

Paars = Excitatie “bar2_5”; Blauw = Excitatie “bar1_3”.

Configuratie 2:

Groen = Excitatie “bar2_5”; Rood = Excitatie “bar1_3”.
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1.4 Keuze toekomstige meetsensoren

De impact testen bieden ook de mogelijkheid om na te gaan welke sensoren, acce-

lerometers of proximity probes, verder in de experimentele fase worden gebruikt 

voor het bepalen van o.a. de modevormen. Dit zal praktisch gerealiseerd worden 

door vlak naast de hub van de koppeling, een aluminium blokje te voorzien met 

twee stalen bouten. De twee probes zijn gericht naar de boutkoppen. Verdere infor-

matie over dit meetprincipe kan teruggevonden worden in bijlage C hoofdstuk 1.5.9. 

Op het blokje boven de probes, worden de accelerometers geplaatst. Bij het analy-

seren van de metingen worden de resultaten, bekomen door de accelerometers en 

de naderinggssensoren, met elkaar vergeleken. Hieruit wordt vervolgens bepaald 

welke sensoren voor het verdere verloop van het onderzoek gebruikt worden.

Figuren F.34 en F.35 geven voor twee probes en hun overeenkomstige accelerome-

ters de frequentieresponsfuncties weer. De frequentieband voor deze figuren loopt 

van 0Hz t.e.m. 1300Hz. Het ruisniveau van de proximity probes ligt beduidend hoger 

dan deze van de accelerometers, voornamelijk bij de hogere frequenties. Wanneer 

uitsluitend gekeken wordt naar de frequentieband die gebruikt wordt voor de verdere 

testen, is de conclusie dat de probes een goed resultaat geven beneden de 200Hz. 

Toch wordt er, na het analyseren van deze informatie, voor het verdere verloop ge-

makkelijkheidshalve enkel gebruik gemaakt van accelerometers. 
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Figuur F.34: Vergelijking tussen de FRF’s van enerzijds de proximity probe 0000 en 

anderzijds de accelerometer gepositioneerd boven de probe. 

Figuur F.35: Vergelijking tussen de FRF’s van enerzijds de proximity probe 5555 en 

anderzijds de accelerometer gepositioneerd boven de probe. 
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Bijlage G

1. Swept sine testen op de volledige opstelling

1.1 Algemene configuratie van de opstelling en geometrie in de software

Figuur G.1: Overzicht van de posities van de accelerometers op de opstelling.
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Figuur G.2: Opgebouwde geometrie in de LMS Test.lab-software.

Figuur G.3: Bovenaanzicht van het samenstellingsplan voor de positie van de 

dwarsbalken en gewichten. Er worden telkens 10 gewichtschuiven gebruikt per zijde 

van de dwarsbalk. 
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1.2 Configuratie 1: “Hub Tight 25Nm - Flange Tight 17Nm”

Figuur G.4: FRF’s bekomen door vier verschillende excitatieniveaus en dit voor 

configuratie “Hub Tight 25Nm - Flange Tight 17Nm”.

- Eerste torsiemode: - 0,5V: fd1 = 43,5Hz       ξ = 2,81%

!                                  - 1,0V: fd1 = 42,3Hz       ξ = 2,59%

! !                      - 1,5V: fd1 = 41,8Hz       ξ = 3,49%

! ! !          - 2,0V: fd1 = 41,4Hz       ξ = 2,78%

                - Tweede torsiemode: - 0,5V: fd2 = 97,2Hz       ξ = 0,79%

!                                    - 1,0V: fd2 = 96,9Hz       ξ = 0,55%

! !                        - 1,5V: fd2 = 96,6Hz       ξ = 0,70%

! ! !            - 2,0V: fd2 = 96,5Hz       ξ = 0,90%
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1.3 Configuratie 2: “Hub Tight 25Nm - Flange Loose 10Nm”

Figuur G.5: FRF’s bekomen door vier verschillende excitatieniveaus en dit voor 

configuratie “Hub Tight 25Nm - Flange Loose 10Nm”.

- Eerste torsiemode: - 0,5V: fd1 = 43,3Hz       ξ = 2,30%

!                                  - 1,0V: fd1 = 41,9Hz       ξ = 3,13%

! !                      - 1,5V: fd1 = 41,7Hz       ξ = 2,02%

! ! !          - 2,0V: fd1 = 41,5Hz       ξ = 1,91%

                - Tweede torsiemode: - 0,5V: fd2 = 97,7Hz       ξ = 0,47%

!                                    - 1,0V: fd2 = 96,9Hz       ξ = 1,03%

! !                        - 1,5V: fd2 = 96,6Hz       ξ = 1,65%

! ! !            - 2,0V: fd2 = 96,5Hz       ξ = 1,47%
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1.4 Configuratie 3: “Hub Tight 25Nm - Flange Loose 5Nm”

Figuur G.6: FRF’s bekomen door vier verschillende excitatieniveaus en dit voor 

configuratie “Hub Tight 25Nm - Flange Loose 5Nm”.

- Eerste torsiemode: - 0,5V: fd1 = 43,5Hz       ξ = 2,72%

!                                  - 1,0V: fd1 = 42,5Hz       ξ = 4,28%

! !                      - 1,5V: fd1 = 41,9Hz       ξ = 3,78%

! ! !          - 2,0V: fd1 = 41,8Hz       ξ = 3,13%

                - Tweede torsiemode: - 0,5V: fd2 = 97,4Hz       ξ = 1,15%

!                                    - 1,0V: fd2 = 97,5Hz       ξ = 1,33%

! !                        - 1,5V: fd2 = 96,7Hz       ξ = 1,12%

! ! !            - 2,0V: fd2 = 96,6Hz       ξ = 1,21%
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1.5 Configuratie 1: “Shaft-Hub Tight 25Nm”

Figuur G.7: FRF’s bekomen door vier verschillende excitatieniveaus d.m.v. een 

sweep up en dit voor de eerste configuratie.

- Eerste torsiemode: - 0,5V: fd1 = 43,9Hz       ξ = 1,76%

!                                  - 1,0V: fd1 = 42,0Hz       ξ = 3,63%

! !                      - 1,5V: fd1 = 41,4Hz       ξ = 3,13%

! ! !          - 2,0V: fd1 = 40,7Hz       ξ = 3,09%
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Figuur G.8: FRF’s bekomen door vier verschillende excitatieniveaus d.m.v. een 

sweep down en dit voor de eerste configuratie.

- Eerste torsiemode: - 0,5V: fd1 = 44,0Hz       ξ = 1,98%

!                                  - 1,0V: fd1 = 42,0Hz       ξ = 3,75%

! !                      - 1,5V: fd1 = 41,6Hz       ξ = 3,17%

! ! !          - 2,0V: fd1 = 41,0Hz       ξ = 2,94%
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Figuur G.9: Vergelijking sweep up en down voor configuratie 1 en dit voor 

a) 0,5V; b) 1V; c) 1,5V en d) 2V. 
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1.6 Configuratie 2: “Shaft-Hub Loose 5Nm”

Figuur G.10: FRF’s bekomen door vier verschillende excitatieniveaus d.m.v. een 

sweep up en dit voor de tweede configuratie.

- Eerste torsiemode: - 0,5V: fd1 = 40,9Hz       ξ = 3,38%

!                                  - 1,0V: fd1 = 38,5Hz       ξ = 11,73%

! !                      - 1,5V: fd1 = 36,7Hz       ξ = 11,82%

! ! !          - 2,0V: fd1 = 35,4Hz       ξ = 16,63%
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Figuur G.11: FRF’s bekomen door vier verschillende excitatieniveaus d.m.v. een 

sweep down en dit voor de tweede configuratie.

- Eerste torsiemode: - 0,5V: fd1 = 41,2Hz       ξ = 3,32%

!                                  - 1,0V: fd1 = 38,4Hz       ξ = 8,46%

! !                      - 1,5V: fd1 = 37,0Hz       ξ = 11,97%

! ! !          - 2,0V: fd1 = 35,9Hz       ξ = 14,95%
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Figuur G.12: Vergelijking sweep up en down voor configuratie 2 en dit voor 

a) 0,5V; b) 1V; c) 1,5V en d) 2V. 
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1.7 Configuratie 3: “Shaft-Hub Loose 0Nm”

Figuur G.13: FRF’s bekomen door vier verschillende excitatieniveaus d.m.v. een 

sweep up en dit voor de derde configuratie.

- Eerste torsiemode: - 0,5V: fd1 = 35,3Hz       ξ = 8,33%

!                                  - 1,0V: fd1 = 28,7Hz       ξ = 15,59%

! !                      - 1,5V: fd1 = 28,6Hz       ξ = 14,63%

! ! !          - 2,0V: fd1 = 28,7Hz       ξ = 15,57%
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Figuur G.14: FRF’s bekomen door vier verschillende excitatieniveaus d.m.v. een 

sweep down en dit voor de derde configuratie.

- Eerste torsiemode: - 0,5V: fd1 = 33,3Hz       ξ = 12,43%

!                                 - 1,0V: fd1 = 28,9Hz       ξ = 13,18%

! !                     - 1,5V: fd1 = 28,9Hz       ξ = 13,67%

! ! !         - 2,0V: fd1 = 28,8Hz       ξ = 15,40%
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Figuur G.15: Vergelijking sweep up en down voor configuratie 3 en dit voor 

a) 0,5V; b) 1V; c) 1,5V en d) 2V. 
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1.8 Vergelijking tussen de drie voorgaande configuraties

Figuur G.16: Vergelijking tussen de eerste, tweede en derde configuratie 

voor een sweep up met een excitatieniveau van 0,5V.

Figuur G.17: Vergelijking tussen de eerste, tweede en derde configuratie 

voor een sweep up met een excitatieniveau van 1V.
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Figuur G.18: Vergelijking tussen de eerste, tweede en derde configuratie 

voor een sweep up met een excitatieniveau van 1,5V.

Figuur G.19: Vergelijking tussen de eerste, tweede en derde configuratie 

voor een sweep up met een excitatieniveau van 2V.
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1.9 Controle d.m.v. experimentele validatie

Figuur G.20: FRF’s bekomen door vier verschillende excitatieniveaus d.m.v. een 

sweep up en dit voor de vierde configuratie.

- Eerste torsiemode: - 0,5V: fd1 = 42,5Hz         ξ = 2,00%

!                                 - 1,0V: fd1 = 40,7Hz        ξ = 3,75%

! !                     - 1,5V: fd1 = 37,4Hz        ξ = 10,82%

! ! !         - 2,0V: fd1 = 36,0Hz        ξ = 13,93%
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1.10 Controleberekening

Figuur G.21 geeft een bovenaanzicht van de beoogde configuratie met behulp van 

een technische tekening weer. De eerste berekening vangt aan met een theoreti-

sche shaft penetration factor van 0%. Dit wil zeggen dat er geen slip optreedt tussen 

de koppelingshelft en de as. De koppeling wordt bijgevolg beschouwd als een rigide 

inertie. Daarnaast worden alle waarden voor de inerties en torsiestijfheden even-

eens weergegeven op figuur G.21.

De waarde voor de inertie van de koppeling wordt bepaald d.m.v. ProEngineer Wild-

fire 5. De inertie van de dwarsbalken voorzien van gewichten, is reeds bepaald in 

bijlage F hoofdstuk 1.2.3. De torsiestijfheden worden berekend door gebruik te ma-

ken van onderstaande vergelijkingen:

K1 = K3 =
I pG

L1

= 11190Nm / rad ! ! ! ! ! ! (g.1)

 waarbij I p =
πd 4

32
= π (22mm)4

32
= 22998mm4 ! ! ! ! (g.2)

             G = E

2(1+ν )
= 210 000MPa

2(1+ 0,3)
= 80769N / mm2     ! ! ! (g.3)           !

                     !   L1 = 166mm !! ! ! ! ! ! (g.4)!

Figuur G.21: Bovenaanzicht van de algemene symmetrische configuratie, die ge-

bruikt wordt tijdens de experimenten en de manuele berekeningen. De bijhorende 

inertie- en stijfheidswaarden zijn mee opgegeven.
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Om het systeem te vereenvoudigen wordt de inertie van de koppeling verwaarloosd 

t.o.v. de dwarsbalken. Hierdoor wordt het middelste asgedeelte beschouwd als één 

rigide verbinding met een lengte van 404mm. Omdat voor de eerste berekening de 

waarde van de shaft penetration factor 0% bedraagt, wordt de lengte voor het bepa-

len van de torsiestijfheid herleid naar 314mm. Het verschil tussen 404mm en 

314mm zit in de lengte van de koppeling, namelijk 90mm. De torsiestijfheid voor het 

middelste asdeel bedraagt bijgevolg 5916Nm/rad. 

Vervolgens wordt het systeem verder vereenvoudigd op basis van het algoritme van 

Rivin. In figuur G.25 wordt het algoritme met de vergelijkingen weergegeven. Figuur 

G.22 geeft de stijfheids- en inertiewaarden weer na de eerste stap in de reductie 

van het model. [23]

Hierbij wordt de waarde van de derde inertie verdeeld over de tweede en vierde in-

ertie zoals beschreven in onderstaande berekening:

J2* = 0,043kgm2 + 5916Nm / rad

11190Nm / rad + 5916Nm / rad
0,043kgm2

= 0,058kgm2

  ! ! (g.5)    

J4* = 0,043kgm2 + 11190Nm / rad

11190Nm / rad + 5916Nm / rad
0,043kgm2

= 0,071kgm2

    ! ! (g.6)

Figuur G.22: Bovenaanzicht van de configuratie na de eerste stap van de modelre-

ductie. De bijhorende inertie- en stijfheidswaarden worden tevens weergegeven.
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Vervolgens wordt de nieuwe stijfheidswaarde bepaald op basis van de serieschake-

ling van de tweede en derde torsiestijfheid:

K2* =
1

5916Nm / rad
+ 1

11190Nm / rad
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
−1

= 3870Nm / rad !      ! ! (g.7)       

Tot slot wordt in de laatste stap van de modelreductie de tweede inertie over de eer-

ste en vierde inertie verdeeld. De gehanteerde methode is dezelfde als in boven-

staande paragraaf, vandaar dat voor de eenvoud, de expliciete berekeningen ach-

terwege gehouden zijn. Het resultaat van de laatste stap van de reductie is een sys-

teem dat opgebouwd is uit een as met langs weerszijden een inertie. Voor dit sys-

teem kan de eerste torsionele eigenfrequentie eenvoudig bepaald worden met be-

hulp van vergelijking 2.18 uit hoofdstuk 2.3.3. Figuur G.23 stelt het uiteindelijke ver-

eenvoudigde systeem met de benodigde waarden voor. 

Het resultaat van de berekening van de eigenfrequentie op basis van vergelijking 

2.18 is 41,2Hz. Deze waarde benadert zeer sterk de experimenteel bepaalde waar-

den uit voorgaande paragrafen. 

Vervolgens wordt de eigenfrequentie van de andere uiterste situatie, namelijk een 

shaft penetration factor van 100%, berekend. Hiervoor wordt opnieuw gebruik ge-

maakt van hetzelfde algoritme. Bij een shaft penetration factor van 100% wordt ver-

ondersteld dat het asgedeelte onder de koppelingshelft volledig vrij kan bewegen. 

Dit asgedeelte moet bijgevolg mee in rekening gebracht worden, voor het bepalen 

van de torsiestijfheid van het volledige middelste asdeel. De globale torsiestijfheid 

Figuur G.23: Bovenaanzicht van de configuratie na de laatste stap van de modelre-

ductie. De bijhorende inertie- en stijfheidswaarden worden opnieuw weergegeven.
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van dit middelste asdeel wordt bepaald als een serieschakeling van vier aaneenslui-

tende kleinere torsiestijfheden. Door de aanwezigheid van een spiebaan in de as, 

wordt voor het berekenen van het oppervlakte polair traagheidsmoment van het as-

deel onder de koppelingshelft, gewerkt met een diameter van 16,5mm. De spiebaan 

zorgt namelijk voor een lokale verzwakking van de as, waardoor de inwendige 

krachtlijnen meer geconcentreerd worden en bijgevolg de werkzame diameter ver-

kleind wordt. Figuur G.24 geeft hiervan een grafische verduidelijking.  

Onderstaande berekening geeft de bepaling van de torsiestijfheid van het middelste 

asdeel weer:

K2 =
1

8081Nm / rad
+ 1

13060Nm / rad
+ 1

13060Nm / rad
+ 1

8081Nm / rad
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
−1

= 2496Nm / rad

  ! (g.8)

Hierbij stelt 8081Nm/rad de stijfheid van het asdeel tussen de tweede inertie en de 

koppelingshelft voor. Deze waarde wordt berekend op basis van onderstaande 

waarden:

I p =
πd 4

32
= π (20mm)4

32
= 15708mm4 !! ! ! ! ! (g.9)

G = E

2(1+ν )
= 210 000MPa

2(1+ 0,3)
= 80769N / mm2 ! ! ! ! (g.10)!      

L = 157mm ! ! ! ! ! ! ! ! ! (g.11)

De tweede waarde van 13060Nm/rad stelt de stijfheid van het asdeel onder de hub 

van de koppeling voor en wordt berekend met volgende waarden:

I p =
πd 4

32
= π (16,5mm)4

32
= 7277mm4 ! ! ! ! ! (g.12)!                 

Figuur G.24: Doorsnede van het asdeel voorzien van een spiebaan.
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G = E

2(1+ν )
= 210 000MPa

2(1+ 0,3)
= 80769N / mm2                     ! ! ! (g.13) 

L = 45mm               ! ! ! ! ! ! ! ! (g.14)                    

Na opnieuw de volledige reductie te doorlopen, wordt een waarde van 31,9Hz be-

komen voor de eerste torsionele eigenfrequentie bij een shaft penetration factor van 

100%. Indien deze berekening eenvoudigweg herhaald wordt voor een diameter van 

20mm i.p.v. 16,5mm, dan wordt de eerste torsionele eigenfrequentie 34,4Hz. 

1.11 Algoritme van Rivin

Figuur G.25: Algoritme van Rivin voor het uitvoeren van een modelreductie. [23]
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Bijlage H

1. Transiënte resonantie-opbouw

1.1 Configuratie 1: “Shaft-Hub Tight 25Nm”

Figuur H.1: FRF bekomen door een sweep up met 1,5V als excitatieniveau en dit 

voor de eerste configuratie. Eerste torsiemode: 1,5V: fd1 = 41,1Hz; ξ = 3,11%.
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Figuur H.2: Tijdssignalen bekomen door accelerometer “Left:Bar1_2:+Y” voor de 

eerste configuratie met weinig demping. De ingaande sinusexcitatie heeft een     

frequentie van: a) 27Hz; b) 41,1Hz en c) 55Hz.
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Figuur H.3: Tijdssignalen bekomen door accelerometer “Right:Bar1_4:+Y” voor de 

eerste configuratie met weinig demping. De ingaande sinusexcitatie heeft een     

frequentie van: a) 27Hz; b) 41,1Hz en c) 55Hz.
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Figuur H.4: Waterfall plot voor de tijdssignalen komende van accelerometer 

“Left:Bar2_3:+Y” voor de eerste configuratie met weinig demping. De ingaande   

sinusexcitatie heeft een frequentie van: a) 27Hz; b) 41,1Hz en c) 55Hz.
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Figuur H.5: Gefilterde en dubbel geïntegreerde tijdssignalen komende van accele-

rometer “Left:Bar1_2:+Y” voor de eerste configuratie met weinig demping. De in-

gaande sinusexcitatie heeft een frequentie van: a) 27Hz; b) 41,1Hz en c) 55Hz.
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Figuur H.6: Gefilterde en dubbel geïntegreerde tijdssignalen komende van accele-

rometer “Right:Bar1_4:+Y” voor de eerste configuratie met weinig demping. De   

ingaande sinusexcitatie heeft een frequentie van: a) 27Hz; b) 41,1Hz en c) 55Hz.
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Figuur H.7: a) Amplitude en b) Fasehoek van de hoekverdraaiing i.f.v. de genorma-

liseerde eigenfrequentie, bekomen door een vereenvoudigde forced respons-simu-

latie, gebruikmakend van twee vrijheidsgraden. 
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1.2 Configuratie 2: “Shaft-Hub Loose 5Nm”

Figuur H.8: FRF bekomen door een sweep up met 1,5V als excitatieniveau en dit 

voor de tweede configuratie. Eerste torsiemode: 1,5V: fd1 = 37,0Hz; ξ = 11,35%.
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Figuur H.9: Tijdssignalen bekomen door accelerometer “Left:Bar1_2:+Y” voor de 

tweede configuratie. De ingaande sinusexcitatie heeft een frequentie van:              

a) 25Hz; b) 37Hz en c) 55Hz.
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Figuur H.10: Tijdssignalen bekomen door accelerometer “Right:Bar1_4:+Y” voor de 

tweede configuratie. De ingaande sinusexcitatie heeft een frequentie van: a) 25Hz; 

b) 37Hz en c) 55Hz.
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Figuur H.11: Waterfall plot voor de tijdssignalen komende van accelerometer 

“Left:Bar2_3:+Y” voor de tweede configuratie. De ingaande sinusexcitatie heeft een 

frequentie van: a) 25Hz; b) 37Hz en c) 55Hz.
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Figuur H.12: Gefilterde en dubbel geïntegreerde tijdssignalen komende van accele-

rometer “Left:Bar1_2:+Y” voor de tweede configuratie. De ingaande sinusexcitatie 

heeft een frequentie van: a) 25Hz; b) 37,0Hz en c) 55Hz.
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Figuur H.13: Gefilterde en dubbel geïntegreerde tijdssignalen komende van accele-

rometer “Right:Bar1_4:+Y” voor de tweede configuratie. De ingaande sinusexcitatie 

heeft een frequentie van: a) 25Hz; b) 37,0Hz en c) 55Hz.
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Bijlage I

1. Invloed van de modevorm op de demping

1.1 Bestudeerde configuraties

Figuur I.1: Bovenaanzicht van het samenstellingsplan voor de eerste configuratie. 

Er worden telkens 10 gewichtschuiven gebruikt per zijde van de dwarsbalk. 

Figuur I.2: Bovenaanzicht van het samenstellingsplan voor de tweede configuratie. 

Er worden telkens 10 gewichtschuiven gebruikt per zijde van de dwarsbalk. 
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1.2 Configuratie 1: “Reference_ShaftHub5Nm”

Figuur I.3: FRF’s bekomen door vier verschillende excitatieniveaus d.m.v. een 

sweep up en dit voor de eerste configuratie “Reference_ShaftHub5Nm”.

- Eerste torsiemode: - 0,5V: fd1 = 38,9Hz       ξ = 2,60%

!                                  - 1,0V: fd1 = 38,0Hz       ξ = 3,40%

! !                      - 1,5V: fd1 = 36,4Hz       ξ = 6,29%

! ! !          - 2,0V: fd1 = 35,5Hz       ξ = 9,89%
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1.3 Configuratie 2: “Node_Shift”

Figuur I.4: FRF’s bekomen door vier verschillende excitatieniveaus d.m.v. een 

sweep up en dit voor de tweede configuratie “Node_Shift”.

- Eerste torsiemode: - 0,5V: fd1 = 40,5Hz       ξ = 2,15%

!                                  - 1,0V: fd1 = 40,1Hz       ξ = 2,01%

! !                      - 1,5V: fd1 = 39,4Hz       ξ = 4,21%

! ! !          - 2,0V: fd1 = 39,1Hz       ξ = 5,49%
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