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Modellering en oriëntatie op tekortkomingen

LTZ3 (TD) S.M. Vredeveldt

14 maart 2016





Analyse van de huidige schokdempende
stoelen op de FRISCs

Modellering en oriëntatie op tekortkomingen

Auteur:

LTZ3 (TD) S.M. Vredeveldt

Voorzitter scriptiecommissie:

Dr. Ir. R.P. Notenboom

Begeleider extern:

Ir. S.A. Hendriks (DMO)

Begeleider extern:

Ir. G.M.J. Delhaes (TNO)

Den Helder, 14 maart 2016

Bachelorscriptie Militaire Systemen & Technologie
Nederlandse Defensie Academie
Faculteit Militaire Wetenschappen

Koninklijk Instituut voor de Marine

i



ii



Summary
Aboard the Fast Raiding Interception and Special Forces Crafts (FRISCs), small high speed
crafts of the Royal Netherlands Navy, shock mitigation seats have been installed to reduce the
shocks experienced by crew and passengers. Especially at high speeds and in high seas the
FRISCs are subjected to strong repeated shocks. Unfortunately the current seats aboard the
FRISCs do not sufficiently protect the crew and passengers from the physical strain caused by
these shocks. The purpose of the research for this thesis therefore was to design and develop a
model for the current seats, the ScotSeat S2J, to find out more about the characteristics of the
seat and its needs for improvement.
The model has been designed by deducing the equations of motion for the seat using the Euler-
Lagrange equation. This method is based on the total amount of energy in a mechanical system
instead of on the forces in the system, as is the case for Newton’s laws. The model has been
developed in MATLAB, using Runge-Kutta’s method for numerical integration. The input
for the model consists of the horizontal and vertical accelerations of the pedestal of the seat,
whereupon the accelerations of the seat itself together with the crew member or passenger on
the seat are calculated by the model. In these calculations the crew member or passenger is
assumed to be fastened to the seat.
The accelerations obtained with the model were checked against limits set in current rules and
regulations regarding human exposure to vibrations and shocks and against limits for human
tolerance to vertical accelerations, described by A. Martin Eiband based on experiments with
humans and animals.
To check the validity of the model the results obtained with the model were compared with
the results of experiments in which the accelerations of the pedestal and of the seat had been
measured during drop test executed by TNO and during sea trials with the FRISCs.
Based on these experiments a simplified acceleration pulse was defined to model the vertical
acceleration pulse experienced by a boat due to a wave. This modelled excitation was used in
simulations to examine the effect of changing different parameters on the response of the model.
The purpose of these simulations was to find out which adaptations lead to a reduction of the
accelerations in the response of the model.
Preventing the seat from reaching its minimum length, and to a lesser extent its maximum
length, turned out to be an important factor in reducing the physical strain exerted on crew
members and passengers.
The results of the simulations have shown that it is important to adjust the initial heigth of the
seat and the preload of the spring to each individual passenger or crew member.
Furthermore, a lower spring and damping constant have shown to improve the insulating effect
of the system. However, a lower spring and damping constant increase the required difference
between the maximum and minimum length of the spring damper combination. The possible
difference in length is limited because the person sitting on the seat has his feet on the bottom
of the boat so his legs are subjected to the same movements as the seat.
The mass of the seat itself proved to have little effect on the response of the model.
Beside the abovementioned adjustments to the chair there are some other possible adjustments
that might be interesting for a potential replacement of the current chair, such as semi-active
suspension and fully suspended chairs, possibly including the console of the boat.
The research has resulted in some recommendations for further research or adjustments consi-
dering the shock mitigating seats for the FRISC. The first recommendation is to measure the
parameters used in the model for the current chair precisely to improve the modelling of the
chair. Furthermore it is important to keep an eye on the user friendliness of the chair, especially
of the settings on the chair. And last of all it is necessary to keep track of the developments with
respect to the regulations and research concerning human exposure to accelerations or shocks.
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Samenvatting
Aan boord van Fast Raiding Interception and Special Forces Crafts (FRISCs) van de Koninklijke
Marine zijn schokdempende stoelen gemonteerd omdat de FRISC door zijn kleine afmetingen
en grote topsnelheid flinke klappen te verduren krijgt als gevolg van golfslag.
Uit gebruikerservaringen is echter gebleken dat de huidige stoelen op de FRISCs de opvaren-
den niet voldoende beschermen tegen de fysieke belasting die dergelijke schokken met zich mee
brengen.
Voor deze scriptie is daarom een model opgesteld voor deze stoelen, de ScotSeat S2J, en zijn
daarmee simulaties gedaan om de eigenschappen van het systeem te onderzoeken en om te be-
palen waar verbetering nodig of mogelijk is.
Het model is opgesteld door de bewegingsvergelijkingen voor de ophanging van de stoel af te
leiden met behulp van de Euler-Lagrangevergelijking. Deze methode is gebaseerd op de energie
in een mechanisch systeem in plaats van op de krachten zoals bij de wetten van Newton. Het
model is vervolgens geprogrammeerd in MATLAB, waarbij gebruik gemaakt is van numerieke
integratie volgens de methode van Runge-Kutta.
De horizontale en verticale versnellingen aan de voet van de stoel zijn gebruikt als input voor
het model. Het model gaf vervolgens als output de versnellingen van de zitting en de opstapper,
ervan uitgaande dat de opstapper vastzit op de stoel. De verkregen versnellingen zijn getoetst
aan huidige internationale regelgeving en voorschriften voor blootstelling aan schokken en tril-
lingen en aan de tolerantiecurves voor versnellingen die eind jaren vijftig door A. Martin Eiband
zijn opgesteld. De gevonden versnellingen bleken hierbij groter dan nog als gezond beschouwd
kan worden voor het menselijk lichaam.
Het model is gevalideerd met behulp van versnellingsmetingen van de FRISC en de ScotSeat,
uitgevoerd door Defensie en door TNO. Vervolgens is een gestileerde versnellingspuls gebruikt
om de verticale versnellingen aan de voet van de stoel ten gevolge van een golf na te bootsen.
Met deze gemodelleerde excitatie is in het model onderzocht welke invloed het aanpassen van
verschillende parameters heeft op de responsie van het systeem en welke aanpassingen gunstig
zijn voor het verminderen van de belasting van de opvarenden. Voorkomen dat een stoel zijn
eindaanslag raakt, het zogenaamde bottoming, is hier een belangrijke factor in.
Uit de resultaten is gebleken dat het voor het verminderen van de fysieke belasting belangrijk
is om gebruik te maken van de twee instelmogelijkheden, voor de initiële hoogte van de zitting
en voor de voorspanning van de veer, op de ScotSeat. Een aanbeveling die hierbij gedaan kan
worden is om meer nadruk te leggen op het gebruiksgemak van de stoelen, zodat de instelmo-
gelijkheden in de praktijk ook echt gebruikt kunnen worden.
Daarnaast kwam naar voren dat het voor de isolerende werking van de stoel voordeliger blijkt
te zijn om een veer-dempercombinatie met een lagere veerstijfheid en dempingsconstante toe te
passen. Het probleem is echter dat de veer-dempercombinatie dan ook verder ingedrukt en uit-
gerekt moet kunnen worden om bottoming te voorkomen. De maximale mogelijke indrukking en
uitrekking zijn echter beperkt doordat de opvarenden met hun voeten op de ondergrond staan
en hun benen dezelfde bewegingen als de stoel ondergaan.
De massa van de zitting blijkt weinig effect te hebben op de responsie van het model.
Verder is er een aantal mogelijke aanpassingen die interessant kunnen zijn voor een eventuele
vervanger van de huidige stoel, waaronder semi-actieve ophanging en het verend opstellen van
de gehele stoel, inclusief de console van de boot.
Voor vervolgonderzoek is het aan te bevelen om de parameters die in het model zijn ingevoerd
opnieuw te bepalen voor de huidige stoelen, en dan met name de veerstijfheid en de dem-
pingsconstante. Verder is het van belang om de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving,
voorschriften en onderzoek omtrent de blootstelling van mensen aan versnellingen in de gaten
te houden.
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Het onderwerp van deze scriptie heeft me gëıntrigeerd omdat niet alleen de technische aspecten
maar ook de operationele en menselijke aspecten van het probleem een belangrijke rol spelen.
Mijn dank gaat daarom uit naar Lex Vredeveldt, die mij op dit onderwerp heeft gewezen en
me heeft ondersteund in mijn onderzoek. Daarnaast ben ik veel dank verschuldigd aan mijn
begeleider van de NLDA, meneer Notenboom en mijn externe begeleiders bij de Defensie Mate-
rieel Organisatie (DMO) en de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek (TNO), Sietske Hendriks en Guido Delhaes. De ervaringen die ik bij TNO en DMO
heb opgedaan vormen een positieve toevoeging aan de afronding van mijn bacheloropleiding.

S.M. (Sietske) Vredeveldt
Luitenant-ter-zee der derde klasse voor de Technische Dienst

Den Helder, Maart 2016

vii



viii



Inhoudsopgave

Samenvatting iii

Summary v

Voorwoord vii

Lijst van figuren xi

Lijst van tabellen xiii

Lijst van symbolen xv

Lijst van afkortingen xvii

1 Inleiding 1

2 Huidige schokdempende stoelen op de FRISCs 3
2.1 ScotSeat S2J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.1.1 Eigenschappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1.2 Gebruikerservaringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3 Bewegingsvergelijkingen 9
3.1 Toegepaste theorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2 Bewegingsvergelijkingen voor de jockeyseat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4 Modellering van de stoel 21
4.1 Numerieke integratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.2 Modellering in MATLAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.3 Excitatie en responsie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

5 Evaluatie van het functioneren van de huidige stoelen 36
5.1 Richtlijnen voor blootstelling aan trillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.2 Richtlijnen voor blootstelling aan schokken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.3 Evaluatie vanuit de Koninklijke Marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.4 Valtesten met de ScotSeat door TNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

6 Aanpassen van de eigenschappen van het systeem 47
6.1 Mogelijke aanpassingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
6.2 Effecten van de verschillende aanpassingen op de responsie van het systeem . . . 68

7 Conclusies en aanbevelingen 71

Bibliografie 75

Bijlage A Theorie 77
A.1 Bewegingsvergelijkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
A.2 Numerieke integratiemethoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
A.3 Fourieranalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
A.4 Uitwerking van de theorie in een voorbeeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Bijlage B M-files voor het voorbeeld in bijlage A 98

Bijlage C M-files Stoelmodel 107

ix



x



Lijst van figuren

2.1 Schematische tekening van een jockeyseat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2 Schematische tekening van een FRISC [8] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.3 ScotSeat S2J [8] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.4 Landing van mariniers met een FRISC [2] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.1 Overzicht knooppunten stoelmodel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.2 Veerdempersysteem van de Scotseat [19] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4.1 Verticale versnelling van de zitting bij verschillende veerstijfheden . . . . . . . . . 27
4.2 Verticale versnelling van de zitting bij verschillende dempingsconstanten . . . . . 29
4.3 Verticale versnelling van de zitting bij verschillende veerweglengtes . . . . . . . . 29
4.4 Verticale versnelling van de zitting bij verschillende massa’s . . . . . . . . . . . . 31
4.5 Verticale versnelling van de zitting bij verschillende pulsduren voor de excitatie . 31
4.6 Gemeten en berekende verticale versnellingen bij een valtest vanaf 100mm . . . . 33
4.7 Gemeten en berekende verticale versnellingen bij een valtest vanaf 150mm . . . . 34
4.8 Gemeten en berekende verticale versnellingen bij een valtest vanaf 200mm . . . . 34

5.1 Eiband-tolerantiecurve voor verticale versnellingen [5] . . . . . . . . . . . . . . . 40
5.2 Verticale versnellingsmeetdata bij een vaart van 30kn . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5.3 Verticale versnellingspiek bij een vaart van 30kn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.4 Verticale versnellingsmeetdata bij val van 200mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

6.1 Verticale versnelling van de zitting bij verschillende hoogte-instellingen . . . . . . 49
6.2 Lengte van de veer-dempercombinatie bij verschillende hoogte-instellingen . . . . 49
6.3 Verticale versnelling van de zitting bij verschillende voorspanningen . . . . . . . . 51
6.4 Lengte van de veer-dempercombinatie bij verschillende voorspanningen . . . . . . 51
6.5 Verticale versnelling van de zitting bij verschillende stoelmassa’s (simulatie 1) . . 52
6.6 Verticale versnelling van de zitting bij verschillende stoelmassa’s (simulatie 2) . . 53
6.7 Lengte van de veer-dempercombinatie bij verschillende stoelmassa’s . . . . . . . . 53
6.8 Amplitudespectrum van de verticale versnelling bij verschillende stoelmassa’s . . 54
6.9 Verticale versnelling van de zitting bij verschillende veerstijfheden . . . . . . . . . 56
6.10 Lengte van de veer-dempercombinatie bij verschillende veerstijfheden . . . . . . . 56
6.11 Amplitudespectrum van de verticale versnelling bij verschillende veerstijfheden . 57
6.12 Verticale versnelling van de zitting bij grotere veerweglengte . . . . . . . . . . . . 58
6.13 Lengte van de veer bij grotere veerweglengte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6.14 Verticale versnelling voor lagere veerstijfheden bij een grotere veerweglengte . . . 59
6.15 Lengte van de veer voor lagere veerstijfheden bij een grotere veerweglengte . . . 59
6.16 Verticale versnelling voor verschillende eindveerstijfheden . . . . . . . . . . . . . 60
6.17 Lengte van de veer voor verschillende eindveerstijfheden . . . . . . . . . . . . . . 61
6.18 Verticale versnelling van de zitting bij verschillende dempingsconstanten . . . . . 62
6.19 Lengte van de veer-dempercombinatie bij verschillende dempingsconstanten . . . 62
6.20 Amplitudespectrum van de verticale versnelling bij verschillende dempingen . . . 63
6.21 Verticale versnelling van de zitting bij verschillende veerweglengtes . . . . . . . . 64
6.22 Lengte van de veer-dempercombinatie bij verschillende veerweglengtes . . . . . . 65
6.23 Zakking van de zitting bij verschillende veerweglengtes . . . . . . . . . . . . . . . 65
6.24 Shockwave ICE3 suspended cockpit [4] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

A.1 Voorbeeld van een eenvoudig massaveersysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
A.2 Versnelling massa 1 (dt=0,01s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

xi



A.3 Versnelling massa 2 (dt=0,01s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
A.4 Snelheid massa 1 (dt=0,01s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
A.5 Snelheid massa 2 (dt=0,01s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
A.6 Verplaatsing massa 1 (dt=0,01s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
A.7 Verplaatsing massa 2 (dt=0,01s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
A.8 Versnelling massa 1 (dt=0,001s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
A.9 Versnelling massa 2 (dt=0,001s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
A.10 Amplitudespectrum snelheid massa 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

xii



Lijst van tabellen

2.1 Afmetingen van de Scotseat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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φ Hoek [rad]

ωk Frequentie [rad/s]

xv



xvi



Lijst van afkortingen
ATD Anthropomorphic Test Device

BMI Body Mass Index

DMO Defensie Materieel Organisatie

DRI Dynamic Response Index

EU Europese Unie

FRISC Fast Raiding Interception and Special Forces Craft

ICI Impact Count Index

ISO International Standardization Organisation

KCT Korps Commandotroepen

KM Koninklijke Marine

MPS Militaire Platformsystemen

MS&T Militaire Systemen en Technologie

MTVV Maximum Transient Vibration Value

NASA National Aeronautics and Space Administration

NLDA Nederlandse Defensie Academie

POT Peak Over Threshold

RHIB Rigid Hull Inflatable Boat

RMS Root Mean Square

TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

VDV Vibration Dose Value

xvii



xviii



Hoofdstuk 1

Inleiding
Sinds 2013 beschikt de Koninklijke Marine (KM) over 48 Fast Raiding Interception and Special-
Forces Crafts (FRISCs). Het gebruik van de FRISCs heeft geleid tot een uitbreiding van de
operationele capaciteiten van de KM op het water en op de grens tussen land en water. De
FRISC is een kleine, snelle en wendbare boot die zowel in Nederland als in het Caribisch gebied
en bij uitzendingen wordt ingezet. Een groot probleem is echter dat de operationele capaciteiten
van de FRISC niet volledig benut kunnen worden doordat de fysieke belasting van de opvarenden
zo groot is dat de mens de beperkende factor wordt voor de inzet van de FRISCs.[13]
In dit verslag wordt daarom één van de oplossingsrichtingen voor deze beperking bekeken.

Achtergrond

Sinds de start van de inzet van de FRISCs is een opvallend groot aantal gevallen gemeld van
materiële maar ook personele schade als gevolg van de trillings- en schokbelasting op de FRISC.
Vanwege de hoge snelheid en relatief korte lengte van de FRISCs krijgen deze te maken met
slamming. Als slamming optreedt, dan klapt de bodem van de boot op het wateroppervlak
ten gevolge van golfslag. Dit leidt tot hoge belastingen op de scheepsconstructie en -systemen,
maar ook op de opvarenden.
Bij de aanschaf van de FRISCs was al duidelijk dat slamming een onvermijdelijk probleem zou
zijn voor de FRISC. Daarom zijn door middel van versnellingsmetingen verschillende schok-
absorberende stoelen getest die er voor moeten zorgen dat opvarenden minder zwaar belast
worden. De ScotSeat S2J kwam als beste uit de test en is vervolgens aangeschaft voor de
FRISC-vloot. De stoel blijkt de opvarenden echter niet voldoende te isoleren van de schokken
en trillingen van de boot, waardoor deze letsel oplopen, voornamelijk aan het bewegingsappa-
raat, het nier-blaassysteem en mogelijk ook aan het hersen-zenuwstelsel. [13]
Om de fysieke belasting van opvarenden te beperken en daarmee de inzetbaarheid van de FRISCs
te vergroten is een multidisciplinaire werkgroep Fysieke Belasting FRISC samengesteld en zijn
enkele onderzoeken gestart. Eén van die onderzoeken betreft de beproeving van de huidige
stoelen op FRISCs en het beoordelen van de schokabsorberende werking van deze stoelen. Het
opstellen van een model van deze stoel kan bijdragen aan het doorgronden van de werking van
de stoel en aan het onderzoeken van mogelijkheden om het schokabsorberende vermogen te
verbeteren.

Doelstelling

Het onderzoek dat aan deze scriptie ten grondslag ligt heeft als doel om een simulatiemodel op
te stellen voor de huidige stoelen op de FRISCs, waarbij de versnellingen aan de voet van de
stoel als input dienen om de versnellingen van de zitting, en daarmee ook van de opvarenden,
te kunnen berekenen. Als dit model functioneert, kan door middel van simulaties onderzocht
worden of aanpassing van verschillende parameters leidt tot een verbetering van de responsie
van de zitting. Op basis van deze doelstelling is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:

Hoe kan een model opgesteld worden voor de huidige stoelen op de FRISCs en wat kan er
aan de hand van dit model gezegd worden over het functioneren van deze stoelen en over de
mogelijkheden tot verbetering van de isolerende werking met als doel het verlagen van de fysieke
belasting van de opvarenden en daarmee het vergroten van de inzetbaarheid van de FRISCs?
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Om deze vraag te kunnen beantwoorden is in eerste instantie literatuuronderzoek gedaan naar
de trillings- en schokbelasting aan boord van de FRISC en naar de werking van de huidige
stoelen aan boord. Daarnaast is informatie verzameld over de trillings- en schokbelasting waar-
aan een mens volgens regelgeving en volgens experimenteel onderzoek blootgesteld mag worden.
Vervolgens is het stoelmechanisme bestudeerd en zijn de bewegingsvergelijkingen voor de stoel
opgesteld. Aan de hand van deze vergelijkingen kon in MATLAB een simulatiemodel opgesteld
worden en het model is daarna gevalideerd met testresultaten van versnellingsmetingen aan de
stoel. Het simulatiemodel is vervolgens gebruikt om de eigenschappen en variabelen van het sys-
teem te leren kennen en om het functioneren van de stoel te kunnen beoordelen. Tenslotte zijn
simulaties gedraaid met verandering van de waarden van verschillende parameters in het model
om een uitspraak te kunnen doen over mogelijkheden tot verbetering van de schokabsorberende
werking.

Opbouw

Voor het opstellen van een model voor de huidige stoelen is in eerste instantie achtergrondkennis
benodigd over de FRISC in het algemeen en over de stoelen in het bijzonder. Vervolgens moe-
ten de bewegingsvergelijkingen voor het systeem opgesteld worden, waarvoor eerst wat theorie
behandeld wordt. De volgende stap is het programmeren van het model in MATLAB. Hiervoor
is kennis van numerieke integratiemethoden benodigd. In het model is ook een Fourieranalyse
verwerkt om inzicht te krijgen in de trillingsinhoud van de verkregen signalen. Met het model
kan nu voor verschillende situaties bij een bekende excitatie de responsie van het systeem bere-
kend worden.
Er zijn in de regelgeving en uit onderzoek met betrekking tot de blootstelling van mensen aan
schokken en trillingen enkele waarden die kunnen dienen als richtlijn voor de maximale trillings-
en schokbelasting van een mens. Deze waarden zijn beschreven in dit verslag en indien mogelijk
ook gebruikt om de huidige stoelen te beoordelen. Vervolgens zijn simulaties gedraaid met het
model waarbij steeds één parameter veranderd werd bij dezelfde input. Hiermee is onderzocht
wat de invloed is van de verschillende parameters op de werking van het systeem en met deze
informatie is de onderzoeksvraag uiteindelijk beantwoord.
In de bijlagen van deze scriptie wordt nog een deel van de benodigde theorie uitgelegd dat dient
als achtergrond. De codes die in MATLAB gebruikt zijn voor het opstellen van het model en
het uitvoeren simulaties zijn ook in de bijlagen weergegeven.
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Hoofdstuk 2

Huidige schokdempende stoelen op
de FRISCs
Aan boord van de FRISCs van de Koninklijke Marine zijn op dit moment zogenaamde jockey-
seats gemonteerd. De naam jockeyseat houdt verband met de houding van degene die op de
stoel zit. De stoel is zadelvormig en de benen van degene die op de stoel zit staan aan weerszij-
den van de stoel met de knieën licht gebogen. De jockeyseats op de FRISCs zijn van de firma
ScotSeat KPM Marine, een samenwerking tussen ScotSeat, gespecialiseerd in het produceren
van stoelen voor de maritieme industrie en voor commerciële vaartuigen, en KPM Marine, een
firma die zich bezighoudt met powerboat racing en veiligheid op zee.[19] Jockeyseats worden
voornamelijk toegepast aan boord van kleine, snelle boten. De FRISCs bijvoorbeeld zijn 9,6 of
12 meter lang en kunnen een snelheid van 45 knopen bereiken. Boten van reddingsmaatschap-
pijen, kustwachten of special forces, maar ook powerboats en boten voor toeristische excursies
zijn enkele voorbeelden waar jockeyseats vaak worden toegepast.

Overzicht jockeyseat In figuur 2.1 is een schematische tekening opgenomen van het zijaan-
zicht van een jockeyseat, gebaseerd op de stoelen die gemonteerd zijn aan boord van de FRISCs.
Het frame van de stoel bestaat uit twee metalen steunen die verbonden zijn door middel van
vier staven (de verbindingen tussen punt 1 en 3 en tussen punt 2 en 4, deze zijn dubbel uitge-
voerd) en een veer-dempercombinatie (tussen punt 5 en 6). Op de bovenste steun is de zitting
gemonteerd en de onderste steun is vastgemaakt op de boot.
Punt 1, 2, 3, 4, 5 en 6 zijn scharnierend, dus het bovenste deel van de stoel (metalen steun
en zitting) kan bewegen ten opzichte van het onderste deel, waarbij de veer-dempercombinatie
van lengte moet veranderen en waarbij de hoek die deze maakt met de voet ook verandert. De
staven die de verbinding vormen tussen punt 1 en 3 en tussen punt 2 en 4 hebben een vaste,
gelijke lengte en staan altijd evenwijdig aan elkaar. Punt 1, 3, 4 en 2 vormen daardoor samen
een parallellogram waarvan de stand kan veranderen. Dit zorgt ervoor dat de twee metalen
steunen ook altijd evenwijdig blijven staan en daarmee dat de zitting evenwijdig blijft aan de
ondergrond waar de voet van de stoel op is gemonteerd.

Positie jockeyseat op de FRISC De jockeyseats aan boord van de FRISCs zijn gemonteerd
in twee rijen van vier of vijf stoelen in langsrichting. De bestuurder en de navigator zitten op
de voorste twee stoelen achter de console. De opstappers zitten achter hen. In figuur 2.2 is een
schematische tekening van een FRISC afgebeeld. Hierin zijn de posities van de acht stoelen aan
boord en de positie van de console goed te zien.[8]
De positie van de stoel heeft invloed op de belasting die een opvarende ervaart. De verticale
bewegingen en versnellingen ten gevolge van golfslag zijn sterker richting de boeg dan richting
de achterkant van de boot. Het voordeel hiervan bij de FRISCs is dat de bestuurder de grootste
belasting voelt en zijn vaargedrag hierop aanpast, zodat hij minder last heeft van de scheepsbe-
wegingen en de opstappers daarmee zeker ook. Een ander voordeel is dat de bestuurder meer
overzicht heeft over het vaarwater vanaf de voorzijde van het schip. Een nadeel is echter dat de
bestuurder en navigator geen zicht hebben op de opstappers, maar in het geval van de FRISC is
dat minder belangrijk omdat de opstappers - voornamelijk mariniers - meestal bekend zijn met
het varen aan boord van een FRISC. Een belangrijker nadeel is dat de bestuurder en navigator
de grootste belastingen voelen, terwijl zij degenen zijn die de meeste vaaruren maken en dus
sowieso al meer belast worden dan opstappers.[14]
Uit operationeel oogpunt is het dus voordelig om de bestuurder en navigator verder naar voren
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Figuur 2.1: Schematische tekening van een jockeyseat

te plaatsen, maar vanuit fysiek oogpunt voor de vaste bemanning van een FRISC juist niet.
Over het algemeen wegen operationele argumenten zwaar bij defensie, maar bij grote belasting
van de bemanning kan het personeel de beperkende factor worden voor de inzet van de FRISCs.

2.1 ScotSeat S2J

Het type jockeyseat dat op de FRISCs gemonteerd is, is de S2J Jockey Seat van ScotSeat
KPM Marine. Deze stoel is afgebeeld in figuur 2.3. De Koninklijke Marine heeft verschillende
stoelen getest door middel van proefvaarten met een FRISC en versnellingsmetingen aan de
verschillende stoelen. De ScotSeat S2J kwam hierbij als beste uit de test. Een verschil tussen
de ScotSeat en de meeste andere geteste stoelen is dat de veer-dempercombinatie van de ScotSeat
onder een hoek staat, terwijl deze bij de meeste andere stoelen verticaal staat. Een opmerking
die bij de uitgevoerde testen gemaakt moet worden, is dat het lastig is om meer dan twee stoelen
eerlijk met elkaar te vergelijken. Bij het testen moeten de stoelen namelijk zij aan zij staan
omdat de belasting op de stoel en de opvarende varieert over de lengte van de boot. Daarnaast
is golfslag stochastisch, dus twee aparte testruns zijn moeilijk met elkaar te vergelijken. [8]
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Figuur 2.2: Schematische tekening van een FRISC [8]

2.1.1 Eigenschappen

Specificaties In figuur 2.1 en 2.3 is getoond hoe de Jockey Seat S2J eruit ziet. De lengte-
maten van de stoel, aangegeven in figuur 2.1, zijn opgemeten en zijn weergegeven in tabel 2.1.
Belangrijk om hierbij op te merken is dat punt 5 horizontaal versteld kan worden, dus dat de
lengte Lj kan variëren. Door aan de draaiknop aan de achterzijde van de stoel te draaien kan
de stand van de veer-dempercombinatie gevarieerd worden om de hoogte van de zitting aan te
kunnen pasen op de lengte van de opstapper. Volgens de fabrikant is de zitting op deze manier
met maximaal 50 millimeter te verstellen.[3]
De lengte van de veer-dempercombinatie (L56) is variabel. De beweging die de veer en de
demper kunnen maken wordt beperkt door de bovenste aanslag van de demper en de onderste
aanslag van de demper en de veer. In tabel 2.1 zijn daarom voor L56 de minimale en maximale
lengte weergegeven, evenals voor Lj .

Volgens de fabrikant heeft de stoel een veerweg van 150 millimeter. In de praktijk blijkt dit
echter wat minder te zijn onder invloed van de veer en de demper. De gemonteerde demper
is een hydraulische demper. Hierin wordt de beweging die de stoel maakt afgeremd doordat
de olie in de demper niet ongestoord kan stromen. Een deel van de kinetische energie van het
systeem wordt daardoor omgezet in warmte.
De veer is onder voorspanning gezet, dus de lengte van de ontspannen veer is groter dan de
maximale lengte van de veer in de veer-dempercombinatie. De voorspanning zorgt ervoor dat
de stoel in de begintoestand, als er nog geen massa op de zitting aanwezig is, tegen de bovenste
aanslag aan staat. De veer-dempercombinatie wordt pas korter als er op de zitting een massa
wordt gelegd of een neerwaartse kracht wordt uitgeoefend die de voorspanning kan overwinnen.
De voorspanning is instelbaar door middel van een knop aan de bovenkant van de veer- dem-
percombinatie. Er zijn drie verschillende standen mogelijk. Het variëren van de voorspanning
dient om de stoel aan te passen op het gewicht van de opstapper. Iemand met een groter ge-
wicht behoeft een grotere voorspanning om dezelfde veerweg af te kunnen leggen als een lichter
persoon. Voor het aanpassen van de voorspanning van de veer is echter wel een speciale sleutel
nodig.
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Figuur 2.3: ScotSeat S2J [8]

Tabel 2.1: Afmetingen van de Scotseat

Lengte Afmeting [m]

La 0,08
Lb 0,102
Lc 0,03
Ld 0,38
Le 0,104
Lf 0,05
Lg 0,013
Lh 0,06
Li 0,15
Lj (minimaal) 0,075
Lj (maximaal) 0,215
L13 0,252
L56 (maximaal) 0,304
L56 (minimaal) 0,23
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De Jockey Seat S2J is verder uitgevoerd met een handgreep aan de bovenzijde (niet afgebeeld
in figuur 2.3) en op de zitting ligt schokabsorberend schuimrubber als extra beschermings-
maatregel, maar dan meer voor hoogfrequentere trillingen. Het veermechanisme van de stoel
is gemaakt van geanodiseerd aluminium en roestvaststaal. De aangebrachte beschermlaag is
water- en UV-bestendig en de zitting is uitgevoerd met antislipmateriaal.[3]
Het gewicht van de gehele stoel is 21,5 kilogram of meer, afhankelijk van de uitvoering die
gekozen wordt.[3]
De veerstijfheid en de dempingsconstante van de veer-dempercombinatie worden nergens ver-
meld. Wel wordt genoemd dat de stoel een progressive return stroke heeft, oftewel dat de zitting
steeds sterker wordt geremd als deze naar boven beweegt ten opzichte van de voet. Dit is om
te voorkomen dat degene die op de stoel zit gekatapulteerd wordt en eventueel een whiplash op
zou kunnen lopen.[19]

Gebruik Het gebruik van een jockeyseat spreekt niet direct voor zich. Het is de bedoeling
dat een opvarende op de stoel zit in actieve houding, met zijn rug tegen de leuning, zijn voeten
aan de grond en zijn knieën licht gebogen.[19] In een actieve zit heeft een opvarende zijn rug
in een natuurlijke houding; de wervelkolom heeft dan zijn natuurlijke S-vorm in plaats van een
C-vorm zoals in ontspannen zithouding. In S-vorm is de wervelkolom minder vatbaar voor letsel
bij schokbelasting dan in C-vorm. [21]
Verder moet de stoel volgens de producent aangepast worden aan de opvarende. Degene die de
stoel gaat gebruiken kan de hoogte van de stoel aanpassen aan zijn lengte en de voorspanning
aan zijn gewicht en aan de seastate.[19] Het instellen van de stoel kan echter niet vanuit zit-
tende positie en is redelijk tijdrovend. De hoogte wordt vaak wel ingesteld door de opvarenden,
zeker als er langere stukken gevaren moeten worden, maar voor het instellen van de voorspan-
ning is een speciale sleutel nodig. De voorspanning wordt in de praktijk dus nooit aangepast.
Daarnaast wordt het instelmechanisme stroef naarmate de FRISC langer ingezet wordt. Dit
geldt ook voor het instelmechanisme voor de hoogte van de zitting, alleen wordt dit regelmatig
onderhouden en blijft het daardoor beter bruikbaar.[22] Daarnaast blijkt dat het op de FRISC
bij zeer grote schokken nodig is om te gaan staan, of om slechts een klein deel van het gewicht
op de stoel te laten rusten, omdat anders de belasting op het lichaam te groot wordt. Dit zou
niet nodig moeten zijn. De stoelen zijn aangeschaft om de opvarenden van de FRISCs te be-
schermen tegen schokken, maar juist bij heftige schokken gebeurt dat niet. Illustratief hierbij is
dat tijdens trillingsmetingen bij Curacao de navigator van één van de FRISCs zijn stuitbeen ge-
broken heeft ten gevolge van een harde klap op de stoel na een klap van de boot op de golven.[10]

De manier waarop de FRISC ingezet wordt, heeft veel invloed op de belasting die de bemanning
ervaart. De bestuurders van de FRISCs worden daarom getraind in hun vaargedrag om de be-
lasting op de bemanning zo klein mogelijk te kunnen houden, ook als er sprake is van een hoge
seastate. De snelheid van de boot en de richting waarin de golven de boot bereiken hebben veel
invloed op de grootte van de belasting, dus de bestuurders worden getraind om hun vaargedrag
hierop aan te passen.
Zoals eerder genoemd hangt de belasting van een opvarende ook af van diens positie aan boord.
De lengte van de boot speelt echter ook een rol. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de korte
versie van de FRISC (van 9,6 meter lang) grotere belastingen oplevert dan de lange versie (van
12 meter lang).[9],[10]
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2.1.2 Gebruikerservaringen

Uit gebruikerservaringen blijkt dat de FRISC een aanwinst is voor de Koninklijke Marine om-
dat deze de operationele mogelijkheden zowel op zee als bij amfibische operaties sterk vergroot.
De FRISC is snel, wendbaar en heeft een kleine diepgang. De FRISC is daarom geschikt voor
boardingacties bij piraterijbestrijding en counter-drugs-operaties, maar ook voor amfibische lan-
dingen en voor optreden van special forces.[13] In figuur 2.4 is een foto afgebeeld van een landing
van mariniers met een FRISC.[2]

De aanleiding voor het starten van onderzoek naar de trillings- en schokbelasting van de be-
manning aan boord van de FRISCs is dat de gebruikers de indruk kregen dat deze belasting
groter is dan bij de boten die eerder gebruikt werden, zoals de RHIB2000. Daarnaast hadden
de gebruikers het idee dat de belasting op de kortere versie van de FRISC groter is dan op de
langere versie. [10]
Uit metingen bleek dat de kortere versie van de FRISC inderdaad grotere belastingen oplevert
dan de langere versie, maar in beide boten werden hoge versnellingen gemeten (tot 15g). Dit
gaf aanleiding tot verder onderzoek.[10]

De fysieke belasting die de bemanningen en opstappers van FRISCs ondervinden is dus één
van de belangrijkste knelpunten die uit de gebruikerservaringen naar voren gekomen is. Er zijn
klachten gemeld aan het bewegingsapparaat en het nier-blaassysteem en klachten die mogelijk
veroorzaakt worden door hersen- of zenuwletsel. Naast acute klachten, zijn na langdurige of
herhaalde blootstelling ook chronische klachten gemeld.
De mens blijkt uiteindelijk de beperkende factor te zijn voor de operationele inzet van de
FRISCs. Verbeteringen die de fysieke belasting van bemanning en opstappers aan boord kun-
nen verminderen, kunnen daarom de inzetbaarheid van de FRISCs vergroten. Op dit moment
wordt de operationele potentie van de FRISC namelijk niet optimaal benut. [13]

Figuur 2.4: Landing van mariniers met een FRISC [2]
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Hoofdstuk 3

Bewegingsvergelijkingen
Een belangrijk onderdeel van het opstellen van een model voor de stoel is het afleiden van de
bewegingsvergelijkingen voor het ophangingsmechanisme. Daarvoor is het nodig om te weten
welke variabelen bekend zijn en welke berekend moeten worden. Omdat er verschillende versnel-
lingsmetingen gedaan zijn met de FRISC en de ScotSeat kunnen de versnellingen van de voet
van de stoel als input voor het model gebruikt worden. De onbekenden zijn dan de versnelling,
snelheid en verplaatsing van de zitting.
De beweging van de stoel wordt alleen beschouwd in verticale richting en in langsrichting van
de boot. De rotatie van de voet van de stoel wordt niet meegenomen omdat hier ook geen
metingen van gedaan zijn. De stand van het gehele systeem blijkt dan in drie gegeneraliseerde
coördinaten uitgedrukt te kunnen worden, namelijk de positie van de voet van de stoel en de
hoek die de verbindingsstaven tussen de onderste en bovenste steun maken met de voet.

3.1 Toegepaste theorie

De stoel beschrijft een niet-lineaire beweging, dus moeten er krachten in het systeem zijn die
de baan van de stoel afbuigen. Deze krachten veranderen gedurende de beweging van richting.
Het tekenen van een free-body-diagram voor dit systeem wordt daardoor een lastige opgave.
Om toch de bewegingsvergelijkingen af te kunnen leiden is gebruik gemaakt van een andere
methode, de Euler-Lagrangevergelijking. De basis van deze methode wordt gevormd door de
Euler-vergelijking. Deze vergelijking heeft als doel om een functie te vinden voor een variabele
q(t) zodat de integraal van de potentiaal van die variabele een minimale waarde heeft. Deze
integraal en de Euler-vergelijking die daar uit voortkomt zijn weergegeven in vergelijking 3.1 en
3.2.

I =

∫ t2

t1

F (t, q, q̇)dt (3.1)

d

dt

(
∂F

∂q̇(t)

)
− ∂F

∂q(t)
= 0 (3.2)

Joseph-Louis Lagrange (1736-1813) heeft de Euler-vergelijking geschikt gemaakt voor het af-
leiden van de bewegingsvergelijkingen voor mechanische systemen door een potentiaalfunctie
op te stellen die geldt voor mechanische systemen en door deze in de Euler-vergelijking in te
vullen. De vergelijking die dan ontstaat wordt de Euler-Lagrangevergelijking genoemd. De
potentiaalfunctie die Lagrange heeft opgesteld wordt de Lagrangiaan genoemd en bestaat uit
de kinetische en potentiële energie van een systeem.
De Lagrangiaan en de Euler-Lagrangevergelijking zijn weergeven in vergelijking 3.3 en 3.4.

L = Ekin − Epot (3.3)

d

dt

(
∂L
∂q̇j

)
− ∂L

∂qj
= 0 (3.4)

De uitdrukking van vergelijking 3.4 is gebaseerd op een systeem waar geen krachten op worden
uitgeoefend en waarin demping geen rol speelt. Als er wel sprake is van externe krachten en van
demping, dan moeten deze opgenomen worden in de Euler-Lagrangevergelijking zoals is gedaan
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in vergelijking 3.5. W staat hier voor de arbeid verricht door de krachten uitgeoefend op het
systeem en R is een functie die de demping in het systeem weergeeft, de dissipatiefunctie van
Rayleigh. De demping hangt af van de snelheid van de beweging van de demper in het systeem.

d

dt

(
∂L
∂q̇j

)
− ∂L

∂qj
+

∂R

∂q̇j
=

∂W

∂qj
(3.5)

In bijlage A is de theorie van de Euler-Lagrangevergelijking en de Rayleigh dissipatiefunctie
verder uitgelegd. De theorie wordt in de bijlage ook toegepast op een eenvoudig voorbeeld.

3.2 Bewegingsvergelijkingen voor de jockeyseat

De stoel kan beschouwd worden als een massa-veer-dempersysteem, maar dan een met een re-
delijk complexe geometrie. Het is een niet-lineair massa-veer-dempersysteem omdat de zitting
van de stoel ten opzichte van de voet beweegt in een cirkelboog in plaats van in een rechte lijn.
Om een model te kunnen maken voor het stoelmechanisme is de Euler-Lagrangevergelijking
toegepast. De tekening van figuur 3.1 geeft hierbij houvast. In de tekening zijn twee zwaarte-
punten getekend (punt 0 en punt 7). Punt 0 is het zwaartepunt van het deel van de stoel dat
aan de boot vastzit (deel A) en punt 7 is het zwaartepunt van de zitting en de bovenkant van het
veerdemper-mechanisme (deel B). Op de zitting werkt volgens de figuur nog een kracht omhoog.
Deze kracht is in principe 0, want de belasting van de stoel door een opstapper is in de vorm van
een massa. De kracht kan in simulaties echter wel gebruikt worden om systeemeigenschappen
te onderzoeken.
Punt 1, het onderste vaste punt van het parallellogram 1-3-4-2, is gekozen als oorsprong. De
hoek tussen de negatieve x-as en de verbinding 1-3 - in de tekening aangeduid als φ - staat
centraal in dit model. Deze hoek bepaalt namelijk het verschil in beweging tussen deel A en
deel B.
Om het model en de bijbehorende bewegingsvergelijkingen overzichtelijk te houden zijn enkele
vereenvoudigingen toegepast. Aangenomen wordt dat de opstapper vast zit op de zitting, dus
dat de massa op de zitting niet van grootte verandert. In werkelijkheid is dit niet zo doordat de
opstapper de hoeveelheid massa die hij op de stoel laat rusten kan variëren. Daarnaast maakt
de opstapper allerlei bewegingen als gevolg van de scheepsbewegingen, waardoor de massa op
de stoel en de ligging van het zwaartepunt in werkelijkheid variëren. De posities van de twee
zwaartepunten zijn geschat en niet gemeten, dus deze zijn onnauwkeurig. Omdat de opstapper
met zijn voeten op de grond staat, is aangenomen dat 80 procent van zijn gewicht op de zitting
rust. De massa van de twee verbindingen 1-3 en 2-4 is verwaarloosd, omdat deze klein is ten
opzichte van de massa van de rest van de stoel en van de opvarende. Verder wordt in het model
alleen het veer-dempersysteem meegenomen, terwijl het schuimrubber van de zitting ook schok-
abserend werkt voor schokken en trillingen van hogere frequenties. Dit effect van de zitting is
niet meegenomen omdat de trillingen die hierdoor gedempt worden over het algemeen al niet
schadelijk zijn of in ieder geval minder schadelijk dan de klappen die de boot maakt als deze op
een golf landt. In een geavanceerdere versie van de Scotseat zijn ook veren in langs- en dwars-
richting onder de zitting geplaatst voor het opvangen van laterale en longitudinale klappen,
zoals te zien in figuur 3.2.[19] In de stoelen aan boord van de FRISCs is dit veermechanisme er
echter niet, dus dit is ook niet meegenomen in het model.
Een laatste vereenvoudiging is dat als excitatie van het systeem alleen een horizontale en een
verticale versnelling op deel A is gekozen, terwijl in werkelijkheid de voet van de stoel ook
rotatieversnellingen en versnellingen in dwarsrichting te verduren krijgt.
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Figuur 3.1: Overzicht knooppunten stoelmodel

Weergave van de stoel als massa-veer-dempersysteem

Voor het mechanisme van de stoel is de Euler-Lagrangevergelijking opgesteld. Omdat punt 1
voor het model dient als de oorsprong en omdat hoek φ de positie van deel B ten opzichte van
deel A bepaalt, zijn de horizontale verplaatsing van punt 1 (x1), de verticale verplaatsing van
punt 1 (y1) en de verandering van hoek φ gekozen als de gegeneraliseerde coördinaten. Deze
drie coördinaten worden vanaf nu aangeduid met respectievelijk q1, q2 en q3.
Om de bewegingsvergelijkingen af te leiden zijn eerst de coördinaten, de snelheden en de ver-
snellingen van de zeven punten uitgedrukt in de gegeneraliseerde coördinaten aan de hand van
figuur 2.1. Vervolgens zijn de kinetische energie, de potentiële energie, de dissipatie en de
arbeid bepaald en direct partieel afgeleid om de termen benodigd voor het opstellen van de
Euler-Lagrangevergelijking te verkrijgen.

Coordinaten, snelheden en versnellingen

In tabel 3.1 zijn de coördinaten van de zeven knooppunten van de stoel weergegeven. Alle
coördinaten zijn uitgedrukt in de drie gegeneraliseerde coördinaten. De maten die gebruikt zijn
in de coördinaten zijn weergegeven met hetzelfde symbool als in figuur 2.1.
De snelheden in x- en y-richting voor alle punten zijn bepaald door de afgeleiden te nemen van
de coördinaten in tabel 3.1. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 3.2. Door deze
waarden opnieuw te differentiëren kunnen de versnellingen van alle punten berekend worden.
Deze zijn afgedrukt in tabel 3.3.

Wat opvalt is dat de snelheden van punt 0, 1, 2 en 5 hetzelfde zijn, evenals de snelheden van
punt 3, 4 en 7. Hetzelfde geldt voor de versnellingen van deze punten. Dit is logisch want punt
0, 1, 2 en 5 zitten alle vier op deel A en zitten dus vast ten opzichte van elkaar, terwijl de
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Figuur 3.2: Veerdempersysteem van de Scotseat [19]

Tabel 3.1: Coördinaten van de knooppunten

i xi yi
0 q1 − LI q2 − LH

1 q1 q2
2 q1 + LA q2 + LE

3 q1 − L13 cos(ϕ0 + q3) q2 + L13 sin(ϕ0 + q3)
4 q1 − L13 cos(ϕ0 + q3) + LA q2 + L13 sin(ϕ0 + q3) + LE

5 q1 − LJ q2 − LG

6 q1 − L13 cos(ϕ0 + q3) + LA + LB q2 + L13 sin(ϕ0 + q3) + LE + LF

7 q1 − L13 cos(ϕ0 + q3) + LA − LC q2 + L13 sin(ϕ0 + q3) + LE + LD

12



Tabel 3.2: Snelheden van de knooppunten

i ẋi ẏi
0 q̇1 q̇2
1 q̇1 q̇2
2 q̇1 q̇2
3 q̇1 + L13q̇3 sin(ϕ0 + q3) q̇2 + L13q̇3 cos(ϕ0 + q3)
4 q̇1 + L13q̇3 sin(ϕ0 + q3) q̇2 + L13q̇3 cos(ϕ0 + q3)
5 q̇1 q̇2
6 q̇1 + L13q̇3 sin(ϕ0 + q3) q̇2 + L13q̇3 cos(ϕ0 + q3)
7 q̇1 + L13q̇3 sin(ϕ0 + q3) q̇2 + L13q̇3 cos(ϕ0 + q3)

Tabel 3.3: Versnellingen van de knooppunten

i ẍi ÿi
0 q̈1 q̈2
1 q̈1 q̈2
2 q̈1 q̈2
3 q̈1 + L13q̇

2
3 cos(ϕ0 + q3) + L13q̈3 sin(ϕ0 + q3) q̈2 − L13q̇

2
3 sin(ϕ0 + q3) + L13q̈3 cos(ϕ0 + q3)

4 q̈1 + L13q̇
2
3 cos(ϕ0 + q3) + L13q̈3 sin(ϕ0 + q3) q̈2 − L13q̇

2
3 sin(ϕ0 + q3) + L13q̈3 cos(ϕ0 + q3)

5 q̈1 q̈2
6 q̈1 + L13q̇

2
3 cos(ϕ0 + q3) + L13q̈3 sin(ϕ0 + q3) q̈2 − L13q̇

2
3 sin(ϕ0 + q3) + L13q̈3 cos(ϕ0 + q3)

7 q̈1 + L13q̇
2
3 cos(ϕ0 + q3) + L13q̈3 sin(ϕ0 + q3) q̈2 − L13q̇

2
3 sin(ϕ0 + q3) + L13q̈3 cos(ϕ0 + q3)

punten 3, 4 en 7 alle drie op deel B zitten en daardoor alle drie dezelfde snelheid en versnelling
ondervinden.
Voor de snelheid en versnelling van alle punten die op deel A liggen geldt:
ẋA = q̇1 en ẏA = q̇2
ẍA = q̈1 en ÿA = q̈2
Voor de snelheid en versnelling van alle punten die op deel B liggen geldt:
ẋB = q̇1 + L13q̇3 sin(ϕ0 + q3) en ẏB = q̇2 + L13q̇3 cos(ϕ0 + q3)
ẍB = q̈1 + L13q̇

2
3 cos(ϕ0 + q3) + L13q̈3 sin(ϕ0 + q3)

ÿB = q̈2 − L13q̇
2
3 sin(ϕ0 + q3) + L13q̈3 cos(ϕ0 + q3)

Kinetische Energie T

De kinetische energie van het systeem hangt af van de aanwezige massa’s en hun snelheden,
zoals weergegeven in vergelijking 3.6. In dit geval zijn dat de massa en snelheid van deel A
(met het zwaartepunt in punt 0) en de massa en snelheid van deel B samen met de opstapper
(met het zwaartepunt in punt 7). De uitdrukking voor de kinetische energie die dan verkregen
wordt, staat in vergelijking 3.7.

T =
∑ 1

2
Mj ẋ

2
j (3.6)

Tsysteem =
1

2
M0(q̇

2
1 + q̇22) +

1

2
M7

[
(q̇1 + q̇3L13q̇3 sin(ϕ0 + q3))

2 + (q̇2 + q̇3L13q̇3 cos(ϕ0 + q3))
2

]
(3.7)
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Vervolgens wordt de kinetische energie partieel afgeleid naar q3 en naar q̇3. Deze laatste afgeleide
wordt vervolgens nog afgeleid naar de tijd. De uitdrukkingen die hiermee ontstaan zijn gegeven
in vergelijking 3.8 en 3.9.
De Euler-Lagrange vergelijking wordt alleen opgesteld voor q3 omdat dit de onbekende variabele
is en tevens de variabele die de positie van het systeem beschrijft. q1 en q2 zijn bekend omdat q̈1
en q̈2 als input dienen voor het systeem. De kinetische energie hoeft dus, evenals de potentiële
energie, de arbeid en de dissipatie, alleen partieel afgeleid te worden naar q3 of q̇3.

∂T

∂q3
= M7L13

[
q̇1q̇3 cos(ϕ+ q3)− q̇2q̇3 sin(ϕ+ q3)

]
(3.8)

d

dt

(
∂T

∂q̇3

)
= M7L13

[
q̈3L13 + q̈1 sin(ϕ+ q3) + q̇1q̇3 cos(ϕ+ q3) +

q̈2 cos(ϕ+ q3)− q̇2q̇3 sin(ϕ+ q3)

]
(3.9)

Potentiële Energie U

De potenẗıele energie bestaat bij een massaveersysteem uit twee componenten, namelijk de
gravitatie-energie (Ug) en de veerenergie (Uv), zoals weergegeven in vergelijking 3.10.

U = Ug + Uv (3.10)

Gravitatie-energie Ug De potentiële energie ten gevolge van de zwaartekracht hangt af van
de aanwezige massa’s, hun hoogtes ten opzichte van een referentiehoogte en de gravitatiever-
snelling (g), zoals weergegeven in vergelijking 3.11. Als referentiehoogte is de hoogte van punt
1 gekozen. De hoogtes van de zwaartepunten ten opzichte van punt 1 dienen dan als input voor
de gravitatie-energie. Voor dit systeem geldt voor de gravitatie-energie dus vergelijking 3.12

Ug =
∑

Mjghj (3.11)

Ug = M0g(q2 − LH) +M7g(q2 + L13 sin(ϕ+ q3) + LE + LD) (3.12)

In vergelijking 3.13 en 3.14 staan de afgeleiden van Ug naar q3 en naar q̇3 en de tijd.

∂Ug

∂q3
= M7gL13 cos(ϕ+ q3) (3.13)

d

dt

(
∂Ug

∂q̇3

)
= 0 (3.14)

Veerenergie Uv De veerenergie hangt af van de veerstijfheid en de indrukking (of uitrekking)
van de veer. De veer in het systeem vormt de verbinding tussen punt 5 en 6, dus de lengte
van deze veer is aangeduid met L56. De indrukking of uitrekking van de veer is gelijk aan het
verschil tussen de momentane lengte van de veer (L56) en de lengte van de veer op tijdstip 0

(L
(0)
56 ). De vergelijking die hiermee ontstaat voor de veerenergie is weergegeven in vergelijking

3.15.

Uv =
1

2
K(∆Lv)

2 =
1

2
K
(
L56 − L

(0)
56

)2
(3.15)

De lengte van de veer in dit systeem hangt af van de posities van punt 5 en punt 6. Met
Pythagoras wordt voor deze lengte dan vergelijking 3.16 verkregen.

L56 =
[
(x6 − x5)

2 + (y6 − y5)
2
] 1

2

(3.16)
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Om deze lengte in gegeneraliseerde coördinaten uit te kunnen drukken worden de coördinaten
van tabel 3.1 ingevuld in vergelijking 3.16 (zie vergelijking 3.17).

x6 − x5 = −L13 cos(ϕ+ q3) + LABJ

y6 − y5 = L13 sin(ϕ+ q3) + LEFG

LABJ = LA + LB + LJ LEFG = LE + LF + LG

L56 =
[
(−L13 cos(ϕ+ q3) + LABJ)

2 + (L13 sin(ϕ+ q3) + LEFG)
2
] 1

2

(3.17)

Deze lengte wordt vervolgens partieel afgeleid naar q3 en q̇3, zoals weergegeven in vergelijking
3.18. De afgeleide naar q̇3 komt op 0 uit. Vervolgens is de vergelijking voor de veerenergie (3.15)
partieel afgeleid naar q3, waarna vergelijking 3.18 hierin is gesubstitueerd. Hiermee ontstaat de
vergelijking die in de Euler-Lagrangevergelijking ingevoerd kan worden (vergelijking 3.19).

∂∆L56

∂q3
=

∂L56

∂q3
=

L13

L56

[
LABJ sin(ϕ+ q3) + LEFG cos(ϕ+ q3)

]
(3.18)

∂Uv

∂q3
= K

L56 − L
(0)
56

L56
L13

[
LABJ sin(ϕ+ q3) + LEFG cos(ϕ+ q3)

]
(3.19)

d

dt

(
∂Uv

∂q̇3

)
= 0

Dissipatie

Zoals in paragraaf 3.2 besproken is de dissipatie afhankelijk van de snelheid. De dissipatie in
dit systeem wordt veroorzaakt door de demper, dus het is de snelheid van de demper die in
de Rayleigh dissipatiefunctie terug moet komen. De demper is gemonteerd in de veer, dus
de snelheid van de demper is gelijk aan de snelheid van de verandering van de lengte van de
veer. De Rayleigh dissipatiefunctie, met daarin de snelheid van de veerlengteverandering, is
weergegeven in vergelijking 3.20. De snelheid van de lengteverandering van de veer is gelijk
aan de tijdsafgeleide van vergelijking 3.16. De vergelijking voor de snelheid die dan ontstaat is
vergelijking 3.21.

R =
1

2
C
dLv

dt

2

=
1

2
CL̇2

56 (3.20)

L̇56 =
(x6 − x5)(ẋ6 − ẋ5) + (y6 − y5)(ẏ6 − ẏ5)

L56
(3.21)

Als in de vergelijking voor deze snelheid weer de coördinaten en de afgeleiden van de coördinaten
uit tabel 3.1 en 3.2 ingevuld worden, ontstaat de uiteindelijke vergelijking voor de snelheid
(3.22).

ẋ6 − ẋ5 = L13q̇3 sin(ϕ+ q3)

ẏ6 − ẏ5 = L13q̇3 cos(ϕ+ q3)

L̇56 = q̇3
L13

L56

[
LABJ sin(ϕ+ q3) + LEFG cos(ϕ+ q3)

]
(3.22)

Nu kan de dissipatiefunctie voor dit systeem opgesteld worden (vergelijking 3.23) en kan deze
afgeleid worden naar q̇3 om de uitdrukking te verkrijgen die in de Euler-Lagrangevergelijking
ingevuld moet worden. Deze uitdrukking staat in vergelijking 3.24.
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R =
1

2
C

{
q̇3
L13

L56

[
LABJ sin(ϕ+ q3) + LEFG cos(ϕ+ q3)

]}2

(3.23)

∂R

∂q̇3
=

∂(12CL̇2
56)

∂q̇3
= CL̇56

∂L56

∂q̇3

∂R

∂q̇3
= q̇3 C

{
L13

L56

[
LABJ sin(ϕ+ q3) + LEFG cos(ϕ+ q3)

]}2

(3.24)

Arbeid W

Als er externe krachten op een systeem werken, dan moet de Euler-Lagrangevergelijking ook
een term bevatten die afhangt van de arbeid in het systeem. De arbeid van een systeem is gelijk
aan de som van het product van de kracht en de verplaatsing van de massa waar de kracht op
werkt in de richting van de kracht.
Zoals eerder genoemd dienen q̈1 en q̈2 als input voor het systeem, omdat deze bekend zijn
of bekend verondersteld worden. Deze versnellingen zouden beschouwd kunnen worden als
krachten (Fx en Fy) die op deel A werken, wat zou betekenen dat de arbeid, verricht door deze
krachten, gelijk is aan het product van de krachten en de verplaatsing van deel A in x- en y-
richting (δxA en δyA). Naast de genoemde krachten is verondersteld dat er een verticale kracht
werkt op de zitting (dus op deel B, zoals aangegeven in figuur 3.1). Deze kracht is P genoemd
en de verplaatsing die hierbij hoort is gelijk aan die van de punten op deel B, bijvoorbeeld punt
7. Met de genoemde krachten ontstaat vergelijking 3.25 als uitdrukking voor de arbeid.

W =
∑

FisiδW = Fx δxA + Fy δyA + P δy7 (3.25)

De verplaatsing van deel A in x- en y-richting is gelijk aan de verplaatsing van punt 1 en daarmee
aan de gegeneraliseerde coördinaten q1 en q2, zoals onderstaand weergegeven.

xA = q1 ⇒ δxA = δq1

yA = q2 ⇒ δyA = δq2

De verticale verplaatsing van punt 7 kan genoteerd worden als een vergelijking die afhangt van
de gegeneraliseerde coördinaten (zie tabel 3.1). In deze uitdrukking staan ook de lengtes LE

en LD (zie figuur 2.1). Omdat deze lengtes constanten zijn, vallen deze weg als gekeken wordt
naar de verandering van de verticale verplaatsing van punt 7. Dit is weergegeven in vergelijking
3.26.

y7 = q2 + L13 sin(ϕ+ q3) + LE + LD ⇒ δy7 = δq2 + δq3 L13 cos(ϕ+ q3) (3.26)

De uiteindelijke uitdrukking die nu ontstaat voor de arbeid van het systeem is weergegeven in
vergelijking 3.27. De partiële afgeleide hiervan naar q3 (zie vergelijking 3.28) is de term die in
de Euler-Lagrangevergelijking ingevuld kan worden.

δW = Fx δq1 + (Fy + P ) δq2 + Pδq3 L13 cos(ϕ+ q3) (3.27)

∂W

∂q3
= PL13 cos (ϕ+ q3) (3.28)
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Eindaanslagen veer-dempercombiatie

De uitwijking van de stoel, van deel B ten opzichte van deel A, is beperkt. Variabele q3 kan
niet alle waarden aannemen omdat de veer-dempercombinatie een vaste minimale en maximale
lengte heeft. In bovenstaande vergelijkingen is deze beperking nog niet verwerkt en daarom
wordt er een extra term aan de Euler-Lagrangevergelijking toegevoegd.
De eindaanslagen, bij de minimale en maximale lengte van de veer-dempercombinatie, zijn voor-
gesteld als veren met een grote veerstijfheid (aangeduid met Keind). De Euler- Lagrangeverge-
lijking krijgt er daarom een voorwaardelijke term voor de veerenergie bij (Uv,eind of Uv,begin).
De term is voorwaardelijk omdat deze 0 is als de lengte van de veer-dempercombinatie tussen de
minimale en maximale waarde in zit. Vergelijking 3.17 geeft de uitdrukking voor de momentane
lengte van de veer.
Vergelijking 3.15 is de uitdrukking voor de veerenergie, alleen moeten in dit geval andere waar-

den voor L
(0)
56 en K ingevuld worden. Als lengte L56 groter wordt dan de maximale lengte

(L56max), de bovenste eindaanslag, dan moet L56max als referentielengte fungeren en geldt een
grotere veerstijfheid. De vergelijking voor de veerenergie bij de bovenste aanslag en de bijbeho-
rende term die in de Euler-Lagrangevergelijking ingevuld kan worden staan in vergelijking 3.29
en 3.30. Deze zijn verkregen door toepassen van vergelijking 3.17 en 3.18, op dezelfde manier
als waarop vergelijking 3.19 voor de veerenergie verkregen is.
Als de lengte van de veer-dempercombinatie tussen de uiterste waarden ligt, dan moet de term
die aan de Euler-Lagrangevergelijking is toegevoegd 0 gesteld worden. Tussen de uiteinden
in zijn alleen de veerstijfheid en de dempingsconstante van de daadwerkelijke veer en demper
bepalend voor het systeem.
Als lengte L56 kleiner wordt dan L56min, bij de onderste eindaanslag, dan moet deze minimale
lengte als referentielengte fungeren en geldt wederom de grotere veerstijfheid. De vergelijking
voor de veerenergie en de bijbehorende term die in de Euler-Lagrangevergelijking ingevuld kan
worden, verkregen op dezelfde manier als voor de bovenste eindaanslag, staan in vergelijking
3.31 en 3.32.

Uv−eind =
1

2
Keind(∆Lv)

2 =
1

2
Keind(L56 − L56max)

2 (3.29)

∂Uv

∂q3
= K

L56 − L56max

L56
L13

[
LABJ sin(ϕ+ q3) + LEFG cos(ϕ+ q3)

]
(3.30)

Uv−begin =
1

2
Keind(∆Lv)

2 =
1

2
Keind(L56 − L56min)

2 (3.31)

∂Uv

∂q3
= K

L56 − L56min

L56
L13

[
LABJ sin(ϕ+ q3) + LEFG cos(ϕ+ q3)

]
(3.32)

De uiteindelijke vorm die voor deze term gebruikt moet worden in de Euler-Lagrangevergelijking
hangt af van de momentane grootte van L56. In het model moet deze lengte getoetst worden
aan L56min en L56max, op basis waarvan gekozen moet worden voor vergelijking 3.32 of 3.30 of
voor geen van beiden.

Euler-Lagrangevergelijking

Zoals genoemd in paragraaf 3.2 is de Lagrangiaan (L = T − U) de basis voor de Euler- Lagran-
gevergelijking. Met meenemen van de arbeid en de dissipatie in het systeem is dan vergelijking
A.26 de uiteindelijke vorm van de Euler- Lagrangevergelijking. Voor q3 ziet de vergelijking er
dan uit zoals vergelijking 3.33 en na invullen van de Lagrangiaan ontstaat vergelijking 3.34.
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d

dt

(
∂L
∂q̇3

)
− ∂L

∂q3
+

∂R

∂q̇3
=

∂W

∂q̇3
(3.33)

{
d

dt

(
∂T

∂q̇3

)
− d

dt

(
∂U

∂q̇3

)}
−
{
∂T

∂q3
− ∂U

∂q3

}
+

∂R

∂q̇3
=

∂W

∂q̇3
(3.34)

De potentiële energie (U) bestaat uit de gravitatie-energie en de veerenergie, en in sommige
gevallen extra veerenergie voor de eindaanslagen (Uv,aanslag), dus de twee termen met U in
vergelijking 3.34 bestaan ieder weer uit twee of drie termen, zoals onderstaand weergegeven.

d

dt

(
∂U

∂q̇3

)
=

d

dt

(
∂Ug

∂q̇3

)
+

d

dt

(
∂Uv

∂q̇3

)
+

d

dt

(
∂Uv,aanslag

∂q̇3

)

∂U

∂q3
=

∂Ug

∂q3
+

∂Uv

∂q3
+

∂Uv,aanslag

∂q3

Door bovenstaande termen in te vullen in vergelijking 3.34 ontstaat dan vergelijking 3.35, waar
verder mee gewerkt zal worden.

{
d

dt

(
∂T

∂q̇3

)
−
[
d

dt

(
∂Ug

∂q̇3

)
+

d

dt

(
∂Uv

∂q̇3

)
+

d

dt

(
∂Uv,aanslag

∂q̇3

)]}

−
{
∂T

∂q3
−
[
∂Ug

∂q3
+

∂Uv

∂q3
+

∂Uv,aanslag

∂q3

]}
+

∂R

∂q̇3
=

∂W

∂q̇3
(3.35)

De partiële afgeleiden die gevonden zijn voor de kinetische energie, de potentiële energie, de
dissipatie en de arbeid kunnen nu ingevuld worden in vergelijking 3.35. Voor het overzicht
zijn alle partiële afgeleiden die benodigd zijn voor de Euler- Lagrangevergelijking onderstaand
weergegeven. Aan alle uitdrukkingen is ook een korte naam gegeven om te voorkomen dat er
een lange, onoverzichtelijke vergelijking ontstaat. De termen afgeleid van de kinetische energie

hebben de naam A1 ( d
dt

(
∂T
∂q̇3

)
− M7L

2
13 q̈3) en A2 ( ∂T

∂q3
) gekregen. De hoekversnelling (q̈3) is

in een aparte term gezet omdat dit de variabele is waar een vergelijking voor opgesteld moet
worden. De termen van de potentiële energie hebben de naam A3a (

∂Ug

∂q3
), A3b (∂Uv

∂q3
) en A3c

(
∂Uv,aanslag

∂q3
). A4 is de naam voor de term van de dissipatie ( ∂R

∂q̇3
) en A5 tenslotte is de naam

voor de term van de arbeid (∂W
∂q3

).

d

dt

(
∂T

∂q̇3

)
= M7L

2
13 q̈3 + A1

A1 = M7L13

[
q̈1 sin(ϕ+ q3) + q̇1q̇3 cos(ϕ+ q3) + q̈2 cos(ϕ + q3)− q̇2q̇3 sin(ϕ+ q3)

]

d

dt

(
∂Ug

∂q̇3

)
= 0

d

dt

(
∂Uv

∂q̇3

)
= 0

d

dt

(
∂Uv,aanslag

∂q̇3

)
= 0
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∂T

∂q3
= M7L13

[
q̇1q̇3 cos(ϕ+ q3)− q̇2q̇3 sin(ϕ+ q3)

]
= A2

∂Ug

∂q3
= M7gL13 cos(ϕ+ q3) = A3a

∂Uv

∂q3
= K

L56 − L
(0)
56

L56
L13

[
LABJ sin(ϕ+ q3) + LEFG cos(ϕ+ q3)

]
= A3b

∂Uv

∂q3
= Keind

L56 − L56max

L56
L13

[
LABJ sin(ϕ+ q3) + LEFG cos(ϕ+ q3)

]
of

[
A3c

]

= Keind
L56 − L56max

L56
L13

[
LABJ sin(ϕ+ q3) + LEFG cos(ϕ+ q3)

]
of

= 0

∂R

∂q̇3
= q̇3 C

{
L13

L56

[
LABJ sin(ϕ+ q3) + LEFG cos(ϕ+ q3)

]}2

= A4

∂W

∂q3
=

∂W

∂q3
= PL13 cos (ϕ+ q3) = A5

Door bovenstaande termen nu in vergelijking 3.35 in te vullen, ontstaat de Euler- Lagrangever-
gelijking voor q3 voor dit systeem. Vervolgens wordt de term q̈3 naar één kant gehaald, zodat
vergelijking 3.37 ontstaat.

M7L
2
13 q̈3 + A1 − A2 + A3a + A3b + A3c + A4 = A5 (3.36)

q̈3 =
1

M7L
2
13

(
A5 − A1 + A2 − A3a − A3b − A3c − A4

)
(3.37)

De hoekversnelling q̈3 is nu geschreven als een functie van q3, q̇1, q̇2, q̇3, q̈1 , q̈2 en de kracht
P (t). De hoekversnelling hangt, naast van de externe krachten en opgelegde verplaatsingen, af
van de geometrie van het mechanisme en de eigenschappen van het systeem.
Vergelijking 3.37 is de differentiaalvergelijking die de beweging van de stoel volledig definieert
als de versnellingen van punt 1 als input dienen. Deze vergelijking geldt als de basis voor het
model van het systeem.
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Hoofdstuk 4

Modellering van de stoel
Om te kunnen rekenen aan de jockeyseats aan boord van de FRISCs, moet de vergelijking die in
hoofdstuk 3 is afgeleid geprogrammeerd worden in een simulatiemodel. Dit is gedaan in MAT-
LAB. Met het simulatiemodel kunnen daarna simulaties gedraaid worden met gebruikmaking
van verschillende waarden voor enkele parameters in het systeem, zodat de responsie van het
systeem onder verschillende omstandigheden onderzocht kan worden.

4.1 Numerieke integratie

In hoofdstuk 3 is een vergelijking afgeleid voor de hoekversnelling in het systeem waarbij de
versnellingen van de voet van de stoel als bekend verondersteld zijn. Om de hoekversnelling
te kunnen berekenen zijn echter ook snelheden en verplaatsingen voor enkele gegeneraliseerde
coördinaten nodig. In het simulatiemodel is daarom een vorm van numerieke integratie toege-
past.
De gevonden vergelijking voor de hoekversnelling is een differentiaalvergelijking van de tweede
orde. Verplaatsingen in het systeem moeten daarom verkregen worden door twee keer te inte-
greren. Om toch in één stap te kunnen integreren, wordt de differentiaalvergelijking geschreven
als een stelsel eerste orde differentiaalvergelijkingen. Die vergelijkingen kunnen dan gelijktijdig
opgelost worden.
Om een tweede orde systeem - een differentiaalvergelijking waarin q̈j, q̇j en qj voorkomen - te
schrijven als een stelsel eerste orde differentiaalvergelijkingen kunnen twee vectoren gedefinieerd
worden, waarbij de eerste vector (Y ) bestaat uit de gegeneraliseerde coördinaten qj en diens

afgeleiden q̇j en de tweede vector (Ẏ ) de afgeleide is van de eerste. Deze twee vectoren staan
weergegeven in vergelijking 4.1 voor drie gegeneraliseerde coördinaten, zoals bij dit systeem het
geval is.

Y =




q1
q2
q3
q̇1
q̇2
q̇3




en Ẏ =




q̇1
q̇2
q̇3
q̈1
q̈2
q̈3




(4.1)

In bijlage A worden drie methoden voor numerieke integratie toegelicht en toegepast op een
voorbeeld, namelijk de methode van Euler, de methode van Heun en de methode van Runge-
Kutta (4e orde). Deze laatste methode is uiteindelijk in het simulatiemodel verwerkt omdat
deze methode bij grotere tijdstappen het langst stabiel en nauwkeurig blijft.

Methode van Runge-Kutta

In de methode van Runge-Kutta worden vier termen gebruikt om de volgende waarde voor Y
te berekenen. Deze termen dienen steeds als correctie op de schatting van de volgende waarde
voor Y. In vergelijking 4.2, 4.3, 4.4 en 4.5 is weergegeven hoe deze vier termen gedefinieerd
zijn. In vergelijking 4.6 wordt vervolgens de nieuwe waarde voor Y berekend op basis van deze
vier termen. Deze methode is van de vierde orde, omdat er vier termen gebruikt worden om
de volgende waarde voor Y te berekenen. Dit impliceert dat er ook Runge-Kutta methoden
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van een andere orde bestaan, maar die worden verder niet behandeld omdat deze methode al
voldoende nauwkeurige resultaten oplevert.

K1 = hF (ti, Yi) (4.2)

K2 = hF (ti +
1

2
h, Yi +

1

2
K1) (4.3)

K3 = hF (ti +
1

2
h, Yi +

1

2
K2) (4.4)

K4 = hF (ti + h, Yi +K3) (4.5)

Yi+1 = Yi +
1

6
(K1 + 2K2 + 2K3 +K4) (4.6)

Fourieranalyse

Op de waarden die door middel van numerieke integratie verkregen worden kan een Fourierana-
lyse worden toegepast. Dit dient om meer te weten te komen over de trillingseigenschappen van
een systeem. De eigenfrequenties van het systeem spelen hier een belangrijke rol in. Als een
systeem geëxciteerd wordt met een signaal in de eigenfrequentie, dan kan resonantie optreden.
In een mechanisch systeem is dit meestal onwenselijk omdat dit leidt tot storende trillingen of
zelfs tot schade aan het systeem.
Door middel van een Fourieranalyse kan het amplitudespectrum van een signaal verkregen wor-
den. De Fourieranalyse begint met het opstellen van een Fourierreeks voor de dataset.
Met een Fourierreeks kan een periodieke functie of dataset benaderd worden door deze uit
te drukken in een lineaire combinatie van standaardfuncties.[6] Omdat in dit geval gezocht
wordt naar frequenties, wordt de functie uitgedrukt in harmonische functies, oftewel sinus- en
cosinusfuncties. De algemene vorm van een Fourierreeks voor een functie Y (t) in sinus- en
cosinusfuncties is weergegeven in vergelijking 4.7. Omdat het een benadering van Y (t) betreft,
krijgt de reeks de naam Ỹ (t).

Ỹ (t) = A0 +

K∑

k=1

(Ak cos(ωkt) +Bk sin(ωkt)) met ωk = k
2π

T
(4.7)

Een functie en de bijbehorende Fourierreeks zijn niet precies hetzelfde, tenzij de Fourierreeks uit
oneindig veel termen bestaat (of de functie of dataset precies een harmonische functie beschrijft),
en daarom bestaat er een uitdrukking die het verschil tussen de functie en diens benadering
weergeeft. Deze uitdrukking wordt het residu genoemd. De uitdrukking voor het residu staat
in vergelijking 4.8. De coëfficiënten voor de Fourierreeks kunnen vervolgens verkregen worden
door het residu te minimaliseren.[6]

R =
1

2

∫ T

t=0
(Ỹ − Y )

2
dt (4.8)

Door een Fourierreeks op te stellen voor de dataset en door per frequentie ωk de absolute waarde
van de coëfficiënten te berekenen, kan een amplitudespectrum voor het signaal getekend worden.

De absolute waarde van de coëfficiënten is gelijk aan de som van Ak en Bk, oftewel
√
A2

k +B2
k,

en geeft weer in welke mate een frequentie voorkomt in het signaal.
Als een systeem met weinig demping (onderkritisch gedempt) geëxciteerd wordt met een kort-
stondige puls, dan blijft het over het algemeen natrillen in de eigenfrequentie. De eigenfrequentie
kan dan in het amplitudespectrum gevonden worden doordat bij die frequentie een piek zicht-
baar is. De theorie die benodigd is voor het uitvoeren van een Fourieranalyse is beschreven in
bijlage A
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4.2 Modellering in MATLAB

Met de vergelijkingen die voor het systeem afgeleid zijn kan een simulatiemodel geprogrammeerd
worden. Het beschreven model is geprogrammeerd in MATLAB in zeven m-files, waarvan er
vijf een functie definiëren. De m-files zijn bijgevoegd in bijlage C. Onderstaand is per m-file
uitgelegd waar deze voor bedoeld is en hoe deze in relatie staat tot de andere m-files.

Constanten In de eerste file (Constanten) worden alle constanten gedefinieerd en eventueel
als globale variabele aangeduid in het geval dat ze ook in een andere m-file benodigd zijn. De
lengte van de ontspannen veer wordt berekend aan de hand van de beginlengte van de veerdem-
percombinatie (L56max), de veerstijfheid (K) en de verticale kracht (PP) die benodigd is om de
stoel in beweging te kunnen krijgen (vanwege de voorspanning van de veer). De hier berekende
lengte wordt in het model gebruikt als de lengte van de ontspannen veer (Lveer).
In deze file wordt ook Φ0 gedefinieerd. Φ0 is de hoek tussen de horizontale as en de verbin-
dingsstaaf tussen punt 1 en 3 in de evenwichtsstand. Als er geen externe krachten werken
of verplaatsingen opgelegd worden aan het systeem, dan staat de stoel in deze positie. Φ0 is
situatieafhankelijk. Een massaverschil tussen twee opstappers leidt tot een verschil in de even-
wichtsstand. Φ0 wordt daarom na het definiëren van de constanten en de beginvoorwaarden
berekend door q̈3 0 te stellen. Φ0 is dan nog de enige onbekende in de vergelijking voor q̈3
(3.37). Het nulpunt wordt bepaald met de bisectiemethode, die als functie in een aparte file is
verwerkt.

Bisectie In deze functie is de bisectiemethode geprogrammeerd. De functie wordt gebruikt om

de hoek Φ0 voor de evenwichtsstand te bepalen. De functie voor het bepalen van Ẏ wordt in deze
functie aangeroepen om het nulpunt voor q̈3 te kunnen bepalen. Als input voor de bisectiefunctie
worden de twee hoeken meegegeven die het interval geven waarbinnen het nulpunt voor q3
gezocht moet worden. Daarnaast wordt de gewenste nauwkeurigheid voor Φ0 meegegeven.

Hoofdprogramma In het hoofdprogramma worden alle tijdstappen doorlopen, door middel
van een ’while-loop’, en worden data opgevraagd door het aanroepen van de functie voor nume-
rieke integratie. Deze data worden opgeslagen in matrices en kunnen vervolgens geplot worden.
De data kunnen ook gebruikt worden om door middel van een Fourieranalyse, gedefinieerd in
een aparte functie, een amplitudespectrum te tekenen.

Numeriek integreren In de vierde file wordt de methode van Runge-Kutta (4e orde) toe-

gepast om de vector Ẏ te integreren. In deze functie worden de vier termen voor Runge-Kutta
bepaald en wordt vervolgens de nieuwe waarde voor Y berekend.
De functie krijgt de tijd, de tijdstap, de laatst bekende waarden voor Y en de hoek Φ0 als
inputargumenten en geeft de nieuwe waarden voor de tijd, voor Y en voor de drie versnellingen
(q̈1, q̈2 en q̈3) als output. Om deze output te genereren worden binnen deze functie twee andere

functies aangeroepen: een functie om de input voor het model in te laden en een functie om Ẏ
te vinden voor elk tijdstip in het gedefinieerde interval.

Input In deze functie kunnen in een dataset van versnellingen de versnellingen op een gewenst
tijdstip berekend worden. In de file met constanten staat aangegeven vanuit welke database
de data geladen moeten worden. De data die worden ingeladen bevatten meetgegevens van
versnellingsopnemers voor bepaalde tijdsintervallen. Deze versnellingen dienen als input voor
het model, omdat dit de enige variabelen zijn die gemeten zijn.
In deze file wordt ook de kracht P gedefinieerd, maar die is in principe altijd gelijk aan 0. P is
alleen van belang voor het berekenen van de lengte van de ontspannen veer, of voor het exciteren
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van het systeem door middel van een eigen gedefinieerde functie.
De input voor deze functie bestaat alleen uit het tijdstip; de output bestaat uit de versnelling
van punt 1 in x- en y-richting en uit kracht P.

Ẏ bepalen In deze functie wordt de Euler-Lagrangevergelijking toegepast om de hoekver-
snelling (q̈3) op een bepaald tijdstip te kunnen vinden en terug te geven aan de functie voor

numeriek integreren, zodat de vector Ẏ samengesteld kan worden en gebruikt kan worden om
te integreren.
In deze functie is ook de voorwaardelijke veerenergie voor de eindaanslagen gedefinieerd, zodat
de juiste beweging van de stoel gesimuleerd kan worden.
De inputargumenten voor deze functie zijn de kracht P, de laatst bekende waarden voor Y ,
de versnellingen van punt 1 (q̈1 en q̈2) en de hoek Φ0. De functie geeft de hoekversnelling als
output.

Fourieranalyse De laatste functie is bedoeld voor het tekenen van een amplitudespectrum.
Deze functie wordt aangeroepen vanuit het hoofdprogramma nadat alle waarden voor het ge-
definieerde tijdsinterval zijn berekend. De waarden van de variabele waarvoor een amplitude-
spectrum getekend moet worden, worden meegegeven als inputargument, evenals alle waarden
voor de tijd en het gewenste aantal coëfficiënten voor de Fourierreeks. De functie stelt dan een
Fourierreeks op voor het meegezonden signaal en rekent de tijdstippen om naar frequenties.
Vervolgens wordt de absolute waarde van de coëfficiënten voor alle verschillende frequenties
bepaald. De absolute waarde geeft aan in welke mate een frequentie voorkomt in een signaal
(de amplitude voor de betreffende frequentie). Het amplitudespectrum wordt geplot vanuit het
hoofdprogramma, dus de frequenties en amplitudewaarden dienen als output vanuit de functie
voor de Fourieranalyse.

4.3 Excitatie en responsie

Met het MATLAB-model kan de responsie van het systeem berekend worden bij bekende input
en instellingen voor het systeem. De parameters die in het model veranderd moeten kunnen
worden voor deze stoel zijn de massa van de opstapper en de stand en voorspanning van de veer-
dempercombinatie. Alle overige parameters zijn in werkelijkheid niet variabel omdat deze horen
bij specifieke eigenschappen van de stoel. In het simulatiemodel zijn ze echter wel gevarieerd
om uit te zoeken welk effect verandering van deze parameters heeft op de responsie van het
systeem.

Validatie van het model

Om het model te controleren is in eerste instantie voor de input voor het model gebruik gemaakt
van een gestileerde versnellingspuls in verticale richting. Door steeds dezelfde input aan het
model aan te bieden en daarbij verschillende parameters te variëren kan gecontroleerd worden
of verandering van een parameter het verwachte effect heeft op de responsie.
De parameters die gevarieerd zijn, zijn de veerstijfheid, dempingsconstante en lengte van de veer-
dempercombinatie, de massa van de opstapper en als laatste de pulsduur van de versnellingspuls
voor de input van het model.
Voor de inputversnelling is gebruik gemaakt van een halve periode van een sinusfunctie, zoals
onderstaand zal worden toegelicht.
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Modellering van de excitatie

De versnellingssignalen die verkregen zijn met metingen zijn nogal grillig van vorm. Dit geldt
voor de versnellingen aan de voet en op de zitting van de stoel bij zowel de resultaten die ver-
kregen zijn bij metingen aan boord van een FRISC als voor de resultaten van valtesten die zijn
uitgevoerd met de ScotSeat.
Om te kunnen bestuderen op welke manier het systeem de responsie op binnenkomende versnel-
lingen bëınvloedt, is het beter om steeds een vloeiende versnellingspuls als input aan te bieden.
Op deze manier kunnen bij verandering van enkele parameters in het model de verschillende
responsies beter met elkaar vergeleken worden.

De materieelsafdeling van de U.S. Navy (Naval Sea Systems Command, NAVSEA) heeft een
publicatie uitgebracht over het kwantificeren van de belasting van kleine, snelle boten door
slamming aan de hand van versnellingsmetingen.[18] NAVSEA maakt hierin onderscheid tussen
trillingen en schokken. Schokken veroorzaken grote versnellingspulsen en zijn het gevolg van
golfslag; trillingen geven versnellingen met een hogere frequentie en kunnen het gevolg zijn van
motoren of andere systemen aan boord en van de impact van een golf. NAVSEA richt zich op
schokken en dan alleen in verticale richting (geredeneerd vanuit de boot). De verticale richting
wordt bekeken omdat verticale belastingen het schadelijkst zijn voor de constructie, de syste-
men of de bevestiging daarvan en de bemanning aan boord. Versnellingen in andere richtingen
kunnen echter volgens dezelfde methode bekeken worden. De focus ligt op schokken omdat deze
bij gelijke versnelling tot veel grotere verplaatsingen leiden dan trillingen, en daarmee ook tot
grotere belasting.[18]
Versnellingen met een pulsduur van minder dan 50 milliseconden worden als trillingen be-
schouwd en bij een pulsduur van 100 milliseconden of meer wordt een versnellingspuls als schok
beschouwd.
Twee belangrijke observaties van NAVSEA, na het bestuderen van een groot aantal versnel-
lingsmetingen, zijn het feit dat effecten van een golf op een boot uitgedempt zijn voordat een
volgende golf de boot bereikt en dat de reactie van een boot op een bepaalde golf deterministisch
is. Dit impliceert dat elke golf als aparte schok behandeld mag worden en dat een boot voor
een bepaalde golf onder bepaalde belastingsomstandigheden een unieke en herhaalbare reactie
vertoont.[18]
De studie van een groot aantal versnellingsmetingen en resultaten van modellen voor golfslag
heeft uitgewezen dat de versnellingspuls ten gevolge van een golf die hoge versnellingen veroor-
zaakt benaderd mag worden met een halve sinusvorm. Reële waarden voor de pulsduur en het
maximum van die sinuspuls zijn 170 tot 220 milliseconden en 2 tot 5g. De maximale versnelling
hangt af van het gewicht van de boot, de gemiddelde snelheid en de golfhoogte.[18]
De combinatie van de pulsduur en de maximale versnelling is belangrijk, want die bepaalt de
oppervlakte onder de puls. Deze oppervlakte geeft de snelheidsverandering ten gevolge van
de schok en dit is een belangrijke parameter om de grootte van de belasting door de schok te
bepalen.[18]
In dit verslag is gekozen voor een sinusvormige versnellingspuls met een pulsduur van 200 mil-
liseconden en een maximum van 4g (40 m/s2). Deze puls dient steeds als excitatie om de
responsie van het systeem te onderzoeken bij verandering van de verschillende variabelen in het
model.

Initiële instellingen van het model

Om het model te controleren wordt steeds één parameter gevarieerd, waarbij de overige parame-
ters de waarden van de initiële instellingen houden. De parameters die afwisselend gevarieerd
worden zijn de veerstijfheid, de dempingsconstante, de lengte van de veer-dempercombinatie, de
massa van de opstapper en de pulsduur van de excitatieversnelling. De waarden van de overige
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Tabel 4.1: Waarden voor de constanten bij de initiële instellingen

Constante Waarde

Gravitatieconstante (g) [m/s2] 9,81

Massa stoel [kg] 18

Massa opstapper [kg] 50

L56min [m] 0,233

Veerstijfheid (k) [N/m] 40000

Dempingsconstante (c) [Ns/m] 2000

Excitatieversnelling (horizontaal) [m/s2] 0

Excitatieversnelling (verticaal) [m/s2] [0 ≤ t < 0, 2] Ay = 40 sin(5π0, 8t)
[t ≥ 0, 2] Ay = 0

Y 0 (beginvoorwaarden)




0
0
0
0
0
0




Kracht voor overwinnen voorspanning [N] -800 (verticaal)

Tijdsduur (teind) [s] 1

Tijdstap (dt) [s] 0,0005

parameters blijven gelijk. De verplaatsingen en snelheden op tijdstip 0 (Y 0) zijn hierbij steeds 0
gesteld. De initiële instellingen voor de verschillende parameters zijn weergegeven in tabel 4.1.
De verschillende lengtes van figuur 3.1 zijn in het model ingevoerd zoals gegeven in tabel 2.1.
Voor de massa van het bovenste deel en van de stoel en de zitting is een waarde van 18 kilogram
geschat, bij een gravitatieversnelling van 9,81 meter per seconde2. De massa van de opvarende
wordt voor simulaties waarbij parameters gevarieerd worden gekozen op 50 kilogram. Hierbij
wordt aangenomen dat een opvarende zijn gewicht gedeeltelijk met zijn benen draagt. Voor de
verschillende meetresultaten is massa van de opstapper steeds bekend.
De veerweg van de veer-dempercombinatie is ook een belangrijke constante in het model. Deze
ligt vast met de minimale en maximale lengte van de veerdempercombinatie (L56min en L56max).
Door de minimale lengte groter te maken, wordt de veerweg kleiner (de veerweg is hier het ver-
schil tussen maximale en de minimale lengte). De initiële waarde voor L56min is 0,233 meter.
De veerstijfheid van de veer-dempercombinatie is in eerste instantie ingesteld op 40 kilonewton
per meter, zoals toegelicht zal worden in paragraaf 5.4. De dempingsconstante is geschat op
2000 newtonseconde per meter. Met deze waarde zijn de verschillende simulaties uitgevoerd. Bij
het bepalen van de responsie van het model met de resultaten van de versnellingsmetingen als
input zijn vervolgens door middel van trial-and-error de veerstijfheid en de dempingsconstante
bijgesteld.
In paragraaf 5.4 wordt ook een maat voor de voorspanning van de veer gegeven. Deze voor-
spanning is terug te zien in het model aan het feit dat de ontspannen lengte van de veer, die
gebruikt wordt voor het berekenen van de veerenergie, groter is dan de lengte van de veer in de
bovenste eindaanslag. De ontspannen lengte van de veer wordt gevonden door deze als variabele
te stellen en vervolgens de gevonden vergelijking voor de hoekversnelling op te lossen voor de
evenwichtssituatie zonder opstapper. Hierbij wordt een virtuele kracht op de zitting gezet die
precies groot genoeg is om de veer in beweging te kunnen krijgen. Voor de simulaties is deze
kracht, die alleen gebruikt wordt voor het berekenen van de lengte van de ontspannen veer,
gesteld op 800 newton (neerwaarts).
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De laatste constante die berekend moet worden is de hoek Φ0 van de stoel met opstapper in
evenwichtsstand. De beginhoek is onder andere afhankelijk van de massa van de opstapper.
Deze waarde wordt daarom in het model zelf berekend door middel van bisectie door wederom
de vergelijking voor de hoekversnelling op te lossen. Voor de bisectiemethode is de maximale
fout gesteld op 10−15.
Enkele waarden die verder nog gesteld moeten worden zijn de beginvoorwaarden en de tijdstap
en duur voor de simulatie. De beginvoorwaarden voor de snelheid en verplaatsing zijn 0 ge-
steld en de tijdstap en duur respectievelijk 0,0005 en 1 seconden. Met een tijdstap van 0,0005
seconden kunnen volgens het theorema van Nyquist trillingen met frequentie tot 1 kilohertz
afgebeeld worden. Dit is ruim voldoende om de schokken ten gevolge van golfslag in beeld te
kunnen brengen. Een kleine tijdstap is daarnaast bevorderlijk voor de nauwkeurigheid van de
numerieke integratie.

Variatie van enkele parameters

De bovengenoemde versnellingspuls en initiële instellingen zijn ingevoerd in het model in MAT-
LAB. Het model zoals beschreven in paragraaf 4.2 is enigszins aangepast zodat voor de excita-
tieversnelling een functie ingevoerd kan worden in plaats van een dataset. In het vervolg wordt
voor verschillende parameters bekeken wat het effect is van het aanpassen van die parameter
terwijl de overige waarden gelijk blijven aan de initiële instellingen.
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Figuur 4.1: Verticale versnelling van de zitting bij verschillende veerstijfheden

Veerstijfheid De veerstijfheid is in eerste instantie ingesteld op 40 kilonewton per meter.
De veerstijfheid bepaalt in welke mate de veer wordt ingedrukt bij een bepaalde kracht. Als
steeds dezelfde kracht wordt uitgeoefend bij toenemende veerstijfheid, dan zal de indrukking
van de veer steeds kleiner worden. Als een kracht door een hogere veerstijfheid tot een kleinere
indrukking leidt, dan gaat dat waarschijnlijk samen met een grotere versnelling omdat dezelfde
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kracht indrukking over een kleinere afstand veroorzaakt. In figuur 4.1 is de responsie van het
model in de vorm van de verticale versnelling van de zitting geplot voor drie verschillende
veerstijfheden bij dezelfde excitatie. De excitatie, de verticale versnelling van de voet van de
stoel, is ook weergegeven.
In de figuur is te zien dat de versnelling inderdaad sneller oploopt bij hogere veerstijfheid.
Daarnaast is het verschijnsel bottoming zichtbaar. Voor alle drie de veerstijfheden raakt de
zitting de bovenste eindaanslag, te zien aan de negatieve versnellingspieken. Alleen in het eerste
geval (K=10000 N/m) raakt de zitting ook de onderste eindaanslag, te zien aan de positieve
versnellingspiek. Dit kan verklaard worden doordat de veerweg in alle drie de gevallen even lang
is. De maximale en minimale lengte van de veer-dempercombinatie liggen vast. In alle drie de
gevallen wordt dezelfde excitatieversnelling aangeboden maar in het eerste geval leidt dat tot
een grotere indrukking van de veer vanwege de lagere veerstijfheid. In dit geval bereikt de veer
daardoor de onderste eindaanslag en in andere gevallen niet.
Wat betreft variatie van de veerstijfheid reageert het model dus zoals verwacht met een toename
van de steilheid van de responsieversnelling bij hogere veerstijfheid en met bottoming bij een te
lage veerstijfheid.

Demping De dempingsconstante is in eerste instantie gesteld op 2000 newtonseconde per
meter. De dempingsconstante is een maat voor de weerstand die optreedt gedurende een bewe-
ging. Bij een hogere dempingsconstante wordt een beweging dus meer geremd dan bij een lage
dempingsconstante, als in beide gevallen dezelfde excitatieversnelling aangeboden wordt. De
weerstand die geboden wordt door een demper is evenredig met de snelheid van de beweging
van de demper.
Als de demper in de veer-dempercombinatie in het systeem een hogere dempingsconstante heeft,
dan heeft de zitting van de stoel minder bewegingsvrijheid ten opzichte van de voet van de stoel,
omdat deze beweging sterker geremd wordt. De zitting volgt dus de beweging van de voet sterker
dan bij een lagere waarde voor de dempingsconstante. In het geval van een hogere dempings-
constante zal de responsieversnelling daardoor sterker lijken op de excitatieversnelling.
De demping in het systeem heeft ook invloed op de verplaatsing van de zitting ten opzichte van
de voet van de stoel. Bij een hogere demping wordt de beweging sterker geremd en treedt er
dus een kleinere verplaatsing op. De kans op bottoming is daardoor ook kleiner.
In figuur 4.2 is de verticale versnelling van de zitting, bij gelijke verticale excitatie van de voet
van de stoel, weergegeven voor drie verschillende dempingsconstanten. In de figuur is te zien
dat de responsie meer gaat lijken op de excitatie naarmate de dempingsconstante toeneemt.
Daarnaast is te zien dat de zitting de onderste aanslag alleen raakt voor de laagste waarde van
de dempingsconstante. De bovenste aanslag wordt in alle drie de gevallen geraakt, maar in
minder sterke mate bij een hogere dempingsconstante.
Ook wat betreft variatie van de dempingsconstante reageert het model dus zoals verwacht met
een afname van de kans op bottoming bij een toename van de dempingsconstante en met het
sterker volgen van de beweging van de voet bij een hogere dempingsconstante.

Eindaanslagen veer-dempercombinatie Zoals eerder al genoemd is bottoming een belang-
rijk verschijnsel voor de stoelen aan boord van de FRISC. De veerweg, het verschil tussen de
maximale en minimale lengte van de veer-dempercombinatie, is een parameter die hierin een
belangrijke rol speelt. Als bij gelijkblijvende excitatie, veerstijfheid en demping de veerweg
verkort wordt, dan komt de zitting steeds dichter in de buurt van de eindaanslagen en komt
deze vervolgens met steeds hogere snelheden tegen de eindaanslagen aan. Als de zitting echter
bij verschillende veerweglengtes nog niet de eindaanslagen raakt, of steeds slechts één van beide
aanslagen, dan voert deze in al die gevallen dezelfde beweging uit. De veerstijfheid, dempings-
constante en excitatie zijn namelijk niet veranderd.
In figuur 4.3 is de verticale versnelling van de zitting weergegeven voor vier verschillende veer-
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weglengtes bij gelijke excitatie. De lengte van de veerweg is steeds korter gemaakt door de
minimale lengte van de veerdemper-combinatie te vergroten, zodat de eindaanslagen dichter bij
elkaar komen te liggen.
In de figuur liggen de twee grafieken voor de langere veerweglengtes over elkaar heen. In beide
gevallen raakt de zitting alleen de bovenste aanslag. De twee grafieken voor de kortere veer-
weglengtes volgen in eerste instantie de andere twee grafieken totdat de zitting de onderste
eindaanslag raakt. Bij de kortste veerweglengte - bij de grootste minimale lengte voor de veer-
dempercombinatie - vindt als eerste bottoming plaats, waardoor ook een grotere versnellingspuls
ontstaat en het verloop van de grafiek verder anders is dan in het geval van de iets langere veer-
weglengte.
De lengte van de veerweg heeft dus zoals verwacht invloed op het optreden van bottoming. Al-
leen als bottoming optreedt heeft de veerweglengte ook invloed op de responsie. Als dat niet
het geval is, dan liggen de responsies voor verschillende veerweglengtes over elkaar bij gelijke
excitatie.

Massa van de opstapper Als de massa van de opstapper groter wordt, dan wordt ook de
massatraagheid van de zitting en de opstapper samen groter. Dit leidt ertoe dat de beweging van
de zitting sterker gaat achterlopen op de beweging van de voet. Daarnaast wordt van een groter
gedeelte van de veerweg gebruik gemaakt omdat de veer belast wordt door een grotere massa bij
dezelfde veerstijfheid. Een grotere massa zorgt er dus ook voor dat er eerder bottoming optreedt.
In figuur 4.4 is de verticale versnelling van de zitting voor verschillende massa’s weergegeven
bij gelijke excitatie. Hierin is te zien dat de responsie bij grotere massa’s sterker na-ijlt op
de excitatie en dat bij de twee grootste massa’s de onderste eindaanslag geraakt wordt. De
stoel bottomt eerder bij de grootste massa dan bij de op één na grootste massa. Wat verder
opvalt is het afwijkende verloop van de verschillende grafieken in de eerste 30 milliseconden.
Naarmate de massa toeneemt, neemt de duur van dit afwijkende verloop af. Deze afwijking is
te verklaren door de voorspanning van de veer. Bij lagere massa’s is de massa van de opstapper
niet voldoende om de voorspanning van de veer te overwinnen, dus moet een deel van de
voorspanning door de excitatieversnelling overwonnen worden. Dit deel wordt kleiner als de
opstapper meer weegt en wordt 0 als de zwaartekracht op de opstapper groter is dan de kracht
die benodigd is voor het overwinnen van de voorspanning.
Toename van de massa van de opstapper leidt dus zoals verwacht tot een tragere reactie van
de zitting en tot het eerder optreden van bottoming. Daarnaast blijkt dat de effecten van de
voorspanning van de veer ook zichtbaar zijn in de responsie bij lagere massa’s van de opstapper.

Pulsduur van de excitatieversnelling De pulsduur van de excitatieversnelling is een para-
meter die in principe niet aan te passen is omdat deze afhangt van de golfslag die de FRISC te
verduren krijgt. Het is echter wel interessant om het effect van het veranderen van de pulsduur
op de responsie te bekijken.
In figuur 4.5 is de verticale versnelling van de zitting weergegeven voor verschillende pulsduren
van de excitatieversnelling. In de figuur is te zien dat de maximumversnelling van de responsie
in eerste instantie toeneemt bij toenemende pulsduur en in het laatste geval weer wat afneemt.
De excitatieversnelling heeft steeds een maximum van 40 meter per seconde2, dus alleen in de
eerste twee gevallen zorgt de stoel ervoor dat de zitting en de opstapper een kleinere versnelling
voelen dan aan de voet wordt aangeboden.
De eigenfrequentie (ω0) van een eenvoudig ongedempt massa-veersysteem is te berekenen met
vergelijking 4.9. Als deze regel op de stoel met opstapper wordt toegepast, wordt voor de
eigenfrequentie een waarde van 3,86 hertz gevonden, zoals weergegeven in vergelijking 4.10.
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ω0 =

√
k

m
(4.9)

ω0 = 2πf0 =

√
40000

18 + 50
≈ 24, 25 dus f0 =

ω0

2π
≈ 3, 86 (4.10)

De waarde die gevonden is in vergelijking 4.10 geeft een indicatie voor de eigenfrequentie van
het systeem. Deze wijkt in werkelijkheid wat af omdat het systeem gedempt is en niet-lineair.
De frequentie van de excitatiepuls die in figuur 4.5 als eerste een responsie veroorzaakt met een
hoger maximum dan de excitatie is 2,5 hertz (f = 1

T
= 1

2×0,2). De toename van het maximum
van de responsieversnellingen zou dus verklaard kunnen worden door het feit dat de frequentie
van de excitatieversnelling in de buurt komt van de eigenfrequentie van het systeem. Dit zou
onwenselijk zijn omdat het veermechanisme de versnelling van de zitting en opstapper moet
reduceren in plaats van doen toenemen.

Validatie aan de hand van versnellingsmetingen

Versnellingsmetingen die TNO uitgevoerd heeft bij valtesten met de ScotSeat zijn gebruikt om
de werking van het model te testen. Deze valtesten worden verder beschreven in paragraaf 5.4.
De verticale versnellingen gemeten aan de voet van de stoel zijn als input ingevoerd in het mo-
del. Door de responsie die met het model verkregen wordt te vergelijken met de versnellingen
die gemeten zijn door de versnellingsopnemer op de zitting wordt de afwijking van de resultaten
van het model ten opzichte van experimentele resultaten zichtbaar.
In eerste instantie zijn de initiële instellingen, zoals beschreven in paragraaf 4.3, ingevoerd voor
de verschillende parameters in het model. Door de waarden voor deze parameters bij te stellen
kan de responsie die berekend wordt met het model afgestemd worden op de versnellingsmetin-
gen van de zitting, zodat het model uiteindelijk sterker overeenkomt met de werkelijkheid.
De massa die tijdens de metingen op de stoel lag, is in het model ingevoerd als massa voor de
opstapper. De veerstijfheid van de eindaanslagen van de veer-dempercombinatie is tien keer zo
groot gekozen als de veerstijfheid van de veer zelf, dus deze is gesteld op 400 kilonewton per
meter.
De data die in eerste instantie zijn gebruikt waren het resultaat van een valtest met de stoel
vanaf een hoogte van 150 millimeter. Door middel van trial-and-error is gezocht naar de best
passende waarden voor de verschillende parameters. Hierbij bleek dat een lagere waarde voor
de veerstijfheid van de veer-dempercombinatie resultaten opleverde die beter overeenkwamen
met de versnellingsmetingen op de zitting. Ook bij een lagere dempingsconstante bleek de
responsie verkregen met het model in eerste instantie beter overeen te komen met de geme-
ten versnellingen. Het bleek echter bijzonder lastig om het model en de metingen goed op
elkaar af te stemmen. Dit kwam deels doordat er geen indicatie was voor de waarde van de
dempingsconstante en deels doordat enkele vereenvoudigingen in het model zorgden voor een
afwijking in de responsie die moeilijk te verhelpen was. De verwerking van de eindaanslagen
in het model is hier een voorbeeld van. In het model raakt de zitting, zodra de lengte van de
veer-dempercombinatie groter is dan de ingevoerde maximale lengte of kleiner dan de minimale
lengte, een veer met een veerstijfheid die tien keer zo groot is als de veerstijfheid van de veer
in de veer-dempercombinatie. Dit leidt tot een plotselinge verandering in de responsie van het
model. In werkelijkheid is deze overgang niet zo abrupt en in de gemeten versnellingen zijn
deze afwijkingen dan ook niet zo sterk aanwezig. Daarnaast is zowel voor de veerstijfheid als
voor de dempingsconstante een constante waarde gebruikt in het model, terwijl deze waarden
waarschijnlijk afhangen van de positie en beweging van de zitting ten opzichte van de voet en
waarschijnlijk ook verschillen voor opgaande en neergaande bewegingen.
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Figuur 4.6: Gemeten en berekende verticale versnellingen bij een valtest vanaf 100mm

In figuur 4.6, 4.7 en 4.8 zijn voor valtesten vanaf een hoogte van respectievelijk 100, 150 en 200
millimeter de grafieken weergegeven voor de versnelling gemeten aan de voet van de stoel (ex-
citatie), de versnelling gemeten op de zitting van de stoel (responsie meting) en de versnelling
van de zitting berekend met het model waarbij de gemeten versnellingen aan de voet als input
zijn gebruikt (responsie model). In dit geval is voor de veerstijfheid een waarde van 36 kilonew-
ton per meter ingevoerd en voor de dempingsconstante een waarde van 500 newtonseconde per
meter. De afgebeelde versnellingen die verkregen zijn door metingen zijn eerst steeds per 100
punten gemiddeld en vervolgens pas afgebeeld om de hoogfrequente trillingen weg te filteren. De
versnellingsmetingen zijn gedaan met een samplefrequentie van 10 kilohertz, dus de frequentie
van de afgebeelde punten is nu 100 hertz. Hiermee kunnen volgens het Nyquist-theorema tril-
lingen met een frequentie tot 50 hertz nog zichtbaar gemaakt worden. Als aangenomen wordt
dat de versnellingpuls ten gevolge van een golf gemiddeld 0.2 seconden duurt, dan is de excita-
tiefrequentie 2,5 hertz. Een samplefrequentie van 100 hertz is dan voldoende om de trillingen
weer te geven die van belang zijn voor de belasting van de opvarenden.
In de drie figuren is zowel voor de gemeten als voor de berekende responsies een piek te zien
tussen 0,4 en 0,5 seconden. Deze pieken ontstaan doordat de zitting de onderste aanslag bereikt,
de stoel bottomt, waardoor een versnellingspiek ontstaat en degene die op de stoel zit een grote
belasting zou ondervinden.
In de berekende responsies zijn ook duidelijke negatieve pieken te zien die niet in de geme-
ten responsies voorkomen. In het model raakt de zitting bij deze pieken de bovenste aanslag,
waardoor een sterke negatieve versnelling optreedt. In de gemeten responsies is ook te zien dat
de stoel de bovenste aanslag raakt, steeds rond 0,5 seconden, maar de vorm van de negatieve
versnellingspiek is anders dan in de berekende responsies. De overgang die in het model plaats-
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Figuur 4.7: Gemeten en berekende verticale versnellingen bij een valtest vanaf 150mm
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Figuur 4.8: Gemeten en berekende verticale versnellingen bij een valtest vanaf 200mm
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vindt zodra de veer-dempercombinatie zijn maximale lengte overschrijdt is dus geen accurate
weergave van de werkelijkheid. Een factor die hierin een rol kan spelen is dat in het model de
aanname geldt dat de massa van de opstapper vastzit aan de stoel, terwijl tijdens de testen wel
enige beweging mogelijk was.
Uit de figuren valt op te maken dat het model zeker in eerste instantie een goede indicatie kan
geven voor de responsie van de stoel. De versnellingen aan het begin zijn ook het grootst en
daarmee het belangrijkst voor wat betreft de fysieke belasting van de opvarenden. Maar het
blijkt lastig om het model nauwkeurig op de metingen af te stellen.
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Hoofdstuk 5

Evaluatie van het functioneren van
de huidige stoelen
De FRISC is nu ruim twee jaar in gebruik bij de Koninklijke Marine en sindsdien is er een aantal
onderzoeken uitgevoerd aan de FRISCs en specifiek aan de jockeyseats. Daarnaast is bij het
selecteren van de jockeyseats voor de FRISCs al onderzoek gedaan naar verschillende stoelen
en zijn de resultaten hiervan vergeleken met de internationaal voorgeschreven richtlijnen.

5.1 Richtlijnen voor blootstelling aan trillingen

Enkele internationale regels schrijven voor aan wat voor trillings- en schokbelastingen een mens
mag worden blootgesteld. Deze regels gelden voor alle gevallen waarin mensen beroepsmatig
worden blootgesteld aan trillingen en schokken. Onderstaand worden betreffende regels en
richtlijnen en genoemd wordt beoordeeld of de FRISC hieraan voldoet.

Huidige regels en voorschriften

Er zijn enkele internationale voorschriften of standaarden die betrekking hebben op de bloot-
stelling aan trillingen. Deze standaarden worden onderstaand opgesomd en de relevantie wordt
per standaard benoemd.[20]

Richtlijn Europese Unie nr. 2002/44/EG: Deze richtlijn is opgenomen in de wet van
alle EU-landen en geldt voor alle professionele scheepvaart van deze landen. De richtlijn geeft
maximumwaarden voor de blootstelling aan trillingen (whole body vibration), maar deze waar-
den liggen heel laag. Zeker snellere boten overschrijden deze waarden vrijwel altijd, dus vragen
scheepsbouwers of reders meestal ontheffing aan voor deze richtlijn. Dit moet op nationaal
niveau en de voorwaarde voor ontheffing is dat alle mogelijke maatregelen zijn genomen om de
blootstelling aan trillingen te minimaliseren. Deze richtlijn is dus relevant voor de scheepvaart
omdat boten en schepen daar wettelijk aan moeten voldoen, maar de richtlijn is eigenlijk niet
van belang omdat vaak ontheffing hiervoor wordt aangevraagd.[20]

ISO-richtlijn 2631-1: Deze richtlijn geeft algemene voorschriften die wederom betrekking
hebben op whole body vibration, oftewel lichaamstrillingen, en dan de gemiddelde blootstellings-
waarden voor trillingen. Uit gebruikerservaringen blijkt echter dat niet de lichaamstrillingen
de meeste schade opleveren, maar juist de schokken als gevolg van slamming. Deze schokken
worden ook wel aangeduid als repeated shocks. Deze richtlijn is niet relevant omdat er geen
rekening gehouden wordt met repeated shocks.[20]

ISO-richtlijn 2631-5: Deze richtlijn is een uitbreiding van ISO 2631-1 en is wederom ge-
baseerd op gemiddelde trillingswaarden, alleen is een algoritme toegevoegd waardoor schokken
(kortdurende hoge trillingswaarden) meer invloed hebben op de uiteindelijke waarden. Maar
deze richtlijn is alleen toepasbaar voor schokken met maximumversnelling van minder dan 4g.
Als zeer grote schokken gemeten worden, dan worden deze met de methode voor deze richt-
lijn alsnog uitgemiddeld en niet als schadelijk aangemerkt. Deze richtlijn is daarom ook niet
relevant.[20]
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Annex 10 van 2000 HSC Code, International Code of Safety for High-Speed Craft:
Deze standaard is bedoeld om te voorkomen dat componenten aan boord loskomen bij een bot-
sing of als de boot aan de grond loopt. De standaard is niet bedoeld voor blootstelling van
mensen aan trillingen en schokken. De limieten in deze standaard zijn daarnaast ook lager dan
versnellingen die aan boord van kleine snelle boten zijn gemeten. Ook deze standaard is dus
niet relevant.[20]

MGN 436, UK Maritime and Coastguard Agency: Dit is een document waarin aan-
bevelingen staan ter begeleiding van de wetgeving. Het bevat geen grenswaarden of limieten,
maar geeft kwalitatieve aanbevelingen om de fysieke belasting door trillingen en schokken te
reduceren. Deze richtlijn is daarom wel relevant.[20]

Toetsing van de huidige FRISCs

Zoals in de vorige paragraaf beschreven bestaan er geen goede richtlijnen voor de toelaatbare
blootstelling van mensen aan trillingen en vooral aan schokken voor kleine, snelle boten. De
FRISC kan dus ook niet getoetst worden aan relevante normen.
Er zijn wel metingen gedaan aan boord van de FRISCs aan de hand waarvan uitspraken gedaan
kunnen worden over de belasting die de opvarenden ondervinden. Defensie heeft drie keer een
trillingsonderzoek aan de FRISC laten doen, waarvan de eerste keer was bij het selecteren van
geschikte jockeyseats voor de FRISCs. Er is nogmaals gemeten bij Den Helder en bij Curacao
na klachten over de belasting die ondervonden werd in de FRISCs.[8],[9],[10]
In deze testen zijn versnellingen gemeten op zowel de ondergrond van de boot als op de zitting
van de stoel. De data zijn vervolgens uitgewerkt aan de hand van de ISO-richtlijnen, waarbij de
Root Mean Square (RMS), de crest factor, de Maximum Transient Vibration Value (MTVV),
de Vibration Dose Value (VDV), de acceleration dose (DK) en de maximale blootstellingstijden
bepaald zijn. Op basis van de gevonden waarden zijn conclusies getrokken over de geschiktheid
van de verschillende stoelen en over de belasting van de bemanning.[8],[9],[10]

Volgens het artikel van Ullman over Slamming Standards is een aantal van deze waarden echter
niet geschikt om de belasting van de opvarenden te karakteriseren. Onderstaand wordt dit voor
enkele waarden beschreven.[20]
RMS en VDV: De RMS en de VDV zijn allebei gebaseerd op gemiddelde waarden. Bij het
berekenen van de RMS worden hoge pieken, ten gevolge van schokken, niet extra meegenomen,
dus deze worden uitgemiddeld. Bij de VDV worden pieken wel tot de vierde macht genomen,
waarna weer het gemiddelde uitgerekend wordt over een bepaalde periode. Grote individuele
pieken zijn dus niet terug te vinden in de VDV, maar deze waarde zegt wel iets over de belasting
van opvarenden als ze gedurende langere tijd aan boord zitten (cumulatieve blootstelling).[20]
De maximale blootstellingstijden zijn ook berekend op basis van een grenswaarde voor de RMS,
dus hebben meer betrekking op whole body vibration dan op repeated shocks. [10]
Crest factor : De crest factor geeft de verhouding weer tussen de grootte van individuele
versnellingspieken en de RMS. Als er meer vibratie aanwezig is, bijvoorbeeld omdat vlakbij de
motor gemeten is, wordt de crest factor lager omdat de RMS dan groter is. Deze factor zegt
dus niets over de belasting van een opvarende ten gevolge van een impact, alleen iets over de
verhouding tussen trillingen en schokken.[20]
MTVV: De MTVV geeft de maximale waarde van een trilling gemeten met intervallen van 1
seconde. Dit is bedoeld om voorbijgaande trillingen ook te kunnen detecteren. Maar ook in dit
geval worden grote individuele pieken niet altijd meegenomen in de berekening. Deze waarde
geeft echter wel een wat eerlijker beeld van de belasting van opvarenden dan de RMS en de
VDV.[1]
Acceleration dose: De acceleration dose is wel een waarde die de blootstelling aan repeated
shocks weergeeft. De waarde geeft een sommatie van de versnellingen van alle pieken en geeft

37



weer wat de bemanning gedurende de periode dat er gemeten is heeft ondervonden aan versnel-
lingen. Ook in deze waarde wordt echter geen rekening gehouden met het verschil tussen hoge
pieken en zeer hoge pieken die kunnen leiden tot schade. Deze pieken kunnen niet onderschei-
den worden, dus ook deze waarde is niet afdoende om een uitspraak te kunnen doen over de
belasting van bemanning. [16]

Waarden die volgens Ullman wel geschikt zijn om de belasting van de bemanning door schokken
te kwantificeren zijn de Peak Over Threshold (POT) en de Impact Count Index (ICI).[20]
POT: De POT geeft de gemiddelde waarde van de hoogste 1 procent van alle pieken in een
versnellingsmeting die boven een bepaalde drempel komen. Een drempel van 2g is gebruikelijk,
omdat schokken van minder dan 2g niet als oncomfortabel ervaren worden. [20]
ICI: De ICI is hangt af van het aantal schokken en de groottes van die schokken. Deze waarde is
vooral geschikt om verschillende punten op hetzelfde platform met elkaar te vergelijken, omdat
de responsie van verschillende punten op dezelfde excitatie dan bekeken kan worden. De ICI’s
voor twee verschillende testen, met onvermijdelijk veel verschillen in golfslag, zijn nauwelijks
eerlijk met elkaar te vergelijken. De ICI geeft wel een indicatie van de belasting die een op-
varende ondervindt, de compressiekrachten op het lichaam kunnen bijvoorbeeld ook berekend
worden aan de hand van de ICI. Daarnaast blijkt dat de ICI goed correleert met de hinder, pijn
en vermoeidheid die opvarenden ervaren.[20]

Omdat er geen eenduidige en representatieve standaarden zijn voor de blootstelling van op-
varenden aan schokken, kan op basis van de regelgeving geen goede conclusie getrokken worden
over de geschiktheid van de gebruikte jockeyseats. De verrichte versnellingsmetingen op de
FRISC zijn wel waardevol omdat deze een kwantitatief beeld geven van de belasting aan boord
van de FRISC. Het berekenen van waarden die de vibraties aan boord karakteriseren is niet
van belang als het gaat om de maximale waarden die een mens kan verdragen. De MTVV,
de acceleration dose, de ICI en de POT zijn daarvoor wel nuttige waarden. De resultaten van
de versnellingsmetingen versterken wel het idee dat de bemanningen van de FRISCs te zwaar
belast worden, maar dit kan met de beschreven waarden niet gekwantificeerd worden.
Er zijn wel internationale voorschriften en richtlijnen voor de blootstelling aan schokken in de
maak, dus het is belangrijk om deze ontwikkelingen te volgen en om verder onderzoek te doen
naar de schade die versnellingen van bepaalde grootte en richting het menselijk lichaam toe-
brengen. Hierbij is het effect van individuele schokken op het lichaam van belang, maar zeker
ook de effecten bij langdurige blootstelling.

5.2 Richtlijnen voor blootstelling aan schokken

Wettelijk is niet vastgesteld wat voor een mens toelaatbaar is wat betreft de maximale versnel-
ling en duur van een schok en wat betreft het maximum aantal schokken. Er zijn ook nog geen
eenduidige richtlijnen of experimentele data die bruikbare aanwijzingen geven voor de toelaat-
bare blootstelling van mensen aan schokken. Deels komt dit doordat het per mens verschilt
welke belastingen het lichaam aan kan en doordat het per schok verschilt hoe het lichaam rea-
geert. Verandering van de houding of de bewegingsvrijheid van een persoon kan bij een schok
van gelijke grootte leiden tot beduidend meer of juist minder schade.
Daarnaast is het lastig om experimenteel op een betrouwbare manier vast te leggen welke belas-
ting toelaatbaar is en wat hogere belastingen dan voor schade toebrengen, omdat de resultaten
van testen op dummy’s (Anthropomorphic Test Devices (ATDs)) of proefdieren niet één op één
te vertalen zijn naar de reactie van een mens op eenzelfde belasting. Door middel van digitale
modellen van het menselijk lichaam en van de schokken waaraan die blootgesteld wordt, kun-
nen steeds betere voorspellingen gedaan worden over eventuele schade, maar er moeten veel
parameters bekend zijn om hiervoor een betrouwbaar model op te stellen.[11]
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Het kennen van de gevolgen van hoge belastingen op mensen is ook in de lucht- en ruimte-
vaart van belang. Niet alleen om de gevolgen van een crash te voorspellen, maar ook om
ontwerpeisen op te stellen voor vliegtuigen, ruimtevaartuigen en hun uitrustingen. Bij de Nati-
onal Aeronautics and Space Administration (NASA) wordt daarom al sinds de jaren ’40 van de
vorige eeuw onderzoek gedaan naar de tolerantie van mensen voor grote versnellingen.
Tegenwoordig zijn er eindig-elementenmodellen en rekenmethoden, zoals de Brinkley Dynamic
Response Criteria, om het effect van een versnellingsvector op een mens in een bepaalde houding
te voorspellen in zes graden van vrijheid. In deze modellen wordt de manier waarop iemand
zit en de manier waarop diegene beperkt is in zijn bewegingen expliciet meegenomen. Deze
modellen zijn daarom niet bruikbaar voor de jockeyseat.
Aan de basis van deze modellen staan de Dynamic Response Index (DRI) en de Eiband-
tolerantiecurves. De DRI is een dimensieloos getal dat evenredig is met de maximale compressie
van de ruggengraat als gevolg van een verticale versnelling. Om dit getal te kunnen berekenen
is de ruggengraat gemodelleerd als een massa-veer-dempersysteem. Aan de waarde die de DRI
aanneemt is te zien hoe waarschijnlijk het is dat een mens ruggengraatletsel oploopt als gevolg
van de ondervonden verticale schok. [11]
Aan boord van de FRISCs is echter niet alleen ruggengraatletsel het probleem, maar ook bij-
voorbeeld letsel van het bewegingsapparaat of het nier-blaassysteem. Voor richtlijnen voor de
blootstelling aan schokken is daarom gekeken naar de Eiband- tolerantiecurves.

Eiband-tolerantiecurves

Eind jaren ’50 heeft A. Martin Eiband een memorandum geschreven met een overzicht van wat
tot dan toe bekend was over de tolerantie van mensen voor snel toegepaste versnellingen. Hij
ging daarbij uit van een versnellingspuls in de vorm van een trapezium. Op basis van experi-
menten met mensen, chimpansees en zwijnen heeft hij voor vier verschillende richtingen curves
getekend van de versnelling uitgezet tegen de pulslengte. Deze curves geven aan welke com-
binatie van duur en maximumversnelling van de puls leiden tot ernstig letsel, matig letsel of
geen letsel. Vervolgens heeft hij verschillende parameters onderzocht en heeft hij geconcludeerd
dat van deze parameters de manier waarop iemand aan zijn stoel is vastgemaakt de grootste
invloed heeft op de versnelling en duur waarbij letsel op zal treden. De richting, grootte en
toenamesnelheid van de versnelling zijn daarna de belangrijkste invloedsfactoren voor letsel. [5]

Ook Eiband merkt, in een eerdere publicatie, op dat het belangrijk is om de ruggengraat in de
natuurlijk S-vorm te houden zodat het contactpunt op de stoel in lijn ligt met de ruggengraat.
Als dat niet het geval is, leidt een verticale versnelling tot kanteling van de heupen waardoor
de ruggengraat niet symmetrisch belast wordt en daardoor makkelijker beschadigt.[17]
De tolerantiecurve voor de z-richting (door Eiband headward direction genoemd) kan gebruikt
worden als indicatie voor de versnelling waaraan een opvarende op de FRISC maximaal bloot-
gesteld mag worden. Een aandachtspunt hierbij is dat een opvarende op de FRISC op geen
enkele manier aan zijn stoel is vastgemaakt, terwijl de proefpersonen voor de testen waarvan
Eiband de resultaten heeft gebruikt met heupriem en schouderbanden vastzaten. Daarnaast
ondervindt een opvarende van de FRISC ook versnellingen uit andere richtingen en heeft de
versnellingspuls geen trapeziumvorm.
Omdat verticale versnellingen de grootste belasting voor rug en nek opleveren is alleen naar die
curve gekeken en omdat de testomstandigheden gunstiger waren dan de omstandigheden voor
een opvarende op de FRISCs, zijn de gevonden waarden opgevat als uiterste bovengrens van
het betreffende gebied. De curve wordt gebruikt om een idee te krijgen van de versnellingen die
een mens in verticale richting kan weerstaan.
De tolerantiecurve is weergegeven in figuur 5.1.
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Figuur 5.1: Eiband-tolerantiecurve voor verticale versnellingen [5]

Uit figuur 5.1 blijkt dat een versnelling van 16g en 0,04 seconden de grootste belasting is die
vrijwillig is ondergaan door proefpersonen. Hierbij ontstond geen letsel. Als de blootstellings-
duur toeneemt, neemt de maximale versnelling die nog te verdragen is af. Bij 0,1 seconden is
de versnelling bijvoorbeeld naar 10g gezakt. In het gebied tussen de doorgetrokken lijn en de
gestreepte lijn in de grafiek loopt een mens waarschijnlijk letsel op, maar is dat niet levens-
bedreigend of sterk beperkend voor het functioneren van die persoon. Bij grotere belastingen
ontstond bij proefdieren wel ernstig letsel.
In testen met ruggengraten van kadavers is gebleken dat ruggenwervels maximaal voor 0,005
tot 0,5 seconden met een versnelling van 20g belast kunnen worden zonder te breken. 20g wordt
daarom als uiterste bovengrens aangenomen voor de versnelling waar een opvarende aan bloot-
gesteld mag worden.[5]
In een eerdere publicatie beschrijft Eiband ook resultaten van proefpersonen die helemaal niet
of alleen met een heupriem vastzaten Een proefpersoon die niet vast zat liep bij een puls van
26g en 0,04 seconden al letsel op, terwijl proefpersonen banden voor de borst en bovenbenen
pas bij 100g en 0,002 seconden of 40g en 0,05 seconden letsel opliepen.
Als een proefpersoon alleen met een heupriem vastzit dan klapt hij bij een versnelling omhoog
met zijn bovenlichaam op zijn benen. Dit leidt tot hoge belasting van de nek, buik en onderrug.
Versnellingen van 12 tot 15g zijn nog te tolereren met alleen een heupriem, maar versnellingen
van 15 tot 20g zijn al gevaarlijk.[17] De gevonden bovengrens van 20g wordt voor toepassing op
de FRISC daarom bijgesteld naar 15g.
Een laatste conclusie van Eiband die relevant kan zijn voor de FRISc is dat het, behalve voor
heel lichte schokken, niet mogelijk is om een schok op spierkracht volledig op te vangen, maar
dat gebruikmaking van armsteunen wel kan helpen bij de vermindering van de fysieke belasting
ten gevolge van een verticale schok.
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5.3 Evaluatie vanuit de Koninklijke Marine

In oktober 2015 heeft overste van Loon in een nota een operationele evaluatie van de FRISC
geschreven voor de Commandant Zeestrijdkrachten en de directeuren van Operaties, Marine
Instandhouding en Personeel en Bedrijfsvoering. Hierin worden de operationele, materiële en
personeeltechnische ervaringen met de FRISC sinds de ingebruikneming geëvalueerd.[13]

Evaluatie van de inzet van de FRISCs

Uit de evaluatie blijkt dat de FRISC heeft gezorgd voor een uitbreiding van de operationele
capaciteiten van Defensie. De FRISCs worden onder andere ingezet voor counter-drugsoperaties
in het Caribisch gebied en voor de kust van Nederland. Daarnaast worden bij Somalië boardings
uitgevoerd met FRISCs bij verdenking van piraterij. De Special Operations Forces van de
mariniers en de Dienst Speciale Interventies van de politie gebruiken de FRISCs ook voor
maritieme speciale operaties.
In de evaluatie worden enkele technische en operationele knelpunten genoemd. De belangrijkste
punten die naar voren komen zijn de tekortkomingen van het navigatiesysteem van de FRISC,
het gebrek aan mogelijkheden voor bewapening van de FRISC, de noodzaak van het vergroten
van de Situational Awareness aan boord door uitbreiding van de communicatiemiddelen, de
benodigde aanpassingen om speciale operaties uit te voeren en de behoefte aan een simulator
voor het opleiden en trainen van bemanningen.[13]

Fysieke belasting van de opvarenden

Het belangrijkste knelpunt is echter de fysieke belasting van de bemanning en opvarenden van
de FRISCs. Het inzetten van de FRISCs brengt onacceptabel hoge gezondheids- en veiligheids-
risico’s met zich mee. De mens blijkt de beperkende factor voor inzet van de FRISCs te zijn.
Niet alleen vanuit personeel oogpunt, maar ook vanuit strategisch oogpunt is het dus nodig om
de fysieke belasting aan boord te beperken.[13]
Vanwege de ongewenste gevolgen van de inzet van de FRISCs is er een multidisciplinaire werk-
groep Fysieke Belasting FRISC opgericht. De adviezen van deze werkgroep dienen om de
gezondheid van de bemanningen en opstappers te beschermen.
De werkgroep heeft onder andere bevonden dat de seastate en de snelheid van de FRISC, maar
ook diens lengte van invloed zijn op de belasting van de bemanning. Daarnaast is gevonden
dat de expositiekrachten op het menselijk lichaam op kunnen lopen tot 15g en dat de repeated
shocks meer schade opleveren dan whole body vibration. Ook blijkt dat de wettelijke normen
voor trillingen snel overschreden worden en dat andere kleine, snelle boten in meer of mindere
mate met dezelfde problemen te maken hebben. De werkgroep adviseert om de FRISCs van 9,6
meter te verlengen naar 12 meter en om het schokabsorberend vermogen van de jockeyseats te
vergroten. Ook heeft de werkgroep aanbevolen om FRISC-bemanningen een speciaal trainings-
programma te laten volgen om de belastbaarheid van hun lichaam te vergroten. In de evaluatie
wordt daarnaast nog aanbevolen om extra onderzoek uit te laten voeren wat betreft trillingen
en schokken aan boord van de FRISCs en wat betreft de belasting van de opvarenden, en dan
met name de bemanning.[13]

5.4 Valtesten met de ScotSeat door TNO

Bij TNO zijn in januari 2016 in opdracht van DMO testen uitgevoerd met de ScotSeat. Ver-
snellingsmetingen van proefvaarten zijn al langer beschikbaar, maar omdat golfslag niet te
voorspellen is, is het lastig om deze metingen met elkaar te vergelijken of om algemene conclu-
sies te trekken over de werking van de stoel. Bij TNO zijn daarom valtesten gedaan met alleen
de stoel om de schokabsorberende werking te kunnen beoordelen.
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Beschrijving experiment

De versnellingsdata van de beproevingen bij Curacao zijn gebruikt om een beeld te krijgen van
de versnellingspuls die door een golf veroorzaakt wordt. In figuur 5.2 is de verticale versnelling
weergegeven gemeten op de bodem en op de zitting van de stoel. De FRISC voer toen onder
gemiddelde weersomstandigheden met 30 knopen tegen de golven in. De andere scenario’s waren
met de golven mee of 60 graden tegen de golven in, en deze drie situaties ook bij een snelheid
van 20 knopen en van 10 knopen. Bij een vaart van 30 knopen tegen de golven in werden de
grootste versnellingen gemeten. De grootste gemeten versnelling in deze meetreeks had een
waarde van 6g. Deze versnellingspiek is geplot in figuur 5.3. Opvallend is dat de versnelling van
de zitting boven die van de bodem uitkomt, dus dat de stoel in dit geval niet isolerend heeft
gewerkt.
De data die zijn weergegeven zijn eerst gefilterd door middel van een moving average filter om
de hoogfrequente trillingen weg te filteren. De versnellingsmeters die gebruikt zijn hadden een
sample rate van 2.7 kilohertz. In het filter wordt steeds de waarde van 50 opeenvolgende punten
gemiddeld en opgeslagen. De sample frequentie wordt dan 55 hertz, zodat volgens het Nyquist-
theorema trillingen met frequenties tot 27.5 hertz nog gedetecteerd kunnen worden. Dit is ruim
voldoende om de schokbelasting te kunnen bestuderen.
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Figuur 5.2: Verticale versnellingsmeetdata bij een vaart van 30kn

Uit figuur 5.3 is af te lezen dat de versnellingspuls van de bodem ten gevolge van een grote golf
ongeveer 0,2 seconden duurt. Deze waarde diende als basis voor de valtesten bij TNO.

De ScotSeat was gemonteerd op een valgewicht van 1 ton, om de bevestiging van de stoel
op de FRISC te benaderen, en het valgewicht werd op 100, 150 en 200 millimeter boven de
ondergrond losgelaten. De ondergrond bestond uit twee pakketten van een aantal lagen schuim-
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Figuur 5.3: Verticale versnellingspiek bij een vaart van 30kn

rubber. Deze pakketten waren zo samengesteld dat het valgewicht vanaf het eerste contact met
de ondergrond initieel een versnellingspuls met een duur van 0,1 tot 0,2 seconden onderging.
Op de stoel waren zes versnellingsopnemers geplaatst. Twee daarvan zaten op de achterzijde
van de rugleuning, waarbij de ene opnemer in Z-richting opgesteld was (verticaal) en de andere
in X-richting (longitudinaal). Op dezelfde manier waren twee opnemers aan de voorzijde van de
stoel gemonteerd. De andere twee opnemers stonden in Z-richting opgesteld, de ene opnemer
op de voet van de stoel en de andere op de zitting. Op de zitting lagen bij de eerste serie testen
twee en bij de tweede serie drie gewichten van 23 kilogram. Bij de eerste serie testen lag één
gewicht horizontaal op de zitting, bij de tweede serie waren dat er twee. Het laatste gewicht
stond tegen de rugleuning. Verder stond de voorspanning van de veer ingesteld op de middelste
stand. De stand van de veer-dempercombinatie was zo ingesteld dat de stoel qua hoogte van
de zitting in de middelste stand stond.

Resultaten en conclusie

In figuur 5.4 is het testresultaat van de eerste test bij een valhoogte van 200 millimeter weer-
gegeven. Ook op deze data is een moving average filter toegepast, alleen wordt hier steeds
het gemiddelde van 40 punten berekend. De versnellingsmetingen van de valtesten bevatten
namelijk minder ruis dan de metingen die in Curacao gedaan zijn.
De sample rate van de versnellingsopnemers was 10 kilohertz, dus na het filter is de samplefre-
quentie 250 hertz. Trillingen met een frequentie tot 125 hertz zijn dus nog zichtbaar na het filter.

De versnellingen die gevonden zijn, zijn aanzienlijk groter dan wat nog gezond is voor een mens.
De grootte van de versnelling is echter niet volledig representatief voor de situatie aan boord,
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Figuur 5.4: Verticale versnellingsmeetdata bij val van 200mm

omdat de combinatie van het gewicht op de stoel, de instellingen van de stoel en de grootte
van de versnellingspuls waarschijnlijk buiten het werkgebied van de stoel vallen. Buiten het
werkgebied vertoont de stoel geen isolerend gedrag meer, dus zorgt de stoel er niet meer voor
dat de responsieversnelling een lager maximum heeft dan de excitatieversnelling.[19]
Wat wel interessant is, is de vorm van de grafiek. De steilheid van de versnelling van de opstapper
neemt na 2.35 seconden opeens sterk toe. Waarschijnlijk is dit te verklaren door het verschijnsel
bottoming, oftewel het bereiken van de onderste eindaanslag van de veer-dempercombinatie. De
veerstijfheid van het systeem neemt dan sterk toe omdat de veer maximaal is ingedrukt en de
omliggende constructie als veer gaat werken. De versnelling van de zitting loopt dan snel hoog
op. Bottoming mag tijdens het varen niet optreden. De stoel raakt zijn onderste aanslag pas
als de versnelling van de zitting groot is. Bottoming zou deze grote versnelling vervolgens nog
groter maken, met een te grote belasting van de opvarende als gevolg.

Zoals gezegd heeft de steilheid van de grafiek te maken met de veerstijfheid van het systeem.
De veerstijfheid kan bepaald worden door een kracht-wegdiagram te tekenen. De weg of ver-
plaatsing van de zitting ten opzichte van de voet van de stoel is te berekenen door de gevonden
versnelling tweemaal te integreren. De kracht is te berekenen aan de hand van de versnelling
door de tweede wet van Newton toe te passen. De steilheid van het kracht-wegdiagram geeft de
veerstijfheid van het systeem. Omdat echter de verticale verplaatsing en versnelling gebruikt zijn
voor het bepalen van de veerstijfheid, terwijl de veer-dempercombinatie onder een hoek staat
die ook verandert gedurende de beweging van de stoel, is de veerstijfheid die bepaald wordt uit
deze steilheid niet precies dezelfde als die van de veer in het systeem. Als aangenomen wordt dat
de veerstijfheid van de veer constant is over de gehele veerweg, dan zou het kracht-wegdiagram
dus alsnog geen lineair verband laten zien omdat de stand van de veer verandert ten opzichte
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van de gemeten beweging. De veerstijfheid die gevonden wordt door benadering van de steilheid
van het kracht-wegdiagram geeft echter wel een indicatie voor de veerstijfheid van de veer. De
veerstijfheid die op deze manier gevonden is heeft een waarde van 43 kilonewton per meter.
De veerstijfheid van de veer in de veer-dempercombinatie is ook bepaald door middel van een
statische test, wederom met metingen in verticale richting, namelijk door verschillende gewich-
ten op de stoel te leggen en te meten hoeveel de stoel zakt. Op deze manier zijn waarden
verkregen tussen 36 en 43 kilonewton per meter.
In het model voor de stoel zal daarom voor de veerstijfheid van de veer-dempercombinatie in
eerste instantie 40 kilonewton per meter aangenomen worden, waarna door middel van trial-
and-error de waarde gezocht is die de werkelijkheid het dichtst benadert.
Uit de statische testen bleek verder dat de voorspanning in de veer zodanig is dat de veer pas
indrukt als er 80 kilogram of meer op de stoel wordt gelegd. De voorspanning stond hierbij
ingesteld op de middelste stand. Deze voorspanning wordt in het model ingevoerd door de ver-
ticale kracht die benodigd zou zijn om de veerspanning net te overwinnen als er geen opstapper
op de stoel zit op -800 newton te stellen. Met deze waarde wordt vervolgens de lengte van de
ontspannen veer berekend en deze lengte wordt dan gebruikt om de veerenergie in het systeem
te berekenen. De genoemde kracht speelt, behalve voor het berekenen van de lengte van de
ontspannen veer, verder geen rol in het model.
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Hoofdstuk 6

Aanpassen van de eigenschappen
van het systeem
In hoofdstuk 4 is al wat aandacht besteed aan het effect van het aanpassen van verschillende
parameters in het model op de responsie bij een bekende excitatie. In dit hoofdstuk worden
deze effecten verder geanalyseerd en wordt ook bekeken welke aanpassingen een positief effect
zouden kunnen hebben op vermindering van de belasting van opvarenden van de FRISCs. Er is
onderscheid gemaakt tussen aanpassingen die voor de huidige stoelen mogelijk zijn en aanpas-
singen die voor een eventuele vervanger van deze stoelen relevant kunnen zijn. Waar mogelijk
is het effect van het aanpassen van een parameter op de responsie bestudeerd aan de hand van
het model.
Voor de simulaties is wederom een halve periode van een sinus met een periodetijd van 0,4
seconden en een maximum van 40 meter per seconde2 gebruikt als excitatieversnelling. De
veerstijfheid en de dempingsconstante zijn gesteld op respectievelijk 36 kilonewton per meter,
zoals geschat aan de hand van de versnellingsmetingen, en 1000 newtonseconde per meter. De
waarde voor de dempingsconstanten is gekozen tussen de twee geschatte waarden in (2000 en
500). Voor het gedeelte van de massa van de opstapper dat op de zitting rust is nu een waarde
van 70 kilogram gekozen. De overige waarden zijn niet aangepast ten opzichte van paragraaf
4.3. De initiële instellingen zijn weergegeven in tabel 6.1.

Tabel 6.1: Waarden voor de verschillende parameters in het model

Constante Waarde

Gravitatieconstante (g) [m/s2] 9,81

Massa stoel [kg] 18

Massa opstapper [kg] 70

L56min [m] 0,233

Veerstijfheid (k) [N/m] 36000

Dempingsconstante (c) [Ns/m] 1000

Excitatieversnelling (horizontaal) [m/s2] 0

Excitatieversnelling (verticaal) [m/s2] [0 ≤ t < 0, 2] Ay = 40 sin(5π0, 8t)
[t ≥ 0, 2] Ay = 0

Y 0 (beginvoorwaarden)




0
0
0
0
0
0




Kracht voor overwinnen voorspanning [N] -800 (verticaal)

Tijdsduur (teind) [s] 1

Tijdstap (dt) [s] 0,0005
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6.1 Mogelijke aanpassingen

De ScotSeat heeft twee instelmogelijkheden, namelijk de stand van de veer-dempercombinatie
(door verplaatsing van punt 5 van figuur 3.1 met behulp van schroefdraad) en de voorspanning
van de veer. Daarnaast kan eventueel de massa die op de zitting rust vergroot worden door
middel van gewichten.
Met wat ingrijpender aanpassingen zouden de veerstijfheid en dempingsconstante van de veer-
dempercombinatie aangepast kunnen worden door een andere veer en demper te plaatsen. Daar-
naast zouden de massa van de stoel en afmetingen van de onderdelen in het veermechanisme
veranderd kunnen worden, bijvoorbeeld door kortere of langere staven te gebruiken voor de
verbinding tussen het onderste en bovenste gedeelte van de stoel.
Als gekozen wordt om andere stoelen op de FRISCs te monteren, dan zijn er naast boven-
genoemde aanpassingen nog veel meer opties. Het onderzoeken van deze opties valt buiten
het bereik van deze scriptie, maar er zullen wel enkele opties genoemd worden die interessant
kunnen zijn voor verder onderzoek.

Aanpassingen mogelijk voor de Scotseat

Instellingen ScotSeat S2J Het effect dat de instelling van de voorspanning en de stand van
de veer-dempercombinatie heeft op de schokdempende werking van de stoel is nog niet duidelijk,
evenals het effect van verandering van de massa van de zitting.
In de gebruikershandleiding staat een aanwijzing voor het instellen van de stoel. De bedoeling
is dat de opvarende de hoogte van de zitting aanpast zodat deze comfortabel aanvoelt, waarbij
de instelling voor de voorspanning van de veer-dempercombinatie in de middelste stand staat.
Vervolgens moet de instelling voor de voorspanning van de veer-dempercombinatie aangepast
worden op de Body Mass Index (BMI) van de opvarende, waarbij grofweg geldt dat de eerste
stand is voor mensen met een lage of normale BMI, de tweede stand voor mensen met een
normale tot hoge BMI en de derde stand voor mensen met een hoge tot zeer hoge BMI. De stoel
zou ongeveer 25 millimeter in moeten zakken als de opvarende erop gaat zitten. Verder wordt
nog vermeld dat de instelling een stand hoger gezet moet worden bij hogere seastate en als er
bottoming optreedt. De instelling moet een stand lager gezet worden bij lage seastate of als de
voorgeschreven instelling te stroef aanvoelt.[19]
Wat er precies ingesteld wordt aan de veer-dempercombinatie en welke waarden bij de verschil-
lende standen horen is niet duidelijk. Wat wel bekend is, is dat voor het overwinnen van de
voorspanning in de stand van de instelling van de veer-dempercombinatie waarmee de valtesten
uitgevoerd zijn een kracht van 0,8 kilonewton nodig is.
Met het model is bekeken wat het effect is van het veranderen van de hoogte van de zitting, de
voorspanning en de massa van de zitting.

Hoogte van de zitting De hoogte van de zitting kan aangepast worden door het onderste
bevestigingspunt van de veer-dempercombinatie horizontaal te verschuiven. De lengte Lj in
figuur 2.1 geeft aan in welke stand dit punt staat. Initieel is lengte Lj gelijk aan 0,115 meter,
maar deze kan variëren tussen 0,075 meter (hoogste stand) en 0,215 meter (laagste stand).
In figuur 6.1 is voor drie gevallen de verticale versnelling van de zitting bij gelijke excitatie maar
bij verschillende lengtes Lj uitgezet tegen de tijd. De stoel is in het model in zijn hoogste stand
(Lj = 0, 075m), zijn initiële stand (Lj = 0, 115m) en zijn laagste stand (Lj = 0, 215m) gezet. In
alle drie de gevallen treedt bottoming op. Dit leidt tot een maximale versnelling in de responsies
die meer dan twee keer zo groot is als de maximale excitatieversnelling. In de figuur is ook te
zien dat de responsies in de eerste twee gevallen ook zonder bottoming een groter maximum
zouden hebben dan de excitatieversnelling.
In figuur 6.2 is voor dezelfde drie situaties nu niet de verticale versnelling, maar de lengte van de
veer-dempercombinatie uitgezet tegen de tijd. Ook de waarden die zijn ingevoerd als maximale
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en minimale lengte zijn in de figuur weergegeven. In deze figuur is duidelijk te zien op welke
tijdstippen de zitting de bovenste of de onderste aanslag raakt, namelijk als de lengte groter
wordt dan de maximale lengte of kleiner dan de minimale lengte.
In de laagste stand (bij de hoogste waarde voor Lj , oftewel bij een Lj van 0,215 meter), treedt
bottoming op bij de laagste versnelling. Voor de andere twee gevallen gebeurt dat bij iets
grotere versnellingen, en zijn de maximale versnellingen ook hoger. Het verschil in de maxi-
male versnelling bij de onderste aanslag voor de drie gevallen is kleiner dan een kwart van de
maximale amplitude. Opvallend in figuur 6.2 is dat het bereik voor de lengte van de veer-
dempercombinatie het grootst is bij de laagste hoogte van de zitting, terwijl het kleinste bereik
voor de lengte niet hoort bij de grootste hoogte van de zitting. Een verklaring hiervoor zou
kunnen zijn dat er een bepaald optimum is in het bereik van de lengte van de veer en de hoek
die de veer-dempercombinatie maakt met de horizontale as.
Bovenstaande bevindingen suggereren dat de hoogte-instelling van de stoel wel degelijk belang-
rijk is, zeker omdat deze instelling ook bëınvloedt wanneer bottoming optreedt en welk bereik de
lengte van de veer-dempercombinatie heeft. Voor elke opstapper moet daarom de hoogte van de
zitting aangepast worden aan zijn lengte, maar ook aan zijn gewicht. In de praktijk blijkt dat de
hoogte van de zitting wel vaak wordt aangepast, maar alleen aan de lengte van de opvarenden.
Opvarenden moeten met hun voeten aan de grond zitten en omdat het lengteverschil tussen alle
opvarenden nogal varieert, is het niet mogelijk om de hoogte van de stoel ook nog in te stellen
op basis van het gewicht van de opvarenden.

Voorspanning De veer-dempercombinatie van de ScotSeat is in te stellen in drie verschillende
standen. Wat de eigenschappen van de stoel zijn in de drie verschillende standen is nog niet
precies uitgezocht, maar in ieder geval verschilt de voorspanning van de veer per stand. In de
stand waarin de stoel stond tijdens de valtesten was er een neerwaartse kracht van 800 newton
nodig om de voorspanning te overwinnen. In figuur 6.3 is daarom de verticale versnelling van
de zitting tegen de tijd geplot bij de standaardexcitatie voor drie verschillende voorspanningen,
waarbij respectievelijk 200, 600 en 1000 newton nodig zijn om de voorspanning te overwinnen. In
figuur 6.4 is vervolgens de lengte van de veer-dempercombinatie voor deze drie voorspanningen
uitgezet tegen de tijd.
In figuur 6.3 is te zien dat de stoel later bottomt bij grotere voorspanning, waardoor de maxi-
male versnelling ook kleiner is. Bij hogere voorspanning is er een hogere versnelling nodig om de
voorspanning te overwinnen, dus treedt bottoming ook pas bij een hogere versnelling op. Dat de
voorspanning wat later overwonnen wordt, is ook te zien aan het verloop van de derde grafiek
voor de responsie in de eerste 20 milliseconden. De grafiek heeft hier een grotere steilheid omdat
de veer nog nauwelijks van lengte is veranderd.
Ook belangrijk om op te merken is dat de zitting bij een hogere voorspanning de bovenste aan-
slag wel eerder raakt, waardoor ook een sterker negatieve versnellingspiek ontstaat. In dit geval
blijft de positieve versnellingspiek echter groter, en daarmee belangrijker voor het bepalen van
de belasting van de opvarenden.
Figuur 6.4 laat zien dat de stoel op tijdstip 0 verder ingezakt is bij een lagere voorspanning
omdat in dat geval de zwaartekracht op de opvarende voldoende is om de voorspanning te over-
winnen en de veer-dempercombinatie deels in te drukken. Het beginniveau voor de lengte is
ook het niveau waar de lengte naar terugkeert als de trilling uigedempt raakt.
In de figuur voor de lengte van de veer-dempercombinatie is verder te zien dat de opgaande
beweging van de zitting ten opzichte van de voet trager gaat bij lagere voorspanning. Een ver-
klaring hiervoor kan zijn dat de zitting bij een lagere voorspanning ook bij een lagere versnelling
begint te bewegen en daardoor een kleinere versnelling opbouwt dan bij een hogere voorspan-
ning.
Met betrekking tot bottoming van de stoel is dus een hogere voorspanning voordelig, alleen moet
hierbij wel in de gaten gehouden worden hoe de stoel zich bij de bovenste aanslag gedraagt.
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Massa van de zitting De massa van het bovenste deel van de stoel zou aangepast kunnen
worden door andere materialen te gebruiken of door gewicht toe te voegen of weg te halen. Het
veranderen van de massa in een massa-veer-dempersysteem bëınvloedt de eigenschappen van
dat systeem en is daardoor zichtbaar in het amplitudespectrum van de responsiesignalen.
De massa van het bovenste deel van de stoel is gesteld op 18 kilogram. In figuur 6.5 is de
verticale versnelling van de zitting weergegeven voor een stoelmassa van 10, 18 en 26 kilogram.

Een grotere stoelmassa leidt tot een wat grotere maximale versnelling en tot het iets eerder
optreden van bottoming. De verandering van de responsies is echter klein ten opzichte van die
bij verandering van de hoogte van de zitting of de voorspanning.
Daarom is in figuur 6.6 wederom de verticale versnelling van de zitting uitgezet tegen de tijd,
maar dan voor stoelmassa’s van 5, 20, 45 en 80 kilogram. De laatste twee massa’s zijn nogal
onrealistisch voor de stoelen, mede omdat voor de FRISC met opzet gekozen is voor lichtgewicht
stoelen.
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Figuur 6.5: Verticale versnelling van de zitting bij verschillende stoelmassa’s (simulatie 1)

In figuur 6.6 is te zien dat de steilheid van de versnelling afneemt bij toenemende massa, maar dat
daardoor ook al bij lagere versnellingen bottoming optreedt waardoor hogere piekversnellingen
ontstaan. Voor de maximale versnelling bij het raken van de bovenste aanslag maakt de massa
van de zitting weinig verschil.
Als de massa van de zitting toeneemt terwijl de veerstijfheid gelijk blijft, dan wordt de veer bij
eenzelfde versnelling verder ingedrukt dan bij een kleinere massa. Dit heeft als gevolg dat de
zitting eerder de onderste aanslag raakt, waardoor een hogere maximale versnelling optreedt.
Als de veerweg langer zou zijn, dan zou de stoel wel beter isoleren bij een hogere massa omdat
de steilheid van het versnellingsverloop daardoor afneemt.
In figuur 6.7 is voor dezelfde situaties als in figuur 6.6 de lengte van de veer uitgezet tegen de
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tijd. Ook in deze figuur is te zien dat de stoel eerder bottomt en verder doorschiet als de massa
van de zitting toeneemt.
Zoals gezegd is de massa in een massa-veer-dempersysteem van invloed op de eigenfrequenties
van dat systeem. Daarom is voor de vier verschillende stoelmassa’s een amplitudespectrum
getekend van de verticale versnelling van de zitting. Deze spectra zijn weergegeven in figuur
6.8. In deze figuur is te zien dat de pieken van de vier grafieken verschoven zijn ten opzichte
van elkaar. Vooral voor de eerste top is duidelijk te zien dat bij toename van de massa van de
stoel de eigenfrequentie van het systeem kleiner wordt en de amplitude bij die eigenfrequentie
groter.
Het analyseren van de eigenfrequenties van het systeem kan inzicht geven in de kans op het
optreden van resonantie bij een bepaalde excitatie. Resonantie moet vermeden worden omdat
dit leidt tot grote versnellingen in de responsie en daardoor tot een toename van de kans op
bottoming. Analyseren van de eigenfrequenties van een systeem bij verschillende eigenschappen
geeft daarom nuttige informatie.
Het aanpassen van de massa van de zitting lijkt echter niet bij te dragen aan het verbeteren
van de eigenschappen van het systeem. Zeker niet als er slechts kleine veranderingen mogelijk
zijn vanwege gewichtsbeperkingen aan boord van de FRISC.

Aanpassingen ScotSeat S2J Naast de relatief eenvoudige aanpassingen die aan de Scot-
Seat gedaan kunnen worden, zoals beschreven in de vorige paragraaf, is er ook nog een aantal
parameters dat aangepast kan worden door middel van een modificatie aan de stoel.
In de vorige paragraaf is het veranderen van de massa van de stoel reeds besproken. Als bijvoor-
beeld zou blijken dat een kleinere massa betere responsies oplevert, dan zou er een modificatie
aan de stoel uitgevoerd moeten worden, bijvoorbeeld door het kiezen van een lichter materiaal
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voor de constructie.
Naast de massa van de zitting kunnen ook de veerstijfheid en de dempingsconstante van de
veer-dempercombinatie aangepast worden door middel van een modificatie, namelijk het mon-
teren van een andere veer of demper. Aanpassing van de veerstijfheid of demping heeft, net als
aanpassing van de massa, invloed op de eigenfrequenties van het systeem.
Een laatste mogelijke modificatie is het verlengen van de veerweg. Door het bewegende mecha-
nisme aan te passen en een langere veer-dempercombinatie te monteren kan het verschil tussen
de maximale en de minimale lengte van de veer-dempercombinatie vergroot worden.

Veerstijfheid Door een andere veer te monteren in de veer-dempercombinatie kan een andere
veerstijfheid verkregen worden. De veerstijfheid heeft in eerste instantie een waarde van 36
kilonewton per meter. In figuur 6.9 is de verticale versnelling van de zitting bij gelijke excitatie
weergegeven voor vier verschillende veerstijfheden, namelijk 16, 26, 36 en 46 kilonewton per
meter.
De grafieken van figuur 6.9 vertonen overeenkomsten met die van figuur 6.6. Zowel bij toename
van de massa van de zitting als bij afname van de veerstijfheid van het systeem, wordt de steilheid
van de versnelling kleiner en treedt bij een lagere versnelling al bottoming op. De versnellingspiek
die veroorzaakt wordt door het raken van de onderste aanslag is daardoor hoger, waardoor de
belasting van de bemanning groter is bij lagere veerstijfheden. De zitting raakt bij een lagere
veerstijfheid echter wel pas later in de tijd de bovenste aanslag en heeft daardoor bij de bovenste
aanslag een minder grote piek dan bij hogere veerstijfheden. De versnellingspiek bij het raken
van de onderste aanslag is vanwege zijn grootte in dit geval echter bepalend voor de belasting
van de bemanning.
Ook in dit geval is de veerweglengte een bepalende factor. Bij een lagere veerstijfheid isoleert
de stoel beter, dus ervaart de opstapper een kleinere versnelling dan de voet van de stoel. Het
probleem is echter dat de stoel bij een lage veerstijfheid te snel aan het einde van zijn veerweg
is, waardoor bottoming plaatsvindt en juist hoge versnellingen optreden. De combinatie van de
veerstijfheid en de veerweglengte blijkt dus van belang voor de werking van de stoel.
In figuur 6.10 is de lengte van de veer-dempercombinatie uitgezet tegen de tijd. Ook hier is
te zien dat de stoel eerder bottomt naarmate de veerstijfheid kleiner wordt. Een verklaring
hiervoor is dat een veer met een kleinere veerstijfheid verder ingedrukt wordt als het systeem
dezelfde excitatie aangeboden krijgt.
De veerstijfheid van de veer heeft invloed op de eigenfrequenties van het systeem. In figuur
6.11 is daarom het amplitudespectrum voor de verticale versnelling van de zitting weergegeven
voor de verschillende veerstijfheden. Vooral bij de eerste top in het spectrum is te zien dat de
eigenfrequentie toeneemt bij hogere veerstijfheid en dat ook de amplitude dan groter wordt.
De veerstijfheid is dus zeker een belangrijke parameter in het systeem. Een lage veerstijfheid is
voordelig voor de isolerende werking, maar heeft als nadeel dat dan een grote veerweg nodig is
om bottoming te voorkomen.
Het bottoming-probleem zou opgelost kunnen worden door de veerweg langer te maken, dus
bijvoorbeeld door de minimale lengte van de veer-dempercombinatie te verkleinen. De zitting
is dan pas later aan het einde van zijn veerweg.
Door middel van trial-and-error is bepaald dat bij een minimale lengte van 0,19 meter (in plaats
van de 0,233 meter van de initiële instellingen) geen bottoming meer optreedt bij een veerstijf-
heid van 36 kilonewton per meter, de veerstijfheid die voor de ScotSeat gevonden was.

In figuur 6.12 en 6.13 zijn de grafieken voor de verticale versnelling van de zitting en voor de
lengte van de veer-dempercombinatie bij een veerstijfheid van 36 kilonewton per meter weerge-
geven, alleen is de minimale lengte voor de veer-dempercombinatie nu op 0,19 meter gesteld.
De positieve versnellingspiek ontbreekt nu en de lengte van de veer-dempercombinatie komt
inderdaad niet onder zijn minimale lengte, dus er treedt geen bottoming op. Wat echter nu in
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Figuur 6.10: Lengte van de veer-dempercombinatie bij verschillende veerstijfheden
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Figuur 6.11: Amplitudespectrum van de verticale versnelling bij verschillende veerstijfheden

de grafiek voor de versnelling te zien is, is dat de maximale positieve versnelling van de zitting
groter is dan het maximum van excitatieversnelling. Dit houdt in dat de stoel niet isolerend
werkt. Als de excitatieversnelling groter wordt, dan krijgt de opvarende dus alsnog een flinke
belasting te verduren.
In figuur 6.9 was echter al zichtbaar dat de isolerende werking van de stoel beter werd bij lagere
veerstijfheden; de steilheid van de responsieversnelling werd dan kleiner. In figuur 6.14 en 6.15
zijn daarom de verticale versnelling van de zitting en de lengte van de veer-dempercombinatie
geplot voor lagere veerstijfheden bij een nog kleinere waarde voor de minimale lengte van de
veer-dempercombinatie, namelijk 0,08 meter. Zoals in figuur 6.15 duidelijk te zien is treedt in
geen van de gevallen bottoming op, maar uit figuur 6.14 blijkt wel dat de stoel pas bij een veer-
stijfheid van minder dan 20 kilonewton per meter isolerend gaat werken. Voor een isolerende
werking is dus een lage veerstijfheid in combinatie met een grote veerweglengte nodig. Het
belang van de veerweglengte wordt in de komende paragrafen verder toegelicht.

Veerstijfheid bij de eindaanslagen In de vorige paragraaf is ingegaan op de invloed van
de veerstijfheid van de veer op de responsie van het systeem. De veerstijfheid die is ingevoerd
voor het modelleren van de eindaanslagen is echter ook van belang.
In de simulaties in dit hoofdstuk is de veerstijfheid voor de eindaanslagen steeds gesteld op
400 kilonewton per meter. Als de lengte van de veer-dempercombinatie kleiner wordt dan de
minimale lengte of groter dan de maximale lengte, dan vindt er dus een abrupte overgang plaats
waarbij een extra veer met een grote veerstijfheid wordt toegevoegd. In figuur 6.2, 6.4, 6.7 en
6.10, waarin de lengte van de veer-dempercombinatie is uitgezet tegen de tijd voor verschillende
situaties, is te zien dat de lengte van de veer-dempercombinatie geen knikken vertoont als de
zitting een eindaanslag raakt. In de bijbehorende figuren voor de verticale versnelling van de
zitting is echter wel een duidelijke abrupte overgang te zien bij het raken van een eindaanslag
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Figuur 6.12: Verticale versnelling van de zitting bij grotere veerweglengte
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Figuur 6.13: Lengte van de veer bij grotere veerweglengte
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Figuur 6.14: Verticale versnelling voor lagere veerstijfheden bij een grotere veerweglengte
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(in de vorm van een versnellingspiek).
De veerstijfheid die is ingevoerd voor de eindaanslagen bëınvloedt de reactie van het systeem bij
de uiteinden van de veerweg van de veer-dempercombinatie. Daarom is gekeken naar de invloed
van het veranderen van de veerstijfheid voor de eindaanslagen op de responsie van het systeem.
Dit kan namelijk een indicatie geven voor de fout die gemaakt wordt als de veerstijfheid voor
de eindaanslagen verkeerd is ingeschat.
In figuur 6.16 en 6.17 is daarom de responsie van het systeem weergegeven bij de standaardex-
citatie en de standaardveerstijfheid van 36 kilonewton per meter voor verschillende eindveer-
stijfheden, namelijk 400, 2000 en 4000 kilonewton per meter. De eerste van deze drie waarden
is dezelfde als voor de overige simulaties is gebruikt voor de eindveerstijfheid.
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Figuur 6.16: Verticale versnelling voor verschillende eindveerstijfheden

In de figuren is te zien dat een hogere veerstijfheid voor de eindaanslagen leidt tot een gro-
tere versnellingspiek voor de zitting en een kleinere overshoot voor de lengte van de veer-
dempercombinatie. De verklaring hiervoor is dat een veer bij een grotere veerstijfheid minder
ver indrukt of uitrekt bij gelijke kracht, waardoor de massa van het massa-veer-dempersysteem
een grotere versnelling ondervindt.
Als de lengte van de veer-dempercombinatie tussen de minimale en maximale lengte in ligt, dan
heeft de veerstijfheid bij de eindaanslagen geen enkele invloed op de zitting. In de beide figuren
is dan ook te zien dat de zitting dezelfde versnelling ondervindt en dezelfde weg aflegt zolang
er nog geen bottoming heeft opgetreden, maar dat daarna het versnellings- en lengteverloop af
gaan wijken voor de verschillende eindveerstijfheden. Feit blijft echter, ondanks de afwijkingen
in het verloop van de grafieken, dat er grotere versnellingspieken en minder overshoot in lengte
optreden bij grotere eindveerstijfheden.
Uit bovenstaande observaties blijkt dus dat een juiste inschatting voor het modelleren van de
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Figuur 6.17: Lengte van de veer voor verschillende eindveerstijfheden

eindaanslagen belangrijk is voor een juiste weergave van de responsie. Zeker voor de inschatting
van de responsieversnelling is dit van belang omdat de eindveerstijfheid bepaalt hoe hoog de
versnellingspiek bij bottoming wordt en daarmee ook de belasting op de opvarende.

Dempingsconstante De demper in de veer-dempercombinatie kan vervangen worden om
een andere dempingsconstante te verkrijgen. Voor de dempingsconstante is in eerste instantie
een waarde van 1000 newtonseconde per meter gebruikt. Bij deze demping treedt bij de stan-
daardexcitatie bottoming op, wat leidt tot grote versnellingen. Een veel grotere demping zou er
echter toe leiden dat de responsie de excitatie gaat volgen, zodat bij een grote excitatieversnel-
ling de opvarende alsnog een te hoge belasting te verduren krijgt.
In figuur 6.18 is de verticale versnelling van de zitting geplot voor vier verschillende dempings-
constanten, namelijk 500, 1000, 2000 en 3000 newtonseconde per meter. Uit de figuur blijkt
dat pas bij een dempingsconstante van 3000 newtonseconde per meter geen bottoming meer op-
treedt. Bij toename van de dempingsconstante geldt wel dat het moment van bottoming steeds
later in de tijd ligt en dat de versnellingspiek daardoor ook lager komt te liggen. Ook voor
de bovenste aanslag geldt dat deze later geraakt wordt bij een hogere dempingsconstante en
leidt tot een kleinere versnellingspiek. Zeker in het eerste deel van de grafiek is ook duidelijk
te zien dat de responsie de excitatie duidelijker gaat volgen bij hogere dempingsconstanten. De
steilheid van de responsie neemt dan steeds meer toe in de richting van de steilheid van de
excitatie. Belangrijk om op te merken is ook dat de stoel zelfs als er geen bottoming optreedt
niet zorgt voor een verlaging van de maximale versnelling die de opvarende ondervindt.
In figuur 6.19 is de lengte van de veer-dempercombinatie uitgezet tegen de tijd en ook in deze
figuur is te zien dat bottoming steeds later optreedt bij hogere waarden voor de dempingscon-
stante en uiteindelijk niet meer optreedt als de waarde hoog genoeg is.
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Figuur 6.18: Verticale versnelling van de zitting bij verschillende dempingsconstanten
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Figuur 6.19: Lengte van de veer-dempercombinatie bij verschillende dempingsconstanten
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Figuur 6.20: Amplitudespectrum van de verticale versnelling bij verschillende dempingen

In figuur 6.20 zijn de amplitudespectra voor de verticale versnelling bij de vier verschillende
waarden voor de dempingsconstante weergegeven. In deze figuur is de invloed van de demping
op de eigenfrequenties van het systeem te zien. De eigenfrequenties worden kleiner bij een gro-
tere waarde voor de dempingsconstante en krijgen een kleinere amplitude.
De dempingsconstante blijkt een belangrijke parameter te zijn voor de responsie op de stan-
daardexcitatie. Als de demping te hoog is, dan volgt de responsie de excitatie te sterk en is een
opvarende niet beschermd bij sterke excitaties. Een lage demping verhoogt echter de kans op
bottoming, wat ook weer grote versnelling tot gevolg heeft.
In het model is nu steeds uitgegaan van een constante waarde voor de dempingsconstante. In
werkelijkheid is deze waarde waarschijnlijk niet constant en hangt deze af van de richting en
snelheid van de beweging. Een optie die echter nog overwogen kan worden is het inbouwen van
een extra demping voor de momenten waarop bottoming optreedt om de effecten hiervan op
te kunnen vangen. Deze optie zou ook in het model verwerkt kunnen worden en vervolgens
onderzocht kunnen worden door middel van simulaties.[22]

Lengte van de veer-dempercombinatie Zoals eerder genoemd is de lengte van de veer-
dempercombinatie een belangrijke parameter voor het optreden van bottoming. Bij een lage
veerstijfheid, een lage demping of een grote massa is bijvoorbeeld een grotere lengte nodig om
bottoming te voorkomen dan bij een hoge veerstijfheid, een hoge demping en een kleinere massa.
In het model zijn de eindaanslagen van de veer-dempercombinatie verwerkt als een veer met
een veerstijfheid die meer dan tien keer zo groot is als die van de veer zelf. Zodra de lengte van
de veer-dempercombinatie groter wordt dan diens maximale lengte (bovenste eindaanslag) of
kleiner dan diens minimale lengte (onderste eindaanslag), dan raakt de zitting deze veer. Als
de lengte tussen het minimum en maximum in zit, dan speelt de stijvere veer geen rol.
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De maximale lengte van de veer-dempercombinatie is gesteld op 0,304 meter, de minimale lengte
op 0,233 meter. De maximale variatie in lengte is dus 0,071 meter.
In figuur 6.21 is de verticale versnelling van de zitting bij gelijke excitatie weergegeven voor drie
verschillende minimale lengtes voor de veer-dempercombinatie. De maximale variatie in lengte
wordt groter als de minimale lengte afneemt. Vergroten of verkleinen van de maximale variatie
kan ook door de maximale lengte van de veer-dempercombinatie groter of kleiner te stellen. Er
is echter gekozen voor het variëren van de minimale lengte omdat de maximale lengte ook de
startpositie van de stoel vastlegt en dus de initiële stand van de stoel bëınvloedt.
In de figuur is te zien dat de drie responsieversnellingen samenvallen totdat bottoming optreedt.
Als er geen bottoming op zou treden, dan zou er dus geen verschil zijn tussen de responsies voor
verschillende minimale lengtes voor de veer-dempercombinatie. Logischerwijs treedt bottoming
eerder op als de variatie in lengte die maximaal mogelijk is kleiner wordt, oftewel als de minimale
lengte van de veer-dempercombinatie groter wordt. De versnellingspiek ten gevolge van het
raken van de onderste eindaanslag is in dat geval ook groter. Als bottoming eerder optreedt,
dan wordt het systeem echter ook sterker geremd en is de versnellingspiek ten gevolge van het
raken van de bovenste eindaanslag juist kleiner dan bij een kleinere waarde voor de minimale
lengte van de veer-dempercombinatie.
In figuur 6.22 is de lengte van de veer-dempercombinatie voor de verschillende waarden van de
minimale lengte uitgezet tegen de tijd. Hierbij is de ligging van de onderste aanslag weergegeven
in dezelfde kleur als de bijbehorende grafiek voor het verloop van de lengte. De ligging van de
bovenste aanslag, getekend in zwart, is voor alle drie de gevallen gelijk.
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Figuur 6.21: Verticale versnelling van de zitting bij verschillende veerweglengtes

Zoals uit de figuren 6.21 en 6.22 valt op te maken is het voor het voorkomen van het optreden van
bottoming voordelig om de variatie die mogelijk is in de lengte van de veer-dempercombinatie
groter te maken. Het vergroten van deze lengte heeft verder ook geen invloed op de responsie
van de stoel. Er is echter wel een ander aspect waar rekening mee gehouden moet worden. De
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Figuur 6.22: Lengte van de veer-dempercombinatie bij verschillende veerweglengtes
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ScotSeat is zo ontworpen dat een opvarende zijn voeten op de ondergrond op de boot heeft
staan. Het voordeel hiervan is dat de opvarenden kunnen voelen hoe de boot zich gedraagt.
Zeker voor de bestuurder is dit belangrijk, omdat hij de boot dan beter aanvoelt en daardoor
beter kan besturen.[21] Aanvoelen van de boot kan ook voordelig zijn voor het verminderen
van zeeziekte. Het probleem is echter dat de slag die de stoel kan maken beperkt moet worden
omdat de benen van de opvarenden mee moeten buigen. Te grote hoogteveranderingen leiden
namelijk in eerste instantie tot fysieke vermoeidheid, maar kunnen ook slijtage of zelfs letsel als
gevolg hebben.
In figuur 6.23 is de zakking van de zitting, de verticale verplaatsing ten opzichte van de beginpo-
sitie zonder de verplaatsingen van de boot zelf, weergegeven voor de drie verschillende minimale
lengtes voor de veer-dempercombinatie. De zakking is de verticale verplaatsing die de benen
van de opvarenden ook moeten kunnen opvangen. Bij het bepalen van de benodigde minimale
en maximale lengte van de veer-dempercombinatie moeten dus ook de zakking en de fysieke
beperking die gevormd wordt door het maximale bereik van de benen meegenomen worden.
Kortom, de lengte van de veer-dempercombinatie is een zeer belangrijke parameter omdat deze
bëınvloedt of en wanneer er bottoming ontstaat. Als bottoming optreedt dan kan vergroting van
deze lengte leiden tot een sterke reductie van de belasting van de opvarenden. De mate waarin
deze lengte gevarieerd kan worden is echter beperkt doordat de opvarenden hun voeten aan de
grond hebben en de zakking die de stoel maakt dus ook fysiek mogelijk en ongevaarlijk moet
zijn voor de benen van de opvarenden.

Aanpassingen mogelijk voor een vervangende stoel

De mogelijke aanpassingen die tot nu toe beschreven zijn, zijn allemaal aanpassingen die op de
huidige stoelen toegepast kunnen worden, ofwel door het veranderen van een instelling ofwel
door het uitvoeren van een modificatie. De beschreven aanpassingen hebben betrekking op
parameters die in het model aangepast kunnen worden. Er zijn echter ook enkele aspecten aan
de huidige stoelen die niet ingesteld of gemodificeerd kunnen worden, maar waar wel mogelijk
winst op valt te behalen met betrekking tot het reduceren van de belasting van de opvarenden.
In deze paragraaf worden enkele van deze aspecten genoemd op het gebied van de verende en
dempende werking van de stoel, de geometrie van de stoel, de houding van de opvarende en de
ophanging van de ondergrond waar de stoel op bevestigd is. Deze aspecten zijn niet kwantitatief
onderzocht, maar bieden wel perspectief en aanknopingspunten voor verder onderzoek.

Werking De werking van de huidige stoelen is gebaseerd op de schokdempende werking van
de veer-dempercombinatie in het systeem. Het systeem werkt volledig mechanisch/hydrau-
lisch en heeft geen enkele vorm van aandrijving nodig. De stand en instelling van de veer-
dempercombinatie moeten voorafgaand aan het gebruik van de stoel wel aangepast worden op
de opvarenden. Dit gebeurt echter lang niet altijd omdat het instellen van de ScotSeat, en dan
vooral van de voorspanning, redelijk lastig en tijdrovend is, zeker als de FRISC snel ingezet
moet worden. De hoogte van de zitting wordt wel vaker bijgesteld door de opvarenden.
Een mechanisme dat dit probleem weg zou kunnen nemen is een semi-actieve ophanging van
de stoel.[22] Semi-actieve ophanging bestaat al sinds de jaren 80 en wordt toegepast in de
auto-industrie. In tegenstelling tot bij actieve ophanging, waarbij de rol van de veer- demper-
combinatie volledig is overgenomen door een hydraulische of elektromagnetische schokdemper
die continu bijgestuurd wordt, bestaat een semi-actieve ophanging uit een veer- dempercombi-
natie die eenmalig of continu bijgesteld kan worden. De dempingsconstante kan bijvoorbeeld
aangepast worden door de stand van verschillende kleppen in de demper aan te passen of door de
viscositeit van de dempervloeistof aan te passen met behulp van magnetische deeltjes in de vloei-
stof. De hoogte van de zitting kan aangepast worden door de druk in de veer-dempercombinatie
bij te stellen.
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Bij semi-actieve ophanging kunnen de eigenschappen van de veer-dempercombinatie binnen en-
kele milliseconden automatisch aangepast worden aan de opvarende en aan de belasting die
de boot te verduren krijgt. Hiervoor is wel een wat uitgebreider mechanisme nodig dan in de
huidige stoelen is verwerkt, maar de afmetingen en het gewicht van dit mechanische maken
het geschikt voor gebruik aan boord. In motorfietsen wordt bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt
van semi-actieve ophanging. Een volledig actieve ophanging is groter, zwaarder en prijziger en
daardoor voorlopig nog niet geschikt voor de FRISC.[22]
Uit voorgaande paragrafen is gebleken dat de dempingsconstante en de initiële hoogte van de
stoel belangrijke parameters zijn voor het verminderen van de belasting van de opvarenden.
Het toepassen van semi-actieve ophanging zou dus kunnen leiden tot een verbetering van de
isolerende werking van de stoelen. Het is daarom interessant om de mogelijke gevolgen van
het toepassen van semi-actieve ophanging op de belasting van de opvarenden te onderzoeken.
Daarnaast moet dan onderzocht worden of de FRISC zodanig aangepast kan worden dat het
toepassen van semi-actieve ophanging ook echt mogelijk is, denk hierbij bijvoorbeeld aan het
aanbrengen van een energievoorziening voor de ophanging.

Geometrie Een ander aspect dat mogelijk van invloed is op de isolerende werking van de
stoel is de geometrie van het verende mechanisme. In de huidige stoel is een parallellogramvorm
gebruikt, waardoor de stoel een cirkelvormige beweging beschrijft. De initiële hoogte van de
stoel kan hierbij aangepast worden door de stand van de veer-dempercombinatie aan te passen.
Optimalisatie van de vorm van de beweging die de stoel maakt kan winst opleveren, maar een
belangrijke eerste stap hierin is ook om te bepalen wat de invloed is van de hoek waaronder
de veer-dempercombinatie staat. Het zou voordelig kunnen zijn om de veer-dempercombinatie
meer of juist minder in lijn te zetten met de richting van de resulterende excitatieversnelling.[22]
In het model kan de stand van de veer-dempercombinatie aangepast worden door het onderste
bevestigingspunt te verplaatsen. Hiermee wordt echter ook de maximaal mogelijke zakking van
de stoel bëınvloedt en het effect van het veranderen van de scheefstand kan daardoor niet los van
het effect van het veranderen van de maximale zakking onderzocht worden. Dit is wel mogelijk
als enkele aanpassingen aan het gebruikte model gedaan worden.

Houding opvarende In de vorige paragraaf is ingegaan op het belang van het verschil tussen
de maximale en minimale lengte van de veer-dempercombinatie voor het optreden van bottoming.
Ook is genoemd dat de slag die de stoel maximaal mag maken beperkt is doordat de opvarenden
met hun voeten op de vloer van de boot staan en hun benen dus dezelfde slag moeten kunnen
maken als de stoel. Het is daarom het overwegen waard om de opvarenden met hun voeten op
voetsteunen te zetten die meebewegen met de zitting, zodat grotere veerweglengtes mogelijk
zijn en de kans op bottoming verkleind kan worden. Andere aspecten die meegenomen moeten
worden in deze overweging zijn de kosten en de totale massa van de stoel bij doorvoeren van
deze aanpassing en de gevolgen van het aanbrengen van voetsteunen voor het aanvoelen van
het gedrag van de boot, met name voor de bestuurder. Dit kan namelijk een negatieve invloed
hebben op de manier waarop de bestuurder de FRISC bestuurt.[22]

Ophanging ondergrond Een andere oplossing voor het vergroten van de slag die de stoel
kan maken is het verend opstellen van de ondergrond van de stoelen inclusief de console van de
boot. In figuur 6.24 is een voorbeeld weergegeven van een volledig verend opgestelde cockpit
van de fabrikant Shockwave. Het grote gewicht en de hoge kosten die verbonden zijn aan deze
oplossing zijn echter aspecten die meegenomen moeten worden in de overwegingen, evenals het
feit dat ook in dit geval de bestuurder het gedrag van de boot niet goed aan kan vallen. Deze
oplossing zorgt echter wel voor een sterke reductie van de fysieke belasting van de opvarenden.
Daarnaast heeft de bestuurder op deze manier geen last meer van het feit dat hij beweegt ten
opzichte van de console.[22],[4]
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Figuur 6.24: Shockwave ICE3 suspended cockpit [4]

6.2 Effecten van de verschillende aanpassingen op de responsie
van het systeem

In de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk is een aantal mogelijke instellingen en aanpas-
singen voor de huidige stoelen bekeken. Indien mogelijk is het effect van deze aanpassingen
op de responsie van het systeem ook bestudeerd aan de hand van simulaties met het geschre-
ven model. De aspecten die bekeken zijn, zijn de hoogte van de zitting, de voorspanning van
de veer, de massa van de zitting, de veerstijfheid, de dempingsconstante en de lengte van de
veer-dempercombinatie en aanpassingen die mogelijk zijn voor een eventuele vervanger van de
huidige stoel.
Uit de simulaties die gedaan zijn, is gebleken dat vooral het optreden van bottoming een grote
belasting voor de opvarenden oplevert. Bottoming treedt op als de hoogte van de zitting,
de veerstijfheid of de dempingsconstante niet goed is afgestemd op de lengte van de veer-
dempercombinatie. De voorspanning van de veer is ook een belangrijke parameter voor dit
verschijnsel, want de zitting raakt de onderste aanslag sterker bij een lagere voorspanning,
maar de bovenste aanslag juist weer minder sterk. Het instellen van de huidige stoelen op de
juiste hoogte en voorspanning is daarom heel belangrijk en zou in de praktijk makkelijk en snel
uitvoerbaar moeten zijn.
De veerstijfheid en de dempingsconstante van de veer-dempercombinatie hebben een belangrijke
invloed op de isolerende werking van het systeem. Als de waarden voor deze variabelen aan de
lage kant zijn, dan is de versnelling van de zitting lager dan die van de voet en werkt de stoel
dus schokdempend. Het probleem van een lage veerstijgheid en dempingsconstante is echter
dat daarbij een grotere veerweglengte beschikbaar moet zijn om bottoming te voorkomen, maar
de maximale lengtevariatie van de veer-dempercombinatie is beperkt doordat de benen van een
opvarende de betreffende verplaatsingen ook ondergaan.
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Veranderen van de massa van de zitting blijkt weinig effect te hebben op de responsie van het
systeem, als voor de massa’s realistische waarden worden gekozen. De massa van de zitting is
dan ook relatief klein ten opzichte van de massa van de opvarende.
Naast bovengenoemde aanpassingen is er een aantal aspecten dat veranderd zou kunnen worden
voor een vervangende stoel. Het toepassen van een semi-actieve ophanging, waarbij de dem-
pingsconstante aangepast wordt aan het gewicht van de opstapper en aan de grootte van de
excitatie is hier een voorbeeld van. Dit mechanisme wordt tot nu toe alleen nog in de auto-
industrie toegepast, maar is relatief eenvoudig, klein en goedkoop.
Andere opties zijn het veranderen van de geometrie van de stoel of van alleen de stand van de
veer, het aanbrengen van voetsteunen die meebewegen met de zitting of het volledig geveerd
opstellen van de stoelen en de console.
Volgens huidige plannen, op advies van de werkgroep fysieke belasting FRISC, zal de naviga-
tiesuite aan boord vervangen worden en uitgevoerd worden met joystick -besturing. Joystick -
besturing gebeurt vanaf de armleuningen van de bestuurder, dus is voor deze vorm van besturing
een stoel benodigd met meebewegende armleuningen. Aan boord van de FRISCs van het Korps
Commandotroepen (KCT) is deze navigatiesuite al toegepast en is voor de bestuurder een stoel
gemonteerd die volledig verend is opgesteld. Bij een dergelijke stoel is het nog veel belangrijker
dat er geen bottoming optreedt omdat de bestuurder niet de mogelijkheid heeft om de schok
dan alsnog met zijn benen op te vangen.
Het KCT heeft goede ervaringen met de navigatiesuite en de stoelen aan boord. De overige
stoelen aan boord van de FRISCs van het KCT zijn ook van een ander type, van de firma
Shockwave. In deze stoelen is een ander type veer gebruikt en bij het KCT zijn er nauwelijks
klachten over bottoming. Het concept aan de boord van de FRISCs van het KCT kan echter
niet zomaar overgenomen worden voor de FRISCs van de KM omdat het KCT vooral op bin-
nenwateren opereert en dus met veel lagere excitatieversnellingen te maken krijgt. Over het
functioneren van de Shockwave-stoelen onder de omstandigheden waaronder de ScotSeat-stoelen
nu worden gebruikt is nog weinig bekend.
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Hoofdstuk 7

Conclusies en aanbevelingen
De schokdempende stoelen die gemonteerd zijn aan boord van de Fast Raiding Interception and
Special Forces Crafts (FRISCs) van de Koninklijke Marine bieden de opvarenden van de FRISCs
helaas onvoldoende bescherming tegen de klappen die de boot te verduren krijgt ten gevolge
van golfslag. Zeker de vaste bemanningen van de FRISCs, die veel vaaruren maken, krijgen
daardoor te maken met fysieke klachten, bijvoorbeeld aan rug, nek of knieën. De hoge fysieke
belasting leidt ertoe dat de FRISC verminderd inzetbaar is, zeker als de opvarenden meerdere
uren achter elkaar of in slechte weersomstandigheden aan boord zitten.

Conclusies

Model opstellen Om het functioneren van de stoelen meer kwantitatief te kunnen bestu-
deren en om het effect van het aanpassen van verschillende eigenschappen in beeld te kunnen
brengen is een model opgesteld door de bewegingsvergelijkingen voor het systeem af te leiden
en het model is vervolgens geprogrammeerd in MATLAB, waarbij gebruik is gemaakt van nu-
merieke integratie volgens de methode van Runge-Kutta.
Het mechanisme dat zorgt voor de schokdempende werking is op te vatten als een massa-veer-
dempersysteem. Het mechanisme is geometrisch gezien enigszins ingewikkeld en het systeem
is daardoor niet lineair. Dit maakt het analytisch afleiden van de bewegingsvergelijkingen op
basis van de krachten in het systeem te ingewikkeld. Daarom is de Euler-Lagrangevergelijking
opgesteld voor dit systeem en zijn daarmee de vergelijkingen voor het systeem afgeleid. Deze
methode is gebaseerd op de energie in het systeem in plaats van op de krachten.
In het model is gebruik gemaakt van drie gegeneraliseerde coördinaten, waarmee de positie van
het gehele systeem vastgelegd kan worden. Deze coördinaten zijn de horizontale en verticale
verplaatsing van de voet van de stoel en de hoek die verbindingsstaven tussen de voet en de
zitting van de stoel maken met de voet van de stoel.
Met de stoel zijn versnellingsmetingen uitgevoerd, waarbij de versnellingen van de voet en van
de zitting van de stoel gemeten zijn. De versnellingen van de voet van de stoel zijn daarom
gekozen als input voor het model, waarbij de output dan gevormd wordt door de versnellingen
van de zitting. Het model kan daardoor ook gevalideerd worden aan de hand van de versnel-
lingsmetingen. In de praktijk blijkt het echter lastig om de responsie van het model en de
gemeten responsie op elkaar af te stemmen. De vorm van beide responsies komt uiteindelijk wel
goed overeen.
Hoewel er geen eenduidige voorschriften of richtlijnen zijn voor de maximale versnellingen waar-
aan een mens blootgesteld mag worden, blijkt uit de resultaten van de versnellingsmetingen en
verkregen met het model dat de opvarenden van de FRISCs belastingen te verduren krijgen die
tot letsel kunnen leiden.

Eigenschappen in het model en aanpassingen aan het systeem Het effect van het
veranderen van verschillende eigenschappen van het systeem is onderzocht door bij het aanbie-
den van een standaard versnellingspuls de responsie van het model te bekijken bij variatie van
verschillende parameters in het model. Door de resultaten van deze simulaties met elkaar te
vergelijken kan het effect van het aanpassen van deze parameters zichtbaar gemaakt worden.
De parameters die gevarieerd zijn in het model zijn de hoogte van de zitting, de voorspanning
van de veer, de massa van de zitting, de veerstijfheid, de dempingsconstante en de lengte van
de veer-dempercombinatie. Daarna is nog gekeken naar aanpassingen die mogelijk zijn voor een
eventuele vervanger van de huidige stoel.
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Uit de simulaties die gedaan zijn, is gebleken dat vooral het optreden van bottoming, het berei-
ken van de minimale lengte van de veer-dempercombinatie in het massa-veer-dempersysteem,
een grote belasting voor de opvarenden oplevert. Bottoming treedt op als de hoogte van de
zitting, de veerstijfheid of de dempingsconstante niet goed is afgestemd op de lengte van de
veer-dempercombinatie.
Ook de voorspanning van de veer bëınvloedt de grootte van de versnellingspiek bij het raken
van een eindaanslag. Bij een lagere voorspanning ontstaat een grotere versnellingspiek bij het
raken van de onderste aanslag, maar juist een kleinere piek bij de bovenste aanslag. De voor-
spanning en de initiële hoogte van de zitting kunnen ingesteld worden op de huidige stoelen en
uit simulaties blijkt dat dit dus ook belangrijk is om de kans op bottoming te verkleinen.

De veerstijfheid en de dempingsconstante van de veer-dempercombinatie blijken een belang-
rijke invloed te hebben op de isolerende werking van het systeem. Als de waarden voor deze
variabelen aan de lage kant zijn, dan is de versnelling van de zitting lager dan die van de voet en
werkt het systeem dus isolerend. Een lage waarde voor de veerstijfheid en dempingsconstante
leidt er echter wel toe dat een grotere veerweglengte beschikbaar moet zijn om bottoming te
voorkomen. De maximale lengtevariatie van de veer-dempercombinatie is echter beperkt door-
dat de opvarenden van de FRISCs met hun voeten op de ondergrond staan als ze op de huidige
stoelen zitten.
Variatie van de massa van de zitting blijkt weinig effect te hebben op de responsie van het
systeem, als voor de massa’s realistische waarden worden gekozen. De massa van de zitting is
dan ook relatief klein ten opzichte van de massa van de opvarende.
De massa, veerstijfheid en dempingsconstante van het systeem bëınvloeden de ligging van de
eigenfrequenties van het systeem. Voor het verbeteren van de schokdempendende werking van
de stoel is het cruciaal om de ligging van deze eigenfrequenties te vergelijken met de frequenties
van de excitatieversnellingen ten gevolge van golfslag. Als deze frequenties te dicht bij elkaar
liggen, dan veroorzaakt de excitatieversnelling een opslingering van het systeem, waardoor de
isolerende werking van de stoel gecompromitteerd wordt. Naast het afstemmen van de veerweg-
lengte op de massa, veerstijfheid en dempingsconstante van het systeem is het dus ook cruciaal
om door afstemming van de massa, veerstijfheid en dempingsconstante de ligging van de eigen-
frequenties van het systeem positief te bëınvloeden, oftewel te zorgen dat deze ver weg van de
frequenties van de excitatieversnellingen komen te liggen.

Naast aanpassingen aan de stoel die met het model bestudeerd kunnen worden is ook kort
gekeken naar eventuele aanpassingen voor een vervanger van de huidige stoel. Hierbij zijn semi-
actieve ophanging en ophanging waarbij de opvarende in zijn geheel of zelfs inclusief console
geveerd is ten opzichte van de boot gevonden als aanpassingen die een positieve bijdrage zouden
kunnen leveren aan het verminderen van de fysieke belasting van de opvarenden.

Aanbevelingen

Tijdens het onderzoek zijn enkele punten naar voren gekomen die meer nadruk moeten krijgen
in het verbeteringsproces voor de huidige stoelen. Daarnaast zijn enkele gebieden gëıdentificeerd
waarvan het aan te raden is deze nader onderzoeken om meer inzicht te krijgen in de mogelijk-
heden tot het verminderen van de fysieke belasting van de opvarenden.

Om het opgestelde model bruikbaar te maken voor betrouwbare voorspellingen van de ver-
snellingen die opvarenden ondervinden is het nodig om de karakteristieken van de gemonteerde
veer-dempercombinatie nauwkeurig te bepalen over de gehele weg die deze af kan leggen. De
relaties tussen de verplaatsing en snelheid enerzijds en de veerstijfheid en dempingsconstante

72



anderzijds kunnen dan waarheidsgetrouw in het model gevoegd worden. Het bepalen van het
gedrag van de stoel bij de eindaanslagen, waaronder de eindveerstijfheid, kan ook bijdragen aan
de betrouwbaarheid van het model.
Daarnaast valt het aan te bevelen om de verschillende lengtes en massa’s van het stoelmecha-
nisme nauwkeuriger op te meten. De verhoudingen tussen de lengtes bëınvloeden namelijk de
beweging die de zitting van de stoel beschrijft en kunnen daardoor de resultaten van de simu-
laties bëınvloeden.

Verder is het belangrijk om verschillende opties voor verbetering van de stoel verder te on-
derzoeken. Naast het vervangen van de veer of demper in de stoel, zou het toevoegen van een
demper of een soort bumper bij de eindaanslagen van de veer-dempercombinatie een belangrijke
bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de gevolgen van bottoming. Dit is daarom een
optie die het waard is om nader onderzocht te worden.
Ook is het aan te raden om te kijken naar meer ingrijpende aanpassingen, zoals het toepassen
van semi-actieve ophanging of het volledig verend opstellen van de opvarenden inclusief de con-
sole.

Een aanbeveling van meer praktische aard is dat het belangrijk is om stil te staan bij het
gebruiksgemak van de stoel. Het moet duidelijk zijn voor de opvarenden hoe een stoel gebruikt
moeten worden. Als er instellingen aan de stoel mogelijk zijn, dus als de stoel aangepast kan
worden aan de diegene die erop zit en de omstandigheden waaronder deze gaat varen, dan moet
eenduidig zijn hoe de stoel ingesteld moet worden. Maar belangrijker nog is dat de instellingen
snel en eenvoudig aangepast kunnen worden, opdat ook in operationele situaties de stoel goed
ingesteld kan worden zodat de opvarenden zo min mogelijk belast worden.

Ten slotte is het belangrijk om duidelijkere voorschriften en richtlijnen te verwerven of op
te stellen voor de maximale versnellingen waaraan mensen blootgesteld mogen worden. De in-
ternationale ontwikkelingen op het gebied van regelgeving omtrent blootstelling aan schokken
moeten daarom gevolgd worden. Het is daarnaast ook aan te bevelen om onderzoek te doen
naar het effect van versnellingen in verschillende groottes en richtingen op het menselijk lichaam
bij incidentele en bij herhaalde blootstelling.
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Bijlage A

Theorie

A.1 Bewegingsvergelijkingen

Om een systeem van massa’s, dat aan bepaalde krachten onderhevig is, te kunnen analyseren,
worden de bewegingsvergelijkingen voor dat systeem opgesteld. Hiermee kan berekend worden
welke bewegingen de verschillende massa’s binnen het systeem maken. Meestal kan de versnel-
ling van een massa direct uit de bewegingsvergelijkingen berekend worden en worden snelheid
en verplaatsing vervolgens verkregen door middel van integratie.

Lagrangiaanse mechanica

In de mechanica zoals die aangeleerd wordt in het voortgezet onderwijs en aan het begin van het
bacheloronderwijs staan de wetten van Newton centraal. Bij het beschrijven van bewegingen
draait het dan om de krachten die de versnelling van een voorwerp veroorzaken. Als een voor-
werp geen rechtlijnige baan beschrijft, dan moeten de krachten die het voorwerp van richting
veranderen expliciet worden meegenomen. Als een massa bijvoorbeeld een verbinding heeft, zo-
als een scharnier, dan moeten de verbindingskrachten worden meegenomen in de afleiding van
de bewegingsvergelijkingen. Verbindingskrachten zijn echter meestal niet constant van grootte
en richting. Voor complexe mechanismen is het daarom lastig om de bewegingsvergelijkingen te
verkrijgen met behulp van een ’free-body-diagram’ en het toepassen van de wetten van Newton
op de gëıdentificeerde krachten. De verschillende krachten zijn moeilijk te beschrijven of te
identificeren en vergelijkingen worden daardoor heel uitgebreid en daarmee ook onduidelijk.[12]
In de Newtoniaanse mechanica worden meestal Cartesische coördinaten gebruikt om locaties of
richtingen aan te geven. Dit leidt tot ingewikkelde vergelijkingen als een beweging niet recht-
lijnig is. Het is daarom overzichtelijker om een andere methode te gebruiken voor bewegingen
die beperkt en daardoor niet-lineair zijn, zoals bijvoorbeeld een slingerbeweging.[7]
Joseph-Louis Lagrange (1736-1813) heeft hier een methode voor bedacht die uitgaat van de
energie en het potentiaalveld voor de krachten in een systeem. Bij elke kracht in het systeem
wordt daarom de arbeid of de virtuele arbeid bepaald (virtueel omdat de verplaatsingen waar-
mee gerekend wordt niet daadwerkelijk hoeven op te treden).[7] Deze methode kan op veel
verschillende gebieden binnen de fysica worden toegepast, maar in dit verslag staat het massa-
veer-dempersysteem centraal. De focus ligt daarom op de bewegingen binnen het systeem. De
methode van Lagrange is eigenlijk een uitbreiding van de vergelijking die Leonhard Euler (1707-
1783) eerder al had afgeleid.
De methode werkt met gegeneraliseerde coördinaten die zelf gekozen kunnen worden, zodat
bijvoorbeeld handige coördinaten voor een geometrisch ingewikkeld systeem kunnen worden ge-
bruikt. De gegeneraliseerde coördinaten moeten de positie van een massa volledig beschrijven.[7]
Het aantal coördinaten moet daarom gelijk zijn aan het aantal graden van vrijheid van de massa.
Meestal is het wenselijk om coördinaten te kiezen die onafhankelijk van elkaar zijn, omdat dat
eenvoudiger vergelijkingen oplevert.[12]

Euler-vergelijking

De Euler-vergelijking vormt de basis voor de Lagrangiaanse mechanica. Voor het opstellen van
de Euler-vergelijking wordt de integraal van de potentiaalfunctie voor een systeem beschouwd.
De potentiaalfunctie (F) voor een systeem geeft een functie voor het gedrag van dit systeem in
de tijd. De functie hangt af van de tijd (t), de positie (qj(t)) van de massa’s (j) in het systeem
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op elk tijdstip (t) en de bijbehorende snelheden (q̇j(t)). De integraal van deze functie (I) ziet
er dus uit zoals vergelijking A.1.[23]

I =

∫
⊔∈

⊔∞

F(⊔,∐, ∐̇)⌈⊔ (A.1)

Het doel van de Euler-vergelijking is om een functie voor q(t) te vinden die voldoet aan de
randvoorwaarden (bij t = t1 en t = t2) en die een extreme waarde oplevert voor de integraal I.
De integraal van de potentiaalfunctie moet geminimaliseerd worden omdat een systeem altijd
de weg van de minste weerstand volgt. q(t) is de functie die deze weg weer moet geven.
Om de functie q(t) te vinden wordt eerst een familie van functies φ(t) opgesteld, weergegeven
in vergelijking A.2. De functie η(t) is een willekeurige functie die continu differentieerbaar is
en die een waarde van 0 heeft op de grenzen van de integraal (η(t1) = η(t2) = 0). De factor
ǫ is onafhankelijk van de tijd, dus vergelijking A.3 geldt voor de afgeleide van φ(t). Voor de
integraal I als functie van ǫ geldt dan vergelijking A.4.[23]

φ(t) = q(t) + ǫη(t) (A.2)

φ̇(t) = q̇(t) + ǫη̇(t) (A.3)

I(ǫ) =

∫ t2

t1

F (t, q(t) + ǫη(t), q̇(t) + ǫη̇(t))dt (A.4)

q(t) is de functie waarvoor de integraal een extreme waarde heeft. Bij een maximum of mini-
mum voor I moet dus gelden dat ǫ gelijk is aan 0, evenals de afgeleide van I.
Als aangenomen wordt dat differentiëren binnen de integraal mag gebeuren, dan kan via verge-
lijking A.5 en A.6 vergelijking A.7 verkregen worden voor de afgeleide van I naar ǫ.[23]

dI
dǫ

=
d

dǫ

∫ t2

t1

F (t, q(t) + ǫη(t), q̇(t) + ǫη̇(t))dt (A.5)

∂t

∂ǫ
= 0 en

∂(q(t) + ǫη(t))

∂ǫ
= η(t) en

∂(q̇(t) + ǫη̇(t))

∂ǫ
= η̇(t) (A.6)

dI
dǫ

=

∫ t2

t1

(
∂F

∂t

∂t

∂ǫ
+

∂F

∂(q(t) + ǫη(t))

∂(q(t) + ǫη(t))

∂ǫ
+

∂F

∂(q̇(t) + ǫη̇(t))

∂(q̇(t) + ǫη̇(t))

∂ǫ

)
dt

=

∫ t2

t1

(
∂F

∂q(t)
η(t) +

∂F

∂q̇(t)
η̇(t)

)
dt (A.7)

De laatste term van vergelijking A.7 kan herschreven worden door middel van partiële integratie,
zoals gedaan is in vergelijking A.8. Op deze manier kan de term η̇(t) omgeschreven worden naar
η(t), zodat deze term in beide termen van vergelijking A.7 voorkomt. De afgeleide van integraal
I krijgt dan de vorm van vergelijking A.9.[23]

∫ t2

t1

∂F

∂q̇(t)
η̇(t)dt =

[
η(t)

∂F

∂q̇(t)

]t2

t1

−
∫ t2

t1

η(t)
d

dt

(
∂F

∂q̇(t)

)

= −
∫ t2

t1

η(t)
d

dt

(
∂F

∂q̇(t)

)
dt (A.8)

dI
dǫ

=

∫ t2

t1

η(t)

[
∂F

∂q(t)
− d

dx

(
∂F

∂q̇(t)

)]
dt = 0 (A.9)

Omdat η(t) een willekeurige functie is, moet de term tussen vierkante haken in vergelijking A.9
gelijk zijn aan 0 om de extreme waarde van I te kunnen vinden. Vergelijking A.10 moet dus
gelden om de functie q(t) te vinden waarvoor de integraal van de potentiaalfunctie F minimaal
is. Vergelijking A.10 wordt de Euler-vergelijking genoemd voor de integraal I.[23]

d

dt

(
∂F

∂q̇(t)

)
− ∂F

∂q(t)
= 0 (A.10)
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Euler-Lagrangevergelijking

Lagrange heeft de Euler-vergelijking gebruikt om een vergelijking op te stellen om mechanische
systemen te kunnen analyseren. Dit heeft hij gedaan door een potentiaalfunctie op te stellen die
specifiek voor mechanische systemen geldt en door deze te gebruiken in de Euler-vergelijking.
Deze potentiaalfunctie wordt de Lagrangiaan genoemd. Lagrange heeft deze functie gevonden
door de integraal van vergelijking A.11 te minimaliseren voor mechanische systemen. De La-
grangiaan die hij hiermee verkreeg is gegeven in vergelijking A.12. Door de Lagrangiaan in
te vullen als potentiaalfunctie in de Euler-vergelijking, ontstaat de uitdrukking die de Euler-
Lagrangevergelijking wordt genoemd, weergegeven in vergelijking A.13. Met deze functie kun-
nen de bewegingsvergelijkingen voor een ingewikkeld mechanisch systeem gemakkelijker verkre-
gen worden dan met de wetten van Newton zou kunnen.

I =

∫
L(t, q, q̇) (A.11)

L = Ekin − Epot (A.12)

d

dt

(
∂L
∂q̇j

)
− ∂L

∂qj
= 0 (A.13)

De Euler-Lagrangevergelijking is ideaal om de bewegingsvergelijkingen op te stellen voor bijvoor-
beeld een ingewikkeld massa-veer-dempersysteem, bijvoorbeeld met een groot aantal elementen
of een complexe geometrie. Op deze manier hoeven namelijk niet alle krachten op alle massa’s
apart gëıdentificeerd en beschreven te worden.
De Lagrangiaan bestaat uit twee termen, de kinetische energie (Ekin, ook wel aangeduid als T )
en de potentiële energie (Epot, ook wel aangeduid als U) van het systeem.
In een massa-veersysteem is de kinetische energie afhankelijk van de aanwezige massa’s en
hun snelheden en is de potentiële energie afhankelijk van de massa’s en hun positie in het
zwaartekrachtveld en van de vervormingsenergie van de aanwezige veren, zoals weergegeven in
vergelijking A.14. In deze vergelijkingen is qj de verplaatsing j van een massa in een bepaalde
richting en is q̇j dus de snelheid van die massa. hj is de initiële positie in het zwaartekrachtveld
per massa en l en l0 zijn de momentane lengte van een veer in het systeem en diens lengte in
ontspannen toestand.

Ekin =
∑

j

1

2
Mj q̇

2
j Epot =

∑

j

Mjg(hj + qj) +
∑

j

1

2
kj(l − l0)

2 (A.14)

Door de kinetische en potentiële energie van een systeem, uitgedrukt in de gewenste gegenerali-
seerde coördinaten in te vullen in de Lagrangiaan en vervolgens in de Euler-Lagrangevergelijking,
kunnen de bewegingsvergelijkingen voor dat systeem verkregen worden.

Als er externe krachten op het systeem werken, dan moet vergelijking A.13 uitgebreid wor-
den naar vergelijking A.15. W is hier de arbeid geleverd door de verschillende krachten op het
systeem, zoals weergegeven in vergelijking A.16. De arbeid is afhankelijk van de krachten op
het systeem (Fk) en de afgelegde weg van de massa waar de kracht op werkt in de richting van
deze kracht (xk, uitgedrukt in de gegeneraliseerde coördinaten).[12]

d

dt

(
∂L
∂q̇j

)
− ∂L

∂qj
=

∂W

∂qj
(A.15)

W =
∑

k

Fkxk(q1, q2, ...qN ) (A.16)
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Rayleigh dissipatiefunctie

In een massa-veer-dempersysteem heeft de demper, naast de veer, de massa’s en de externe
krachten, ook invloed op de dynamica van het systeem. Hierbij spelen wrijvingskrachten een
rol. De wrijvingskracht in de demper is afhankelijk van de snelheid van de indrukking van
de demper en is dus geen conservatieve kracht. De invloed van een demper kan daardoor
niet in een potentiaalfunctie gevat worden, dus als er een demper in een massa-veersysteem
aanwezig is, dan moet de Euler-Lagrangevergelijking uitgebreid worden met een term voor de
niet-conservatieve krachten. Deze term is te vinden met de Rayleigh dissipatiefunctie.[15] Deze
functie is toepasbaar voor krachten die evenredig zijn met de snelheid van een massa en die
weerstand bieden tegen de betreffende beweging. Het systeem verliest energie door dit soort
krachten, die daarom ook wel aangeduid worden als dissipatieve krachten.[15]
Stel dat er drie dissipatieve krachten op een systeem werken (in de richtingen x, y en z),
dan kan de virtuele arbeid die door deze krachten verricht wordt opgeschreven worden met
gebruikmaking van de (virtuele) verplaatsingen in de richtingen van deze krachten. Op deze
manier zijn in vergelijking A.17 drie krachten gedefinieerd, waarmee vervolgens in vergelijking
A.18 de (virtuele) arbeid is berekend.[15]

Fxi
= −cxẋi Fyi = −cyi ẏi Fzi = −czi żi (A.17)

∑

i

Fiδri =
∑

i

(Fxi
δxi + Fyiδyi + Fziδzi)

= −
∑

i

(cxi
ẋiδxi + cyi ẏiδyi + czi żiδzi) (A.18)

De variabele r is afhankelijk van de eerder gekozen gegeneraliseerde coördinaten en kan geschre-
ven worden volgens vergelijking A.19. Met behulp van deze vergelijking kan vergelijking A.18
herschreven worden naar vergelijking A.20.[15]

δri =
∑

k

∂ri
∂qk

δqk =
∑

k

∂ṙi
∂q̇k

δqk (A.19)

∑

i

Fiδri = −
∑

k

[
∑

i

(
cxi

ẋi
∂ẋi
∂q̇k

+ cyi ẏi
∂ẏi
∂q̇k

+ czi żi
∂ṙ

∂q̇k

)]
δqk

= −
∑

k

[
∑

i

1

2

∂

∂q̇k
(cxi

ẋi
2 + cyi ẏi

2 + czi żi
2)

]
δqk = −

∑

k

∂F

∂q̇k
δqk (A.20)

Hierin geldt vergelijking A.21 voor de functie F.

F =
∑

i

1

2
(cxi

ẋ2i + cyi ẏ
2
i + czi ż

2
i ) (A.21)

Voor de virtuele arbeid, verricht door de dissipatieve krachten, geldt dan vergelijking A.22.
Als deze vergelijking partieel wordt afgeleid naar de gegeneraliseerde coördinaten, ontstaat
vergelijking A.23. Deze vergelijking kan in de Euler-Lagrangevergelijking (vergelijking A.15)
ingevuld worden.[15]

δW =
∑

i

Fiδri = −
∑

k

∂F

∂q̇k
δqk (A.22)

∂W

∂qk
= −

∑

k

∂F

∂q̇k
(A.23)
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In de toegepaste definitie van de krachten in vergelijking A.17 wordt er vanuit gegaan dat de
beweging van een massa geen dissipatieve krachten veroorzaakt op andere massa’s. Dit is een
onnodige beperking in de vergelijking, dus is een meer algemene vorm nodig voor de functie F
(vergelijking A.21). Deze algemene vergelijking voor F is weergegeven in vergelijking A.24.[15]

F =
1

2

∑

r

∑

s

crsq̇r q̇s (A.24)

In een massa-veer-dempersysteem waarin maar één demper aanwezig is, kan de functie voor F
geschreven worden als vergelijking A.25. l̇demper is hier de lengteverandering van de demper per
tijdseenheid. Ook deze variabele moet uitgedrukt worden in de generaliseerde coördinaten.
De functie heeft hier de naam R gekregen om verwarring te voorkomen met functies voor
de krachten in systeem. Deze vorm van de Rayleigh dissipatiefunctie is in dit verslag steeds
gebruikt. De uiteindelijke vorm van de Euler-Lagrangevergelijking, waarin de term voor de
dissipatieve krachten is meegenomen, is gegeven in vergelijking A.26. De dissipatieterm moet
hier positief genomen worden omdat dissipatie gelijk staat aan negatieve arbeid, zoals blijkt uit
vergelijking A.22 en A.23.

R =
1

2
cl̇2demper (A.25)

d

dt

(
∂L
∂q̇j

)
− ∂L

∂qj
+

∂R

∂q̇j
=

∂W

∂qj
(A.26)

A.2 Numerieke integratiemethoden

Problemen in de mechanica zijn te beschrijven in de vorm van differentiaalvergelijkingen. Voor
heel simpele gevallen zijn differentiaalvergelijkingen analytisch op te lossen, maar een construc-
tie is snel te uitgebreid en te ingewikkeld om deze met een eenvoudige differentiaalvergelijking
te kunnen beschrijven. Voor het oplossen van de meeste problemen worden daarom numerieke
integratiemethoden gebruikt.
In het geval van een differentiaalvergelijking van een hogere orde moet er meerdere keren
gëıntegreerd worden om de gewenste waarde te verkrijgen. Om een dergelijk geval toch in
één stap te integreren, wordt de differentiaalvergelijking geschreven als een stelsel eerste orde
differentiaalvergelijkingen. Die vergelijkingen kunnen dan gelijktijdig gëıntegreerd worden.
Om een tweede orde systeem - een differentiaalvergelijking waarin q̈, q̇ en q voorkomen - te
schrijven als een stelsel eerste orde differentiaalvergelijkingen, kunnen twee vectoren gedefi-

nieerd worden, waarbij de eerste vector (Y ) bestaat uit q en q̇ en de tweede vector (Ẏ ) de
afgeleide is van de eerste. Deze twee vectoren staan weergegeven in vergelijking A.27 voor drie
gegeneraliseerde coördinaten.

Y =




q1
q2
q3
q̇1
q̇2
q̇3




en Ẏ =




q̇1
q̇2
q̇3
q̈1
q̈2
q̈3




(A.27)

Om numeriek te kunnen integreren is ofwel een functievoorschrift ofwel een dataset voor de
afgeleide van de gewenste variabele of vector van variabelen nodig. In het geval van een functie-
voorschrift kunnen de tijdstippen waarvoor de variabele berekend moet worden in het voorschrift
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ingevuld worden om de afgeleide te verkrijgen. In het geval van een dataset wordt gebruik ge-
maakt van lineaire interpolatie om de afgeleide waarden te vinden bij tijdstippen die niet overeen
komen met die van de dataset zelf. De functie of dataset voor de afgeleide waarden wordt in het
vervolg aangeduid met F (t, Y ), zoals weergegeven in vergelijking A.28. Hierin is Y de gewenste
vector van variabelen en geeft F (t, Y ) de functie om de afgeleide van Y , die weer afhangt van t
en Y , te bepalen.

dY

dt
= F (t, Y ) (A.28)

In dit verslag wordt gebruik gemaakt van expliciet rekenen bij numerieke integratie, dus inte-
greren bestaat uit het bepalen van de volgende numerieke waarde van een variabele op basis
van reeds bekende waarden en afgeleide waarden.
Zowel bij een functie als bij een dataset wordt gewerkt met een tijdstap (h). De grootte van
de tijdstap bepaalt in hoeveel stappen het gewenste tijdsinterval doorlopen wordt. Over het
algemeen geldt dat bij een kleinere tijdstap de uitkomst van de integratie nauwkeuriger wordt,
maar de rekentijd langer.

In dit verslag zijn in eerste instantie drie verschillende numerieke integratiemethoden gebruikt,
waarna gekozen is voor de methode die de nauwkeurigste uitkomsten opleverde. Bij alle drie
de methoden worden waarden voor Y berekend aan de hand van voorgaande waarden voor Y
en de bijbehorende afgeleiden. Kort gezegd wordt een nieuwe waarde voor Y berekend door
de afgeleide in het voorgaande punt te berekenen, deze te vermenigvuldigen met de gekozen
tijdstap en dit dan op te tellen bij de waarde voor Y in het vorige punt.
De drie methoden die gebruikt zijn, zijn de methode van Euler, de methode van Heun en de
methode van Runge-Kutta (vierde orde). De laatste twee methoden zijn gebaseerd op de me-
thode van Euler, maar zijn iets uitgebreider en daardoor nauwkeuriger bij gebruik van dezelfde
tijdstap. Bij de methode van Euler wordt de berekening van de nieuwe waarde voor Y geba-
seerd op één voorgaande waarde. Bij de methoden van Heun en Runge-Kutta worden meerdere
voorgaande waarden meegenomen in de berekening.

Methode van Euler

De vergelijkingen die gebruikt worden voor de methode van Euler zijn weergegeven in vergelij-
king A.29 en A.30. In vergelijking A.29 wordt de afgeleide in het laatst bekende punt voor Y
(Yi) berekend en vermenigvuldigd met de tijdstap (h). De nieuwe waarde voor Y (Yi+1) wordt
vervolgens verkregen door de waarde voor K (uit vergelijking A.29) op te tellen bij de oude
waarde voor Y , zoals weergegeven in vergelijking A.30.

K = hF (ti, Yi) (A.29)

Yi+1 = Yi +K (A.30)

De methode van Euler is alleen nauwkeurig als het tijdsinterval in een groot aantal stappen
doorlopen wordt. Als de tijdstap te groot wordt, wordt de fout van de berekende Y ten opzichte
van de daadwerkelijke waarden steeds groter en wordt de berekening dus steeds onnauwkeuriger.
Deze methode wordt daarom alleen nog in paragraaf A.4 toegepast om de verschillen tussen
de resultaten van de drie integratiemethoden voor hetzelfde probleem te laten zien. Voor het
onderzoek is een andere methode gebruikt.

Methode van Heun

Bij de methode van Heun wordt naast de afgeleide op het laatst bekende punt ook de afgeleide
op het punt dat berekend wordt meegenomen. In vergelijking A.31 en A.32 worden deze beide
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afgeleiden berekend en vermenigvuldig met de tijdstap. De nieuwe waarde voor Y ontstaat door
het gemiddelde van deze twee waarden (K1 en K2) op te tellen bij de oude waarde voor Y , zoals
weergegeven in vergelijking A.33. De term K1 wordt ook wel de predictor genoemd, omdat deze
term in eerste instantie al gebruikt wordt voor het voorspellen van de volgende waarde voor q.
De tweede term (K2) wordt ook wel de corrector genoemd, omdat met deze term de predictor
bijgesteld wordt opdat de geschatte waarde voor Yi+1 nauwkeuriger wordt.

K1 = hF (ti, Yi) (A.31)

K2 = hF (ti + h, Yi +K1) (A.32)

Yi+1 = Yi +
1

2
(K1 +K2) (A.33)

Ook deze methode wordt in paragraaf A.4 toegepast op een voorbeeld. Hieruit zal blijken dat
de methode van Heun bij gelijke tijdstap nauwkeuriger is dan de methode van Euler. Dit is te
verklaren uit het feit dat voor de methode van Heun een extra meetpunt wordt meegenomen in
de berekening.

Methode van Runge-Kutta (vierde orde)

De methode van Runge-Kutta is vergelijkbaar met de methode van Heun, alleen worden er
vier termen gebruikt om de volgende waarde voor Y te berekenen, in plaats van twee. In deze
methode wordt namelijk ook de gecorrigeerde afgeleide op een halve tijdstap meegenomen. In
vergelijking A.34, A.35, A.36 en A.37 is weergegeven hoe deze vier termen gedefinieerd zijn. In
vergelijking A.38 wordt vervolgens de nieuwe waarde voor Y berekend op basis van deze vier
termen. Deze methode is van de vierde orde, omdat er vier termen gebruikt worden om de
volgende waarde voor Y te berekenen. Dit impliceert dat er ook Runge-Kutta methoden van
andere ordes bestaan, maar die worden verder niet behandeld omdat deze methode al voldoende
nauwkeurige resultaten oplevert. Dit is daarom ook de methode die in de rest van het verslag
is toegepast. In paragraaf A.4 worden de drie genoemde numerieke integratiemethoden met
elkaar vergeleken aan de hand van een voorbeeld.

K1 = hF (ti, Yi) (A.34)

K2 = hF (ti +
1

2
h, Yi +

1

2
K1) (A.35)

K3 = hF (ti +
1

2
h, Yi +

1

2
K2) (A.36)

K4 = hF (ti + h, Yi +K3) (A.37)

qYi+1 = Yi +
1

6
(K1 + 2K2 + 2K3 +K4) (A.38)

A.3 Fourieranalyse

De Fourieranalyse van een signaal begint met het opstellen van een Fourierreeks voor de dataset
of het functievoorschrift van dat signaal. De coëfficiënten die gevonden zijn in de Fourierreeks
kunnen vervolgens gebruikt worden om een amplitudespectrum te tekenen. Onderstaand is
beschreven hoe een Fourierreeks en een amplitudespectrum voor een datareeks verkregen kunnen
worden.

Fourierreeks

Met een Fourierreeks kan een periodieke functie benaderd worden door deze uit te drukken in
een lineaire combinatie van standaardfuncties.[6] Omdat in dit geval gezocht wordt naar fre-
quenties, wordt de functie uitgedrukt in harmonische functies, oftewel sinus- en cosinusfuncties.
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De algemene vorm van een Fourierreeks voor een functie Y (t) in sinus- en cosinusfuncties is
weergegeven in vergelijking A.39. Omdat het een benadering van Y (t) betreft, krijgt de reeks
de naam Ỹ (t).

Ỹ (t) = A0 +
K∑

k=1

(Ak cos(ωkt) +Bk sin(ωkt)) met ωk = k
2π

T
(A.39)

Een functie en de bijbehorende Fourierreeks zijn niet precies hetzelfde, tenzij de Fourierreeks
uit oneindig veel termen bestaat (of de functie die benaderd wordt zelf een harmonische functie
is), en daarom bestaat er een uitdrukking die het verschil tussen de functie en diens benadering
weergeeft. Deze uitdrukking wordt het residu genoemd. De uitdrukking voor het residu staat
in vergelijking A.40.[6]

R =
1

2

∫ T

t=0
(Ỹ − Y )

2
dt (A.40)

Bepalen van de coëfficiënten

Om de coëfficiënten A0, Ak en Bk te bepalen wordt het residu geminimaliseerd, dus de afge-
leiden van het residu naar de drie coëfficiënten worden 0 gesteld. Een zo klein mogelijk residu
leidt namelijk tot de beste benadering van een functie met een Fourierreeks.

Bepalen van A0 Als het residu afgeleid wordt naar A0 en de afgeleide vervolgens 0 gesteld
wordt, ontstaat vergelijking A.41.

∂R
∂A0

=

∫ T

t=0
(Ỹ − Y )

∂Ỹ

∂A0
dt = 0 dus

∫ T

t=0
Ỹ dt =

∫ T

t=0
Y dt (A.41)

Invullen van vergelijking A.39 in te vullen in vergelijking A.41 geeft vervolgens vergelijking
A.42.

A0

∫ T

t=0
dt+

∑

k

(
Ak

∫ T

t=0
cos(ωkt) dt+Bk

∫ T

t=0
sin(ωkt) dt

)
=

∫ T

t=0
Y dt (A.42)

Door nu een substitutie uit te voeren voor ωkt en door enkele integralen op te lossen, zoals
onderstaand weergegeven, kan vergelijking A.42 anders geschreven worden.

φ = ωkt dus
dφ

dt
= ωk en dt =

1

ωk

dφ

Hierdoor gelden de volgende vergelijkingen;

∫ T

t=0
cos(ωkt) dt =

1

ωk

∫ k2π

φ=0
cos(φ)dφ en

∫ T

t=0
sin(ωkt) dt =

1

ωk

∫ k2π

φ=0
sin(φ)dφ

De integraal van de sinus en de cosinus over een geheel aantal perioden (k2π) is gelijk aan 0
omdat de evenwichtsstand 0 is en de positieve en negatieve waarden elkaar dus opheffen over
een gehele periode. Daarnaast geldt dat de integraal van de tijdstap over één periode gelijk is
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aan de periodetijd T (oftewel:
∫ T

t=0 dt = T ). Met deze vereenvoudigingen ontstaat uiteindelijk
vergelijking A.43 voor de coëfficiënt A0.

A0 =
1

T

∫ T

t=0
Y (t) dt (A.43)

Als Y een discrete functie is, of bijvoorbeeld een dataset van tijdssamples, dan verandert de
integraal van vergelijking A.43 in een sommatie over het aantal bekende waarden (N), waarbij
dt verandert in ∆t (de tijdstap). Voor A0 geldt dan vergelijking A.44. De periodetijd T is
namelijk gelijk aan het product van het aantal bekende waarden en de tijdstap (T = N∆t).

A0 =
∆t

T

N−1∑

i=0

Yi =
1

N

N−1∑

i=0

Yi (A.44)

Bepalen van Ak Vervolgens wordt het residu afgeleid naar Ak om via dezelfde methode als
voor A0 de vergelijking voor Ak te verkrijgen. De uitdrukking voor de afgeleide naar Ak staat
in vergelijking A.45. Uit deze vergelijking volgt vergelijking A.46.

∂R
∂Ak

=

∫ T

t=0
(Ỹ − Y )

∂Ỹ

∂Ak

dt = 0waarin geldt
∂Ỹ

∂Ak

= cos(ωkt) (A.45)

∫ T

t=0
Y

∂Ỹ

∂Ak

dt =

∫ T

t=0
Ỹ

∂Ỹ

∂Ak

dtdus geldt

∫ T

t=0
Y cos(ωkt) dt =

∫ T

t=0
Ỹ cos(ωkt) dt (A.46)

Als vergelijking A.39 nu in vergelijking A.46 wordt gesubstitueerd, ontstaat net zoals in ver-
gelijking A.42 een uitdrukking met integralen die vereenvoudigd kunnen worden. Deze vereen-
voudigingen zijn onderstaand weergegeven.

A0

∫ T

t=0
cos(ωkt) dt+

K∑

l=1

(
Al

∫ T

t=0
cos(ωlt) cos(ωkt) dt+Bl

∫ T

t=0
sin(ωlt) cos(ωkt) dt

)

=

∫ T

t=0
Y (t) cos(ωkt) dt (A.47)

∫ T

t=0
sin(ωlt) cos(ωkt) dt = 0

∫ T

t=0
cos(ωlt) cos(ωkt) dt = 0

∫ T

t=0
cos2(ωkt) dt =

1

ωk

kπ =
T

2

Uiteindelijk moet voor Ak dan vergelijking A.48 gelden.
Net als bij A0 geldt voor een numerieke functie weer dat de integraal vervangen moet worden
door een sommatie over het aantal bekende waarden, waarbij dt wordt omgezet in ∆t. De
vergelijking die geldt voor Ak als Y een numerieke functie is, staat in vergelijking A.49.

Ak =
2

T

∫ T

t=0
Y (t) cos(ωkt) dt (A.48)

Ak =
2

N

N−1∑

i=0

Yi cos(ωkti) (A.49)
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Bepalen van Bk Voor de afgeleide van het residu naar Bk geldt vergelijking A.50. Op dezelfde
wijze als voor Ak kunnen hiermee vergelijking A.51 en A.52 (bij een discrete functie voor Y )
voor Bk verkregen worden.

∂R
∂Bk

=

∫ T

t=0
(Ỹ − Y )

∂Ỹ

∂Bk

dt = 0 waarin geldt
∂Ỹ

∂Bk

= sin(ωkt) (A.50)

Ak =
2

T

∫ T

t=0
Y (t) sin(ωkt) dt (A.51)

Ak =
2

N

N−1∑

i=0

Yi sin(ωkti) (A.52)

Uiteindelijk zijn via bovenstaande methode één waarde voor A0 en een aantal van k waarden
voor Ak en Bk gevonden. Met deze waarden kan dan de Fourierreeks voor de betreffende functie
opgesteld worden.

Aantal termen Over het algemeen geldt dat een functie beter benaderd wordt naarmate de
Fourierreeks uit meer termen bestaat, oftewel naarmate k groter wordt. Voor discrete functies
geldt er echter een beperking voor het aantal coëfficiënten.
Volgens het Nyquist sampling theorema mag het aantal coëfficiënten (k) niet groter zijn dan
de helft van het aantal bekende punten (N2 ), omdat de functie anders niet meer juist benaderd
kan worden. De benadering kan dan waarden creëren die in de oorspronkelijke functie hele-
maal niet voorkomen. De benadering kan zo bijvoorbeeld een andere frequentie krijgen dan de
oorspronkelijke functie heeft.[6]

Amplitudespectrum

Als een functie is benaderd met een Fourierreeks, dan is de functie al ontleed in verschillende
frequenties aan de hand van de coëfficiënten Ak en Bk. Om nu een beeld te krijgen van de
frequenties die in die functie voorkomen, kan gemakkelijk een amplitudespectrum geplot worden.
Ak en Bk geven samen direct weer in welke mate een frequentie ωk voorkomt in de functie, dus

het amplitudespectrum is een plot van de absolute waarde van de som van Ak en Bk (
√

A2
k +B2

k)

uitgezet tegen de frequentie (ωk).[6]

A.4 Uitwerking van de theorie in een voorbeeld

Bovenstaande theorie is in dit verslag toegepast op het complexe massa-veer-dempersysteem van
de ScotSeat. De uitwerking van de verschillende methoden toegepast op dit systeem wordt gege-
ven in hoofdstuk 4, maar om wat inzichtelijker te maken hoe deze analyse uitgevoerd wordt, zijn
dezelfde methoden in deze paragraaf toegepast op een eenvoudig massa-veer-dempersysteem.

Eenvoudig massa-veer-dempersysteem

Het massa-veer-dempersysteem van dit voorbeeld bestaat uit twee massa’s, een veer en een
demper, zoals weergegeven in figuur A.1. Om het geheel eenvoudig te houden is het systeem
eendimensionaal en werkt er alleen een verticale kracht op beide massa’s. De massa’s bewegen
dus alleen in y-richting.
In vergelijking A.53, A.54, A.55 en A.56 zijn de kinetische energie, de potentiële energie, de
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Figuur A.1: Voorbeeld van een eenvoudig massaveersysteem

dissipatie en de arbeid gegeven voor dit systeem. Deze zijn alle vier nodig voor het uitwerken
van de Euler-Lagrangevergelijking.

Ekin =
1

2
M1ẏ1 +

1

2
M2ẏ2 (A.53)

Epot = M1g(h1 + y1) +M2g(h2 + y2) +
1

2
K(y2 − y1)

2 (A.54)

R =
1

2
C(ẏ2 − ẏ1)

2 (A.55)

W = F1y1 + F2y2 (A.56)

In vergelijking A.57 en A.58 zijn de twee Euler-Lagrangevergelijkingen voor dit systeem weer-
gegeven zoals volgt uit vergelijking A.26. De variabelen y1 en y2 (de verticale verplaatsing van
massa 1 en massa 2) zijn gekozen als gegeneraliseerde coördinaten, want deze beschrijven, samen
met hun afgeleiden, de bewegingen van beide massa’s volledig.

d

dt

(
∂L
∂ẏ1

)
− ∂L

∂y1
+

∂R

∂ẏ1
=

∂W

∂y1
(A.57)

d

dt

(
∂L
∂ẏ2

)
− ∂L

∂y2
+

∂R

∂ẏ2
=

∂W

∂y2
(A.58)

In vergelijking A.59, A.60, A.61, en A.62 zijn met behulp van de bekende energieën en krachten
de termen berekend die ingevuld moeten worden in de twee Euler-Lagrangevergelijkingen.
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d

dt

(
∂L
∂ẏ1

)
= M1ÿ1 en

d

dt

(
∂L
∂ẏ2

)
= M2ÿ2 (A.59)

∂L
∂y1

= −M1g +K(y2 − y1) en
∂L
∂y2

= −M2g −K(y2 − y1) (A.60)

∂R

∂ẏ1
= −C(ẏ2 − ẏ1) en

∂R

∂ẏ2
= C(ẏ2 − ẏ1) (A.61)

∂W

∂y1
= F1 en

∂W

∂y2
= F2 (A.62)

De vergelijkingen die ontstaan als bovenstaande termen in de Euler-Lagrangevergelijkingen
worden ingevuld zijn weergegeven in vergelijking A.63 en A.64. Deze vergelijkingen kunnen ook
in een matrixvergelijking weergegeven worden, zoals is gedaan in vergelijking A.65

M1ÿ1 − (−M1g +K(y2 − y1))−C(ẏ2 − ẏ1) = F1 (A.63)

M2ÿ2 − (−M2g −K(y2 − y1)) +C(ẏ2 − ẏ1) = F2 (A.64)

[
M1 0
0 M2

][
ÿ1
ÿ2

]
−
(
C

[
−1 1
1 −1

][
ẏ1
ẏ2

]
+K

[
−1 1
1 −1

][
y1
y2

])
=

[
F1 −M1g
F2 −M2g

]
(A.65)

Uiteindelijk is vergelijking A.65 nodig om de bewegingen van beide massa’s te kunnen bepalen
bij een bekende excitatie. Omdat het massa-veer-dempersysteem een tweede-orde-systeem is,
wordt met vectoren zoals die in vergelijking A.27 gewerkt. Dit geeft ook meer overzicht als
er met een groter aantal componenten of coördinaten wordt gewerkt. De twee vectoren die
gebruikt worden staan in vergelijking A.66.

Y =




y1
y2
ẏ1
ẏ2


 en Ẏ =




ẏ1
ẏ2
ÿ1
ÿ2


 (A.66)

Om met deze vectoren de bewegingen van beide massa’s te kunnen bepalen zijn beginwaarden

voor vector Y nodig en moet een functie bekend zijn waarmee vector Ẏ bepaald kan worden.
Met behulp van numerieke integratie kunnen vervolgens reeksen waarden voor de verschillende
variabelen verkregen worden. De waarden in deze reeksen zijn genummerd en dit is in dit verslag
aangegeven met een i als subscript bij de variabele. Op deze manier opgeschreven moeten dus

Y 0 en een functie voor Ẏ i bekend zijn.
De waarden voor de vector Y i + 1 kunnen vervolgens verkregen worden door numeriek te
integreren. In vergelijking A.67 is weergegeven hoe dit eruit zou zien voor de methode van
Euler, maar de andere methodes, zoals die beschreven zijn in paragraaf A.2, kunnen op een
vergelijkbare manier worden toegepast.

Y i + 1 = Y i + hẎ i (A.67)

Dan blijft nog de vraag wat de functie voor het bepalen van vector Ẏ i moet zijn. Hier zijn de
Euler-Lagrangevergelijkingen voor nodig.
De bovenste helft van de afgeleide vector kan verkregen worden door de onderste helft van

vector Y i over te nemen. De onderste helft van Ẏ i kan verkregen worden door de bekende
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waarden in te vullen in A.63 en A.64. Deze vergelijkingen zijn omgeschreven zodat ÿ1 en ÿ2
aan één kant van de vergelijking staan. Vervolgens kunnen deze vergelijkingen samen in een
matrixvergelijking weergegeven worden. Dit is gedaan in vergelijking A.68.

ÿ1 =
1

M1

[
(−M1g +K(y2 − y1)) + C( ˙(y2 − y1) + F1

]

ÿ2 =
1

M2

[
(−M2g −K(y2 − y1))− C( ˙(y2 − y1) + F2

]

[
ÿ1
ÿ2

]
=

[
M1 0
0 M2

]−1[[
F1 −M1g
F2 −M2g

]
+K

[
−1 1
1 −1

] [
y1
y2

]
+ C

[
−1 1
1 −1

] [
ẏ1
ẏ2

]]
(A.68)

Op deze manier kunnen - als de massa’s, de veerconstante, de dempingsconstante en de externe
krachten bekend zijn - de versnellingen, snelheden en verplaatsingen van beide massa’s berekend
worden.
Op dezelfde manier is in hoofdstuk 4 het massa-veer-dempersysteem uitgewerkt voor de con-
structie van de stoel. Het verschil tussen dit voorbeeld en de constructie die onderzocht is,
is dat het systeem van het voorbeeld in tegenstelling tot het onderzochte systeem een lineair
systeem is met constante coëfficiënten.

Simulaties met de verkregen vergelijkingen

Om het beschreven voorbeeld in beeld te brengen is een code geschreven in MATLAB waarmee
de versnellingen, snelheden en verplaatsingen van de twee massa’s in het voorbeeld berekend
kunnen worden door middel van numerieke integratie en met gebruikmaking van vergelijking
A.68. Zoals gezegd moeten hiervoor de massa’s, de veerconstante, de dempingsconstante, de
externe krachten en Y 0 bekend zijn voor het systeem, dus deze hebben een willekeurige waarde
gekregen. Daarnaast zijn een tijdsduur en tijdstap voor de simulatie gekozen. De gekozen waar-
den voor deze simulatie staan in tabel A.1

De tijdstap is gekozen op basis van de frequenties die in de output van het model verwacht
worden. Hiervoor zijn de frequentie van de excitatie en de eigenfrequentie van het ongedempte
systeem bepaald.
Het systeem wordt geëxciteerd met een krachtpuls op een van de massa’s met een pulslengte van
0,4 seconden. De excitatie heeft dus een periode van 0,8 seconden en daarmee een frequentie
van 1,25 hertz.
De eigenfrequentie van het ongedempte systeem kan bepaald worden aan de hand van vergelij-
king A.68, waarbij de dempingsmatrix genegeerd wordt. Door het rechterlid van de vergelijking
die ontstaat 0 te stellen, wordt de uitdrukking verkregen waarmee de homogene oplossing voor
y1 en y2 kan worden bepaald. Deze uitdrukking is weergegeven in vergelijking A.69.

[
M1 0
0 M2

] [
ÿ1
ÿ2

]
+

[
K −K
−K K

] [
y1
y2

]
= 0 (A.69)

Als voor yj de algemene oplossing yj = Aje
iωt wordt ingevuld dan geldt vergelijking A.70 voor

de tweede afgeleide van yj. De ω in deze vergelijking geeft dan de eigenfrequentie van het
ongedempte systeem. Deze vergelijking wordt vervolgens ingevuld in vergelijking A.69, zodat
de afgeleiden van yj niet meer voorkomen in de vergelijking, zoals weergegeven in vergelijking
A.71. Door y1 en y2 nu buiten haakjes te halen, blijft er een matrix over waarin de massa’s, de
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veerstijfheid en de eigenfrequentie van het systeem overblijven, zoals weergegeven in vergelijking
A.72. De oplossing voor ω kan nu gevonden worden door de determinant van de overgebleven
matrix 0 te stellen. Dit is gedaan in vergelijking A.73.

ÿj = −Ajω
2eiωt = −ω2yj (A.70)

[
−M1ω

2y1
−M2ω

2y2

]
+

[
Ky1 −Ky2
−Ky1 +Ky2

]
= 0 (A.71)

[
K −M1ω

2y1 −K
−K −M2ω

2y2

][
y1
y2

]
= 0 (A.72)

det

[
K −M1ω

2y1 −K
−K −M2ω

2y2

]
= M1M2ω

4 − ω2(KM1 +KM2) = 0 (A.73)

Na het invullen van de waarden uit tabel A.1 voor M1, M2 en K in vergelijking A.73 en het
oplossen van deze vergelijking, zijn voor ω de waarden ω = 0 en ω = 10

√
3 gevonden. Een

hoeksnelheid van 10
√
3 radialen per seconde (17,32 rad/s) komt overeen met een frequentie van

2,76 hertz. De eigenfrequentie van het ongedempte systeem is dus gelijk aan 2,76 hertz voor de
waarden die gegeven zijn in tabel A.1.
De eigenfrequentie is hoger dan de frequentie van de excitatie, dus 2,76 hertz is de hoogste
frequentie die in ieder geval voorkomt in de output van het model. Volgens het theorema
van Nyquist moet de samplefrequentie bij een meting dan minstens twee keer zo groot zijn,
oftewel een samplefrequentie van minstens 5,51 hertz en daarmee een tijdstap van maximaal
0,18 seconden.
Omdat in het model ook nog numerieke integratie toegepast wordt, is voor de simulaties gekozen
voor een tijdstap van 0,01 seconden om ervoor te zorgen dat de verkregen waarden voldoende
nauwkeurig zijn.

Tabel A.1: Waarden voor de constanten in de simulatie

Constante Waarde

Gravitatieconstante (g) [m/s2] 9,81

Massa 1 (M1) [kg] 10

Massa 2 (M2) [kg] 2

Veerconstante (k) [N/m] 500

Dempingsconstante (c) [Ns/m] 6.5

Externe kracht massa 1 (F1) [N] [0 ≤ t < 0, 4] F1 = M1g + 20 cos(2π 1
0,8t)

[t ≥ 0, 4] F1 = M1g

Externe kracht massa 2 (F2) [N] M2 ∗ g

Y 0 en Ẏ 0




0
0
0
0


 en




0
0
0
0




Tijdsduur (teind) [s] 3

Tijdstap (dt) [s] 0,01
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Weergave in MATLAB Om het besproken voorbeeld te kunnen simuleren zijn zeven M-
files geschreven, waarvan één hoofdprogramma en zes functies. Deze M-files zijn weergegeven

in bijlage B. De zes functies zijn voor het bepalen van vector Ẏ i+1, voor het definiëren van de
krachten die op de massa’s werken, voor numerieke integratie volgens Euler, volgens Heun, en
volgens Runge-Kutta en voor het uitvoeren van een Fourieranalyse. Deze functies worden direct
of via een andere functie aangeroepen vanuit het hoofdprogramma.
In dit voorbeeld zijn alle beginwaarden op 0 gesteld en wordt massa 1 gedurende de eerste 0,4
seconden van de tijdsduur geëxciteerd door middel van een halve periode van een sinusvormige
verticale kracht omhoog met een maximum van 20 newton. Beide massa’s ondervinden daar-
naast gedurende de gehele tijdsduur een opwaartse kracht zo groot als de zwaartekracht, zodat
de massa’s in rust zouden zijn als er geen excitatiepuls zou zijn.

Het hoofdprogramma begint met het definiëren van de tijdsduur, de tijdstap en de beginwaar-
den voor de versnelling, snelheid en verplaatsing. Vervolgens worden in een tijdslus voor elke
tijdstap tot het einde van de tijdsduur de waarden voor de versnelling (op tijdstip t) en voor de
snelheid en verplaatsing (op tijdstip t+dt) van de twee massa’s berekend volgens de drie ver-
schillende numerieke integratiemethoden. De berekende waarden worden vervolgens opgeslagen
in drie matrices (’WaardeE’, ’WaardeH’ en ’WaardeR’).
De numerieke integratiemethoden worden toegepast door het aanroepen van de functies ’in-
teuler’, ’intheun’ en ’intrk4’ vanuit het hoofdprogramma, waarbij de tijd (t) en de laatst bere-
kende waarden voor Y i als inputargumenten dienen en de nieuw berekende waarden voor Y i+1

en Ẏ i als output terugkomen naar het hoofdprogramma. Deze functies werken zoals beschreven
in paragraaf A.2.

Voor het toepassen van de drie methoden moet wel steeds een vector Ẏ i berekend worden voor
verschillende omstandigheden. Dit gebeurt door vanuit de functies voor de integratiemethoden
de functie ’vectYV’ aan te roepen. De tijd en de laatst berekende waarden voor Y i worden weer

meegegeven als inputargumenten en de functie geeft de bijbehorende vector Ẏ i terug als output.
In de de functie ’intheun’ en ’intrk4’ worden op deze manier bijvoorbeeld ook de waarden voor

Ẏ i op een halve tijdstap berekend.
In de functie ’vectYV’ wordt vergelijking A.68 toegepast. Hiervoor zijn verschillende constan-
ten nodig, die daarom ook in deze file gedefinieerd zijn. Een aantal constanten is als ’global’
aangeduid omdat deze in meerdere m-files gebruikt worden.
Om vergelijking A.68 toe te kunnen passen, moeten ook de krachten op de massa’s op elk tijd-
stip bekend zijn. Vanuit ’vectYV’ wordt daarom de functie ’kracht’ aangeroepen, met de tijd als
inputargument, om de beide krachten als output terug te krijgen. De krachten in dit voorbeeld
zijn tijdsafhankelijk, dus deze moeten na elke tijdstap opnieuw berekend worden. De waarden

voor Ẏ i die ’vectYV’ bepaalt voor elke tijdstap worden via ’inteuler’, ’intheun’ en ’intrk4’ ook
doorgestuurd naar het hoofdprogramma (samen met Y i+1). Deze waarden worden allemaal
per tijdstap en per integratiemethode opgeslagen in matrices. Voor de snelheid en verplaatsing
wordt dus één waarde meer berekend dan voor de versnelling (i+1 in plaats van i). De laatste
kolom van de resultaatmatrices wordt daarom niet meegenomen in de plots.
Na het opslaan van de data bereikt het hoofdprogramma het einde van de tijdlus waarna de lus
weer van voren af aan begint met de nieuwe waarde voor de tijd. Dit gaat door tot de tijd gelijk
is aan ’teind’. Het hoofdprogramma verlaat dan de lus en in het vervolg van de file worden de
berekende waarden geplot tegen de tijd.

Berekende versnelling, snelheid en verplaatsing In figuur A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 en
A.7 zijn respectievelijk de versnelling, de snelheid en de verplaatsing voor massa 1 en massa 2
uitgezet tegen de tijd. Hierbij zijn steeds alle drie de integratiemethoden toegepast en geplot.
Deze figuren zijn verkregen door gebruik te maken van de m-files van bijlage B met de instel-
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lingen van tabel A.1.
In figuur A.2 en A.3 is te zien dat de trilling - veroorzaakt door de krachtpuls aan het begin
van de simulatie - uitdempt, maar wel onderkritisch gedempt is. Dit komt overeen met de ver-
wachtingen, aangezien de waarde voor de dempingsconstante laag gekozen is. De grafiek van de
snelheid laat zien dat beide massa’s een snelheid krijgen van rond de 0,33 meter per seconde.
In de grafieken in figuur A.6 en A.7, neemt de verplaatsing van de massa’s gemiddeld dan ook
lineair toe.
Wat verder opvalt is dat de grafieken voor de verschillende integratiemethoden per massa niet
over elkaar heen liggen. Dit is goed zichtbaar in de figuren voor de versnelling, figuur A.2 en
A.3. Hieruit blijkt dat de verschillende integratiemethoden inderdaad niet even nauwkeurig zijn
bij gelijke tijdstap. Volgens de theorie (in paragraaf A.2) is de methode van Runge-Kutta bij
een relatief grote tijdstap het nauwkeurigst van de drie methoden. Om dit te testen is dezelfde
simulatie nogmaals uitgevoerd met dezelfde waarden voor de verschillende constanten alleen
nu met een tijdstap van 0,001 seconden (waar deze eerst 0,01 seconden was). De figuren die
met deze simulatie zijn verkregen voor de versnelling van beide massa’s zijn weergegeven in
figuur A.8 en A.9. In deze figuren is er minder verschil zichtbaar tussen de verschillende me-
thoden. Dit duidt erop dat de methoden van Euler en Heun nu nauwkeuriger zijn doordat er
een kleinere tijdstap is gebruikt. De conclusie die hieruit getrokken is, is dat het beter is om
de methode van Runge-Kutta te gebruiken, als er keuze is uit Euler, Heun en Runge-Kutta,
omdat de nauwkeurigheid van deze methode bij grotere tijdstap al beter is. Zeker als er nog
weinig bekend is over de eventuele frequenties die in een signaal voorkomen, is het belangrijk
om een nauwkeurige methode voor numerieke integratie te gebruiken. In dit verslag is daarom
de methode van Runge-Kutta toegepast.
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Figuur A.2: Versnelling massa 1 (dt=0,01s)
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Figuur A.3: Versnelling massa 2 (dt=0,01s)
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Figuur A.5: Snelheid massa 2 (dt=0,01s)
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Figuur A.6: Verplaatsing massa 1 (dt=0,01s)
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Figuur A.7: Verplaatsing massa 2 (dt=0,01s)
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Figuur A.9: Versnelling massa 2 (dt=0,001s)

Amplitudespectrum van het voorbeeld Naast het berekenen en vergelijken van de ver-
snellingen, snelheden en verplaatsingen van beide massa’s, is er ook een Fourieranalyse uitge-
voerd op de resultaten voor de snelheid van massa 2. Er is gekozen voor de snelheid van massa
2 omdat in figuur A.5 de eigentrilling van het systeem goed zichtbaar is.
Voor het verkrijgen van een amplitudespectrum is een functie geschreven die vanuit het hoofd-
programma toegepast kan worden op de resultaatmatrices. Deze functie (’Ftrans’) is ook opge-
nomen in bijlage B. In ’Ftrans’ worden op basis van de verkregen resultaten de coëfficiënten Ak

en Bk bepaald, volgens de methoden van vergelijking A.49 en A.52. Door de absolute waarde

van de som van Ak en Bk (
√

A2
k +B2

k) nu uit te zetten tegen de bijbehorende frequentie (ωk)

ontstaat het amplitudespectrum van de resultaten die bekeken zijn.
De functie ’Ftrans’ is toegepast op de resultaten voor de snelheid van massa 2 bij een tijdstap
van 0,01 seconden. De datareeks voor de tijd en de snelheid dient als input voor ’Ftrans’,
samen met het gewenste aantal coëfficiënten (’NK’). De output van de functie bestaat dan uit
een datareeks van de frequenties en bijbehorende amplitudes. De figuur die hiermee verkregen
is, is weergegeven in figuur A.10.
In het hoofdprogramma is meegegeven dat het gewenste aantal coëfficiënten 15000 is. In de
theorie over de Fourieranalyse is uitgelegd dat volgens het Nyquist sampling theorema het aan-
tal coëfficiënten niet groter mag zijn dan de helft van het aantal bekende punten. In de functie
’Ftrans’ is daarom ingebouwd dat het aantal coëfficiënten gelijk wordt aan de helft van de lengte
van de datareeks als het opgegeven aantal gewenste coëfficiënten groter is dan dit getal. In het
voorbeeld is de tijdsduur (3 seconden) opgedeeld in tijdstappen van 0,01 seconden, waardoor
de periode in 300 stappen is opgedeeld. Het opgegeven aantal gewenste coëfficiënten is in dit
geval dus te groot.
Uit figuur A.10 blijkt dat de lagere frequenties sterker voorkomen in het signaal dan de hogere

96



frequenties. Het spectrum piekt in de richting van 0 radialen per seconde en heeft een piek
bij een frequentie van 18 radialen per seconde (oftewel 2,9 hertz). De puls waar het systeem
mee geëxciteerd werd, had een periodetijd van 0,8 seconden. Dit zou overeen komen met een
frequentie van 7,85 radialen per seconde (1,25 hertz). De piek bij 17,6 radialen per seconden
is dus niet afkomstig van de excitatie, maar vanuit het systeem zelf. Dit is een eigenfrequentie
van het systeem. Deze frequentie ligt ook in de buurt van de berekende eigenfrequentie van het
ongedempte systeem (17,32 radialen per seconde).
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Figuur A.10: Amplitudespectrum snelheid massa 2
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Bijlage B

M-files voor het voorbeeld in bijlage
A

Basisprogramma

1 c l o s e a l l
2 c l e a r a l l
3 c l c
4 % Mode l l e r ing massaveerdempersysteem
5
6 % Massaveerdempersysteem doorrekenen met Euler , Heun , Runge - Kutta 4
7
8 % Functie verkregen u i t Lagrange en bekende parameters i nvu l l e n in de
9 % fun c t i e vectY .
10 % In d i t programma de t i j d d e f i n i e r e n en de beginvoorwaarden voor de
11 % ve rp l a a t s i n g en de sn e l h e i d
12
13 %% Algemeen :
14
15 g l o ba l dt
16 g l o ba l t e ind
17
18 %Tijd d e f i n i e r e n
19 dt =0.001; %( s ) Ti jds tap
20 te ind=3; %( s ) E indt i jd
21
22 %Beginvoorwaarden
23 t0=0; %( s ) Beg i n t i j d
24 Ypunt0=[0 0 0 0 ] ' ; % Beg invector Ypunt0
25
26 Y=[0 0 0 0 ] ' ; % Beg invector Y
27 Yeuler=Y;
28 Yheun=Y;
29 Yrk=Y;
30
31
32
33 %%
34 % e e r s t e waarden van r e s u l t a a tma t r i c e s vast i nvu l l e n
35 WaardeE ( : , 1 ) =[Yeuler ; Ypunt0 (0 . 5* l ength (Ypunt0 )+1:end ) ; t0 ] ;
36 WaardeH ( : , 1 ) =[Yheun ; Ypunt0 (0 . 5* l ength (Ypunt0 )+1:end ) ; t0 ] ;
37 WaardeR ( : , 1 ) =[Yrk ; Ypunt0 (0 . 5* l ength (Ypunt0 )+1:end ) ; t0 ] ;
38
39 i =1;
40 t=t0 ;
41
42 % De vec to r Ypunt d i e terugkomt g e l d t op t i j d s t i p t en
43 % de v e r p l a a t s i n g en sn e l h e i d op t i j d s t i p t+dt . Ver sne l l i ngen dus
44 % nee r z e t t en op plek i en vec to r Y op plek i+1
45
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46 whi l e t<t e ind
47
48 % Waarden berekenen met Euler , Heun en Runge - Kutta
49 [ Yeuler , Ype]= inteu l e rV ( t , Yeuler ) ;
50 [ Yheun ,Yph]= intheunV( t , Yheun) ;
51 [ Yrk , Yprk]= intrk4V ( t , Yrk ) ;
52
53 WaardeE ( ( 3 : 7 ) , i )=[Ype ; t ] ;
54 WaardeH ( ( 3 : 7 ) , i )=[Yph ; t ] ;
55 WaardeR ( ( 3 : 7 ) , i )=[Yprk ; t ] ;
56
57 WaardeE ( ( 1 : 2 ) , i +1)=Yeuler ( 1 : 2 ) ;
58 WaardeH ( ( 1 : 2 ) , i +1)=Yheun ( 1 : 2 ) ;
59 WaardeR ( ( 1 : 2 ) , i +1)=Yrk ( 1 : 2 ) ;
60
61 i=i +1;
62 t=t+dt ;
63
64 end
65
66 %{
67 Rijen :
68 1 = q1
69 2 = q2
70 3 = dq1
71 4 = dq2
72 5 = ddq1
73 6 = ddq2
74 7 = t
75 %}
76
77 %% Figuren p lo t t en
78
79 f i g u r e ( 'Name' , 'Ver sn e l l i n g massa 1 vo lgens Euler , Heun en Runge Kutta' , '

NumberTitle' , ' o f f ' )
80 p lo t (WaardeE ( 7 , ( 1 : ( l ength (WaardeE) -1) ) ) ,WaardeE ( 5 , ( 1 : ( l ength (WaardeE) -1) ) ) ,

WaardeH ( 7 , ( 1 : ( l ength (WaardeH) -1) ) ) ,WaardeH ( 5 , ( 1 : ( l ength (WaardeH) -1) ) ) ,
WaardeR ( 7 , ( 1 : ( l ength (WaardeR) -1) ) ) ,WaardeR ( 5 , ( 1 : ( l ength (WaardeR) -1) ) ) )

81 g r id on
82 t i t l e ( 'Ver sn e l l i n g massa 1' )
83 y l a b e l ( 'Ver sn e l l i n g (m/ s ˆ2)' )
84 x l a b e l ( 'Tijd ( s ) ' )
85 legend ( 'Aeuler M1' , 'Aheun M1' , 'Ark M1' , 'Location ' , ' s outhea s t' )
86
87 f i g u r e ( 'Name' , 'Ver sn e l l i n g massa 2 vo lgens Euler , Heun en Runge Kutta' , '

NumberTitle' , ' o f f ' )
88 p lo t (WaardeE ( 7 , ( 1 : ( l ength (WaardeE) -1) ) ) ,WaardeE ( 6 , ( 1 : ( l ength (WaardeE) -1) ) ) ,

WaardeH ( 7 , ( 1 : ( l ength (WaardeH) -1) ) ) ,WaardeH ( 6 , ( 1 : ( l ength (WaardeH) -1) ) ) ,
WaardeR ( 7 , ( 1 : ( l ength (WaardeR) -1) ) ) ,WaardeR ( 6 , ( 1 : ( l ength (WaardeR) -1) ) ) )

89 g r id on
90 t i t l e ( 'Ver sn e l l i n g massa 2' )
91 y l a b e l ( 'Ver sn e l l i n g (m/ s ˆ2)' )
92 x l a b e l ( 'Tijd ( s ) ' )
93 legend ( 'Aeuler M2' , 'Aheun M2' , 'Ark M2' , 'Location ' , ' s outhea s t' )
94
95 f i g u r e ( 'Name' , 'Sne lhe id massa 1 vo lgens Euler , Heun en Runge Kutta' , '

NumberTitle' , ' o f f ' )
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96 p lo t (WaardeE ( 7 , ( 1 : ( l ength (WaardeE) -1) ) ) ,WaardeE ( 3 , ( 1 : ( l ength (WaardeE) -1) ) ) ,
WaardeH ( 7 , ( 1 : ( l ength (WaardeH) -1) ) ) ,WaardeH ( 3 , ( 1 : ( l ength (WaardeH) -1) ) ) ,
WaardeR ( 7 , ( 1 : ( l ength (WaardeR) -1) ) ) ,WaardeR ( 3 , ( 1 : ( l ength (WaardeR) -1) ) ) )

97 g r id on
98 t i t l e ( 'Sne lhe id massa 1' )
99 y l a b e l ( 'Sne lhe id (m/ s ) ' )

100 x l ab e l ( 'Tijd ( s ) ' )
101 legend ( 'Veuler M1' , 'Vheun M1' , 'Vrk M1' , 'Location ' , ' s outhea s t' )
102
103 f i g u r e ( 'Name' , 'Sne lhe id massa 2 vo lgens Euler , Heun en Runge Kutta' , '

NumberTitle' , ' o f f ' )
104 p lo t (WaardeE ( 7 , ( 1 : ( l ength (WaardeE) -1) ) ) ,WaardeE ( 4 , ( 1 : ( l ength (WaardeE) -1) ) ) ,

WaardeH ( 7 , ( 1 : ( l ength (WaardeH) -1) ) ) ,WaardeH ( 4 , ( 1 : ( l ength (WaardeH) -1) ) ) ,
WaardeR ( 7 , ( 1 : ( l ength (WaardeR) -1) ) ) ,WaardeR ( 4 , ( 1 : ( l ength (WaardeR) -1) ) ) )

105 g r id on
106 t i t l e ( 'Sne lhe id massa 2' )
107 y l ab e l ( 'Sne lhe id (m/ s ) ' )
108 x l ab e l ( 'Tijd ( s ) ' )
109 legend ( 'Veuler M2' , 'Vheun M2' , 'Vrk M2' , 'Location ' , ' s outhea s t' )
110
111
112 f i g u r e ( 'Name' , 'Verp laa t s ing massa 1 vo lgens Euler , Heun en Runge Kutta' , '

NumberTitle' , ' o f f ' )
113 p lo t (WaardeE ( 7 , ( 1 : ( l ength (WaardeE) -1) ) ) ,WaardeE ( 1 , ( 1 : ( l ength (WaardeE) -1) ) ) ,

WaardeH ( 7 , ( 1 : ( l ength (WaardeH) -1) ) ) ,WaardeH ( 1 , ( 1 : ( l ength (WaardeH) -1) ) ) ,
WaardeR ( 7 , ( 1 : ( l ength (WaardeR) -1) ) ) ,WaardeR ( 1 , ( 1 : ( l ength (WaardeR) -1) ) ) )

114 g r id on
115 t i t l e ( 'Verp laa t s ing massa 1' )
116 y l ab e l ( 'Verp laa t s ing (m) ' )
117 x l ab e l ( 'Tijd ( s ) ' )
118 legend ( 'Yeuler M1' , 'Yheun M1' , 'Yrk M1' , 'Location ' , ' s outhea s t' )
119
120 f i g u r e ( 'Name' , 'Verp laa t s ing massa 2 vo lgens Euler , Heun en Runge Kutta' , '

NumberTitle' , ' o f f ' )
121 p lo t (WaardeE ( 7 , ( 1 : ( l ength (WaardeE) -1) ) ) ,WaardeE ( 2 , ( 1 : ( l ength (WaardeE) -1) ) ) ,

WaardeH ( 7 , ( 1 : ( l ength (WaardeH) -1) ) ) ,WaardeH ( 2 , ( 1 : ( l ength (WaardeH) -1) ) ) ,
WaardeR ( 7 , ( 1 : ( l ength (WaardeR) -1) ) ) ,WaardeR ( 2 , ( 1 : ( l ength (WaardeR) -1) ) ) )

122 g r id on
123 t i t l e ( 'Verp laa t s ing massa 2' )
124 y l ab e l ( 'Verp laa t s ing (m) ' )
125 x l ab e l ( 'Tijd ( s ) ' )
126 legend ( 'Yeuler M2' , 'Yheun M2' , 'Yrk M2' , 'Location ' , ' s outhea s t' )
127
128 % Fou r i e r t r an s f o rmat i e u i tvoe r en op v e r s n e l l i n g voor u i tv inden
129 % e i g e n f r e q u e n t i e s van het systeem
130
131 NK=15000;
132
133 [ amp, omega k ]=Ftrans (WaardeE ( 7 , ( 1 : ( l ength (WaardeE) -1) ) ) ,WaardeE ( 3 , ( 1 : (

l ength (WaardeE) -1) ) ) ,NK) ;
134
135 f i g u r e ( 'Name' , 'Frequentiespectrum Sne lhe id Massa 2 (Ve M2) ' , 'NumberTitle' , '

o f f ' )
136 semi logy ( omega k , amp)
137 g r id on
138 t i t l e ( 'Frequentiespectrum sne l h e i d massa 2' )
139 y l ab e l ( 'Amplitude ( - ) ' )
140 x l ab e l ( 'Frequent ie ( rad/ s ) ' )
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Vector Ẏ bepalen

1 func t i on Ypunt=vectYV ( t ,Y)
2
3 %{
4 Functie voor het berekenen van de a f g e l e i d e voor de vec to r Y
5 In deze v e r g e l i j k i n g verkregen met Euler - Lagrange worden de waarden voor de
6 t i j d en voor de vec to r Y ( input vanuit hoofdprogramma ) ingevuld om de
7 a f g e l e i d e van vec to r Y te v e r k r i j g en .
8
9 Input :
10 t i j d t
11 inputwaarden Y
12
13 Output :
14 De a f g e l e i d e waarden van vec to r Y Ypunt
15 %}
16
17 g l o ba l M1 M2 g
18
19 %% Verkregen f u n c t i e u i t Euler - Lagrange
20 M1=10; %( kg ) Massa 1
21 M2=2; %( kg ) Massa 2
22 k=500; %(N/m) Ve e r s t i j f h e i d
23 c =6.5 ; %(Ns/m) Dempingsconstante a fgerond
24 g=9.81 ; %(m/ s ˆ2) Zwaar tek ra chtve r sne l l i ng
25
26 M=[M1 0 ;0 M2 ] ; % Massamatrix
27 K=[1 -1 ; - 1 1 ] ; % S t i j f h e i d sma t r i x
28 C=[1 - 1 ; - 1 1 ] ; % Dempingsmatrix
29
30 f=@(t ,F , u , v ) (M) ˆ ( - 1 ) *(F-M*ones ( l ength (M) ,1 ) *g - k .*K*u - c .*C*v ) ;
31 % Functie voor 2e a f g e l e i d e
32
33 %% Afg e l e i d e berekenen
34 u=Y(1 : 2 ) ; %(m) Verp laa t s ing
35 v=Y(3 : 4 ) ; %(m/ s ) Sne lhe id
36
37 t1=t ;
38
39 F=kracht ( t1 ) ; % Externe krachten opvragen
40
41 A=v ; % Sne lhe id (2 e h e l f t van vec to r Y)
42 B=f ( t1 ,F , u , v ) ; % Ve r sn e l l i n g ( f u n c t i e u i t Lagrange ingevuld )
43
44 Ypunt=[A;B ] ;
45 % Sne lhe id en v e r s n e l l i n g samen : A fg e l e i d e van vec to r Y
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Definiëren van de krachten op de massa’s

1 func t i on F=kracht ( t )
2
3 % berekenen van de input van het model : de externe kracht op be ide massa ' s
4 % input : t i j d s t i p
5 % output : externe krachten
6
7 g l o ba l M1 M2 g
8
9 pe r i ode =0.8 ; %( s ) l e ng t e pul s
10 amax=20; %(m/ s ˆ2) amplitude puls
11
12 % kracht op massa 1
13 i f t<0.5* pe r i ode
14 F1=M1*g+amax* s i n (2* pi * pe r i ode ˆ ( - 1 ) * t ) ;
15 % voor compenseren zwaartekracht en met k ra chtpu l s
16 e l s e
17 F1=M1*g ; % voor compenseren zwaartekracht
18 end
19
20 F2=M2*g ; % kracht op massa 2 : voor compenseren zwaartekracht
21
22 F=[F1 ; F2 ] ;
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Numeriek integreren volgens Euler

1 func t i on [ Yeuler ,VY]= inteu l e rV ( t ,Y)
2 %{
3 Input :
4 t i j d t ,
5 hu id i g e waarden Y
6
7 Output :
8 nieuwe waarden Yeuler
9 a f g e l e i d e van Y VY
10
11 Nieuwe waarde wordt berekend door middel van numerieke i n t e g r a t i e vo lgens
12 Euler
13 %}
14 g l o ba l dt
15
16 t1=t ;
17
18 VY=vectYV ( t1 ,Y) ;
19
20 k=dt .*VY;
21
22 Yeuler=Y+k ; % Nieuwe waarden voor Y ( i +1)
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Numeriek integreren volgens Heun

1 func t i on [ Yheun ,VY1]= intheunV( t ,Y)
2 %{
3 Input :
4 t i j d t ,
5 hu id i g e waarden Y
6
7 Output :
8 nieuwe waarden Yheun
9 a f g e l e i d e van Y VY1
10
11 Nieuwe waarde wordt berekend door middel van numerieke i n t e g r a t i e vo lgens
12 Heun
13 %}
14 g l o ba l dt
15
16 t1=t ;
17
18 VY1=vectYV ( t1 ,Y) ;
19 k1=dt .*VY1;
20
21 VY2=vectYV ( t1+dt ,Y+k1 ) ;
22 k2=dt .*VY2;
23
24 Yheun=Y+(k1+k2 ) . / 2 ;
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Numeriek integreren volgens Runge-Kutta

1 func t i on [ Yrk ,VY1]= intrk4V ( t ,Y)
2 %{
3 Input :
4 t i j d t ,
5 hu id i g e waarden Y
6
7 Output :
8 nieuwe waarden Yrk
9 a f g e l e i d e van Y VY1
10
11 Nieuwe waarde wordt berekend door middel van numerieke i n t e g r a t i e vo lgens
12 Runge - Kutta (4 e orde )
13 %}
14
15 g l o ba l dt
16
17 t1=t ;
18
19 VY1=vectYV ( t1 ,Y) ;
20 k1=dt .*VY1;
21
22 VY2=vectYV ( t1+dt /2 ,Y+k1/2) ;
23 k2=dt .*VY2;
24
25 VY3=vectYV ( t1+dt /2 ,Y+k2/2) ;
26 k3=dt .*VY3;
27
28 VY4=vectYV ( t1+dt ,Y+k3 ) ;
29 k4=dt .*VY4;
30
31 Yrk=Y+(k1+2.*k2+2.*k3+k4 ) . / 6 ; % Nieuwe waarden voor Y ( i +1)
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Fourieranalyse

1 func t i on [ amp, omega k]=Ftrans (T,Y,Kmax)
2
3 %{
4 Functie voor Fou r i e r t r an s f o rmat i e
5 Y( t )=A0+sum{k}(Ak* cos ( omega k* t )+Bk* s i n ( omega k* t )
6 omegak=k*2* pi /T T i s p e r i o d e t i j d
7 A0 ,Ak en Bk moeten bepaald worden . Aantal c o e f f i c i e n t e n bepaal j e z e l f .
8
9 A0=(1/ i )*sum(Y) ((1/T) * i n t (Y( t ) ) dt )
10 Ak=(2/ i )*sum(Y* cos ( omega k* t ) ) ( (2/T) * i n t (Y( t )* cos ( omega k* t ) ) dt
11 Bk=(2/ i )*sum(Y* s i n ( omega k* t ) ) ( (2/T) * i n t (Y( t )* s i n ( omega k* t ) ) dt
12
13 %A(0 :NK) : cos ( omega k t ) c o e f f i c i e n t
14 %B(0 :NK) : s i n ( omega k t ) c o e f f i c i e n t
15
16 input :
17 t i j d s a s T
18 funct i ewaarden Y
19 aanta l c o e f f i c i e n t e n Kmax
20 output :
21 vermogens amp
22 f r e q u e n t i e s omega
23 %}
24
25 % Aantal c o e f f i c i e n t e n aanpassen op aanta l bekende punten
26 i f Kmax>=f l o o r ( l ength (T) /2)
27 Kmax=f l o o r ( l ength (T) /2) ;
28 end
29
30 % Fou r i e r c o e f f i c i e n t e n berekenen
31 f o r k=0:Kmax
32 omega=k*2* pi *(1/T( end ) ) ;
33 omega k (k+1)=omega ;
34 A(k+1)=(2/ length (T) ) *sum(Y.* cos ( omega .*T) ) ;
35 B(k+1)=(2/ length (T) ) *sum(Y.* s i n ( omega .*T) ) ;
36 end
37
38 % Amplitude berekenen
39 amp=sq r t (A.*A+B.*B) ;
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Bijlage C

M-files Stoelmodel

Definiëren constanten

1 % De f i n i e r en van de constanten voor het model
2 c l e a r a l l
3 c l o s e a l l
4 c l c
5 g l o ba l g M7 Tduur dt
6 g l o ba l L 13 L 56max L 56min Lveer L jab L e fg
7 g l o ba l k1 ke c1
8 g l o ba l Q 123 Phi 0
9 g l o ba l MDDQ 1 MDDQ 2 ZDDQ 1 ZDDQ 2 ts tap
10
11 %% Algemeen
12 %{
13 f i lenummers :
14 1 - 25 : FRISC 12m metingen Curacao
15
16 1 , 10 , 19 10 kn tegen
17 2 , 11 , 20 10 kn mee
18 3 , 12 , 21 10 kn 60 graden tegen
19
20 4 , 13 , 22 , 23 20 kn tegen
21 5 , 14 , 24 20 kn mee
22 6 , 15 , 25 20 kn 60 graden tegen
23
24 7 , 16 30 kn tegen
25 8 , 17 30 kn mee
26 9 , 18 30 kn 60 graden tegen
27
28
29 26 -43 : FRISC 9 .6m metingen Curacao
30
31 26 , 35 10 kn tegen
32 27 , 36 10 kn mee
33 28 , 37 10 kn 60 graden tegen
34
35 29 , 38 20 kn tegen
36 30 , 39 20 kn mee
37 31 , 40 20 kn 60 graden tegen
38
39 32 , 41 30 kn tegen
40 33 , 42 30 kn mee
41 34 , 43 30 kn 60 graden tegen
42
43 44 -52 : Metingen TNO valproeven met 46 kg a l s b a l l a s t (1 gewicht op
44 z i t t i n g , 1 tegen rug leun ing )
45 44 , 45 , 46 va lhoogte 10cm
46 47 , 48 , 49 va lhoogte 15cm
47 50 , 51 , 52 va lhoogte 20cm
48
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49 53 -58 : Metingen TNO valproeven met 69 kg a l s b a l l a s t (2 gewichten op
50 z i t t i n g , 1 tegen rug leun ing )
51 53 , 54 va lhoogte 10cm
52 55 , 56 va lhoogte 15cm
53 57 , 58 va lhoogte 20cm
54 %}
55
56 % X=vaa r r i c h t i n g
57 % Y=dwar s r i ch t ing
58 % Z=v e r t i c a l e r i c h t i n g
59 %% Over ige v a r i a b e l en ( in te vu l l en )
60
61 % Kracht d i e v e r t i c a a l op de z i t t i n g u i tg eo e f end moet worden om de s t o e l in

beweging te k r i j g en
62 PP= -800; % N ( opwaarts i s p o s i t i e f )
63 % Massa s t o e l
64 Mstoel=18; % kg ( bovenste dee l s t o e l )
65
66 f i l e =55; % filenummer voor data - input ( z i e bovenstaande l i j s t )
67
68 % Ve e r s t i j f h e i d en dempingsconstante
69 k1=36000; %(N/m) Ve e r s t i j f h e i d veer in L 56
70 ke=400000; % Ve e r s t i j f h e i d voor e indaans l ag
71 c1=500; % Dempingsconstante
72
73 % Stand veer - dempercombinatie
74 L j =0.115; %Var i e e r t tussen 7 . 5cm ( hoogste stand ) en 21 .5cm (

l a a g s t e stand ) nu 0 .115
75 L 56max=0.304; % Maximale l e ng t e van veer - demperstaaf , ook beg in l eng te
76 L 56min=0.233; % Minimale l e ng t e veerdempers taa f
77
78 % Ti jdsconstanten :
79 dt =0.001; %[ s ] t i j d s t a p
80 BeginT=0; % Beg i n t i j d in da ta s e t
81 Tduur=3; %[ s ] duur van de ”meting ”
82
83 %% Vaste va r i a b e l e n
84 f r e q =100; %(Hz) gewenste samp l e f r equent i e voor

data
85 g=9.81 ; %(m/ s ˆ2) g r a v i t a t i e v e r s n e l l i n g
86
87 %% Ju i s t e massa b i j f i l e zoeken en eventuee l t i j d s p e r i o d e aanpassen
88 switch f i l e
89 case {1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9}
90 Mopstapper=80;
91 case {10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18}
92 Mopstapper=95;
93 case {19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25}
94 Mopstapper=95;
95 case {26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34}
96 Mopstapper=94;
97 case {35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43}
98 Mopstapper=100;
99 case 44

100 Mopstapper=46;
101 BeginT=1.14;
102 Tduur=5.4 -BeginT ;
103 case 45
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104 Mopstapper=46;
105 BeginT=9.678;
106 Tduur=13-BeginT ;
107 case 46
108 Mopstapper=46;
109 BeginT=12.45 ;
110 Tduur=16.45 -BeginT ;
111 case 47
112 Mopstapper=46;
113 BeginT=14.71 ;
114 Tduur=19-BeginT ;
115 case 48
116 Mopstapper=46;
117 BeginT=3.665;
118 Tduur=6.8 -BeginT ;
119 case 49
120 Mopstapper=46;
121 BeginT=2.577;
122 Tduur=6.5 -BeginT ;
123 case 50
124 Mopstapper=46;
125 BeginT=2.332;
126 Tduur=5.5 -BeginT ;
127 case 51
128 Mopstapper=46;
129 BeginT=3.269;
130 Tduur=6.5 -BeginT ;
131 case 52
132 Mopstapper=46;
133 BeginT=1.532;
134 Tduur=4.5 -BeginT ;
135 case {53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58}
136 Mopstapper=69;
137 BeginT=1.9 ;
138 Tduur=6-BeginT ;
139 end
140
141 %% Data ophalen
142 i= f i l e ;
143 i f i<=26
144 f i l ename1 =['12m ' i n t 2 s t r ( i ) ' . mat' ] ;
145 load ( f i l ename1 )
146 PTijd ( 1 , : )=T;
147 PDataDDQ1B ( 1 , : )=X1 ;
148 PDataDDQ2B ( 1 , : )=Z1 ;
149 PDataDDQ1Z( 1 , : )=X2 ;
150 PDataDDQ2Z( 1 , : )=Z2 ;
151 e l s e i f i<44
152 f i l ename1 =['96m ' i n t 2 s t r ( i - 2 5 ) ' . mat' ] ;
153 load ( f i l ename1 )
154 PTijd ( 1 , : )=T;
155 PDataDDQ1B ( 1 , : )=X1 ;
156 PDataDDQ2B ( 1 , : )=Z1 ;
157 PDataDDQ1Z( 1 , : )=X2 ;
158 PDataDDQ2Z( 1 , : )=Z2 ;
159 e l s e i f i<53
160 f i l ename1 =['Test 00 ' i n t 2 s t r ( i - 2 6 ) ' . mat' ] ;
161 load ( f i l ename1 )
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162 PTijd ( 1 , : )=Data1 time a1 ;
163 PDataDDQ1B ( 1 , : )=ze ro s (1 , l ength ( PTijd ) ) ;
164 PDataDDQ2B ( 1 , : )=Data1 a1 ;
165 PDataDDQ1Z( 1 , : )=ze ro s (1 , l ength ( PTijd ) ) ;
166 PDataDDQ2Z( 1 , : ) =-Data1 a2 ;
167 % Data1 a2 i s onderkant z i t t i n g , Data1 a3 i s bovenop z i t t i n g
168 e l s e
169 f i l ename1 =['Test 00 ' i n t 2 s t r ( i - 2 6 ) ' . mat' ] ;
170 load ( f i l ename1 )
171 PTijd ( 1 , : )=Data1 t ime a1 Voe t LI0816 ;
172 PDataDDQ1B ( 1 , : )=ze ro s (1 , l ength ( PTijd ) ) ;
173 PDataDDQ2B ( 1 , : )=Data1 a1 Voe t LI0816 1 71 ;
174 PDataDDQ1Z( 1 , : )=Da ta 1 a 5 Z i t t i n g x LT48 2 ;
175 % Data1 a5 Z i t t ing x LT48 2 o f Data1 a6 Opstapper x CA85
176 PDataDDQ2Z( 1 , : )=Data1 a4 Opstapper z TR74 ;
177 % Da ta 1 a 2 Z i t t i n g z a ch t e r T o f Data1 a3 Zitt ing z voor ADG of
178 % Data1 a4 Opstapper z TR74
179 end
180
181 %% Massa
182 M7=Mstoel+Mopstapper ;
183
184 %% Database van data maken : middelen over q punten voor gewenste

samp l e f r equent i e ( f r e q )
185 q=f l o o r ((1/ f r e q ) /( PTijd (2 ) - PTijd (1 ) ) ) ;
186 maal=f l o o r ( l ength ( PTijd ) /q ) ;
187
188 f o r i =1:maal
189 DataDDQ1B( i )=mean(PDataDDQ1B( ( q*( i - 1 )+1) : q* i ) ) ;
190 DataDDQ2B( i )=mean(PDataDDQ2B( ( q*( i - 1 )+1) : q* i ) ) ;
191 DataDDQ1Z( i )=mean(PDataDDQ1Z( ( q*( i - 1 )+1) : q* i ) ) ;
192 DataDDQ2Z( i )=mean(PDataDDQ2Z( ( q*( i - 1 )+1) : q* i ) ) ;
193 Tijd ( i )=mean( PTijd ( ( q*( i - 1 )+1) : q* i ) ) ;
194 end
195
196 t s tap=(Tijd ( end ) - Tijd (1 ) ) / length ( Tijd ) ;
197
198 % X=vaa r r i c h t i n g
199 % Y=dwar s r i ch t ing
200 % Z=v e r t i c a l e r i c h t i n g
201
202 % Gewenste t i j d s i n t e r v a l d e f i n i e r e n :
203 % Co r r e c t i e a l s te g r o te waarde ingevuld i s
204 i f BeginT >= Tijd ( end )
205 BeginT=Tijd ( end ) -Tduur -2* dt ;
206 end
207
208 EindT=BeginT+Tduur+2*dt ; %( s ) E indt i jd gewenste i n t e r v a l
209
210 i f EindT>Tijd ( end )
211 EindT=Tijd ( end ) ;
212 end
213
214 i n t e r v a l=f i nd ( Tijd<=EindT & Tijd>=BeginT) ;
215
216 MDDQ 1=DataDDQ1B( i n t e r v a l (1 ) : i n t e r v a l ( end )+1) ;
217 MDDQ 2=DataDDQ2B( i n t e r v a l (1 ) : i n t e r v a l ( end )+1) ;
218 ZDDQ 1=DataDDQ1Z( i n t e r v a l (1 ) : i n t e r v a l ( end )+1) ;
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219 ZDDQ 2=DataDDQ2Z( i n t e r v a l (1 ) : i n t e r v a l ( end )+1) ;
220
221 %% Lengtes c o n s t r u c t i e
222 % Lengtes in meters : z i e teken ing voor naamgeving
223 L a =0.08 ;
224 L b=0.102;
225 L c =0.03 ; %Schatt ing
226 L d=0.38 ; %Schatt ing
227 L e =0.104;
228 L f =0.05 ;
229 L g=0.013;
230 L h=0.06 ; %Schatt ing
231 L i =0.15 ; %Schatt ing
232
233 L 13=0.252;
234 % Lengte van de lange z i j d e van het pa r a l l e l l o g r am ( punt 1 naar punt 3)
235 L jab=L j+L a+L b ;
236 L e fg=L e+L f+L g ;
237
238 % Ontspannen v e e r l e ng t e bepalen op ba s i s van de l e ng t e van de veer in de
239 % bovenste aans lag en de kracht benodigd om de z i t t i n g in beweging te
240 % k r i j g en ( en de v e e r s t i j f h e i d )
241 syms phi
242 L56=(( - L 13* cos ( phi )+L jab ) ˆ2+(L 13* s i n ( phi )+L e fg ) ˆ2) ˆ(1/2) ;
243 Phi=double ( s o l v e (L56==L 56max , phi ) ) ; %Phi 0 ( rad ) Beg inhoekverdraa i ing
244 Pchoose=f i nd (Phi>0) ;
245 PHI=Phi ( Pchoose (1 ) ) ;
246 syms Lont
247 X=(1/(Mstoel *( L 13 ˆ2) ) ) *(PP*L 13* cos (PHI) -Mstoel*g*L 13* cos (PHI) - k1 * ( (

L 56max - Lont ) /L 56max) *L 13 *( L jab* s i n (PHI)+L e fg * cos (PHI) ) ) ;
248 Lveer=double ( s o l v e (X==0,Lont ) ) ; % Lengte van de ontspannen veer
249
250 %% Beginhoek mechanisme in evenwichts s tand berekenen v ia ph i f un c t i e
251 % Eers t beginvoorwaarden d e f i n i e r e n
252 Q 123=[0 0 0 0 0 0 ] ' ;
253
254 % In t e r v a l waarin gezocht wordt
255 ph i beg in=0;
256 ph i e ind =0.5* pi ; % Groter dan d i t wordt Phi 0 sowieso n i e t
257 foutmarge =10ˆ -15;
258
259 % Bisect i emethode toepassen
260 Phi 0=BiPhiD ( phi beg in , ph i e ind , foutmarge ) ;
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Bepalen Φ0

1 func t i on [ Phi 0 ]=BiPhiD( phi beg in , ph i e ind , foutmarge )
2
3 % Functie voor berekenen evenwichtshoek met de b i s e c t i emethode
4 % Input : i n t e r v a l waarbinnen gezocht moet worden , foutmarge
5 % Output : evenwichtshoek
6
7 P=0;
8 Q=[0 0 0 0 0 0 ] ' ;
9 DDQ1=0;
10 DDQ2=0;
11
12 % De v e r g e l i j k i n g voor de ho ekv e r s n e l l i n g wordt s t e ed s 0 g e s t e l d
13 Phi A=ph i beg in ;
14 DDQ3A=DPhifunctie (P,Q,DDQ1,DDQ2, Phi A ) ;
15 Phi B=ph i e ind ;
16 DDQ3B=DPhifunctie (P,Q,DDQ1,DDQ2, Phi B ) ;
17
18
19 whi l e abs ( Phi B - Phi A )>foutmarge
20
21 Phi C=(Phi A+Phi B ) /2 ;
22 DDQ3C=DPhifunctie (P,Q,DDQ1,DDQ2, Phi C ) ;
23
24 i f (DDQ3C*DDQ3A > 0)
25 Phi A = Phi C ;
26 DDQ3A = DDQ3C;
27 e l s e
28 Phi B = Phi C ;
29 DDQ3B = DDQ3C;
30 end
31 end
32
33 Phi 0=(Phi A+Phi B ) /2 ;
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Hoofdprogramma

1 c l o s e a l l
2 c l e a r a l l
3 c l c
4
5 % S i e t s k e Vredeveldt , j a nua r i 2016
6
7 % Hoofdprogramma : in d i t programma worden de t i j d s t appen door lopen en
8 % worden de v e r s c h i l l e n d e verkregen waarden gep lo t .
9 % De f i l e voor constanten , numerieke i n t e g r a t i e en Four i e r ana ly s e worden
10 % aangeroepen vanuit deze f i l e .
11
12 %% Constanten
13 % Constanten aanroepen
14 DConstanten
15
16 g l o ba l dt Tduur
17 g l o ba l L 13 L 56min L 56max L jab L e fg Q 123
18 g l o ba l Phi 0
19
20 t0=0;
21
22 % Beginwaarden ( vec to r Q s taa t per kolom )
23 Y=Q 123 ;
24
25 t=t0 ;
26 i =1;
27 t e l l e r =0;
28
29 % In deze matr ices komen de data t e r e ch t
30 QVEC( : , i )=Y;
31 DQVEC( : , i )=Y;
32 TIME( i )=t ;
33
34 ZQ12=[0 0 0 0 ] ' ;
35
36 whi l e t<(Tduur )
37
38 % Numerieke i n t e g r a t i e aanroepen
39 [ th ,Yh, dotYh , ZQ12h ,ZDQ12]=DStoelrk4 ( t , dt ,Y, ZQ12 , Phi 0 ) ;
40
41 t=th ;
42 Y=Yh;
43 ZQ12=ZQ12h ;
44 t e l l e r=t e l l e r +1;
45
46 % Getal achter == g e e f t aan om de hoevee l punten een punt gep lo t moet

worden .
47 i f ( t e l l e r ==1)
48 i=i +1;
49 QVEC( : , i )=Y;
50 DQVEC( : , i )=dotYh ;
51 TIME( i )=t ;
52 ZQVEC( : , i )=ZQ12h ;
53 ZDQVEC( : , i )=ZDQ12;
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54 t e l l e r =0;
55 end
56
57 end
58
59
60 % Berekende waarden p lo t t en
61
62 % Figuren voor hoekve r sne l l i ng , hoek sne lhe id en hoekve rp l aa t s ing q3 :
63 %{
64 f i g u r e ('Name' , 'Hoekve r sne l l i ng vo lgens Runge Kutta ' , 'NumberTitle ' , ' o f f ')
65 p lo t (TIME, DQVEC( 6 , : ) )
66 g r id on
67 y l ab e l ('Hoekve r sne l l i ng ( rad/ s ˆ2) ')
68 x l a b e l ('Tijd ( s ) ')
69 legend ('DDQ 3Rk')
70
71 f i g u r e ('Name' , 'Hoeksnelhe id vo lgens Runge Kutta ' , 'NumberTitle ' , ' o f f ')
72 p lo t (TIME,QVEC( 6 , : ) )
73 g r id on
74 y l ab e l ('Hoeksnelhe id ( rad/ s ) ')
75 x l a b e l ('Tijd ( s ) ')
76 legend ('DQ 3rk')
77
78 f i g u r e ('Name' , 'Hoekverdraai ing vo lgens Runge Kutta ' , 'NumberTitle ' , ' o f f ')
79 p lo t (TIME,QVEC( 3 , : ) )
80 g r id on
81 y l ab e l ('Hoekverdraaing ( rad ) ')
82 x l a b e l ('Tijd ( s ) ')
83 legend ('Q 3Rk')
84 %}
85
86 % Ver sne l l i ng , s n e l h e i d en v e r p l a a t s i n g punt 7 (X- en Y- r i c h t i n g )
87 DDQX 7=DQVEC( 4 , : )+L 13 . * (QVEC( 6 , : ) . ˆ 2 ) .* cos ( Phi 0+QVEC( 3 , : ) )+L 13 .*DQVEC

( 6 , : ) .* s i n ( Phi 0+QVEC( 3 , : ) ) ;
88 DDQY 7=DQVEC( 5 , : ) - L 13 . * (QVEC( 6 , : ) . ˆ 2 ) .* s i n ( Phi 0+QVEC( 3 , : ) )+L 13 .*DQVEC

( 6 , : ) .* cos ( Phi 0+QVEC( 3 , : ) ) ;
89 DQX 7=QVEC( 4 , : )+L 13 .*QVEC( 6 , : ) .* s i n ( Phi 0+QVEC( 3 , : ) ) ;
90 DQY 7=QVEC( 5 , : )+L 13 .*QVEC( 6 , : ) .* cos ( Phi 0+QVEC( 3 , : ) ) ;
91 QX 7=QVEC( 1 , : ) - L 13 .* cos ( Phi 0+QVEC( 3 , : ) )+L 13 .* cos ( Phi 0 ) ;
92 QY 7=QVEC( 2 , : )+L 13 .* s i n ( Phi 0+QVEC( 3 , : ) ) - L 13 .* s i n ( Phi 0 ) ;
93 T=TIME;
94
95 % Lengte veer - dempercombinatie
96 VLengte=((L jab - L 13 .* cos ( Phi 0+QVEC( 3 , : ) ) ) .ˆ2+( L e fg+L 13 .* s i n ( Phi 0+QVEC

( 3 , : ) ) ) . ˆ 2 ) . ˆ 0 . 5 ;
97
98 % Voor p lo t t en minimale en maximale l e ng t e
99 Lmax=L 56max .* ones (1 , l ength (TIME) ) ;

100 Lmin=L 56min .* ones (1 , l ength (TIME) ) ;
101
102 marge=(max(VLengte ) -min(VLengte ) ) /20 ;
103
104 LW=0.5 ; %L i j nd i k t e
105
106 % Lengte veer
107 f i g u r e ( 'Name' , 'Lengte veer ' , 'NumberTitle' , ' o f f ' )
108 p lo t (TIME, VLengte ,TIME,Lmax,TIME, Lmin , 'LineWidth' ,LW)
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109 g r id on
110 t i t l e ( 'Lengte veer - dempercombinatie' )
111 y l ab e l ( 'Lengte veer (m) ' )
112 x l ab e l ( 'Tijd ( s ) ' )
113 legend ( 'Veer lengte ' , 'Bovenaanslag' , 'Onderaanslag' , 'Location ' , 'SouthEast ' )
114 ax i s ( [TIME(1 ) TIME( end ) min (VLengte (4 :end ) ) -marge max(VLengte )+marge ] )
115
116 % Sne lhe id veer - dempercombinatie
117 Vveer=QVEC( 6 , : ) . * ( ( L 13 . / ( ( ( L jab - L 13 .* cos ( Phi 0+QVEC( 3 , : ) ) ) .ˆ2+( L e fg+

L 13 .* s i n ( Phi 0+QVEC( 3 , : ) ) ) . ˆ 2 ) . ˆ 0 . 5 ) ) . * ( L jab .* L 13 .* s i n ( Phi 0+QVEC
( 3 , : ) )+L e fg .* L 13 .* cos ( Phi 0+QVEC( 3 , : ) ) ) ) ;

118
119 f i g u r e ( 'Name' , 'Sne lhe id veer - dempercombinatie' , 'NumberTitle' , ' o f f ' )
120 p lo t (T, Vveer , 'LineWidth' ,LW)
121 g r id on
122 t i t l e ( 'Sne lhe id veer - dempercombinatie' )
123 y l ab e l ( 'Sne lhe id (m/ s ) ' )
124 x l ab e l ( 'Tijd ( s ) ' )
125
126
127 % Ve r sn e l l i n g X- en Y- r i c h t i n g punt 7 ( z i t t i n g )
128
129 f i g u r e ( 'Name' , 'Ver sn e l l i n g X- r i c h t i n g ' , 'NumberTitle' , ' o f f ' )
130 p lo t (T,DDQX 7,TIME,DQVEC( 4 , : ) ,TIME, -ZDQVEC( 3 , : ) , 'LineWidth' ,LW)
131 g r id on
132 t i t l e ( 'Ver sn e l l i n g X- r i c h t i n g ' )
133 y l ab e l ( 'Ver sn e l l i n g in X- r i c h t i n g (m/ s ˆ2)' )
134 x l ab e l ( 'Tijd ( s ) ' )
135 legend ( 'Respons ie : DDQ {7X} (model ) ' , 'Exc i t a t i e : DDQ 1 (meting ) ' , 'Respons ie

DDQ {7X} ( meting ) ' )
136
137 f i g u r e ( 'Name' , 'Ver sn e l l i n g Y- r i c h t i n g ' , 'NumberTitle' , ' o f f ' )
138 p lo t (TIME,DQVEC( 5 , : ) , 'k' ,TIME,ZDQVEC( 4 , : ) , 'b' ,T,DDQY 7, ' r' , 'LineWidth' ,LW)
139 g r id on
140 t i t l e ( 'Ver sn e l l i n g Y- r i c h t i n g ' )
141 y l ab e l ( 'Ver sn e l l i n g in Y- r i c h t i n g (m/ s ˆ2)' )
142 x l ab e l ( 'Tijd ( s ) ' )
143 legend ( 'Exc i t a t i e : DDQ 2 (meting ) ' , 'Respons ie DDQ {7Y} ( meting ) ' , 'Respons ie

: DDQ {7Y} (model ) ' )
144
145
146 Xplot=-L 13 .* cos (QVEC( 3 , : ) ) ;
147 Yplot=L 13 .* s i n (QVEC( 3 , : ) ) ;
148
149
150 % Baan z i t t i n g p lo t t en
151 %{
152 f i g u r e ('Name' , 'Baan punt 3' ,'NumberTitle ' , ' o f f ')
153 p lo t ( Xplot , Yplot )
154 g r id on
155 ax i s equa l
156 y l ab e l ('Verp laa t s ing in Y- r i c h t i n g (m) ')
157 x l ab e l ('Verp laa t s ing in X- r i c h t i n g (m) ')
158 %}
159
160
161 i n t e r v a l=f i nd (T>0 & T<3) ; % 0 .12 en 0 .55
162 Verp=QVEC( 2 , : ) ;
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163 MUZY=ZQVEC( 2 , : ) ;
164 MAZY=ZDQVEC( 4 , : ) ;
165 % Vers impelde v e r s i e van kracht - wegdiagram voor bovengede f in i e e rd i n t e r v a l
166 %{
167 f i g u r e ('Name' , 'Ver sn e l l i n g Y- r i c h t i n g punt 7 tegen v e r p l a a t s i n g Y- r i c h t i n g

' , 'NumberTitle ' , ' o f f ')
168 p lo t ( - (QY 7( i n t e r v a l ) -Verp ( i n t e r v a l ) ) ,DDQY 7( i n t e r v a l ) , - (MUZY( i n t e r v a l ) -

Verp ( i n t e r v a l ) ) ,MAZY( i n t e r v a l ) , 'LineWidth ' ,LW)
169 g r id on
170 y l ab e l ('Ver sn e l l i n g in Y- r i c h t i n g (m/ s ˆ2) ')
171 x l ab e l ('Verp laa t s ing (m) ')
172 legend ('DDQ {7Y} (model ) ' ,'DDQ {7Y} (Meting ) ' ,'Location ' , 'NorthWest ')
173 %}
174
175 % Fou r i e r t r an s f o rmat i e u i tvoe r en op ho ekv e r s n e l l i n g voor u i tv inden
176 % e i g e n f r e q u e n t i e s van het systeem
177
178 % Four i e r ana ly s e
179 NK=15000;
180 [ amp, omega k ]=DFtrans (TIME,DQVEC( 6 , : ) ,NK) ;
181
182 % Amplitudespectrum plo t t en
183 %{
184 f i g u r e ('Name' , 'Frequentiespectrum ho ekv e r s n e l l i n g (ddq3 ) ' ,'NumberTitle ' , '

o f f ')
185 semi logy ( omega k , amp)
186 g r id on
187 t i t l e (' Frequentiespectrum hoekve r sne l l i ng ')
188 y l ab e l ('Amplitude ')
189 x l ab e l (' Frequent ie ( rad/ s ) ')
190 %}
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Numeriek integreren volgens Runge-Kutta

1 func t i on [ tp , Q rk , DQ1 rk , ZQ rk ,ZDQ1]=DStoelrk4 ( t , dt , Q 123 , ZQ12 , Phi 0 )
2 %{
3 Functie voor i n t e g r e r en met de methode van Runge Kutta
4
5 Input :
6 t i j d t ,
7 t i j d s t a p dt ,
8 hu id i g e waarden Q123 ,
9 metingen voor de z i t t i n g ZQ12
10 beginhoek Phi 0
11
12 Output :
13 nieuwe t i j d s t i p tp
14 nieuwe waarden Q rk
15 nieuwe waarden v e r s n e l l i n g DQ1 rk
16 waarden voor z i t t i n g ZQ rk en ZDQ1
17
18 Nieuwe waarde wordt berekend door middel van numerieke i n t e g r a t i e vo lgens
19 Runge - Kutta (4 e orde )
20 %}
21
22 % K1
23 t1=t ;
24 [DDQ1 1 ,DDQ2 1 ,ZDDQ11,ZDDQ12, FP 1]=DTB( t1 ) ;
25 DDQ3 1=DPhifunctie (FP 1 , Q 123 ,DDQ1 1 ,DDQ2 1 , Phi 0 ) ;
26 DQ1 rk=[Q 123 (0 . 5* l ength (Q 123 )+1:end ) ;DDQ1 1 ;DDQ2 1 ;DDQ3 1 ] ;
27 K1=dt .*DQ1 rk ;
28 Y1=Q 123+0.5*K1 ;
29 ZDQ1=[ZQ12(3 ) ; ZQ12(4 ) ;ZDDQ11 ;ZDDQ12 ] ;
30 ZK1=dt .*ZDQ1;
31 ZY1=ZQ12+0.5*ZK1;
32
33 % K2
34 t2=t+0.5*dt ;
35 [DDQ1 2 ,DDQ2 2 ,ZDDQ21,ZDDQ22, FP 2]=DTB( t2 ) ;
36 DDQ3 2=DPhifunctie (FP 2 ,Y1 ,DDQ1 2 ,DDQ2 2 , Phi 0 ) ;
37 DQ2 rk=[Y1(0 . 5* l ength (Y1)+1:end ) ;DDQ1 2 ;DDQ2 2 ;DDQ3 2 ] ;
38 K2=dt .*DQ2 rk ;
39 Y2=Q 123+0.5*K2 ;
40 ZDQ2=[ZY1(3 ) ;ZY1(4 ) ;ZDDQ21 ;ZDDQ22 ] ;
41 ZK2=dt .*ZDQ2;
42 ZY2=ZQ12+0.5*ZK2;
43
44 % K3
45 t3=t+0.5*dt ;
46 [DDQ1 3 ,DDQ2 3 ,ZDDQ31,ZDDQ32, FP 3]=DTB( t3 ) ;
47 DDQ3 3=DPhifunctie (FP 3 ,Y2 ,DDQ1 3 ,DDQ2 3 , Phi 0 ) ;
48 DQ3 rk=[Y2(0 . 5* l ength (Y2)+1:end ) ;DDQ1 3 ;DDQ2 3 ;DDQ3 3 ] ;
49 K3=dt .*DQ3 rk ;
50 Y3=Q 123+K3;
51 ZDQ3=[ZY2(3 ) ;ZY2(4 ) ;ZDDQ31 ;ZDDQ32 ] ;
52 ZK3=dt .*ZDQ3;
53 ZY3=ZQ12+ZK3 ;
54
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55 % K4
56 t4=t+dt ;
57 [DDQ1 4 ,DDQ2 4 ,ZDDQ41,ZDDQ42, FP 4]=DTB( t4 ) ;
58 DDQ3 4=DPhifunctie (FP 4 ,Y3 ,DDQ1 4 ,DDQ2 4 , Phi 0 ) ;
59 DQ4 rk=[Y3(0 . 5* l ength (Y3)+1:end ) ;DDQ1 4 ;DDQ2 4 ;DDQ3 4 ] ;
60 K4=dt .*DQ4 rk ;
61 ZDQ4=[ZY3(3 ) ;ZY3(4 ) ;ZDDQ41 ;ZDDQ42 ] ;
62 ZK4=dt .*ZDQ4;
63
64 % Nieuwe waarde
65 tp=t+dt ;
66 Q rk=Q 123+(1/6) . * (K1+2.*K2+2.*K3+K4) ;
67 ZQ rk=ZQ12+(1/6) . * (ZK1+2.*ZK2+2.*ZK3+ZK4) ;
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Ophalen versnellingsdata

1 func t i on [DDQ 1,DDQ 2,DDQ 1Z,DDQ 2Z,P]=DTB( t )
2 %{
3 Functie voor het ophalen van data voor de v e r s n e l l i n g in x - en y - r i c h t i n g
4
5 Input :
6 t i j d s t i p t
7
8 Output :
9 v e r s n e l l i n g voet x DDQ 1
10 v e r s n e l l i n g voet y DDQ 2 ( in meetdata i s d i t z )
11 v e r s n e l l i n g z i t t i n g x DDQ 1Z
12 v e r s n e l l i n g z i t t i n g y DDQ 2Z
13
14 %}
15 g l o ba l MDDQ 1 MDDQ 2 ZDDQ 1 ZDDQ 2 ts tap
16
17 N=t / t s tap ; % Bepalen tussen welke metingen de gewenste t i j d in l i g t
18
19 MO=f l o o r (N) ;
20 MB=c e i l (N) ;
21
22
23 VH=(N-MO) /(MB-MO) ;
24
25 i f MO==0 | | MB==0
26 DDQ 1=MDDQ 1(1 ) ;
27 DDQ 2=MDDQ 2(1 ) ;
28 DDQ 1Z=ZDDQ 1(1 ) ;
29 DDQ 2Z=ZDDQ 2(1 ) ;
30 e l s e
31 DDQ 1=MDDQ 1(MO)+VH*(MDDQ 1(MB) -MDDQ 1(MO) ) ;
32 DDQ 2=MDDQ 2(MO)+VH*(MDDQ 2(MB) -MDDQ 2(MO) ) ;
33 DDQ 1Z=ZDDQ 1(MO)+VH*(ZDDQ 1(MB) -ZDDQ 1(MO) ) ;
34 DDQ 2Z=ZDDQ 2(MO)+VH*(ZDDQ 2(MB) -ZDDQ 2(MO) ) ;
35 end
36
37 %% Kracht P
38 P=0; % deze kracht i s e r in we r k e l i j k h e i d helemaal n i e t
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Vector Ẏ bepalen

1 func t i on [DDQ 3]=DPhifunctie (Fp , Q 123 ,DDQ 1,DDQ 2, Phi )
2
3 %{
4 Functie voor het berekenen van de ho ekv e r s n e l l i n g
5
6 Input :
7 inputwaarden voor i nvu l l e n f u n c t i e : Fp ( kracht ) , Q 123 ( v e r p l a a t s i n g en
8 sn e l h e i d ) , DDQ 1 ( v e r s n e l l i n g ) , DDQ 2 ( v e r s n e l l i n g ) , Phi ( evenwichtshoek )
9
10 Output :
11 Hoekve r sne l l i ng DDQ 3
12 %}
13
14
15
16 %% Bekende constanten , s y s t e emspe c i f i e k
17 g l o ba l g M7
18 g l oba l L 13 L jab L e fg L 56min L 56max Lveer
19 g l o ba l k1 ke c1
20
21
22
23 %% Input wordt gegeven in stoelprogramma . Dit z i j n :
24 % va r i a b e l en ophalen
25 Q 1=Q 123 (1 ) ;
26 Q 2=Q 123 (2 ) ;
27 Q 3=Q 123 (3 ) ;
28 DQ 1=Q 123 (4 ) ;
29 DQ 2=Q 123 (5 ) ;
30 DQ 3=Q 123 (6 ) ;
31
32 QY 7=Q 2+L 13 .* s i n ( Phi+Q 3 ) - L 13 .* s i n ( Phi ) ;
33 DQY 7=DQ 2+L 13 .*DQ 3.* cos ( Phi+Q 3) ;
34
35
36 %% Ver g e l i j k i n g en voor q3
37
38 % Voor v e r du i d e l i j k i n g van de v e r g e l i j k i n g e n z i j n deze opgedeeld
39 S i=L 13* s i n ( Phi+Q 3) ;
40 Co=L 13* cos ( Phi+Q 3) ;
41
42 % Lengte veer - demper moet berekend worden omdat deze ingevoerd moet worden
43 % in de f u n c t i e voor ddq3 . Daarnaast moet reken ing gehouden worden met de
44 % maximale en minimale l e ng t e van de veer - demper ( e indaans lagen )
45 L 56=((L jab -Co) ˆ2+(L e fg+Si ) ˆ2) ˆ 0 . 5 ;
46
47
48 %% Verwerking van de e indaans lagen in het model
49
50 i f L 56>(L 56max)
51 EAK=ke * ( ( L 56 - L 56max) /( L 56 ) ) *( L jab *Si+L e fg *Co) ;
52 %Bovenste e indaans l ag veer ( dUinf/dq3 )
53 e l s e i f L 56<=L 56min
54 EAK=ke * ( ( L 56 - L 56min ) /( L 56 ) ) *( L jab *Si+L e fg *Co) ;
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55 %Onderste e indaans l ag veer ( dUinf/dq3 )
56 e l s e
57 EAK=0;
58 end
59
60 %% Termen voor i nvu l l e n van de Euler - La g r ang ev e rg e l i j k in g
61 Atres t=M7*(DDQ 1*Si+DQ 1*DQ 3*Co+DDQ 2*Co-DQ 2*DQ 3*Si ) ;
62 A3=M7*DQ 1*DQ 3*Co-M7*DQ 2*DQ 3*Si ;
63 B3=M7*g*Co ;
64 C3=k1 * ( ( L 56 - Lveer ) /( L 56 ) ) *( L jab* Si+L e fg *Co) ;
65 D3=Fp*Co ;
66 E3=c1*DQ 3* ( (1/ ( L 56 ) ) *( L jab * Si+L e fg *Co) ) ˆ2 ;
67
68 %% Functie u i t Euler Lagrange voor de ho ekv e r s n e l l i n g
69 DDQ 3=(1/(M7*( L 13 ) ˆ2) ) *( - Atres t+A3-B3-C3+D3-E3 -EAK) ;
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Fourieranalyse

1 func t i on [ amp, omega k]=DFtrans (T,Y,Kmax)
2
3 %{
4 Functie voor Fou r i e r t r an s f o rmat i e
5 Y( t )=A0+sum{k}(Ak* cos ( omega k* t )+Bk* s i n ( omega k* t )
6 omegak=k*2* pi /T T i s p e r i o d e t i j d
7 A0 ,Ak en Bk moeten bepaald worden . Aantal c o e f f i c i e n t e n bepaal j e z e l f .
8
9 A0=(1/ i )*sum(Y) ((1/T) * i n t (Y( t ) ) dt )
10 Ak=(2/ i )*sum(Y* cos ( omega k* t ) ) ( (2/T) * i n t (Y( t )* cos ( omega k* t ) ) dt
11 Bk=(2/ i )*sum(Y* s i n ( omega k* t ) ) ( (2/T) * i n t (Y( t )* s i n ( omega k* t ) ) dt
12
13 %A(0 :NK) : cos ( omega k t ) c o e f f i c i e n t
14 %B(0 :NK) : s i n ( omega k t ) c o e f f i c i e n t
15
16 input :
17 t i j d s a s T
18 funct i ewaarden Y
19 aanta l c o e f f i c i e n t e n Kmax
20 output :
21 vermogens amp
22 f r e q u e n t i e s omega
23 %}
24
25 % Aantal c o e f f i c i e n t e n aanpassen op aanta l meetpunten
26 i f Kmax>=f l o o r ( l ength (T) /2)
27 Kmax=f l o o r ( l ength (T) /2) ;
28 end
29
30 % Co e f f i c i e n t e n berekenen
31 f o r k=0:Kmax
32 omega=k*2* pi *(1/T( end ) ) ;
33 omega k (k+1)=omega ;
34 A(k+1)=(2/ length (T) ) *sum(Y.* cos ( omega .*T) ) ;
35 B(k+1)=(2/ length (T) ) *sum(Y.* s i n ( omega .*T) ) ;
36 end
37
38 % amplitude berekeken
39 amp=sq r t (A.*A+B.*B) ;
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