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\Joor\Noord 

Dit rapport is het verslag van mijn afstudeerwerk, gedaan op het Instituut 

voor Perceptie Onderzoek te Eindhoven, het I.P .o. Van januari '83 tot mei 

'83 heb ik een voorbereidende studie gemaakt over konstruktieprincipes 

welke kunnen worden toegepast als kompensatiekons truktie - vastgelegd in 

een Il-rapport (lit. [l]) - en vanaf mei '83 tot en met juni '84 heb ik 

gewerkt aan een konstruktie cm een lezenaar gewichtskompenserend te maken. 

Zoals in dit rapport zal blijken heb ik geen kompleet nieuwe lezenaar 

willen ontwerpen, maar ik heb een prototype, welke reeds produktierijp was, 

als uitgangspunt genomen en deze enigszins aangepast, zodat de kompensatie

konstruktie zonder al te veel moeite op die lezenaar zal kunnen ~rden 

gemonteerd. De kompensatiekonstruktie als zodanig is een losse eenheid, 

apart van de lezenaar aan te schaffen en met enige hulpstukken aan de 

gewone lezenaar te koppelen. 

Mijn begeleiders tijdens de afstudeerfase waren: H.E.M. Mélotte ( IPO) en 

J .M. Seroo (THE). Veel dank ben ik verschuldigd aan Jan Renkens ( Philips 

NatLab); ik heb bij hem (vooral tijdens de "werkplaatsperiode") veel 

praktische kennis opgedaan, wat in het uiteindelijke ontwerp tot uiting is 

gekomen. Cbk wil ik de "bibliotheekvleugel" van het I.P.O. bedanken, voor 

de gezellige sfeer waarin ik gewerkt heb. 

Eindhoven/Den Bosch, mei 1984 

Klaas Sybren Haagsma 



Samen\J011 i ng 

In de wereld van de visueel ge handicapten is de zogenaamde lezenaar een 

dankbaar lees hulpmiddel. Een lezenaar is een in een geleidings frame bewe

gende "leesplank", met een loupe en een verlichtingsannatuur ervàor, ~lke 

met de hand horizontaal en vertikaal achter de loupe kan worden bewogen. 

Met een dergelijk apparaat kan een visueel gehandicapte bijvoorbeeld een 

boek lezen. Het gewicht van de module ( =leesplank) wordt veelal gekcmpen

seerd door een (tensator)veer. 

Bij het ontwerpen van een lezenaar met instelbare gewichtskanpensatie zijn 

een aantal aspekten van belang: de kompensatiekonstruktie vereist een 

konstante kompensatiekracht tijdens de gehele vertikale slag van het lees

bereik (24 cm), bovendien moet een dergelijke konstruktie (vrijwel) kontinu 

variabel in te stellen zijn tussen O en 2 kg leesstof gewicht. Niet alleen 

wordt aandacht gegeven aan de kom pensatiekons truktie als ge heel, maar ook 

aan de daarmee samenhangende randvoorwaarden: schuinstelling van de leze

naar en de remmogelijkheid van de module. 

Een probleem apart is de zogenaamde automatische gewichtskompensatie. Bij 

het automatisch gewicht kompenseren zoekt het kanpensatiemechanis1:1e bij elk 

leesstofgewicht automatisch het juiste kompensatiegewicht, de gebruiker 

moet de ingestelde waarde evenwel fixeren om 'weglopen' van de ingestelde 

waarde te voorkomen. Een externe energiebron is, in welke vorm dan ook, 

noodzakelijk. 

Het ontworpen kompensatiemechanism~ bestaat uit een zogenaamde evenwichts

balk (momentenevenwicht) waarop twee momenten werken: een (positief) moment 

ten gevolge van de (leesstof- )massakracht en een ( negatief) moment ten 

gevolge van een tensatorveerkracht. Het laatstgenoemde moment is 'instel-:

baar' bij een veranderend leesstofgewicht, door het aangrijpingspunt van de 

tensatorveer aan de evenwichtsbalk in axiale richting over de balk te 

verplaatsen. De tensatorveer beweegt bij instelling in z'n geheel raee over 

een tweede, vast opgestelde balk. De kompensatiekonstruktie-afmetingen zijn 

geoptimaliseerd met behulp van een theoretisch simulatiemodel. Als module

rem is een dubbehrerkend schrankmechanisme ontworpen. 

Het kompensatiemechanisme voldoet aan alle gestelde eisen (binnen de nodige 

marges), maar kompenseert niet automatisch het leesstofgewicht. Daarvoor is 

(veel) meer nodig dan een dergelijke konstruktie. De prijs van de ontworpen 

lezenaar ligt rond de f 1000,-. Mèt automatische gewichtskompensatie kan de 

prijs naar schatting f 500,- hoger liggen. 



Enkele gebruikre begrippen 

Evenwichtsbalk 

Scharnierend opgestelde ( ronde) staaf die in twee punten belast wordt: de 

ene belasting in de vorm van een tensatorveerkracht; de andere, in tegen

over gestelde richting, in de vorm van een konstante gewichtskracht (bij

voorbeeld van ten gevolge van een boek). Deze belastingen kunnen onder een 

hoek met de staaf staan. Het ontstane momentenevenwicht is te beinvloeden 

door het gewicht te veranderen en het aangrijpingspunt van de tensatorveer 

aan de staaf zodanig aan te passen dat er een nieuw momentenevenwicht 

onstaat. Door de staaf te laten scharnieren krijgt de gewichtsraassa een 

bepaalde verplaatsing; de kracht, nodig om de belaste staaf te laten 

scharnieren kan vrijwel konstant zijn. 

Gewichtskompensatie 

Het krel:!ren van een tegengewicht in de lezenaar, ~lke het gewicht aan 

leesstof op de module moet kompenseren. Doel hiervan i.s an een mogelijkheid 

te verkrijgen om de leesstof op de lezenaar 'met konstante kracht' te 

lezen. 

Instelnauwkeurigheid 

Om het kompensatiegewicht nauwkeurig genoeg in te kunnen stellen moet het 

insteltrajekt voldoende groot wezen. De instelnauwkeurigheid wordt gedefi

nieerd als het aantal mm' s instel trajekt per 100 gram tegengewicht. Hoe 

hoger deze nauwkeurigheid, des te beter is het kompensatiegewicht in te 

stellen. 

Lezenaar 

Een 'leesplank' welke zowel horizontaal alswel vertikaal in een geleidings-



frame kan worden bewogen. Een loupe is tezamen met een verlichtingsarmatuur 

gemonteerd voor de leesplank, aan hetzelfde frame. Met behulp van dit 

apparaat kan een geschrift worden gelezen door deze op de leesplank te 

leggen en de leesplank plus geschrift te bewegen achter de loupe. Als 

lichtbron wordt bij voorkeur een 11 W PL-lamp toegepast. 

(Lees-)module 

Ander woord voor leesplank. 

PL-lamp 

Nieuwe Philips-lamp met een laag energieverbruik en hoge lichtopbrengst (en 

daardoor met een geringe warmte-ontwikkeling, en een k.onstante lichtsterkte 

over een redelijk groot oppervlak). Kenmerkend zijn een geringe wannte-af

gifte, een difuse straling en een voor lezen aangename kleurtemperatuur. 

Slag hoek 

De module van de lezenaar moet een bepaalde ve rtikale slag maken. Er kan 

daarvoor gebruik worden gemaakt van konstrukties waarbij een rotatie wordt 

omgezet in een translatie. Hierbij wordt de minimaal te doorlopen rotatie

hoek, teneinde de vertikale translatieslag te -realiseren, de slaghoek 

genoemd. Bij konstrukties waar een 'symmetrische' rotatie rond de nulstand 

wordt uitgevoerd is de grootte van de slaghoek de helft van de maximaal te 

doorlopen hoek. 

Spiraalmomentveer 

Konstruktie waarbij een trekveer door middel van een draad over een 

spiraalvonnige nokschijf loopt. Bij rotatie van de nokschijf om zijn as, 

kan op de nok-as een nagenoeg konstant moment worden verkregen, wanneer het 

andere eind van de trekveer op z'n plaats ge houden wordt. Op deze nok-



schijfas is tevens een ronde schijf gemonteerd waarover een gewicht aan een 

draad is gewonden. Dit gewicht geeft een konstant tegenmoment, zodat een 

momentenevenwicht kan worden ingesteld door het gewicht juist te kiezen. 

Bij rotatie van de nok-as wordt het gewicht met een konstante kracht op of 

neer bewogen. 

Tensatorveer (of tensator) 

Opgerolde bladveer met een sterke neiging an opgerold te blijven. Bij 

uittrekking van deze veer is een konstante hoeveelheid energie nodig an de 

bladveer te ontrollen. Deze hoeveelheid energie is afhankelijk van de 

natuurlijke radius, de momentane radius, de breedte, de dikte en de 

elasticiteitsmodulus van de bladveer maar zij is zo goed als onafhankelijk 

van de ontrolde lengte, zodat de uittrekkracht nagenoeg konstant is. 

Tensatormotorveer 

Een motorveer bestaat uit een tensatorveer en drie klosjes: één waar de 

tensatorveer wordt afgerold, een tweede waarop deze veer in 

tegenovergestelde richting weer wordt opgerold en de derde klos zit op de 

tweede klos vast, waarover een draad is gewikkeld. Bij afwikkeling van deze 

draad zal tegelijkertijd ook de bladveer afgewikkeld op klos 1 en weer 

worden opgewikkeld op klos 2. De kracht waarmee aan de draad wordt getrok

ken is vrijwel konstant. Deze motorveer heeft aan·de as van de tweede klos 

een konstant moment en kan daardoor ook dienst doen als (opwindbaar) 

motortje. 



Inleiding 

Er bestaan diverse lees- en ( hand-)werkhulpmiddelen voor slechtzienden. Eén 

daarvan is de zogenaamde 'lezenaar', een leeshulpmiddel dat in de loop van 

1984 in de handel komt. Er zijn diverse modellen verkrijgbaar die min of 

meer bevredigend werken. Maar één specifiek probleem is totnutoe onopgelost 

gebleven: het gewicht aan leesstof op de module wordt slechts ( ten dele) 

gekompenseert door een konstante tegenkracht, in de vorm van een ( tensa

tor) veer. Het is gewenst om een variabel in te stellen tegenkracht te 

hebben, welke het gewicht aan leesstof volledig kompenseert: de instelbare 

gewichtskompensatie. Deze instelbare gewichtskompensatie stelt de gebruiker 

in staat om zonder al te veel moeite een zwaar geschrift te kunnen 'lezen'. 

Op het I.P.O., het Instituut voor Perceptie Onderzoek, is een lezenaar 

ontwikkeld. Aan mij was de vraag een lezenaar met instelbare gewichtskom

pensatie te ontwerpen, eventueel uitgaande van het reeds bestaande I.P.O.-

model. 

In een voorafgaande I 1-opdracht ( zie li t. [ 1]) zijn een aantal mogelijke 

kompensatiekonstrukties onderzocht. Enkele daarvan zijn veelbelovend genoeg 

bevonden en daarom goed voor een nader onderzoek geacht. In dit verslag zal 

een verantwoorde keuze uit de diverse aangereikte kompensatieprincipes 

worden gemaakt. Verder zal het uiteindelijke principe worden doorgerekend 

met behulp van een theoretisch simulatiemodel en zullen de afmetingen van 

de kompensatiekonstruktie zodanig worden geoptimaliseerd dat de afwijking 

in de kompensatiekracht zo klein mogelijk is. 

Behalve aan de kompensatiekonstruktie zal ook aandacht worden besteed aan 

een remmogelijkheid van de leesmodule, dit in verband met de veiligheid van 

de lezenaar met instelbare gewichtskompensatie in het dagelijks gebruik. 

Een goede rem zal zeker ook ten goede komen aan de levensduur. Tenslotte 

wordt ook een konstruktie ontworpen om een kontinu instelbare schuinstel

ling van de lezenaar te realiseren. 

Er zal daarna een prototype-lezenaar-met-gewichtskompensatie worden gebouwd 

en deze zal worden getest en verbeterd. Het ligt in de bedoeling de 

uiteindelijke lezenaar met instelbare gewichtskompensatie voor een redelij

ke prijs in de handel te brengen (circa f 1000,- exklusief de Ziekenfonds

vergoed°ing, tot 80 % vergoed). 
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l Probleems 1el l i ng 

Om volledige gewichtskompensatie te verkrijgen, is een konstruktie gewenst 

die aan de volgende eisen voldoet: 

1. (liefst) kontinu instelbaar tegengewicht 

2. konstant tegengewicht tijdens de vertikale slag van 240 mm 

3. eenvoudi8 en licht instelbaar 

4. een instelbereik van 0-2000 gram 

5. betaalbaar en toch betrouwbaar en duurzaam 

6. blijven werken in elke (schuin)stand 

7. (eventueel) zelfremmend en een mogelijkheid om de 

tegengewichts-instelling te fixeren 

Een achtste eis zou nog kunnen zijn: 

8. automatische kompensatie-instelling 

In Haagsma [ 1] (pagina 2) is echter betoogd dat een dergelijke eis tot 

speciale ontwerpmoeilijkheden zal leiden. 

Om een idee te geven van automatische gewichtskompensatie merken we het 

volgende op: 

Wanneer een boek op de module geplaatst wordt, zal bij automatische 

gewichtskompensatie het tegengewicht automatisch worden ingesteld. Dit 

houdt in dat bij non-fixatie van deze ingestelde waarde de instelling 

zal verlopen door beïnvloeding van het gewicht van het boek, bijvoor

beeld tijdens het bewegen in vertikale richting van de module plus boek. 

Fixatie van de instelling is dus noodzakelijk. De energie, nodig voor 

deze fixatie, komt uit een externe energiebron (met de hand bijvoor

beeld). Om het boekgewicht automatisch te kunnen 'wegen' is een vrije 

slag nodig, de 'weegschaalslag'. Dit houdt dus in: koppeling van het 

weegmechanisme en het instelmechanisme met het mechanisme an te vertika

le slag van de module te bewerkstellingen, door middel van het fixatie

mechanisme. De weegschaalslag moet binnen een bereik van enkele cm' s 

onderscheid kunnen maken tussen O en 2000 gram; aan de nauwkeurigheid 

7 



van het weegmechanisme wordt daardoor hoge eisen gesteld. Wanneer we 

niet mechanisch, maar elektr(on)isch te werk gaan zal een automatische 

instelling geheel anders verlopen: een elektromotortje levert de nodige 

energie an de juiste gewichtskompensatie te realiseren. Fixatie van de 

instelling zal toch nog manueel moeten gebeuren (bijvoorbeeld door het 

uitzetten van de motor, door fixatie met behulp van een mechaniek enz.). 

ad 1. Een kontinu instelbaar tegengewicht kunnen we onder andere realise

ren door toepassing van konstruktie-elementen die kontinu instelbaar zijn 

(veren), of door gebruik te maken van 'traploze' mechanismen (glijblokjes 

en wieltjes e.d.). Lukt kontinue ins telbaarheid niet, dan kunnen we een 

mechaniek ontwerpen waarmee we in stapjes - bijvoorbeeld in 10 stapjes: 0, 

200, 400 ••••• 1800, 2000 gram - het kompensatiebereik doorlopen. Fixatie 

van de instelling zal dan eenvoudig zijn. 

ad 2. De tweede eis, een konstant tegengewicht tijdens de vertikale slag 

(van 240 mm), heeft enige 'speelruimte'. Enige tolerantie op die konstant

heid is namelijk wel toegestaan. Op een boekgewicht van 2000 gram is 150 

gram extra niet zo erg; op een boekgewicht van 200 gram is 15 gram dat 

zeker niet. Ca. 6 à 8 procent meer of minder tegengewicht is toegestaan en 

zal niet als hinderlijk worden ondervonden. De gestelde vertikale slag van 

240 mm moet hierbij wel gehaald worden. 

ad 3. De instelling moet bij niet-automatische gewichtskompensatie eenvou

dig en zonder veel kracht mogelijk zijn. Dat houdt in: eenvoudige bedie

ningspanelen, goed in't zicht en toch ook weer niet te opvallend. Ze moeten 

licht 'lopen' in alle standen. Bij automatische gewichtskompensatie moet 

ook de fixatiehandle aan deze eisen voldoen. Er zij opgemerkt dat de 

instelpanelen tevens dienst kunnen doen als fixatiepanelen, en dat qe 
funktie van de panelen vanzelfsprekend moet zijn. 

ad 4. Het ins tel bereik is bepaald van O tot 2000 gram. Een nul-ins telling 

moet hier worden gezien als een leesstofloze module, als een kompensatiege

wicht voor de module-sec. De nulinstelling is nu diè gewichtskompensatie, 

waarbij de kracht, nodig om de module omhoog te bewegen, nihil is. 03.arbo

ven moet een belasting tot 2000 gram mogelijk zijn. In praktijk zal het 

gewicht van de module (plus de framegeleiding) worden gekompenseerd door 

8 



een tensatorveer). 

ad 5. Wat de vijfde eis betreft, is het zaak an zoveel mogelijk in-dehan

del-zijnde komponenten toe te passen en de fabrikagetechnieken zo eenvoudig 

mogelijk te h::>uden, want zo'n 80 procent van de verkoopprijs bestaat uit 

arbeidsloon. Het zal geen bezwaar zijn de konstruktie enigszins te overdi

mensioneren wanneer er arbeidskosten mee kunnen worden bespaard. Het 

spreekt haast vanzelf dat de konstruktie eenvouding te onderhouden dient te 

zijn, zo geruisloos mogelijk zal moeten werken en een bevredigende levens

duur moet hebben. 

ad 6. De gewichtskompenserende lezenaar moet goed blijven werken bij een 

schuinstand van de lezenaar van 15°-75° met het grondvlak (bijvoorbeeld een 

tafel). 

ad 7. Tenslotte nog iets over de zevende eis, de rem. In de I. P. 0.-leze

naar is met sukses een in één richting werkend schrankmechanisme toegepast. 

Dit mechanisme bestaat uit een geleide-stang en een scharnierend plaatje 

waarin zich een gat bevindt ( zie figuur 1). De stang kan door dat gat heen 

en weer bewegen. 

figuur 1 

;inkL!li~I_ 

hanismt 
g 

het schrankmechanisme 

lstalbewegi(Jg_ 

Wanneer nu het plaatje gaat scharnieren, wordt de stang 'klem' gezet in het 

gat. Er is nu slechts één richting waarin de stang nog kan transleren; de 

andere richting is geblokkeerd: de stang schrankt in het gat. Op deze 

manier kan de module worden 'geremd' in de (vertikale) beweging omlaag, 
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maar niet in de beweging omhoog. 

Omdat dit schrankmechanisme zo voortreffelijk werkt ligt het voor de hand 

dit als rem toe te blijven passen. ())k bij mgere belastingen blijft deze 

rem werken, en blijft de levensduur aanzienlijk gunstig. 

Wanneer we uitgaan van de bes taande I .P. 0.-lezenaar, moet de kompe nsatie

kons truktie aan te passen zijn aan dat model (of juist andersom). Bij 

uitwerking van bovenstaande eisen bleek alras dat het zwaartepunt van het 

probleem de gewichtskompensatie-kons truktie zelf was. Er is daar cm stil

zwijgend besloten het I.P.O.-model als uitgangslezenaar te nemen en deze 

aan te passen aan de kompensatiekonstruktie. Ook de kompensatiekonstruktie 

zal daarom op voorhand aangepast worden aan de I.P.O.-lezenaar. 

De gehele lezenaar mag inkluis kompensatiekonstruktie beslist niet te zwaar 

worden (maximaal 2 1/2 kilo), en moet zij zo klein mogelijk opgevouwen 

kunnen worden (tot koffermodel: 40 x 46 x 10 cm). 

Er zij opgemerkt dat er vrijwel niet gesproken is over de horizontale slag. 

Er is gezegd dat het I.P.O.model als uitgangsmodel is genomen, en dat houdt 

tevens in dat de konstruktie voor de horizontale slag wordt overgenomen; 

deze verloopt overigens zeer soepel en nauwkeurig. De I.P.0.-lezenaar is 

ontworpen voor boeken van meer dan 2 kg, dus er hoeft niets aangepast te 

worden aan deze horizontale geleiding. Wanneer echter een aangepaste leze

naar wordt ontworpen moet er nog wel een stabiliteitsbeschouwing volgen, en 

wel voor de meest ongunstige belastingssituatie (zie bijlage A). 

In hoofdstuk 2 worden de 4 aanbevolen oplossingen uit li t. [ l] tezamen met 

een drietal tussenvormen en variaties onderzocht en in hoofdstuk 3 wordt 

verantwoord op welke konstruktie de keuze gevallen· is. De gewichtskompense

rende lezenaar wordt vervolgens toegelicht in hoofdstuk 4 en getest en 

verbeterd in mofdstuk 5. 

10 



2 Oplossingsmogelijkheden 

2 .1 Inleiding 

Voordat de lezenaar gewicht kompenseert, moet eerst een verantwoorde kom

pensatieoplossing worden uitgezocht. In dit hoofdstuk wordt voortgeborduurd 

op de Il-opdracht ( li t. [ 1]), waarin diverse gewichtskompensatieprincipes 

zijn onderzocht. Hier nu worden de geselekteerde principes gekwantificeerd. 

De 4 mogelijke oplossingen uit lit. [l] hoofdstuk 4, die nadere beschouwing 

behoeven, zijn: 

- de spiraalmomentveren I en II 

- de evenwichtsbalken I en II 

Een korte beschrijving van elk van deze 4 volgt, met daarna een kritische 

beschouwing over deze mogelijke oplossingen. Naast deze 4 zijn ook een 

drietal tussenvormen en variaties onderzocht. Ook deze worden nader toege

licht en bekritiseerd. Niet elke oplossing zal in aarnnerking kunnen komen 

voor onze doeleinden, maar ze worden toch besproken: misschien kunnen ze 

voor andere doeleinden worden toegepast. 

2.2 De spiraalmomentveren 

2.2.1 Inleiding 

In figuur 2 is de spiraalmomentveer I geschematiseerd. Bij het naar rechts 

bewegen van het gewicht (weergegeven door de kracht G) wordt de spiraalvor-

F• konstant 

figuur 2 de spiraalmomentveer I 

mige nok ook verdraaid en de ( lineaire) trekveer wordt verder uitgerekt. 
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Bij een steeds groter wordende veerlengte hoort een steeds kleiner wordende 

momentstraal, zodat het 'spiraalmoment' konstant blijft. De voorspanning, 

lengte c, is kontinu instelbaar en laat daardoor andere (boek-) gewichten 

toe. In geval van de spiraalmomentveer II is de volgende situatie van toe-

C ---
~ $1111111111111111//1111111 

figuur 3 de spiraalmomentveer II 

F•konstant 

passing (zie figuur 3): de spiraalvormige nok en de ronde nok zijn nu 

'aangesloten' op respektievelijk het gewicht en de trekveer. Voor de rest 

gelden de zelfde beschouwingen als voor de spiraalmomentveer I. 

2.2.2 Analyse 

Al gauw blijkt de spiraalmomentveer II de voorkeur te hebben boven de 

spiraalmomentveer I, omdat het wiskundige model daarvan zoveel eenvoudiger 

is. Wil men namelijk voor de spiraalmomentveer I het spiraalmoment bereke

nen, dan moet men rekening houden met het aangrijpingspunt van de veer aan 

de nok (plus de voorspanlengte!) - en tevens met de daarbij behorende 

momentstraal. In iedere stand van de nok moet aldus rekening gehouden 

worden met de uitgangssituatie - wiskundig vertaald: er zijn meer variabe

len dan vergelijkingen. Uitgebreide berekeningen zijn gemaakt in lit. [ l] 

bijlage C, maar het resultaat is een niet al te betrouwbare iteratieve 

benadering van de nokvorm. 

Het is daarom verstandiger om door te gaan met de spiraalmomentveer II, 

ondanks de wetenschap dat de spiraalmomentveer I wel te 'vangen' is in een 

wiskundig model. Bovendien is er konstruktief geen principieel verschil 

tussen de beide spiraalmomentveren: de onderdelen zijn identiek, maar op 

een iets andere manier aan elkaar gekonstrueerd. 

Een eenvoudige wiskundige beschouwing van de spiraalmomentveer II resul

teert in een even eenvoudige formule (zie ook figuur 2): 
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waarin: 

2 er + kr (f). = GRi 
0 0 1. 

c = voorspanlengte van de (lineaire) trekveer 

r
0 

= straal van de ronde schijf 

k = veerstijfheid 

~-=momentane standhoek van de nokken 
1. 

G = gewicht van de massa 

Ri = momentane momentstraal 

Deze formule beschrijft niet de vorm van de spiraalnok, want de straal Ri 

is de momentstraal en niet de nokstraal. Qn toch de omslui tkromme van de 

nok te kunnen bepalen trekken we de loodlijnen, beschreven door de waarden 

van Rien <pi' en zetten de snijpunten van twee opeenvolgende loodlijnen uit 

in een x-y-grafiekje. Immers, de loodlijn móet de nok ergens raken -

namelijk daar waar de lijn de nok 'verlaat' - en wanneer we de inkrement

hoek tussen twee opeenvolgende loodlijnen maar klein genoeg kiezen, onstaat 

er een zeer betrouwbare nokvorm. Als kriterium voor het ontwerpen van zo'n 

nokvorm zijn de volgende variabelen van belang: 

c (varigrend tussen Oen bijvoorbeeld 150 mm) 

k (varigrend tussen bijvoorbeeld 0.002 en 0.5 N/mm) en 

G (varigrend tussen Oen 2000 gram, dat was een gestelde eis) 

Om enig inzicht te krijgen in de afwijkingen die ontstaan wanneer bijvoor

beeld een voorspanlengte wordt genomen, ongelijk aan de ontwerpvoorspan

lengte, geven we de volgende beschouwing: 

Bij een andere voorspanninglengte, d, hoort een ander gewicht, G' , om 

momentenevenwicht in de nulstand (bijvoorbeeld <pi=O) te handhaven. Ontwer

pen we een nokschijf volgens die nieuwe 'uitgangssituatie', dan zal deze 

nieuwe nokschijf een andere relatie tussen straal en hoek hebben. Immers: 

dr +kr 2 = G' R. (f). en 
0 0 ' 1. 1. 

er +kr 2 GR. 
0 0 <pi 1. 

Hier zijn <p. en R. aan elkaar gekoppeld onder andere door middel van G' en 
1. 1. 
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d, respektievelijk G en c. Dus elke nieuwe stand </J i geeft een van d en G' 

afhankelijke R .• Wanneer we <p. elimineren en d als funktie van c, r , G en 
1 1 0 

G' willen schrijven, blijkt d bovendien afhankelijk te zijn van de moment-

straal R. : 
1 

d = R./r (G'-G)+c 
1 0 

Met andere woorden, er is geen nokschijf te ontwerpen die zonder afwijking

en alle voorspanningen en de daarbij behorende gewichten 'aankan'. 

Met behulp van de komputer is daarom een optimalisatieprogramma geschreven 

waarin c, ken G als optimalisatieparameters genomen zijn. Als optimalisa

tiekriterium is de afwijking in twee gekozen uiterste standen (G=0.2 N en 

G=19.6 N) genome·n ten opzichte van de ontwerpstand met ontwerpparameters. 

Er werd geoptimaliseerd in twee gevallen: in het geval 0.2 <= G <= 10 N (de 

'minimum'-optimalisatie) en het geval 10 <= G <= 19.6 (de 'maximum'-optima

lisatie). 

Resultaten: 

G=l8 N c=l50 mm en k=0.3 N/mm 

d=0 mm dan: 0.98 <= G' <= 6.60 N 

d=S0 mm dan: 6.69 <= G' <= 10.42 N 

d=l00 mm dan: 11.10 <= G' <= 14.42 N 

G=2 N c=20 mm en k=0 .1 N/mm 

d=S0 mm dan: 2.58 <= G' <= 4.21 N 

d=l00 mm dan: 3.53 <= G' <= 7.80 N 

d=200 mm dan: 5.42 <= G' <= 14.98 N 

d=S00 mm dan: 11. 10 <= G' <= 36.52 N 

Het eerste resultaat is de maximum-optimalisatie voor G=l8 N; het tweede de 

minimum-optimalisatie, voor G=2 N. Beide nokschijven geven grote afwijking

en tijdens het doorlopen van de vereiste slag wanneer c/d. Het veld wat de 

gewichtskracht G' doorloopt tijdens de gehele slag wordt weergegeven door 

de term die achter "dan:" staat, waarbij het linker getal de waarde is voor 

m.=0 en de rechter voor w = <p (m is de slaghoek). Voor G=2 Nis zelfs 
-ri ' i max 'max 
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een voorspanlengte van meer dan 200 mm nodig om zelfs maar G'=l9 .6 N te 

halen in de uiterste stand ( dus voor <p 
1

= 1JJ ) • 
max 

Gaat men de slag reduceren tot bijvoorbeeld 200 mm, dan wordt de gewichts-

kracht evenredig groter: 1=240/200=1.2, dus G'max=l.2Gmax=23.5 N. Dit is 

echter geen verbetering want de afwijkingen worden evenredig groter! 

2.3 De evenwichtsbalken I en II 

2.3.1 Inleiding 

In figuur 4 is de evenwichtsbalk I schematisch weergegeven. De aangrij

pingspunten van de massa en de tensatorveer zijn vast verbonden met de 

evenwichtsbalk. Er bestaat een evenwichtssituatie wanneer het draaipunt O 

zodanig verschoven wordt dat het moment, uitgeoefend door de tensatorveer, 

/ / / / / , 

·~ evenwichtsbalk 

figuur 4 de evenwichtsbalk I ( schematisch) 
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veo_wichtsbalk_ 

/ 
~~arnJ 

_anvieltle_ 

figuur 5 de evenwichtsbalk II ( schematisch) 

even groot is aan het moment, uitgeoefend door de massa. Bij verandering 

van de massa moet ook het draaipunt O verschoven worden tot er weer 

evenwicht bereikt wordt. Uitgangspunt voor de evenwichtssituatie is de 
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nulstand, dat wil zeggen, de horizontale stand van de evenwichtsbalk. Bij 

het op en neer bewegen van de massa (een slaglengte van 240 mm moet gehaald 

worden), zullen geen grote afwijkingen optreden in het evenwicht, immers, 

de afwijkingen die ontstaan - de lengte van de momentstraal is afhankelijk 

van de stand van de balk - zijn voor beide momenten bijna gelijk en heffen 

elkaar daardoor op. De afwijkingen zullen pas echt optreden als de ge

wichtskracht en de tensatorveerkracht niet onder dezelfde hoek met de 

horizontaal staan. 

Voor de evenwichtsbalk II gelden dezelfde evenwichtsbeschouwingen als voor 

de evenwichtsbalk I, maar zij heeft een iets ander werkprincipe (zie figuur 

5). Het draaipunt O ligt nu vast, evenals het aangrijpingspunt van de 

massa, maar het aangrijpingspunt van de tensator is variabel en instelbaar 

over de gehele lengte van de balk. De afwijkingen hier kunnen veel groter 

zijn dan die van de evenwichtsbalk I want de hoek tussen de tensatorveer

kracht en de gewichtskracht is sterk afhankelijk van de stand van de balk, 

en de plaats van het aangrijpingspunt van de tensator op de balk. 

2.3.2 Analyse evenwichtsbalk I 

De evenwichtsbalk I wordt beschreven in het volgende model ( zie figuur 6). 

Onder massa wordt verstaan: het gewicht van de module plus leesstof. 

- a en b zijn de armen van de aangrijpingspunten van respektievelijk 

de massa en de tensator(motor)veer. 

- c, d, e en f zijn de x- en y-waarden die de positie van de beide 

snaarwieltjes beschrijven. 

- Rt en Rm zijn de momentane momentstralen wanneer de balk onder een hoek 

met de horizontaal staat. 

De snaarwieltjes zijn noodzakelijk om een koppeling te realiseren tussen de 

massa(= boek) en het mechanisme. De plaats van deze snaarwieltjes zijn erg 

belangrijk. Zijn deze wieltjes te ver naar binnen geplaatst (dus fen d erg 

groot), dan zullen de afwijkingen die ontstaan bij het doorlopen van de 

vereiste slag, groot zijn. Evenzo, wanneer de wieltjes te ver naar bui ten 

worden geplaatst, zullen de optredende afwijkingen ook groot zijn. Er kan 

dus een optimum bestaan, waarbij de plaats van de wieltjes de grootte van 
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figuur 6 model evenwichtsbalk I 

de afwijkingen tot een minimum reduceert. De te doorlopen hoek a wordt 

bepaald door de slag s. Deze slag moet ongereduceerd 240 mm bedragen. 

Gereduceerd bedraagt deze s=240/i mm, waarbij i de overbrengingsverhouding 

tussen de module slag en de mechanisme slag voorstelt. De maximale en de 

minimale hoek waaronder de evenwichtsbalk in de uiterste standen zal gaan 

staan zijn in eerste instantie even groot, maar tegengesteld van teken: 

<p =arcsin(s/2a) 
max 

en w . =-arcsin(s/2a) 
min 

zodat bij het doorlopen van de hoek a de voorgeschreven slag s=240/i mm 

wordt gehaald. Eventueel kan een hoekverschuiving 'I worden ge'!ntroduceerd 

waardoor: 

w =arcsin(s/2a) + 17 
'max 

en <p • =-arcsin(s/2a) + T/ 
min 

18 



Bij optimalisatie is een dergelijke greep misschien wel handig. 

Een wiskundig model is beschreven in li t. [ l] bijlage D. We hebben dit 

model uitgebreid met de parameters d en f in figuur 6. Resultaten hiervan 

zijn (zie ook bijlage B): 

F =F COS{( 
t tens 1-'t 

f3t= hoek tussen momentstraal (Rt) en 

tensatorkrachtsvektor (AD) 

F =F COS/{ 
m massa 1-'m 

(Jm= hoek tussen romentstraal (Rm) en 

gewichtskrachtsvektor (BC) 

De hoeken f3t en /Jm spelen een belangrijke rol in deze analyse. De verhou

ding V, gegeven door 

V = F /F = F COS/' /F m m,O massa Jm m,O 

geeft de verhouding weer tussen de werkelijke massakracht en de uitgangs

massakracht, dus in de stand rp =O. 

De afwijkingen in tabel 1 zijn gedefinieerd als: 

afw=F /F 
extra ,hand m 

( zie ook bijlage B). Eerder zij opgemerkt dat een afwijking van 6 à 8 

procent toegestaan is ten opzichte van de grondverhouding, en die is 

uiteraard gelijk aan 1. 

Om tot vergelijkbare resultaten te komen hebben we een komputer gebruikt en 

de werkelijk optredende massakrachten F , de verhouding V en de optre-
massa 

dende (absolute) afwijkingen uitgerekend voor diverse waarden van de para-

meters. Qn de afmetingen van de van de konstruktie binnen redelijke grenzen 

te houden is gekozen om de totaal benodigde oppervlakte niet groter te 

maken dan ongeveer 35 x 35 cm. 
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De resultaten zijn als volgt: 

b=300 mm 

i= 1. 7 5 

lengtes: c=200 mm 

d=25 mm 

Ft =35 N ens 
slag= 13 7 • 1 4 mm 

e=200 mm 

f=25 mm 

tabel 1 resultaten van het wiskundig model van evenwichtsbalk I 

a=l50 mm 

<p = 27 .2 

<p = 9.1 

<p = -9 .1 

<fJ =-27 .2 

a=210 mm 

<p = 19 .1 

<p = 6.4 

<p = -6 .4 

<p=-19.1 

a=285 mm 

<p = 13.9 

<p = 4.6 

(j) = -4 .6 

<P =-13.9 

0 
slaghoek=27 .2 

F =20.9 
massa 

F =20.4 massa 
F =19.4 massa 
F =18.7 massa 

slaghoek=l9 .1 0 

F =15.6 massa 
F =14.9 massa 
F =14.7 massa 
F =13.9 massa 

slag hoek= 13. 9 0 

F =l. 92 massa 
F =1.84 massa 
F =1.81 massa 
F =1.76 
massa 

slag =137 .1 mm 
tens 

F 
0

=19 .6 N m, 

V=l .06 afw= 6.5 

V=l.04 afw= 4.0 

V=0. 98 afw=-2 .0 

V=0.95 afw=-4.5 

slag 
tens 

=58.8 mm F =15 m,0 N 

V= 1. 04 afw= 4.0 

V=0. 99 afw=-0.7 

V=0. 98 afw=-3 .0 

V=0.93 afw=-7.4 

slag =7 .2 F o=l.84 mm N 
tens m, 

,V=l .04 afw= 4.4 

V=l .00 afw= 0.1 

V=0. 98 afw=-1.6 

V=0. 96 afw=-4 .5 

Tabel 1 geeft van boven naar beneden voor verschillende waarden van a 

(vari~rend tussen 150 en 285) de theoretisch mogelijke kompensatiekrachten 

en afwijkingen. Voor deze balk is gekozen voor een beginwaarde voor a van 

150 mm, in dat geval scharniert de balk precies in het midden (de keuze 

a=b/ 2 wordt hieronder toegelicht). "slag " staat voor de maximale slag 
tens 

aan de tensatorkant, "F 
0

11 is de massa-tegenkracht, die in de grondverhou
m, 

ding V=l in de uitgangssituatie (<p=0) nodig is om evenwicht te behouden. 
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Per geval a wordt van links naar rechts weergegeven: de standhoek (c,); de 

werkelijke kom pensa tiekr acht ( F ) · de verhouding V en tenslotte de 
massa ' 

(absolute) afwijking van de verhouding V ten opzichte van 1. 

Kiest men andere maten dan de maten uit tabel 1, dan zullen weliswaar de 

afwijkingen wat afnemen, tot onder de 6 procent, maar de benodigde 

ruimte zal veel groter worden. Immers, niet alleen de slag - aan beide 

kanten overigens - bepalen de buitenafmetingen, maar vooral ook de 

geoptimaliseerde posities van de beide snaarwieltjes. Er is gekozen voor 

een 'startevenwicht', dat wil zeggen een evenwicht voor maximale belas

ting, voor a=b/2, dus wanneer de balk volmaakt in het midden scharniert. 

Kiest men een kleinere startwaarde voor a, dan wordt de slag aan de 

tensator-zijde veel groter dan de (al of niet gereduceerde) slag aan de 

massa-zijde. Wanneer met een te grote startwaarde voor a wordt begonnen, 

dan neemt de instelnauwkeurigheid sterk af, want de instellengte zal 

kleiner worden ( de balk mag ook weer niet te groot worden). Al deze 

overwegingen spelen een rol in het kiezen van de juiste beginparameters: 

maximaal gewicht (hier 19.6 N) en de startwaarde voor a (hier a=b/2). 

Zoals men ziet zijn de afwijkingen redelijk klein en het bereik, van 

F 
0
=19.6 N tot F 

0
=1.84 N bevredigend. Een tegenkracht van ON is niet 

m, m, 
mogelijk, daar het scharnier dan het aangrijpi~gspunt van de tensator zou 

moeten zijn. Technisch gezien is het niet erg aantrekkelijk dat te realise

ren. Wat misschien wat nadelig kan zijn is het volgende: om van een waarde 

van bijvoorbeeld F 0=19 .6 N naar een waarde van bijvoorbeeld F 
0
=13.3 N m, m, 

te komen, blijkt een insteltrajekt van slechts 30 mm beschikbaar te zijn 

( niet in de tabel te zien). Het instellen zal . dus niet erg nauwkeurig 

kunnen geschieden, zeker niet voor een zo groot verschil van 6.3 N. 

2.3.3 Analyse evenwichtsbalk II 

De geometrie van evenwichts_balk II is weergegeven in figuur 7. In lit. [ l] 

pagina 16 wordt een dergelijk model beschreven, zonder echter de afstanden 

den f mee te nemen in de beschrijving. 
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figuur 7 model evenwichtsbalk II 

Evenals voor de evenwichtsbalk I is ook hier de verhouding 

V=F /F O m m, 

van groot belang. In tegenstelling tot de evenwichtsbalk I zijn de lengte b 

en de maximaal te doorlopen hoek (J) konstant. Deze (J) wordt gedefini-
max max 

eerd door: 

(J) =arcsin(s/2b) + TJ max 

waarin s=240/ i en 7J =de hoekverschuiving. 

Analoog aan de evenwichtsbalk I wordt nu mi : 
'm n 

</J i =-arcsin(s/2b) + TJ m n 

Voor deze geometrie is ook een komputerprogralllIIla geschreven die wederom de 

verhouding v uitrekent voor diverse afmetingen ( zie ook pagina 19). De 
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berekeningen hiervan staan opgetekend in bijlage C. Het programma is 

uitgebreid met een optimalisatiedeel, waarin de parameters c, d, e, fen b 

vari~ren. Uitgangssituatie is een bepaalde maximale massa (F )en de 
massa,max 

bijbehorende tensatorkracht (dat wil zeggen, in nulstand bepaald). Met die 

F is verder gerekend tijdens optimalisatie. Er is zodanig geoptimali
tens 

seerd dat de maximale afwijking tijdens het doorlopen van de verplichte 

hoek a zo klein mogelijk werd gehouden. Het resultaat is als volgt: 

0 
slag s=l48.6 slaghoek=26. 95 mm 

b=l64 mm 1=240/148.6=1.6 

c=l05 mm F t =31.3 ens N 

d=l45 mm f=l45 mm 

e=l 12 mm 'l =0 

De overige resultaten geven we in tabel 2. Van links naar rechts staan 

daar: de slag van de module; de verhouding V, V'< en V'<* en de kompensatie

kracht F , F * en F ** voor F o=l9.6 N resp. F o=l8.6 N en massa massa massa m, m, 
F 

0
=2.5 N. 

m, 

tabel 2 resultaten van het wiskundig model van evenwichtsbalk II 

X V V* V** F F *F ** massa massa massa 

o.o 0.95 0.73 0.16 18 .65 13. 51 0.40 

48.8 1.03 0.98 0.37 20.15 18. 29 o. 92 

100.0 1.03 1.00 0.58 20.14 18. 59 1.44 

135.0 0.98 0.98 0. 71 19. 21 18 .30 1.78 

188.3 0.95 0.96 0.92 18. 62 17 .86 2.30 

240.0 1.00 1.01 1.21 19. 51 18 .85 3.02 

Zoals uit de tabel is te lezen zijn de afwijkingen in de kompensatiekracht 

in geoptimaliseerde toestand voor bijvoorbeeld F 
0

=18. 6 N uiterst groot, 
m, 

tot ruim 5 N toe. Voor F 
0

=2.5 Nis er ook een groot verloop in de kracht 
m, 

(ruim 2.5 N), maar voor F 
0

=19.6 N zijn de afwijkingen nog te tolereren. 
m, 
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2.4 De evenwichtsbalk III 

Deze balk is ontstaan uit het idee van de evenwichtsbalk II. De afwijkingen 

daarvan zijn te groot om de tensatorveer vast op te stellen. 

figuur 8 model evenwichtsbalk III 

Figuur 8 geeft een modellering van de evenwichtsbalk III ( zie ook bijlage 

D). De balk scharniert in punt O, aan het einde van de balk zit de massa 

vast (door middel van een staaldraad of iets dergelijks). Het is een vast 

punt (B), dit aangrijpingspunt verandert niet. De tensatorveer wordt 'vari

abel' aangesloten op de evenwichtsbalk (A) èn op de geleidebalk (D). Deze 

geleidebalk staat onder een hoek a (de slaghoek) met de horizontaal. De 

afstand "da" geeft de verschuiving weer van de tensator op de geleidebalk 

ten opzichte van de afstand a ( op de draai balk). Een dergelijke verschui

ving kan noodzakelijk zijn om een korrektie uit te voeren op de afstand a, 

zodat de werkelijkheid beter wordt geschernatisereerd. 
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Wanneer het aangrijpingspunt van de tensa tor op de balk verandert, veran

dert deze op de geleidebalk mee. Met andere woorden, de schuinstand van de 

veerkracht wordt (vrijwel) opgeheven. De schuinstand van de gewichtskracht 

moet daarbij z6 geoptimaliseerd worden, dat wederom de afwijkingen in alle 

standen bij het doorlopen van de verplichte slaghoek minimaal zijn. Er is 

daartoe nogmaals gegrepen naar de komputer, en een optimalisatieprogramma 

ontwikkeld. Dit programma berekent de optimale waarde voor de parameters b, 

c, een f. Vooraf moet natuurlijk een keuze gemaakt worden voor de maximale 

gewichtskracht, want uiteindelijk moet, met of zonder overbrenging, een 

kompensatiemassa van 2000 gram en een slag van 240 mm worden bereikt. 

Resultaten van dit programma staan vermeld in tabel 3. Richtlijn voor het 

kiezen van een juiste ( en bestaande) tensatorveer was de ka talogus van 

Tensator Ltd. (zie bijlage E). De keus viel op F =26.3 N (een niet al te 
tens 

grote veer en waarbij de optredende afwijkingen bevredigend klein zijn), de 

bijbehorende overbrenging is i=vereiste slag/gereduceerde 

slag=F 
tens 

/vereiste maximale gewichtskracht= 26.3/19.6=1.34. 

tabel 3 resultaten van het wiskundig model van evenwichtsbalk III 

X V V* V** F F *F ** massa massa massa 

o.o 0.94 0.94 0.59 18. 51 11.25 0.71 

47.4 1.07 1.06 0.83 21.01 12.73 1.00 

98 .5 1.03 1.04 1.02 20.18 12.46 1.22 

152.1 0.96 0.99 1.12 18. 76 11.82 1.34 

188.3 0.93 0.96 1.22 18. 30 11.48 1.46 

240.0 0.99 1.01 1.39 19 .41 12.13 1.6-7 

De tabel moet van links naar rechts worden verstaan als: module slag x; de 

verhoudingen V, V* en V** voor respektievelijk 

Fm ,o=l. 2 N en de kompensatiekrachten Fmassa, 

verhoudingen V, V* en V** zijn net als bij de 

F 0= 19 • 6 N, F o= 12 N en m, m, 
F * en F ** De massa massa 
evenwichtsbalken I en II 

gedefinieerd als de verhouding tussen de werkeljk optredende massakracht, 

F en die in uitgangssituatie, F (zie pagina 19). Verder is 
massa• m ,O 

gevonden: 

a =165 mm 
max 

da=0 mm 
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b=l65 mm e=l52 .5 mm 

f= 135 mm c=55 mm 

slag=l75.4 mm 
0 slaghoek=32. 97 

De gewichtskracht F wordt bepaald volgens (zie bijlage D): 
massa 

F =a/b*F *cos13 /cos13 massa tens t m 

De afwijkingen bij x=O mm zijn het grootst, omdat de afstand AD wat te 

klein wordt. Maar over het algemeen zijn de afwijkingen zeker te tolereren. 

De maten van dit mechanisme zijn erg klein, zodat een kompakt inbouwvolume 

mogelijk is ( circa 20 x 30 cm). ~ krachten op de balken zijn ook erg 

klein, nog geen 30 N. 

2.5 Evenwichtsbalk met spiraalmomentveer 

De evenwichtsbalk II kan ook op een geheel andere manier nuttig worden 

gemaakt, namelijk om een veer met variabele veerstijfheid proberen te 

kreëren. Daartoe wordt er in de evenwichtsbalk een glijblokje geplaatst 

welke in lengterichting kan bewegen. Het glijblokje wordt tevens met een 

dwarskracht belast door een tensator(motor)veer. ~ radiale kracht van de 

veer op het blokje is afhankelijk van de plaats van het blokje op de balk 

èn van de hoek e waaronder de balk staat, zie figuur 9. 

Wiskundig ziet het model er als volgt uit: 

A = (bsin0,bcos0) 

B= (d,c) 

a = A-B = (bsin0-d,bcos0-c) 

b = A = (bsin0,bcos0) 

zodat voor de hoek TJ geldt: 
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figuur 9 evenwichtsbalk ~et een spiraalmomentveer 

Door F cosry als funktie van b en met e als parameter uit te zetten in een t . 
grafiek, krijgt men het volgende beeld (figuur 10): 

toenemende 
instelhoek tJ toenemende 

veerstijfheid 

b 

figuur 10 krachtsverloop in evenwichtsbalk met een spiraalmomentveer 

voor diverse veerstijfheden en instelhoeken 
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Het blijkt dat het blokje, gekoppeld aan de tensator, in tangentigle 

richting een veer voorstelt met variabele veerstijfheid. Deze konstruktie 

passen we vervolgens toe in een spiraalmomentveer. Immers, nemen we een 

andere veerstijfheid k (dan de ontwerpveerstijfheid), dan moeten we een 

ander gewicht nemen indien we de voorspanning gelijk aan nul houden(!). In 

formulevorm ziet het geheel er wel erg simpel uit: 

waarin G=gewicht van boek 

waarin k en G lineair aan elkaar gekoppeld zijn. De bezwaren van de 

spiraalmomentveer II worden hierdoor omzeild. Qn de radiale kracht te 

kunnen gebruiken moet er een krachtsomleiding plaats vinden via punt C. 

In bepaalde standen en voor kleine lengtes bis er slechts een beperkte 

slag mogelijk. De hoek '7 kan groter dan 90° worden tijdens de slag en 

daardoor zal de 'veerkracht' van teken wisselen. Dit heeft uiteraard 

nadelige invloed op het verloop van de kracht in de konstruktie. 

Echter, er is een fenomeen werkzaam welke deze oplossing voor gewichtskom

pensatie in de vergetelheid doet raken. Uitgaande van een bepaalde 8, zeg 

e 
0

, kunnen we ons voorstellen dat wanneer we het blokje langs de balk 

voorttrekken, we een sensatie voelen een trekveer uit te rekken. In stand 

b=O is de kracht Ftcosî]=F =F en voor b=b is de kracht F =F • We v o,o max v o,max 
definH!ren de gemiddelde veerstijfhe id voor hoek 8 als volgt: 

k = (F -F )/b 
o,gem o,max o,o 

zodat F eigenlijk de voorspankracht voorstelt. Nu nemen we een andere 
o,o 

hoek' zeg e. ' met e . > e ' d US ook 
1. 1. 0 

F > F en 
i,o o,o 

F. > F 
1. , max o ,max 

De nieuwe veerstijfheid wordt k • We hebben diverse berekeningen uitge-
i,gem 

voerd voor verschillende waarden van b, c en d, maar iedere keer blijkt 

dat: 
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bij toenemende 0 

- bij toenemende 0 

k kleiner wordt en 

F groter wordt! 0,o 

Willen we dus een kleinere veerstijfheid, dan wordt de voorspankracht van 

die (virtuele) veer steeds groter. En dat is nou precies wat we nlet 

willen, het tegendeel zelfs. Daarom, ondanks zijn elegance, is dit model 

niet geschikt om in aanmerking te komen voor gewichtskompensatie. 

2.6 Spiraalmomentveer met een tensator 

We weten van een spiraalmomentveer dat deze onder andere kondities dan de 

ontwerpkondities (zekere k, c en G) een verloop in de kracht te zien geeft 

welke niet gewenst is. Om dit verloop te kompenseren kan een tensatorveer 

worden gekoppeld tussen de massa en de spiraalmomentveer II ( zie figuur 

11). De tensatorveer zit vast op zijn as, welke bij rotatie de spiraalmo

mentveer uittrekt. Wanneer de veer uitgerekt wordt, zal het asmoment ten 

gevolge van de tensatorveer afnemen, omdat de rolstraal van de tensatorveer 

steeds kleiner wordt. Dit afnemende moment zou de afwijking in het spiraal

moment kunnen opvangen. Enige eenvoudige berekeningen zouden helaas aanto-

------

massa 
1 ♦ 
1 Ftens 

' 
figuur 11 

-- -

-

spiraalmomentveer met een tensator 
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nen dat de afwijking, gekreijerd door de spiraalmomentveer te groot waren om 

te kunnen worden gekompenseerd door het momentverloop in de tensator. Een 

voorbeeld: 

Ft = 22.3 N ens 

D . = 11.557 mm 
beg1.n,tens 

massa = 20 N 

dikte = 0.102 mm 
tens 

Bij 240 mm ui trekking is de afwijking van het tensatorm.oment circa 6 

procent; de afwijking in het spiraalmoment is (optimaal) 20 - 40 procent! 

(gerekend vanuit de uitgangssituatie). Het spreekt haast vanzelf dat deze 

mogelijke oplossing niet verder meer is uitgediept. 
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3 \Jeront\Noording \JOn de uiteindelijke oplossing 

3. 1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk zijn een aantal mogelijke oplossingen besproken. 

Enkele daarvan bleken bij nader onderzoek niet goed genoeg om als gewichts

kompensatie in aanmerking te komen. Toch zijn ze genoemd, omdat de princi

pes misschien wel voor andere doeleinden dan die van gewichtskompensatie 

dienst kunnen doen. Bijvoorbeeld de evenwichtsbalk in kombinatie met een 

spiraalmomentveer, beschreven in paragraaf 2.5, heeft een zeer eigenaardige 

eigenschap, namelijk dat de konstruktie een veer met variablele veers tij f

heid voorstelt, waarvan de voorspankracht groter wordt bij afnemende veer

stijfheid. Al zouden we nu niet een-twee-drie een toepassing weten, het is 

toch goed een dergelijke konstruktie te onthouden, wie weet.... De 

spiraalmomentveer in kombinatie met de tensatorveer (paragraaf 2.6) geven 

we niet erg veel kans an nog ooit eens toegepast te worden. De reden dat 

deze toch genoemd is ligt in het feit dat deze oplossing in ieder geval 

beschouwd is (èn verworpen). 

Om tot een gegronde keuze te komen zullen we de overige oplossingen naast 

elkaar moeten leggen. We onderscheiden in het algemeen drie katagorign: 

1. de kneusjes (de twee hierboven genoemde oplossingen), 

2. de tweede keuzes (de spiraalmomentveren en de evenwichtsbalk II) en 

3. de kanshebbers (de evenwichtsbalken I en III). 

De kneusjes zijn al genoemd, zij zijn ht.n1 katagorie-naam waardig. De tweede 

keuzes zijn tweede keus omdat de optredende afwijkingen erg groot zijn, 

véél groter dan de toegestane afwijkingen. Er zal waarschijnlijk wel een 

kunstgreep toe te passen zijn, maar dat zal het afwijkingsgat niet volledig 

kunnen dichten. De spiraalmomentveren kunnen voor slechts één belastings

situatie worden ontworpen alhoewel toepassing van twee van die spiraalvor

mige nokken, met eventueel een 'voorspankromme' waarover het 'voorspanpunt' 

zich kan bewegen, misschien enige verbetering te zien kan geven. Eenzelfde 

argument geldt voor de evenwichtsbalk Il; we kunnen de balk een zodanige 

vorm geven, of de snaarwiel tjes dermate flexibel opstellen, dat de afwij

kingen binnen aanvaardbare proporties worden teruggebracht. Het leek ons 

echter toch eenvoudiger de kanshebbers tot "kanshebbers" te promoveren. 
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We kunnen, gezien de wat teleurstellende resultaten uit groep 2, zonder een 

grote fout te maken alléén de kanshebbers uit groep 3 tegen elkaar afwegen 

en uit die twee een keuze maken. We beginnen met de afweging van de 

evenwichtsbalk I, vervolgens met die van evenwichtsbalk III en tenslotte 

maken we de uiteindelijke keuze. 

3.2 Afweging evenwichtsbalk I 

In deze paragraaf worden de voor- en nadelen van de evenwichtsbalk I 

besproken. We doen dit aan de hand van ons eisenpakket, zoals dat vermeld 

is in hoofdstuk 1. De nummers korresponderen met de desbetreffende eisen. 

1. Deze evenwichtsbalk I voldoet aan de eis dat de balk kontinu instelbaar 

moet zijn. 

2. De theoretische ( ! ) afwijkingen ten gevolge van het doorlopen van de 

verplichte slag van 240 mm, vallen binnen de gestelde marge van 6 à 8 

procent (uitgaande van de nulstand, de horizontale stand). Mèt overbrenging 

worden de krachten op de balk groter, vooral op het scharnier, maar de 

gereduceerde slag wordt kleiner en daarmee ook de afwijkingen. 

3. Over de derde eis, eenvoudig en licht instelbaar, kunnen we in dit 

stadium nog niets definitiefs zeggen. Wel kunnen we opmerken dat de 

konstruktie van het draaipunt speciale aandacht verdient aangezien er ook 

krachten in de lengterichting van de balk aangrijpen. De balk kan daardoor 

een zijwaartse schuiver maken en dat willen we liever niet. 

4. Het instelbereik van .0-2000 gram is vrijwel haalbaar. Nemen we als 

voorbeeld de resultaten uit paragraaf 2.3.2. Gaan ·we uit van een verschil 

in instel-afstand van 30 mm, dan bepalen we met behulp van het komputerpro

gramma de gewichtskracht voor a=l50 mm en voor a=lS0-30=120 mm (b-=300 mm): 

F 
0

=19 .6 N respektievelijk F 
0
=13.3 N. Het blijkt dat we een gewichts-

m, m, 
krachtsverschil van 6.3/9.81*100=643 gram hebben. De instelgevoeligheid 

voor deze konstruktie voor grote boekmassa's bedraagt nu gemiddeld 

30/643*100=4.7 mm per 100 gram. 

5. Wat de betaalbaarheid en betrouwbaarheid betreft, weten ~ uiteraard 

nog niet veel. Het hangt helemaal af van de verdere invulling en de 

uitwerking van het uiteindelijke idee, maar we verwachten een redelijk 

prijzig mechanisme gezien de konstruktie van het verplaatsbaar draaipunt. 
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6. Deze konstruktie is bestand tegen schuinstand. 

7. Over de eis "zelfremmendheid" valt ook nog niet veel te zeggen. De 

moeilijke fixatie is een groot nadeel van het verplaatsbaar draaipunt. Een 

voorbeeld van instel-fixatie is een tandwielkonstruktie ( zie figuur 12). 

Wil fixatie mogelijk zijn, dan mag de balk bij schuinstand niet wegschieten 

over het scharnier. In geval a verplaatsen de beide tandwielen zich en 

daardoor ook het draaipunt; de beide heugels blijven op hun plaats. In 

geval b verplaatst de onderste heugel zich; het tandwiel zit "los" op de 

beide heugels. Het probleem van geval a is de manier waarop de beide 

tandwielen moeten worden verplaatst, zonder instabiliteit te veroorzaken; 

_j 

/ \..U -,_ 1 / 
-A 

. ---\ . 

/ / f--------------1 a l 

figuur 12 fixatiemogelijkheid van de instelling van de 

evenwichtsbalk I met behulp van tandwielen 

en het probleem van geval b is de grote hoeveelheid ruimte die de onderste 

heugel nodig heeft an het vereiste instelbereik te realiseren, namelijk 2 

maal de instelafstand op de balk (=2(b -b . )) • 
max min 

Er is nog een ander nadeel van het verplaatsbaar draaipunt. Wanneer het 

draaipunt bijvoorbeeld met een tand wieltje wordt ingesteld, zal bij het 

doorlopen van de slaghoek de balk enigszins ~ het tandwiel 'lopen'. De 

balk verplaatst zich e.en tikkeltje in de lengterichting en introduceert 

aldus weer nieuwe afwijkingen. Gelukking zal deze bijdrage aan het totaal 

van afwijkingen niet schrikbarend hoog zijn. 

8. We verwachten niet dat deze konstruktie eenvoudig automatisch (mecha

nisch) gewichten kan kompenseren. 
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3.3 Afweging evenwichtsbalk III 

De tweede veelbelovende oplossing is de evenwichtsbalk III. Het leek ons 

handig deze oplossing te vergelijken met de evenwichtsbalk I. De nummers 

korresponderen weer met de eisen, vermeld in hoofdstuk 1. 

1. Beide konstrukties zijn kontinu instelbaar. 

2. Voor de evenwichtsbalk III vallen de theoretische afwijkingen niet 

allemaal binnen de gestelde grenzen ( 6 à 8 procent van de uitgangswaarde), 

maar de grootste afwijkingen komen alleen voor bij de kleinere gewichts

krachten en de grootste afwijking (voor x=O, zie bladzijde 25) is 41 

procent, ofwel 0.49 N krachtsverschil met de uitgangswaarde. Dit vinden we 

toch toelaatbaar. 

3. Het instellen van de evenwichtsbalk III zal zeer licht en eenvoudig 

kunnen gebeuren. Wanneer de balk in de 'evenwijdigheidsstand' staat, hoeft 

de tensatorveer niet te worden uitgerekt, dus is er slechts kracht nodig om 

de steldraad voort te trekken over de diverse (gelagerde) snaarwieltjes. 

Indien geen evenwijdigheidsstand heerst, zal de instelling naar een groter 

kompensatiegewicht wat moeilijker zijn, want de tensator zal moeten worden 

uitgerekt. 

4. Het instelbereik van de evenwichtsbalk III is ongeveer even groot als 

die van de evenwichtsbalk I. Een volmaakt evenwicht voor 0 gram gewichts

kracht bestaat evenwel niet; er is al tijd enige tensatortegenkracht omdat 

de tensator nooit in het draaipunt van de evenwichtsbalk kan aangrijpen. 

Maar de tensatorveer kan zodanig worden gedimensioneerd dat de nulinstel

ling het gewicht van de module-sec kompenseert. De instelnauwkeurighe id is 

echter veel groter dan die van de evenwichtsbalk I. Nemen 1-.1::! een zelfde 30 

mm instellengte voor de maximale gewichtskracht,- dus tussen a=l64 mm en 

a=l64-30=134 mm, dan zal de massa-tegenkracht zijn (zie bijlage D): 

F 
0
=a/b*Ft *cosgt/cosg m, ens f-' f-'m (voor <p =O) 

We hebben gekozen voor een F =28.6 N, zodat F 
0

(a=l64 mm)=l9.6 N en 
tens m, 

F 
0

(a=l34 mm)=l6.0 N. De instelnauwkeurigheid bedraagt nu: 
m, 

30/{(19.6-16.0)/9.81*1000}*100=8.2 mm per 100 gram. 

Dit is bijna 2 maal beter dan de evenwichtsbalk I. 
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5. Wanneer de bewegende onderdelen slim worden ontworpen kan het mechanis

me aardig goedkoop worden. 

6. en 7. Hier geldt voor beiden (vrijwel) hetzelfde. 

8. De mogelijkheden voor (mechanisch) automatische gewichtskompensatie 

zijn voor beide evenwichtsbalken gelijk. 

3.4 Tenslotte de keuze 

De zwaarste eisen zijn eis 2 (konstant tegengewicht), 3 (goede instelnauw-

keurigheid), 4 (instelbereik), 5 (betaalbaarheid) en 7 (instelfixatie). 

Hanteren we een ptmtensysteem van 1-10, dan geven we de beide konstrukties 

voor de overige 3 eisen evenveel punten. Maar anders is het met de zware 

eisen gesteld. Evenwichtsbalk I geven we respektievelijk: 

8 voor eis 2 (goed konstant) 

5 voor eis 3 ( onvoldoende instelnauwkeurigheid) 

6 voor eis 4 (voldoende instelbereik) 

6 voor eis 5 ( voldoende be taal baar) 

5 voor eis 7 ( onvoldoende of moeilijke fixatiemogelijkheid) 

en evenwichtsbalk III geven we: 

6 voor eis 2 (voldoende konstant) 

8 voor eis 3 ( goede instelnauwkeurigheid) 

6 voor eis 4 (voldoende instelbereik) 

7 voor eis 5 (redelijk betaalbaar) 

8 voor eis 7 (goede fixatiemogelijkheid) 

We tellen alle eisen even zwaar zodat evenwichtsbalk III 5 punten meer 

heeft dan evenwichtsbalk I, dus de evenwichtsbalk III wordt de uiteindelij

ke gewichtskompensatiekonstruktie. 
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4 De Qe\Nich1skompenso1iekons1rukrie 

4.1 Inleiding 

Zoals in de voorgaande hoofdstukken is beredeneerd is de evenwichtsbalk III 

verkozen tot kompensatiekons truktie. Om tot een verantwoord ontwerp te 

komen is het optimalisatieprogramma geschreven. Vooral de afstanden b, c, e 

en f zijn zeer belangrijk. In paragraaf 2.4 zijn deze bepaald. Echter, 

nemen we deze afstanden beter in ogenschouw, dan blijkt dat de buitenafme

tingen groot zijn. We kunnen proberen daar wat aan te doen. We hebben het 

optimalisatieprogramma behalve de optimale waarden voor de parameters ook 

tussenresultaten laten uitprinten; resultaten die misschien ook (zeer) goed 

zouden zijn geweest, maar domweg nog niet het optimum waren. Enkele van 

deze tussenresultaten staan vermeld in tabel 4. De tabel moeten we van 

links naar rechts lezen als: lengtes c, een f; de maximale en de 

tabel 4: tussenresultaten van optimalisatieprogramma 

C e f afwmax afwgem afwmax afwgem 

(6.55 N) (19. 6 N) 

80 100 130 26.53 5.43 26.29 5.84 

80 100 140 25.89 5.41 26 .17 5.80 

80 105 145 25.36 5.40 26.07 5.76 

80 110 145 25.05 5.39 25.99 5.73 

80 115 145 25.01 5.37 25.91 5.70 

80 120 145 24.68 5.37 25.85 5.68 

85 130 145 24.56 5.35 25.79 5.66 

90 130 145 24.24 5.33 25.35 5.65 

95 130 145 24.17 5.32 25.25 5.64 

100 130 145 24 .10 5.31 25 .19 5.63 

105 130 145 24.07 5.28 25.01 5.61 

110 130 145 23.98 5.27 24.76 5.59 

115 130 145 23.55 5.27 24.56 5.58 

120 130 145 23.24 5.25 24.52 5.56 
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gemiddelde afwijking tijdens de verplichte slag voor F 
0

=6 .55 N en voor 
m, 

F =19.6 N (F =26.3 N). De balklengte is b=l64 mm. 
m,O tens 

Het blijkt dat voor veel kleinere waarden dan de optimale (de laatste rij 

getallen) de afwijkingen in twee uiterste standen zeer klein zijn. We 

kunnen daarom andere waarden kiezen dan de optimale. We kiezen: 

c=l05 mm e=l20 mm en f=l45 mm. 

Nu zijn de belangrijkste maten bepaald. De rest van het ontwerp zullen ,;ie 

puntsgewijs bespreken. Het uiteindelijke ontwerp (lees: prototype) staat 

opgetekend in bijlage F. 

Een probleem bij het ontwerpen is het realiseren van het theoretische model 

in de praktijk. De theorie gaat uit van puntscharnieren, puntgeleidingen en 

lijnen in plaats van 'materie' met eindige afmetingen. We verwachten geen 

grote afwijkingen wanneer we in eerste instantie de snaarwieltjes als 

punten beschouwen. Eén aanpassing heeft de theorie al ondergaan: de afstand 

da is een 'uitlijnfout'-afstand omdat er op de montage van de tensatorwagen 

enige tolerantie zit. 

4.2 De tensatorveer 

Voordat we de werking van de kompensatiekonstruktie toelichten, ·willen ,;ie 

eerst nog de tensatorveer noemen. Aan het begin van dit rapport wordt een 

beschrijving van zo'n veer gegeven. Tensator Ltd. geeft een aantal richt

lijnen waarmee de tensatorveer in alle tevredenheîd zal werken. Bijlage E 

is een afdruk van de Tensatorfolder en daarin komen de afstanden J en H 

voor ( zie ook figuur 13). De keuze viel op veernr. SR14 en wil deze 

tensatorveer goed en reproduceerbaar ,;.ierken dan zal 

J=l.71 inch= 43.43 mm en 

h=0.98 inch 24.89 mm 

moeten zijn. Het is mogelijk gebleken de afstanden Jen H redelijk in acht 

te houden. We kunnen ook een tensatonnotarveer kiezen, maar dan zijn er 
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drie problemen: ten eerste zijn de beschikbare motorveren met derde spoel 

(zie begrippenlijst aan het begin van dit rapport) te klein (tot 1 kg 

trekkracht); ten tweede zijn de grotere motorveren, gekatalogiseerd naar 

asmoment, niet uitgerust met een dergelijke derde spoel (plus draad) en ten 

derde zijn de afmetingen van deze motorveren meestal te groot en moeilijk 

aan te passen aan de konstruktie. Dus blijven we de voorkeur houden voor 

een tensatorveer. 

oauH MUST Il FRH RUNNING. 

figuur 13 

---===--~-T 
1 

• HINIHU~ % 1· J ___ CONTllACTION 
FOR CONSTANT 
,oicE. 

__ _J_ 

tensatorveer van Tensator Ltd. 

SU DETAIL OF SPIUNG (NOS, 

De bladveer krult aan het begin sterk om, zodat voor een korte uitreklengte 

de richting van de trekkracht wat moeilijk te schatten is. We kunnen 

aannemen dat in onze konstruktie dit probleem van ondergeschikte rol is 

wanneer we de lengtes J en H respekteren. We nemen daardoor aan dat de 

krachtsvektor door het draaipunt van de tensatorklos gaat. Het krullen van 

de bladveer kan worden verholpen door deze tussen twee plaatjes te klemmen, 

om als zodanig in de k~nstruktie te worden gemonteerd. 

4. 3 De werking 

De kern van de konstruktie bestaat uit 2 balken of staven (zie figuur 14): 

éé draaibaar opgesteld (B) rond scharnier G, en één vast opgesteld (A) 

onder een hoek a met de horizontale as, de x-as. De hoek a is gelijk aan 

de slaghoek van balk B. De tensator D kan bewegen over de geleidebalk A, en 

het tensatorveer-einde wordt gemonteerd aan een 'karretje' F welke over de 

38 



draaibalk B kan 'rijden'. Balk A zit vast op de montageplaat (in het vlak 

van de tekening, het xy-vlak) met behulp van twee beugels Ll en 12. 

✓ 
~ 

~ 

figuur 14 de werking van het kompensatiemechanisme 

Om een instelling te realiseren moet E tegelijkertijd met F over de balken 

verschoven worden over een zelfde lengte: de verandering in lengte LlE moet 

gelijk zijn aan de verandering in de lengte GF. Daartoe wordt een stalen 

draad gespannen langs elke balk; beginnende bij het stelwiel K, verder over 

het snaarwieltje G (behalve scharnier ook snaarwiel), wordt vastgemaakt aan 

het 'karretje' bij F, gaat dan verder via snaarwieltjes C, G, Hen en ,;veer 

C, wordt vastgemaakt aan de tensator bij E en gaat weer terug via snaar

wieltje C naar het stelwiel K. H is de spanrol die samen met de spanveer I 
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de draad op spanning houdt. Als voorbeeld van een instelling zijn er 

pijltjes in figuur 14 getekend. Bij een instelling van een lichte naar een 

zwaardere boekmassa M zal de draad bij het verdraaien van de instelknop de 

richting van de pijltjes volgen. 

De massa zit vast aan balk B bij N en wordt via een overbrengwiel J naar de 

module geleid. De overbrengingsverhouding van J is gegeven door: 

i=F /F = tens m,max 

=26.3/19.6 (zie ook paragraaf 2.4) 

De afstand GP is in y-richting 120 mm, in x-richting 145 mm; de afstand GLl 

is in y-richting 105 mm, in x-richting O mm. De plaats van 12 wordt bepaald 

door de hoek a=arcsin(s/2b)=arcsin(240/(2xl64))=33.1°, met b=GN=l64 mm, en 

door LlL2=b=l64 mm. 

4.4 Het eerste prototype 

Met behulp van deze belangrijkste afmetingen en de gepresenteerde konstruk

tieonderdelen is een prototype-gewichtskompenserende-lezenaar gemaakt. De 

gehele konstruktie is gebouwd in een metalen 'doos' welke gemonteerd is aan 

een oude prototype-lezenaar. Deze oude lezenaar is niet uitgerust met een 

schrankmechanisme als rem, maar met een rembladveer in kombinatie met een 

rubber rib-profiel. De bladveer is haaks omgebogen en dit haakse gedeelte 

klikt in tussen de ribben: de rembladveer werkt zo als een palmechanisme. 

De module van de oude lezenaar wordt nu verbonden met het kompensatiemecha

nisme terwijl de stelknop gemakkelijk binnen handbereik wordt gehouden. 

In het volgende hoofdstuk wordt deze lezenaar getest of deze wel aan de 

gestelde eisen voldoet. 
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5 Experimenten, fouten en \Jerbeteringen 

5.1 Inleiding 

In dit hoof stuk wordt nagegaan of het prototype, gemaakt in de werkplaats 

van het I.P.O., aan de gestelde eisen voldoet. Experimenteel zal blijken 

dat de afwijkingen in het krachtsverloop niet binnen de gestelde marges 

blijven (paragraaf 5.2), zodat naar oorzaken daarvan moet worden gezocht. 

De konstruktieve fouten worden verbeterd (paragraaf 5.3) en tenslotte wordt 

het nieuwe prototype doorgerekend op sterkte en materiaalkeuze (paragraaf 

5. 4) • 

De hoofdletters achter een in dit hoofdstuk genoemd onderdeel van de 

kompensatiekonstruktie korresponderen met die uit figuur 14. 

5.2 Het krachtenspel, een experiment 

figuur 15 het prototype 

Het prototype ( zie figuur 15) heeft enkele afwijkende afmetingen dan waren 

gepland (de konstruktie-afmetingen waren sterk aan verandering onderhevig, 

zelfs nog tijdens de fabrikagetijd). De werkelijke afmetingen zijn: 

a=35-140 mm (in plaats van 0-164 mm) 
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b=l64 mm (niet afwijkend) 

c=l27 mm (in plaats van 105 mm) 

e=l23.5 mm (in plaats van 120 mm) 

f= 119 mm (in plaats van 145 mm) 

da -10 mm (was O mm) 

De afstanden e en f zijn de ko8rdinaten van het 'gemiddelde' afrolptmt van 

het snaarwiel P. Met deze nieuwe (doch afwijkende) maten is nogmaals een 

theoretische benadering van het krachtenspel gemaakt. Er is eveneens een 

proefje gedaan waarbij met behulp van een simpele krachtmeter de werkelijke 

gewichtskracht F in de kompensatiekonstruktie is bepaald. Beide resul-
massa 

taten zijn uitgezet in een grafiek, figuur 16. De experimentele gegevens 

zijn verkregen voor de lengtes 

a=35 mm a=98 mm en a=l40 mm. 

In figuur 16 is het krachtsverloop van de gewichtskracht weergegeven als 

funktie van de slag die de massa maakt. De experimentele gegevens zijn een 

vrij groffe benadering van de werkelijkheid, de kurven in de figuur zijn 

a-~----- ~ 
? ~ --==-=---=----~ 

8 

6 

2 -- theorie/oud 
--praktijk 
- - - theonetrveuw 

·35 ·30 

figuur 16 

·20 ·10 0 10 20 l(J' 30 35 ----
krachtsverloop in het kompensatiemechanisme 

van het prototype 
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gemiddelde waarden met een tolerantie van ongeveer±. 1 N. Dit komt omdat de 

meting dynamisch is verlopen: de kracht werd door de krachtmeter bepaald 

terwijl deze tegelijkertijd meebewoog met de balk tijdens de slag. 

We hebben naar aanleiding van de test en de gekonstateerde foutbronnen, het 

theoretisch model aangepast en uitgebreid, zodat een nieuwe theoretische 

benadering kan worden gegeven. Ook deze benadering is gegeven in figuur 16. 

We gaan hier verder op in in paragraaf 5.3. 

De figuur laat zien dat ( oude) theorie en praktijk nogal verschillen. Dat 

heeft, behalve de bovengenoemde dynamische meetmethode, drie hoofdoorzaken: 

ten eerste, het balkwagentje F rolt bij rotatie van de balk B een eindje 

over deze balk; ten tweede, de theoretische snaarwieltjes zijn punten, maar 

in de praktijk is dit niet mogelijk: er is een afrolcirkel; en ten derde is 

de tensatorveer niet geheel homogeen. We lichten deze drie oorzaken toe. 

5.2.1 Het rollen van de balkwagen 

Bij rotatie zal de steldraad een eindje over het scharnier/ snaarwieltje G 

afrollen. Dit afgerolde stukje draad zal echter 180° verder over G weer 

oprollen, waardoor het balkwagentje F een stukje over de balk B wordt 

verrold. De afstand f waarover F zich zal bewegen is evenredig met de 

doorlopen hoek van de balk B (<p) en de afrolstraal van snaarwieltje G 

(rlw): 

0 = ({). r
1 

=2x33.l/180xnx7.5=8.6 mm tmax max w 

Dit verrollen van balkwagentje F heeft grote invloed op het krachtsverloop. 

Om deze invloed te verminderen zijn twee dingen gedaan: zowel de diameter 

van snaarwiel G als de slaghoek a zijn verkleind. De minimale diameter van 

snaarwiel G wordt bepaald door de diameter van balk Ben de konstruktie van 

balkwagentje F; immers, de steldraad moet evenwijdig aan de balk blijven 

lopen om een konstante instelkracht te behouden. Wanneer de slaghoek a 

wordt verkleind zal ofwel de balklengte b, ofwel de tensatorkracht Ft ens 
groter moeten worden, wil het kompensatiebereik en de vereiste vertikale 

slag gehaald blijven worden. Een vergroting van b impliceert grotere 

buitenafmetingen van de kompensatiekonstruktie; 

wordt in paragraaf 5.3.3 besproken. 
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Het is overigens evident dat het tensatorwagentje E op balk A niet meebe

weegt. 

5.2.2 De afrolcirkel 

Al eerder is opgemerkt dat de afstanden een f zijn bepaald als kotlrdinaten 

van het gemiddelde afrolpunt van het snaarwiel P. Maar in werkelijkheid 

zijn deze kotlrdinaten een funktie van de standhoek <P en de afstand b. 

Vooral in de uiterste standen van de balk B, wanneer de afstand NP minimaal 

dan wel maximaal is, is de invloed van de veranderende plaats van het 

afrolpunt op het krachtenspel het grootst. De remedie hiertegen is een zo 

klein mogelijke afroldiameter van snaarwiel P: d wi 
1 

was 15 mm, zij 
snaar e 

wordt teruggebracht tot circa 12 mm. 

De tensatorveer wordt 66k afgerold, maar omdat de afstanden Jen H (zie 

figuur 13) in acht gehouden blijven, nemen we steeds aan dat de hoek 

waaronder de tensatorveer wordt uitgetrokken geen invloed heeft op de 

richting van de veerkracht. 

5.2.3 De tensatorveer 

Men moet erg voorzichting met de gevoelige tensatorveren omgaan. Het is 

goed mogelijk dat de in het prototype gebruikte tensatorveer SR14 een 

enkele 'voorkeursstand' of 'voorkeurstrajekt' heeft. Een dergelijke stand 

kan nadelige invloed hebben op het krachtsverloop. In paragraaf 5.3.3 wordt 

een alternatieve oplossing gegeven voor de tensato·rveer. 

5.3 Konstruktieve fouten en verbeteringen 

5.3.1 Inleiding 

De in de vorige paragraaf genoemde foutbronnen (behalve de derde) zijn 

verwerkt in het komputer-simulatieprogramma, en daarmee zijn verbeterde 

optimalisaties gemaakt. Vooruitlopend op de verbeteringen zijn de volgende 

aanpassingen in het programma gemaakt (zie ook bijlage D): 
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- als r
1

w de rolstraal van het snaarwieltje G voorstelt, dan wordt de 

tensatorarmlengte a nu gedefinieerd als a=a-r
1

w(a+sign(r
1
w)a). 

- de balkwagentjes kunnen worden vervangen door glijbusjes ( langsgelei

dingen) en de daarbij optredende wrijving is opgenomen in het model, 

- de snaarwieltjes zijn geen punten meer, maar worden nu regel weergegeven 

door cirkels, waarover het raakpunt (=leidpunt) loopt. 

Behalve deze drie foutbronnen is een vierde foutbron gevonden: de remmoge

lijkheid voor de vertikale beweging omhoog ontbreekt; dit geldt ook voor 

het overbrengingswiel J. 

Aldus worden 4 konstruktieve fouten en/of verbeteringen aan de orde ge

steld. In enkele gevallen wordt een tweede of zelfs een derde oplossing 

aangereikt. 

5.3.2 Het overbrengingswiel 

Het prototype heeft geen overbrengingswiel tussen kompensatiemechanisme en 

module. Dit houdt in dat er een vertikale slag van slechts 16 cm kan worden 

gerealiseerd. Bij de keuze van de tensatorveer SR14 (Ft =26.3 N) moet een 
ens 

overbrengingsverhouding i=l .34 worden g~nomen. De daarbij behorende slag 

wordt daardoor 17. 7 cm en de slag hoek 32 .9° (deze zijn groter dan de in 

paragraaf 2.4 berekende vanwege de afwijkende konstruktieafmetingen). 

5.3.3 De (tensator)duoveer 

De SR14 is achteraf gezien niet optimaal voor ons vereiste gewichtsbereik 

met deze afmetingen. Er zijn veel tensatorveren in de handel, maar we 

stellen twee eisen aan deze veren: 

1. de breedte van de veer moet zo klein mogelijk zijn, b =3/4 inch 
max 

2. de trekkracht moet minimaal 25 N bedragen (in verband met de geredu-

ceerde slag). 

Er komen nu drie veren in aanmerking: de SR14, de SR15 en de N597 (zie 
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bijlage E). De laatste is niet meer op voorraad ( in Nederland), of in de 

handel; de SR14 is, gezien de theoretische aanpassingen in ons model, niet 

erg interessant meer, want er zijn betere resultaten te bereiken met de 

SR15, die bovendien sterker is ( 30 .9 N in plaats van 26 .3 N) dus heeft de 

SR15 de voorkeur. Een andere mogelijkheid is om een duoveer, bestaande uit 

2 CD4 tensatorveren, te nemen; samen goed voor een trekkracht van 2xl .65 

kgf. Daarmee zal de (gereduceerde) slag niet groter hoeven te worden dan 

11.6 cm en de daarbij behorende slaghoek 20.9°, uitgaande van de originele 

afmetingen van het prototype. De duoveer heeft boven de SR15 verschillende 

voordelen: 

1. kleinere slaghoeken impliceren kleinere afwijkingen in het krachtenspel 

- de problemen met het verrollen van balkwagentje F worden gedeeltelijk 

opgelost (paragraaf 5.1.1) omdat de slaghoek kleiner wordt, 

- een kleiner deel van de afrolcirkel van snaarwiel P wordt gebruikt 

(paragraaf 5.1.2), 

2. de richting van de trekkracht is nu duidelijk (zie figuur 17) 

3. de event~ele inhomogeniteit van de twee samenwerkende veren wordt 

mogelijk verzwakt. 

-C04 
---SR15 

-1 

figuur 17 een duoveer met 2 CD4 tensatorveren 

Een (groot) nadeel echter van de duoveer is de grote hoeveelheid ruimte die 

deze veer (vooral in axiale richting) zal innemen ( zie figuur 17): 67 .8 x 

49 mm in plaats van 48.9 x 70.7 mm (minimale maten). De sterke oprol-nei

ging van de beide veren kan eenvoudig worden onderdrukt door de beide 

veeruiteinden stevig vast te klemmen tussen twee stripjes metaal. 
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5.3.4 Het instelbereik 

Een nul-instelling kan niet worden bereikt bij het ( eerste) prototype. De 

minimale instelafstand a . is 35 mm groot, ofwel een minimale gewichts-min 
kracht H van ongeveer 4. 7 N ( berekend met behulp van de nieuwe theorie). 

Dit zou op zich geen bezwaar zijn als het gewicht van de module-sec óók 

circa vierenhalf ons woog, maar dat is niet het geval. Er zit voldoende 

rustwrijving in de modulegeleiding cm een speling van circa 100 gram te 

kompenseren, maar beslist niet veel meer. De lege module zal bij dit 

prototype langzaam maar zeker omhoog kruipen. Bij extreme schuinstand van 

de lezenaar zal dit zéker gebeuren. 

We kunnen op 3 verschillende manieren de afstand a . zo klein mogelijk 
min 

maken (zie figuur 18). Allereerst kunnen we het prototypewagentje F (figuur 

18a) aan een kant fors inkorten en tegelijkertijd ook het manchet van 

scharnier G inkorten: de balkwagen F kant nu circa 14 mm dichterbij het 

draaipunt. Een minimale kompensatiekracht van 2.9 N is het gevolg (bij de 

SR15, bij de duoveer 1.6 N). 

-+-·!-©! 
C 

A 1 

figuur 18 3 oplossingen voor de balkwagen 

Een tweede mogelijkheid om a . zo klein mogelijk te maken is door toepas-
min 

sing van een andere balkwagen F ( zie figuur 18b). Zij bestaat nu slechts 

uit een U-vormige beugel, ~lke behalve wiel-as tevens dienst doet als 

tensator- en steldraadkonnektie. Afhankelijk van de snaarwieldiameter van G 

en de manchetgrootte (ook van G) is een a. te realiseren van circa 15 mm, 
min 

ofwel een minimale kompensatiekracht van 2.0 N (bij de SR15, bij de duoveer 

1.2 N). 

Een derde mogelijkheid tenslotte is de toepassing van een langsgeleiding in 
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de vorm van een glijbus ( zie figuur 18c). Deze bus is 10 mm breed en heeft 

een diameter van 12 mm. Afhankelijk van de sterkte van het gekozen materi

aal kan de bus uit z'n geheel bestaan uit arnite of bestaan uit een 

binnenbus van arnite ( lage wrijving, grote sterkte) en en buitenbus van 

staal. 

Het doorrekenen van de balkwagen gebeurt in paragraaf 5.4. 

De maximaal te bereiken instelafstand is a =140 mm. Dit is ontoereikend 
max 

want dat houdt een maximale gewichtskracht van circa 17.1 N in en is dus 
oude srtuatie i 

1 ;L. ffi ~,, \ {tt-Gi3-/4-:lc:-:~i F--==--_1 
I I f I ~ 

\ 
vsbet_. srtu~ / _6_ · 

-E+~Jl-bf 
; / 1 ;( \ 

figuur 19 aanpassing balkwagentje en aangrijpingspunt 

van de draaibare balk 

2.9 N te weinig. Konstruktief zijn er nu 4 oplossingen mogelijk: allereerst 

balkwagen F ( figuur 18a) inkorten, samen met het manchet waaraan N aan

grijpt, waarmee circa 5 mm kan worden gewonnen, ofwel een maximale kompen

satiekracht van 17 .9 N ( bij de SR15 en 18.1 N bij de duoveer). Met behulp 

van oplossing 18b is een a van circa 150 m.rn te bereiken, ofwel een 
max 

maximale kompensatiekracht van 18 .6 N ( bij de SR15 en 18 .9 N bij de 

duoveer) en de langsgeleiding 18c zal niet veel beter zijn dan oplossing 

18b. Echter, een andere (eenvoudige) verandering is om de afstanden a en b 

niet langer aan elkaar gelijk te stellen bij maximale belasting, maar 

bijvoorbeeld a =b-15 mm. Het is duidelijk dat deze laatste oplossing 
max 

grote voordelen biedt. In paragraaf 5.4 gaan we uitgebreid in op deze 

'ontkoppeling'. 

5.3.5 De rem 

Het allergrootste bezwaar van het eerste prototype is de afwezigheid van 
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Het allergrootste bezwaar van het eerste prototype is de afwezigheid van 

een remmogelijkheid. Tijdens de test schoot de module verscheidende malen 

raet een klap anroog wanneer deze ontlast werd bij een roog ingestelde 

kompensatiewaarde. Het is ongewenst an de kompensatiewaarde iedere keer op 

'nul' te moeten zetten voor het wisselen van de leesstof. Een mogelijke 

oplossing hiervoor is de toepassing van een tweede schrankmechanisme ( het 

eerste voorkomt het omlaagvallen van de module, zie bladzijde 9). De eisen, 

gesteld aan dit dubbele schrankmechanisme zijn: geruisloze werking, aan 

lange levensduur en onderhoudsvrij. Een dubbel se hr ank.mechanisme roud t in: 

bij iedere leesbeweging moet het 'dubbele schranken' moet worden opgeheven 

(zie figuur 20a), dus 66k wanneer het eerste schrankmechanisme wordt 

gebruikt voor ontgrendeling van de vertikale leesbeweging. Toelichting op 

figuur 20a: A is het primaire schrank.mechanisme, B het sekundaire, C en D 

zijn de respektievelijke bedieningshandles daarvan. C heeft een dubbele 

bedieningsfunktie: zowel A ont/vergrendelen via overbrengpunt Pl, alswel B 

via overbrengpunt P2. C is gemonteerd aan de achterkant van de module, 

vlakbij de rand, D is gemonteerd aan de onderkant van de module, aan de 

voorrand. Een bladveertje houdt C en D op spanning (en dus in de vergren

delde stand). 

a 

figuur 20 de twee schrankmechanismen 

Een tweede vorm van een schrankmechanisme is de toepassing van een U-vormi

ge bladveer van circa 0.5 mm dikte, met twee 'schrankgaten' (zie figuur 

20b). De bladveer kan niet bewegen langs de 'schrankstang' wanneer de veer 

niet iets verder wordt dichtgebogen (in de richting van de pijltjes). Bij 

toepassing van dit schrankmechanisme moet bij iedere leesbeweging de blad

veer 'ontschrankt' worden. Dit kan, net als in figuur 20a, met behulp van 

twee handels: achter en onder de module. Eén van beiden is voldoende voor 

ont schranken. 

Een derde mogelijkheid is de toepassing van een demper-veer-systeem. Dit 
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systeem zal worden toegepast ter voorkoming van het snel omhoogschieten van 

de module, of minstens de 'schietsnelheid' beïnvloeden (zie figuur 21). Op 

tijdstip t=t
0 

wordt de module ontlast, op tijdstip t=t
1 

treedt het dem

pingsmechanisme in werking en op tijdstip t=t
2 

bereikt de module de 

uiterste stand boven. ~ bedoeling is om de snelheid daar zo klein mogelijk 

te maken. Dit gaat echter niet op wanneer het interval <t
1
-tz> klein is; 

maar de snelheid zal dàn ook niet zo groot wezen. Een aantal rubber 

manchetjes zal de uiteindelijke (fatsoenlijke) stilstand van de module 

moeten bewerkstelligen. 

figuur 21 de modulesnelheid als funktie van de tijd 

voor de module met dempingsmechanisme 

5.4 Berekeningen voor het nieuwe prototype 

Alle in deze paragraaf voorkomende verwijzingen met behulp van letters en 

getallen naar de diverse konstruktieonderdelen, vindt men terug in bijlage 

G. 

5.4.1 Inleiding 

Met behulp van het aangepaste theoretisch model (zie ook bijlage D) hebben 

we opnieuw alle belangrijke maten b, c, een f bepaald. Nieuw in vergelij-

king met het eerste prototype is de aanpassing van is (=de verhouding 

tussen de werkelijke slag en de gereduceerde slag) aan i (=de verhouding g 

tussen de tensa torkracht en de werkelijke gewichtskracht): deze moeten aan 

elkaar gelijk zijn, immers, dat is de funktie (en logika) van het over-
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brengingswiel. Ook nieuw is de invoering van a , de maximale afstand a 
max 

waarvoor de balk 17 in evenwicht is voor maximale belasting ( zie ook 

paragraaf 5.3.4). Tenslotte zijn ook de snaarwieltjes nu weergegeven als 

cirkels met een eindige straal. De resultaten zijn als volgt geoptimali

seerd: 

a =150 mm 
max 

b= 165 mm 

c=l00 mm 

e=l20 mm 

f=l40 mm 

i =1.459 
s 

i =1.457 
g 

da=0 mm 

Ft =30.9 N (de SR15) ens 

slaghoek a=29.96° 

Omdat de gereduceerde slag en de tensatorkracht in de konstruktie als het 

ware ontkoppeld zijn, hoeven de beide bijbehorende overbrengingsverhouding

en in uitgangspositie (a=a , maximaal boekgewicht=2 kg, IJ) =0) niet aan 
max 

elkaar gelijk te wezen. Het komputerprogramma is zodanig opgezet dat deze 

twee onafhankelijke verhoudingen zo dicht mogelijk bij elkaar liggen, om de 

afwijking in kracht en slag zo minimaal· mogelijk te houden. 

Er is, ondanks de vele voordelen, niet gekozen voor een duoveer. Deze 

duoveer heeft namelijk twee grote nadelen ten opzichte van de SR15: ten 

eerste neemt de duoveer teveel 'axiale' ruimte in beslag en ten tweede is 

er meer 'veer' nodig en is dus duurder. 

Uitgaande van deze gegevens maken we een nieuw ontwerp van de kompensatie

konstruktie. We hebben de keuze uit 3 balkwagentjes, waarvan we de derde 

kiezen (klein en voldoende sterk, figuur 18c) tezamen met een balk waarbij 

a niet gelijk is aan 
max 

balklengte b onder maximale belasting. Hiermee 

bereiken we een theoretische benadering van ons model waarbij de afwijking-

en in het krachtsverloop varieert tussen -141 en +58 gram bij een kompensa

tiegewicht van 2000 gram, en tussen -17 en +16 gram bij een kompensatiege

wicht van 160 gram, het minimale gewichtsbereik. De rolstraal van de 

snaarwielen is 6 mm. Het theoretisch krachtsverloop van de konstruktie is 

51 



0 
0 

---- A• 100 MM 

A• 75 MM 

-A•50 MM 

----------------- A• 25 MM 

---------------·------------- ------ A• 15 MM 

1 
24.00 

1 

48.00 
1 t 1 1 1 1 

72.00 98.00 120.00 144.00 168.00 192.00 218.00 240.00 

MO□ULESLAG (MMl 

figuur 22 theoretisch krachtsverloop 

van de nieuwe kompensatiekonstruktie 

weergegeven in figuur 22. De snaarwieltjes en balkwagens zijn gemaakt van 

arnite. Deze kunststof is gekozen vanwege zijn voortreffelijke mechanische 

eigenschappen: grote stijfheid, hardheid en treksterkte, lage 

wrijvingsko!Hf icilfot en een zeer grote slijtvastheid. Arnite wordt in de 

werktuigbouw vooral toegepast in lagers en tandwielen. Waar nodig vermelden 

we de nodige materiaalgegevens. 

We berekenen nu: 

- de sterkte van de balken 

- de sterkte van de balkwagenkonstruktie 

- de sterkte van de snaarwieltjes 

- de sterkte van de steldraad 

Wat betreft de rem, we hebben gekozen voor het schrankmechanisme uit figuur 

20a, zonder echter de dubbele bedieningshandel; het ont schranken hiervan 

gaat beter dan van de andere schrankoplossingen (en is bovendien veel 

goedkoper te realiseren), en het demper-veermechanisme is eigenlijk geen 

rem, maar een snelheidsbe'fnvloedend stootkussen. 

De problemen van het 'lopen' van de balkwagen over de balk (paragraaf 

5 .2 .1), zijn ondervangen door het komputer-optimalisatieprogramma uit te 

rusten met een dergelijk simulatie. Het snaarwiel van B heeft hierbij, 
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zoals eerder gezegd, een afroldiameter van 12 mm. 

5.4.2 de sterkte van de balken 

De beide balken moeten worden doorgerekend op buigspanning en op doorbui

ging. Het eerste prototype heeft balken van~ 6 mm, wij willen berekenen of 

deze diameter voldoet. Behalve de buigspanningen berekenen we ook de 

maximale doorbuiging van de balken, onder maximale belasting. We gaan uit 

van een puntkracht, aangrijpend in het kontaktpunt tussen balkwagenwiel en 

balk en die 30.9 N groot is. 

met ab =buigspanning 

¾=buigend moment 

Wb=buigweerstand= ~d 3/32 

d=asdiameter 

Wanneer we de balken schematisch willen weergeven, krijgen we de figuurtjes 

als hieronder getekend: 

f\ 
X 

balk 17 

e 
2 

balk14 

Ft=tensatorkracht 

__ ·f 1•reaktiekracht scharnier 

Rz=(boek)gewichtskracht 

De beide balken hebben een verschillende belastingsituatie: 14 is aan beide 

uiteinden ingeklemd en 17 is aan beide uiteinden opgelegd. We beginnen met 

balk 14. 

Dubbel [4] geeft de volgende formule voor het buigend moment, onder 

belasting van kracht F (=30.9 N) en een balklengte b: 
t 

Dit moment is maximaal voor x=0 ofwel: 
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M._ =F b/8. 
-1> ,max t 

Voor balk 17 kunnen we met behulp van een eenvoudig momenten- en krachten

evenwicht een uitdrukking vinden voor het moment in de balk-as: 

}½, is maximaal voor a=b/2 (immers: 8~/8a=0 ofwel a=b/2) en we kunnen nu de 

minimaal toe te laten diameter van beide balken uitrekenen. We nemen voor 

de maximaal toelaatbare buigspanning: 

a =400-700 N/m.m (automatenstaal) 
b, toel 

Daarmee wordt (b=l96.5 voor balk 14, b=l65 voor balk 17): 

d)= <fK /(JTab 1 /32) 
l> ,max , toe 

=2.3-2.7 mm voor balk 14 en 2.2-2.6 mm voor balk 17 

De maximale verplaatsingen van de balken worden (volgens Dubbel [4]): 

f =F b3 /192EI 
m t 

f =F b 3 /48EI 
m t 

voor balk 14 en 

voor balk 17 

waarin E=elasticiteismodulus van staal=2.lxl05 N/m.m 2 

en I=massatraagheidsmoment=nd 4/64 

ofwel f =1.36 mm voor balk 17 en 0.41 mm voor balk 14 (ó 4 mm) 
m 

=0.56 mm voor balk 17 en 0.16 mm voor balk 14 (0 5 mm) 

=0.28 mm voor balk 17 en 0.07 mm voor balk 14 (0 6 mm) 

Deze berekeningen tonen aan dat een asdiameter van 0 4 of 5 mm voldoende 

sterk is en niet zal bezwijken tijdens bedrijf (bij toepassing van automa

tenstaal). Gezien de konstruktie (zie .detail A en B, bijlage G) is het 

raadzamer om een dikkere asdiameter dan 5 mm te nemen. We nemen voor de 

draaibare balk d =8 mm (omdat in die as een gat van ó 4.5 mm moet worden as 
geboord) en voor de vaststaande balk een diameter van d =6 mm. De ver

as 
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plaatsingen zijn klein genoeg om weinig invloed te hebben op het krachts

verloop; d =6 of 8 mm voldoet daarom prima. In de volgende berekeningen 
as 

wordt uitgegaan van een balkdiameter van d =6 mm, de tussen haakjes 
as 

aangegeven resultaten gelden voor d =8 mm. 
as 

5.4.3 De sterkte van de balkwagenkonstruktie 

figuur 23 

_,_ 
1 

L 

model voor het berekenen van de 

kontaktspanningen in de balkwagenbus 

De balkwagen (langsgeleiding) kunnen we geheel maken van arnite. Wel moeten 

er dan enige berekeningen worden gemaakt om aan te tonen dat dit mogelijk 

is. We beginnen met de kontaktspanningen die optreden tussen balk en de 

'loopbus'. De Hertze spanningen volgen volgens Dubbel [4] (lijnkontakt): 

waarin 1/r=l/r -1/r 
as gat 

zodat l/r=l/3-1/3.l=l/93 (1/164) (de gereduceerde kromtestraal), Lis de 

lengte van de binnenbus (1=15 mm), Ft is de normaalkracht op de loopbus 

(Ft=30.9 N) en E
0 

de samengestelde elasticiteitsmodulus van het kontakt 

tussen arnite en staal: E
0

=6700 N/mm
2

• We berekenen E
0 

volgens Horowitz 

[ 2 l : 

De samengestelde elasticiteitsmodulus worden bepaald door de elasticiteits

moduli van arnite en staal en de konstante van Poisson (m): 

2 E
1
=210000 N/mm, m

1
=10/3 voor staal en 
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2 
E

2
=3000 N/mm volgens Horowitz [2], m

2
=3 voor arnite. 

De samengestelde elasticiteitsmodulus wordt nu gegeven door: 

met 

zodat 
2 

E
0

=6700 N/mm 

De kontaktdruk wordt hiermee: 

2 a =4 .9 (3. 7) N/mm • 
Hz 

De toelaatbare vlaktedruk voor staal (a 
1

>=200 N/mm
2

, afhankelijk van 
v,toe 

2 
de staalsoort) is veel groter dan die van arnite (a =70 N/mm , 

v ,toel 
Horowitz [2]), dus arnite is de zwakste schakel. Bij stootbelastingen zal 

de bus misschien plastisch vervormen, dan zijn de optredende krachten veel 

groter dan 30.9 N. De kans op stootbelastingen is echter klein: de module 

moet dan met kracht worden bewogen of opzettelijk worden overbelast zonder 

rem. In het dagelijks gebruik zal een dergelijke bus niet worden overbe

last, dus de optredende kontaktspanningen zijn toelaatbaar. 

Een nadeel van een wrijvings-langsgeleiding is de rus twrijving, deze moet 

bij het instellen van de gewichtskompensatie worden overwonnen. Cm de 

rustwrijving te weten te komen hebben we enige representatieve proefjes 

genomen met arnite: op staal. Op glad staal (de balk zal ook glad zijn, 

ruwheidswaarde kleiner dan 1.6 µm) is de statische.wrijvingskogfficignt van 

arnite op staal ongeveer 0.14 en ligt de dynamische wrijvingsko!Hficignt 

tussen 0.09 en 0.11. De proefjes werden gedaan met behulp "van een krachtme

ter, de afwijkingen in de resultaten zijn minder dan 10 procent. De 

normaalkracht is maximaal 30.9 N, de werkelijke kracht, nodig om de 

rustwrijving op de balkwagen op te heffen zal dus niet groter zijn dan 4. 3 

N. De invloed van de wrijving is verdiskonteerd in het kompute rmodel: nemen 

we een statische wrijvingskogfficignt van 0.14 en een balkdiameter van 0 8 

mm, dan is (zie ook bijlage D) de invloed van de wrijving op het momenten

evenwicht: 
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M =f tF db lk/2=0.14xFtx4=0.56F wr s t a t 

De invloed van de lengte a op het momentenevenwicht wordt gegeven door: 

Vergeleken met N heeft M een erg kleine invloed op het momenteneven-
t wr 

wicht: tussen 3.7 en 0.37 procent, en dat is bijna te verwaarlozen. 

5.4.4 De sterkte van de snaarwieltjes 

Cm enig zicht te hebben in de afmetingen van de snaarwieltjes bepalen we de 

minimale afroldiameter van een snaarwieltje. De toelaatbare kontaktspanning 

is daarbij de bepalende grootheid. Deze wordt gegeven door Dubbel [4]: 

waarin: Q=plaatselijke normaalkracht van de draad in de V-groef 

E0=gemodificeerde elasticiteitsmodulus (zie par. 5.4.3) 

L=werklengte waarover aHz berekend wordt 

r=gemodificeerde kromtestraal bij lijnkontakt 

De plaatselijke normaalkracht Q wordt als volgt bepaald (zie figuur 24): 

S=de spankracht in de 

steldraad 

R=werkstraal van het 

snaarwiel 

figuur 24 hertze spanning in het snaarwiel 

Per "wang" is de normaalkracht: 

Q= Sd.<p/ 2sin,8 
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De werklengte daarbij is 

De gemodificeerde kromtestraal wordt als volgt gedefinieerd: 

1 / r= c5/ 2-s in,13/ R, waarin o=dikte van de steldraad. 

Een uitdrukking voor de kontaktspanning wordt hiermee: 

Er zij opgemerkt dat deze spanning eigenlijk afhankelijk moet zijn van de 

grootte van de omspannen hoek. Volgens de riemtheorie (o.a. Euler) is 

met f=wrijvingskogfficignt 

van riem op riemschijf 

Aangezien we hier met zeer lage "riem"-snelheden te doen hebben nemen we 

gemakshalve s
1
=s

2
=s. Tijdens verdraaiing van de snaarschijf zal s

1 
slechts 

iets groter worden dan s
2

, maar niet noemenswaardig, zodat we met een 

gerust hart de berekeningen kunnen vereenvoudigen. 

De toelaatbare kontaktspanning is 70 N/mm 2 voor· arnite en ca. 200 N/mm 2 

voor staal. Arnite is de zwakste schakel en de toelaatbare vlaktedruk wordt 

aldus 70 N/mm 2 , Uit bijlage D halen we S=S =40 N. 
max 

De bijbehorende maximale kontaktspanning wordt daarmee: 

aHz=✓40x6700(2/0.5-sin(30°)/R)/4nRxsin(30°) <= 70 N/mm 2 

ofwel R>=34.7 mm. 

We nemen echter R=6 mm (!), vanwege de ontwerpmoeilijkheden die zouden 

ontstaan bij een snaarwiel van 69.4 mm doorsnee. De kontaktspanning is nu 
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166 N/mm2 • Het snaarwiel is dan al ver over z'n vloeigrens heengetrokken en 

heeft zich intussen gevormd naar de vorm van de steldraad; een ronde groef 

met een straal van 0.5 mm. De optredende vlaktedruk in nu echter veel 

kleiner, volgens: 

2 
a =S/RiS =40/(6*0.5)=13.3 N/mm • 

Hz 

Deze spanning is zonder meer toelaatbaar. 

5.4.5 De sterkte van de steldraad 

De steldraad wordt op diverse manieren belast zodat nu van belang zijn: 

- de vlaktedruk 

- de trekspanning 

- de buigspanning • 

De vlaktedruk is zojuist uitgerekend in paragraaf 5.4.4 (er van uitgaande 

dat R=6 mm de kleinst voorkomende buigstraal is) en is 166 N/mm
2 

maximaal 

en 13.3 N/mm2 na verloop van tijd, dus toelaatbaar. 

De trekspanning is simpelweg: 

2 2 2 
t=S/opp=S/(niS /4)=40/(n0.5 /4)=203 N/mm 

Om de toelaatbare trekspanning te weten te komen 

proefje gedaan, waaruit bleek dat de treksterkte 

is een eenvoudig 

850 N/mm2 is ca. 

breuklast 160 Nis. Deze trekspanning is derhalve toelaatbaar. 

De buigspanning wordt gegeven door: 

ab=öE/2R=0.03x210000/12=525 N/mm 2 • 

trek

en de 

De diameter van de draad is nu niet iS (=0.5 mm), maar è), ongeveer 0.03 

mm, ofwel de dikte van een deeldraadje, waaruit de steldraad is opgebouwd. 

Volgens Shigley [ 5] is er bij zware belasting grote kans op blijvende 
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vervorming wanneer 2R/ö)=300. Wij hebben 2R/ö=l2/0.03=400, maar geen zware 

belastingen (behalve bij stoten): de buigspanning is zodoende toelaatbaar: 

a =400-700 N/mm2 • 
b, toel. 

Samenvattend kunnen we zeggen dat deze staaldraad redelijk voldoet aan de 

door onze konstruktie gestelde eisen. 

5.5 Toelichting bij de konstruktie 

Na al dit rekenwerk wordt het nu tijd an enige toelichting te geven over de 

nieuwe konstruktie. In bijlage G staan alle konstruktietekeningen; de hier 

genoemde nummers en letters korresponderen met die uit die tekeningen. 

-1-_,. _ 
1 

• 

figuur 25 

_L_ . ...l_ .. 

• 
de kompensatiekonstruktie 

A. bevestiging van de vast opgestelde balk 

Behalve het snaarwiel en de as ( 14) zijn alle andere komponenten in de 

handel verkrijgbaar. D:! as (14) moet aan beide einden worden afgeplat 

( frezen) en worden doorgeboord. Bij gebruikmaking van eenvoudige plaatjes 

(ter dikte van de afplatting) is dit geen tijdrovend karwei. 

B. het scharnier van de evenwichtsbalk 

Net als in A worden veel in de handel zijnde komponenten toegepast. Behalve 

het snaarwiel moet echter ook de balk B kunnen draaien. Dit wordt eenvou

digweg gerealiseerd door middel van een Glacier glijlager die in de as (17) 

wordt gelijmd. Dit lager bestaat uit een metalen bus met een teflon 
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binnenlaag. De lager-as wordt vastgelijmd in een draadeind, welke ook weer 

vastgelijmd is in de afstandsbus. Een redelijk goedkope konstruktie. 

C. bevestiging evenwichtsbalk aan overbrengingswiel 

Behalve het snaarwiel en het montageplaatje (30) is alles in de handel 

verkrijgbaar. 

D. de tensatorwagen-konstruktie 

Een langsgeleidingsbus is een veel goedkopere oplossing dan een wiel. We 

ktmnen de gehele bus van arnite maken: arnite is sterk en heeft een lage 

(statische) wrijvingskolHficH!nt ( zie ook bladzijde 52), is in vele "pre

fab"-maten verkrijgbaar, zodat voor de fabrikage van 100 stuks enige 

"automatisering" kan worden verwacht; het maken van de onderdelen 12 en 15 

zal weinig tijd kosten (naar schatting 15 resp. 20 minuten). 

Over de diameter van de tensatorklos (15) is veel te doen. Het is bekend 

dat de tensatorveren niet een volledig konstante trekkracht kunnen 

hebben, immers (vrij naar Wahl [6]): 

waarin: 

F =Ebt 3{1/R -(1/R -1/R.)}/26.4 tens n n 1 

E=elasticiteitsmodulus van het veermateriaal 

b=veerbreedte 

t=veerdikte 

R =natuurlijke kromtestraal 
n 

R.=momentane afrolstraal 
1 

De afrollengte (f) is aan R. gerelateerd volgens: 
1 

met D
1
=40.4 mm (bijlage E) 

Hiermee blijkt dat de tensatorkracht enigszins zal toenemen wanneer de 

veer wordt afgerold. De SR15 heeft een R =14.6 mm (theoretisch bepaald), 
n 

kiest men de aanbevolen klosdiameter van D
2

=3 l mm ( zie bijlage E) dan 

zal de veerkracht varigren tussen 29.5 en 31.6 N. Wanneer we de klosdia

meter groter nemen dan wordt de tensatorkracht kleiner, en angekeerd, 

maar de klosdiameter mag natuurlijk niet kleiner zijn dan 2R. We kunnen 
n 

de veersterkte "opvoeren" door een kleinere D
2 

te kiezen dan door 
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Tensator Ltd gegeven wordt. Een sterkere veer geeft namelijk kleinere 

afwijkingen in de kompensatiekracht. 

Desondanks nemen we de klosdiameter even groot aan de aanbevolen diame

ter (=31 mm), cxndat we bij kleinere diameters dan 31 mm de bladveer 

extra veel zullen belasten, en misschien regelmatig over de vermoeiings

grens heentrekken, zodat het minimaal aantal wisselingen (gegarandeerd 

door Tensa tor Ltd.) wel eens veel minder dan 5000 zou kunnen zijn ( zie 

ook paragraaf 7.3). 

De reden dat we deze beschouwingen toch noemen is de volgende: de SR15 

is ca. 125 cm lang. We hebben slechts 18 cm slag plus ca. 3 volledige 

slagen cm de klos nodig ( ongeveer 29 cm) , zodat we nu de SR15 in 3 

gelijke delen kunnen knippen (goed voor 3 kompensatiekonstrukties). Ten 

eerste is dat veel goedkoper en ten tweede is de gemiddelde afroldiame

ter toch kleiner dan de originele, en is de tensatorkracht net weer wat 

groter (F =31.0-31.6 N), wat weer gunstig werkt op het minimaliseren 
tens 

van de afwijkingen tijdens de vertikale slag. Dit verloop in de veer-

kracht is overigens ook verwerkt in het kompute rmodel van de konstruk

tie. De vergroting van 2.3 % van Ft (ten opzichte van 30.9 N) is van ens 
weinig belang op de voorgaande berekeningen en keuzes. 

E. de evenwichtswagen-konstruktie 

Wat over 12 in D is gezegd geldt uiteraard ook voor 7, deze twee zijn 

vrijwel identiek. 

F. het overbrengingswiel 

Behalve de klos Ç29) en de as (31) is alles even goedkoop en standaard. Het 

is denkbaar dat zelfs de klos als onderdeel van een gemaakt produkt in de 

handel te verkrijgen is. De overbrengingsverhouding van de klos is 1.5. 

G. snaarwieltjkonstruktie 

Alle montageonderdelen (behalve weer het snaarwiel zelf) hiervoor benodigd 

zijn verkrijgbaar in de handel. H. het instelmechanisme 

Omdat een instelmechanisme een groter instelmoment moet hebben dan het in 

te stellen moment moet de gekozen klikstandenschakelaar (volledig gestript 

van al z'n elektronika) een instelmoment hebben van meer dan 0.15 Nn. 

Immers: 
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Rinstelklos=9 mm en Fsteldraad=32 • 4 N 

zodat }\nstel=0.29 Nm 

Uit Lange e.a. [7] halen we de volgende gegevens, waarbij dk de diameter 
nop 

van een ronde knop is, waarmee de mens met de hand een moment M. 
1 

kan 
1.nste 

uitoefenen: 

15 <= d <=25 
knop 

25 <= dknop <=70 

mm 

mm 

dan 

dan 

Mi 1=0.02-0.05 Nm nste 
M. t 1=0 .035-0. 7 Nm 1.ns e 

De knopdiameter moet dus minimaal 45 mm zijn. Nemen we bovendien niet een 

ronde maar een "puntige" knop, met uitsteeksels, dan bevordert dit de grip 

en is zij dus te gebruiken voor grotere instelmomenten dan hierboven staat 

aangegeven. De klikstandenschakelaar van EL."\fA (type 04) heeft een stelmo

ment van 0.15 Nm, weliswaar niet genoeg, maar twee schotelveertjes (41) 

introduceren de nodige extra wrijving om een instelmoment van meer dan 0.15 

Nm te realiseren. Desnoods kan een andere ELMA worden gekozen ( type O 1 

heeft 0.25 Nm nodig om te klikken). 

Het duurste onderdeel van het instelmechanisme is het aangepaste klosje 36. 

Ook de montagebeugel 39 zal niet goedkoop zijn. 

Om de ingestelde kompensatiewaarde af te kunnen lezen is een schaalverde

ling aangebracht aan de buitenkant van de beschermkap. Deze verdeling loopt 

van 200 tot 2000 gram, ofwel van 2 tot 20 (eenheden). Het aanwijzen van de 

schaalwaarde gebeurt met behulp van een vaantje (M) welke op de insteldraad 

Kis vastgemaakt. Wanneer de kompensatieinstelling wordt verandert, zal het 

vaantje meelopen met de draad en aldus de veranderde kompensatiekracht 

weergeven. 

I. snaarwieltje, als G 

J. mechanisme voor het instellen van de schuinstand van de lezenaar 

Elke lezer zal een bepaalde favoriete leestand hebben bij gebruik van de 

lezenaar. De schuinstand hoeft daarom een enkele keer te worden ingesteld. 

Met behulp van knop 4* kan de aanslag worden vastgezet. Beugel 43 is 

redelijk bewerkelijk (naar schatting 10 minuten werk). 

K. aandrukbladveertje voor snaarwiel 
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Dit veertje is niets anders dan het verend deel van een micro-schakelaar

tje, op poten gezet door twee afstandsbusjes (52). De geïntroduceerde 

wrijving is gering wanneer er door middel van wat olie gesmeerd wordt, en 

de draad blijft prima aanliggen in de V-groef van het snaarwiel. 

L. voorspanveer, deze is standaard in de handel 

M. vaantje 

Dit vaantje beweegt mee met de s teldraad Q en geeft daarom de mogelijk an 

de ingestelde kompensatiewaarde weer te geven. Wel moet er dan een schaal

verdeling zijn aan de buitenkant van de beschermkap P. 

N. montageplaat 

Deze plaat wordt gemaakt van 2 mm dik aluminiumplaat. Deze plaat wordt 

volgebouwd met de kompensatiekonstruktie. 

P. afsluitkap nl. Deze kap is gemaakt van 2 mm dik PVC-plaat, er zijn vrij 

dure bewerkingen nodig om deze kap te maken. 

Q. de steldraad 

"Bromfietskabel" van (J 0.5 mm, bestaande uit een aantal dunne stalen 

draadjes van ca. 0.03 

met de montage van 

mm 

de 

dikte. Het stellen ( spannen) van de draad begint 

draad aan de 

rond gelegd in het mechanisme (d66r de 

spanveer (L). 

uitgeboorde 

Deze 

gaten 

wordt 

in de 

daarna 

beide 

balkwagentjes, met gat (J 1 mm), en vervolgens vastgemaakt èn voorgespannen 

aan het andere eind van de spanveer. De beide balkwagen tjes worden daarna 

gepositioneerd en gefixeerd met behulp van schro·efjes (47). Hiermee wordt 

voorkomen dat de spanveer per ongeluk, bijvoorbeeld door slecht "ui tlij

nen", over een snaarwieltje moet lopen tijdens instellen van het kompensa

tiegewicht. Bovendien zijn we nu zeker dat de balkwagentjes op de juiste 

plaats in het mechanisme komen te zitten. 

R. draad tussen overbrengingswielen de evenwichtsbalk, als Q. 

S. konnektiedraad tussen kompensatiemechanisme en module, als Q. 

T. de bedieningsknop voor E, zie aldaar 
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U. het schrankmechanisme 

Uitgaande van het oude schrankmechanisme is een dubbel werkend mechanisme 

ontworpen. De twee schrankplaatjes (58) moeten echter tegelijkertijd worden 

opgetild om de module te ontgrendelen. Dit gebeurt met behulp van 59 en 60. 

De enige konsekwentie van het gebruik van dit dubbele mechanisme is dat er 

slechts "gelezen" kan worden bij ontschranken, er is dus geen vrije slag 

meer aanwezig (zie ook figuur 1). Het bedienen van de ontschrankhandel 8* 

met twee vingers moet redelijk kunnen soepel gaan. 
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6 Gebruikers1es1 en be\Jindingen 

6.1 Inleiding 

Theorie en praktijk zijn soms moeilijk met elkaar in overeenstemming te 

brengen. Zo ook in dit geval. De gebruikte lezenaar is een prototype welke 

enige beschadigingen vertoonde aan de vertikale - en ook de horizontale -

geleiding van de module, ten gevolge van een nare val. Cm de kanpensatie-

konstrukt ie door te meten, moest daarom de konstruktie ~ worden gebruikt. 

Er is een meting gedaan met behulp van een trekbank (Whoog, derde verdie

ping); deze geeft immers zo nauwkeurig mogelijk het verband weer tussen de 

trekkracht en de verplaatsing. De resultaten daarvan zijn als volgt weerge

geven in een grafiekje: 

0 
0 

------------ A• 125 MM 

A• 100 MM 

- A• 75 MM 

Q 
:no 

0 

__.-----=--..,.,.,""""'"~=~-:::::~-:-:-------------::---:_ A• 50 MM ----... 

--- - -- -----------------------------
A• 25 MM 

------ A• 15 MM 
0 

o+-,----r-----.--,--------,---r---r----r--,---,------,--,---,---------.--r-.-----------r---r-.-------i 
0 

0.00 24.00 48.00 72.00 96.00 120.00 144.00 168.00 192.00 216.00 240.00 

MOOULESLAG (MM) 

figuur 26 de gemeten kompensatiekracht in het tweede pro to type 

De dikke kurven zijn een benadering van de gemeten waarden. De dunne kurven 

zijn de theoretische waarden, zie ook figuur 22; deze zijn ingetekend ter 

vergelijking. 
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6.2 bevindingen en opmerkingen 

Alvorens in te gaan op de resultaten van de "trekproef", willen we eerst 

een opsomming geven van bevindingen en ervaringen naar aanleiding van de 

gebruikersproef: 

de uitgaande as van de ELMA 04 (detail 35) blijkt te kort te zijn (25 

mm). Bij bestelling van de ELMA 04 kan echter worden opgegeven of men 

een langere as (tot 50 mm), dan wel een bewerkte as, dan wel een as met 

binnen- of buitendraad wil hebben. De as kan dus langer gemaakt worden. 

- de beugel (detail 39) is van 2 mm dik aluminium, maar kan beter van 2 mm 

dik staal worden gemaakt, vanwege de grote krachten die kunnen worden 

uitgeoefend op de beugel. Bij gebruik gaf de beugel (teveel) mee. 

- de trekveer mag niet over de snaarwieltjes heen worden getrokken, maar 

bij onoordeelkundig gebruik bestaat de kans dat dit echter wel gebeurt. 

De veer moet daarom gearrêteerd worden door twee stevige stalen beugels 

met een gat of een sleuf er in, waar de veer tegen zal rusten in de 

beide uiterste standen. 

- het stelmechanisme heeft een werkstraal van 9 mm (detail 36). Het 

uitgeoefende moment is daardoor 32.4 N x 9 mm= 0.29 Nm, dit is 0.14 Nm 

te veel (de ELMA 04 heeft een stelmoment van 0.15 Nm). Echter, de grote 

hoeveelheid wrijving die de steldraad moet overwinnen om de arrêt te 

doorbreken is meer dan 0.14 Nm, dus draait de stelk.nop niet mee tijdens 

gebruik. Toch is het beter om een kleinere werkstraal dan 9 mm te nemen: 

we nemen 6 mm. Het stelmoment is dan 0.19 Nm, bijna even groot aan die 

van de ELMA 04. Dat heeft twee voordelen: ten eerste worden de 

arrêts tanden beter voelbaar, en ten tweede is het moment wat de gebrui

ker moet uitoefenen om de instelling te veranderen, nooit groter dan 

40*0.06=0.24 Nm (zie bijlage D), en dus fijner in het gebruik. Een 

nadeel is grote aantal omwentelingen wat de gebruiker nu moet maken om 

het kompensatiebereik volledig te doorlopen: circa 4 1/2 omwentelingen. 

- de gevraagde schuinstand van de lezenaar tussen 15° en 75° met het 

grondvlak blijkt ten dele realiseerbaar. De kast (met daarin de kompen

satiekonstruktie) zit in de weg wanneer de schuinstandshoek veel kleiner 

wordt dan 45°. We kunnen nu twee dingen doen: 

1. de kast hoger plaatsen, zodat de minimale hoek circa 30° wordt of 

2. het schuinstandsbereik zo laten andat 45° toch al een hele lage 
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schuinstand is. 

In het laatste geval hoeft de gefreesde gleuf in detail 43 niet zo lang 

te zijn, en kan het gehele schuins tandsmechanisme veel kompakter worden 

uitgevoerd. In het eerste geval echter, moeten de beide bevestigingsbeu

gels ( 16* en 17*) worden aangepast. Dat is goed te realiseren omdat 

beugel 17* dan veel eenvoudiger wordt (een L-profiel) en beugel 16* 

gewoon een ander L-profiel wordt. 

- het fixeren van de beide balkwagens (details E en D) geschiedt in een 

uiterste stand van het mechanisme, waarbij de hoek tussen de beide 

balken maximaal is (=60°), en de beide wagens volledig aanliggen tegen C 

respektievelijk A (rechtsboven). Dan is de afstand "da" ( zie bijlage D) 

gelijk aan nul. De fixatie is echter niet afdoende te realiseren met de 

stelbout (detail 47). Bij extreme standen van de balk willen de balkwa

gens wel eens uit de fixatiestand glijden. Te hard aandraaien van de 

stelbout kan gevaar opleveren voor de steldraad, omdat de kans bestaat 

dat de draad doorgeknipt wordt door de scherpe randjes van de stelbout. 

Er zal een PVC-propje tussen de bout en de draad kunnen worden ge

plaatst, en goed worden vastgedrukt tegen de draad. 

Niet alleen verbeteringen of opmerkingen worden gemaakt, maar ook goede 

eigenschappen van het tweede prototype willen we vermelden. Deze zijn 

(o.a): 

- de wrijving 'tussen het arnite van de beide balkwagens en de stalen 

balken is zeer akseptabel. Dankzij o.a. deze wrijving wordt de knop van 

het arrêteermechanisme (detail H) niet verdraaid tijdens gebruik. Ook 

blijkt dat het instellen van de kompensatiewaarde vlot en soepel gaat en 

weinig lawaai maakt. De arrêtstanden zijn echter niet zo goed voelbaar. 

- behalve dat de as van detail D ( detail 11) zo nu en dan over de 

grondplaat schraapt, loopt het mechanisme verder vrijwel geruisloos. De 

tensatorveer knerpt niet, de droge wrijving van arnite op staal piept 

niet en het overbrengingingswiel (detail F) maakt geen "snorrend" ge

luid. Wel maakt het bladveertje (K) over het snaarwiel I een schurend 

geluidje. 

- het gewicht van de gewichtskompensatiekonstruktie ~ is ongeveer 800 

gram, wat zeer akseptabel is. De grondplaat kàn nog wel wat dikker ( tot 

3 mm) omdat deze lichtelijk doorbuigt vanwege de grote krachten, maar 
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zelfs een gewicht van 900 gram valt nog binnen de marge. 

6.3 het verloop van de kompensatiekracht 

De "trekproef" met behulp van de trekbank verliep goed genoeg an enige vrij 

gladde kracht-weg kurven te produceren. In figuur 26 (zie bladzijde 66) is 

duidelijk te zien hoe dit verloop is. Opvallend is de grootte van de 

kompensatiekracht in de uiterste standen ( bovenste en ouders te dikke kur

ve): de maximale kompensatiekracht varieert tussen 22 en 20 N (~ dan de 

ontworpen kracht), en de minimale kompensatiekracht heeft een konstant 

verloop tussen 2 en 3 N. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in het feit 

dat er een zekere hoeveelheid wrijving in het mechanisme zit, en dat er 

lichte afwijkingen in de maatvoering, bij fabrikage van de konstruktie, 

kunnen ontstaan. Een afwijking van een enkele mm kan een afwijking van 

tientallen grammen kompensatiekracht veroorzaken. re tussenliggende kurven 

laten aardig konstante krachten zien. Ook opvallend is de sinusachtige vorm 

van de kurven, welke geprononceerder wordt naarmate de kompensatiekracht 

groter is. 

Figuur 26 geeft ons de mogelijkheid tot het trekken van een tweetal 

konklusies ten aanzien van het krachtsverloop: 

1. de theoretische benadering van het krachtsverloop is redelijk 

betrouwbaar 

2. de werkelijke krachten zijn over het algemeen iets groter dan dat 

de theorie voorspelt. 

Er moet nog worden opgemerkt dat de positionering van de nul-instelling bij 

elke meting gekontroleerd en eventueel bijgesteld is; verder is het verloop 
0 van de kracht over precies 240 mm gemeten, met een balkslag van 60 , 

beginnende bij rp=30° (dus wanneer de beide balken evenwijdig lopen); 66k 

precies binnen de theoretische moduleslag, zodat de vergelijking theorie en 

praktijk regel is. 

6.4 de laatste veranderingen 

Het prototype is niet helemaal gereedgekomen. De hoeveel he id tijd die erin 

ging zitten om het te maken was op en zodoende is een enkel onderdeel nog 
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niet gemaakt. Deze zijn: het vaantje ( detail M), de af slui tkap ( detail P) 

en, wat niet zo leuk is, het dubbel se hr ank.mechanisme; dit is essentieel 

voor het gebruik van de lezenaar met instelbare gewichtskompensatie. Wan

neer immers een zwaar boek bij een "zware" instelling van de lezenaar wordt 

gelicht, schiet de module met een klap omhoog. Het ligt wel zeker in de 

bedoeling dit onderdeel alsnog te maken, maar dan worden de ervaringen 

daarvan niet meer besproken in dit rapport. Ondanks het gemis van enkele 

onderdelen, ging het testen evenwel goed, zij het dan met enige omzichtig

heid gedaan. 

Behalve dat er enkele onderdelen wegens tijdgebrek niet gemaakt konden 

worden, zijn er een aantal wijzigingen in het prototype ten opzichte van 

het tekeningenpakket uit bijlage G, doorgevoerd. Allereerst is geen brom

fietskabel van r/J 0.5 mm gebruikt, maar getwijnd nylondraad van '/J 0.75 mm. 

De toelaatbare trekkracht in dit nylon is groter dan 200 N, en is dus 

aanzienlijk sterker dan de bromfietskabel. Bovendien heeft deze draad een 

kleine rek, klein genoeg om hier te kunnen worden toegepast (E(=l.2 %) Het 

snaarwiel heeft daardoor een aangepaste vorm gekregen (dit is overigens al 

verbeterd in de tekeningen): geen scherpe V-groef (waarop de eerder gedane 

berekêhingen zijn gebaseerd) maar een V-groef met een afrondingsstraal van 

meer dan 1 mm. De sterkteberekeningen van het snaarwiel en de nylon draad 

verlopen vrijwel analoog aan die uit de paragrafen 5.4.4 en 5.4.5, we geven 

daarom slechts de resultaten: 

2 2 2 
waarin E

0
=8900 N/mm (Ealum=70000 N/mm, Enylon=4200 N/mm) 

l/r=2/0.75-l/1=3/5 

8=25 N en R=6 mm 

ofwel 

We nemen aan dat (getwijnd) nylon zachter is dan aluminium, dus als nylon 

deze kontaktdruk kan weerstaan, dan kan aluminium het ook. Juist omdat de 

nylon draad getwijnd is, zoekt het de beste "positie" om een zo laag 

mogelijke kontaktspanning te hebben: zij nestelt zich zodanig in de 
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V-groef, dat het effektieve kontaktoppervlak groter wordt; de kontaktdruk 

wordt dus kleiner. De berekende hertze spanning is daarom de maximale 

spanning, die waarschijnlijk niet op zal treden. De gebruikte nylon draad 

is weliswaar zachter dan arnite, maar zij kan een kontaktc.lruk van 40 N/mm 2 

wel (elastisch) verdragen. De trekspanning in de nylondraad is ongeveer 57 
2 

N/mm , doch de toelaatbare trekspanning in deze draad is groter dan 450 

N/mm2 , zodat de draad sterk genoeg is. Het berekenen van de buigspanning 
2 heeft ~inig zin ( <Tb =17 .5 N/mm ) omdat we de toelaatbare buigspanning niet 

weten. Het enige wat we hiervan kunnen zeggen is dat de in de nylon draad 

optredende buigspanning zoveel kleiner is dan die in de branfietskabel 

( ub =525 N/mm2). 

6.5 konklusies 

We eindigen dit hoofdstuk met een 4-tal konklusies: 

1. het kompensatiemechanisme heeft een groter bereik dan in de ontwerpfase 

was voorzien: tussen 2 en 22 N. 

2. de kompensatiekracht is akseptabel konstant tijdens de vereiste module

slag, met een lichte krachtstoename tussen 50 en 120 mm moduleslag, en 

een lichte krachtsafname tussen 120 en 220 mm moduleslag. Dit effekt 

verzwakt naarmate de kompensatiekracht kleiner is. Er wordt vanuit 

gegaan dat het mechanisme goed ingesteld is. 

3. het werkelijke verloop van de kompensatiekracht bij het lezen is niet 

alleen afhankelijk van het krachtsverloop in de kanpensatiekonstruktie, 

maar tevens afhankelijk van de hoeveelheid wrijving in de vertikale 

modulegeleiding, en van de afwijkingen (voorkeursstanden) van de tensa

torveer, welke het gewicht van de module kompenseert. 

4. het kompensatiebereik is afhankelijk van de hoeveelheid wrijving die in 

het mechanisme zit en tevens erg gevoelig voor afwijkingen in de 

konstruktie-afmetingen, die kunnen ontstaan bij fabrikage. 
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7 Produkriegeschikrheid er1 kosrenospekr 

De nummers en letters achter in dit hoofdstuk genoemde onderdelen verwijzen 

naar die in bijlage G. 

7.1 de produktiegeschiktheid 

Er is getracht zo veel mogelijk in-de-handel-zijnde komponenten toe te 

passen. In veel gevallen is dit realiseerbaar ge bleken, maar desondanks 

zijn er toch nog een aantal konstruktieonderdelen die aan specifieke maat

en nauwkeurgheidseisen moeten voldoen.· We komen er domweg niet onderuit: 

enkele onderdelen zullen al of niet "aan de lopende band" moeten worden 

gefabriceerd. Bij de bepaling van de kostprijs is er van uitgegaan dat er 

voor een oplage van 100 stuks enige automatisering in de vereiste hande

lingen en bewerkingen mogelijk is, en er aanzienlijk veel tijd, nodig voor 

het maken van een onderdeel, kan worden bespaard. Bijvoo~beeld, het boren 

van de gaten in de montageplaat (N) kan per plaat gebeuren, maar ook per 10 

platen tegelijkertijd, door de platen simpelweg op elkaar te leggen. 

Het ontwerp zoals dat nu op tafel ligt, is niet bijster geschikt voor de 

massafabrikage. Daar kan namelijk gebruik worden gemaakt van relatief 

goedkope technieken (vooral bij grote aantallen) zoals spuitgieten, extru

deren, stempelen, ponsen, stuiken en dergelijke. Het gepresenteerde ontwerp 

zal hoofdzakelijk in een redelijk geoutilleerde werkplaats kunnen worden 

gemaakt door fijnmechanische bewerkingsmachines, zoals een draaibank, een 

freesbank, een boorkolom, buig-, zaag- en knip-machines en dergelijke. De 

prijs voor de fabrikage van 100 stuks ligt daarom ook veel hoger dan voor 

bijvoorbeeld 5000 stuks, waardoor een enkele pons-mal zelfs rendabel wordt. 

Het ontwerp zal bij grotere aantallen dan 100 een grondige revisie moeten 

ondergaan en desnoods opnieuw moeten worden ontworpen (uiteraard uitgaande 

van hetzelfde mechanismeprincipe). Wij gaan echter uit van een oplage van 

100 stuks en de kostprijs wordt dààrvoor bepaald. 

Een ander aspekt van de produktiegeschiktheid is de komplexiteit van het 

mechanisme: kan dat niet wat eenvoudiger? In de eerste drie hoofdstukken 

worden een aantal oplossingen gegeven. Als de kostprijs nu drastisch veel 

lager moet worden, dan is er wellicht een goedkopere oplossing te bedenken, 

maar die zal zeker niet zo goed werken als de uitgewerkte oplossing. 
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Een zeer drastische ingreep is: de meebewegende tensator vast opstellen. In 

hoofdstuk 2.3.3 is betoogd dat er dan te grote afwijkingen zullen ontstaan 

in het kornpensatiekrachtsverloop. Het theoretisch model uit die paragraaf 

heeft niet de aanpassingen ondergaan die besproken zijn in paragraaf 5.2, 

en doen we dit alsnog, dan zal, bij optimale afmetingen, het krachtsverloop 

als volgt zijn (zie figuur 27): 

0 
0 

ru 

0 
0 

0
0.00 

figuur 27 

24.00 

G• 16.B N 

G• 1 
A• 75 MM 

48.00 12.00 96.oo 120.00 144.00 168.00 1s2.oo' 216.00 240.00 

MOOULESLAG (MMl 

het theoretisch krachtsverloop van evenwichtsbalk II 

(opnieuw bekeken in konstruktievorm van het prototype) 

Bij een belasting van 16.8 N kompensatiegewicht is een kompensatiekrachts

variatie van bijna 8 N te zien; bij kleine kompensatiekrach ten een afwij

king van bijna 90 procent! Een dergelijke ingreep verlaagt weliswaar de 

kostprijs, maar zal niet prettig in het gebruik zijn. 

Een even slecht produkt zal een tweede vereenvoudiging zijn: we vervangen 

de tensator door een al of niet lineaire trekveer. De resultaten daarvan 

laten zich hopelijk raden. 

Het is mogelijk de konstruktie (veel) goedkoper te maken. De konsekwenties 

zijn echter groot. Als we het eisenblad ( zie hoofdstuk 1, blad zijde 7) 

naast de goedkopere oplossingen leggen, zien we al snel dat aan veel eisen 

niet of nauwelijks voldaan is, of voldaan kan worden, bij voorbeeld een 

konstant tegengewicht tijdens de vertikale slag. Ons gepresenteerd mecha

nisme is dus, ondanks zijn komplexiteit, een goede oplossing. 
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7.2 De kostprijs 

Gaan we de kostprijs van het produkt bepalen, dan veronderstellen we: 

- een oplage van 100 stuks 

- enige automatisering en/of geroutineerd personeel mogelijk of aanwezig 

- 1 man-uur= 
0

f20,-

- 1 man-machine-uur f75,-

- de indirekte kosten (sociale lasten, rente, belasting, voorraden, 

vervoer, energie, onderhoud en dergelijke) worden in de winst 

doorberekend. 

De kostprijs bestaat grofweg uit twee grote kosten-pos ten: man(-machine)

uren en materiaalkosten. Per onderdeel gaan we na wat de vermoedelijke tijd 

zal zijn waarin dat onderdeel kan worden gemaakt (dit geldt uiteraard 

alleen voor die onderdelen die niet standaard in de handel te verkrijgen 

zijn): 

Onderdelen die rechtstreeks met de kompensatiekonstruktie hebben te maken: 

1 tensatorklos (nr 15) 10 min 

2+2+1+1 frameplaatsjes ( nrs 9, 13, 30 en 37) 6 min 

2 balkwagentjes (nrs 7 en 12) 20 min 

1 overbrengingswiel ( nr 29) 10 min 

1 stelklos (nr 36) 10 min 

1 montagepeugel (nr 39) 5 min 

2+2+1+1+1 borg-asjes (nrs 6, 11, 26, 28 en 38) · 3 min 

2 bal ken ( nrs 14 en 17) 15 min 

1 draadeind met gat (nr 21) • 3 min 

1 aansluitplaatje (nr 4) 1 min 

1 montageplaat (nr N) 5 min 

6+1 snaarwiel t jes (nrs 25 en 18) 2 min 

1 beschermkap ( nr 63) 15 min 

1 borgas met schroefdraad (nr 31) 3 min 

6 pootjes voor de kap (nr 1) 6 min 

1 montagebeugel ( nr 43) 5 min 

1 as met schroefdraad (nr 42) 2 min 
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1 vaantje ( M) 

1 achterpoot (nr 5*) 

2+1 montagebeugels (nrs 17* en 16*) 

2 min 

5 min 

10 min 

Onderdelen die nodig zijn om de "oude" lezenaar aan te passen: 

2 schrankplaatjes ( nr 48) 2 min 

2 ontschrankbeugels (nr 49) 2 min 

Totaal aantal minuten, nodig voor bewerkingen= 142 min 

Tijd voor assemblage van de onderdelen+ montage 

van het geheel aan de lezenaar = 60 min 

Een specifikatie van de materiaalkosten: 

staal (rond) 

staal (plat) 

aluminium 

11 lagertjes (d=3, D=lO mm) 

tensatorveer (1/3) 

kunststoffen (PVC en arnite). 

trekveertje 

boutjes, ringetjes e.d. 

2 knoppen 

arrêteermechanisme 

af schermkap 

Het totaal aan materiaalkosten= 

De uiteindelijk kostprijs wordt als volgt: 

60/60 man-uur à f 20,-/uur 

142/60 man-machine-uur à f 75,-/uur = 

materialen 

totaal 

75 

f 4.50 

f 5.-

f 1 -
' 

f 33,-

f 6,-

f 15.-

f 0,50 

f 7.50 

f 2.50 

f 2.50 

f 7.50 

f 86,-

f 20,

fl78,

f 86,-

f 284 ,-



Rekenen we vervolgens grofweg de verkoopprijs uit, dan wordt deze, indien 

de winst op 100 procent wordt verondersteld (inkl. alle bijkomende kosten): 

winst f284,-

en wordt dus de verkoopprijs f568,-

Let wel, dit is slechts de prijs van het kompensatiemechanisme inklusief de 

aanpassingen aan de "oude" lezenaar, de prijs van de lezenaar zelf moet 

hier nog bovenop worden geteld. Veronderstel tevens dat de lezenaar voor 

zo'n f 450,- in de handel komt, dan wordt de prijs van een gewichtskompen

serende lezenaar f 1018,-. Is dat teveel voor een dergelijk hulpmiddel? 

Veronderstellen we als laatste ó6k nog dat het Ziekenfonds of aanverwante 

organisatie circa 80 procent van de aanschafprijs vergoedt, dan heeft men 

een gewichtskompenserende lezenaar voor f 200,-. Dit is evenwel een voor de 

gebruiker een aanvaardbare aankoopprijs. 

De ontwikkelingskosten zijn uiteraard niet meegerekend in de kostprijs 

aangezien het ontwerp een afstudeeropdracht is, en er juist van uit is 

gegaan dat het voor ons liggende ontwerp gemaakt wordt. Immers, dààrop 

is de kost prijs juist berekend! Wil de eventuele fabrikant de kompensa

tiekonstruktie maken, dan zal zeker een her-ontwerp door die fabrikant 

plaatsvinden en de daarmee gepaard gaande ontwikkelingskosten zullen 

worden doorberekend in de (nieuwe) kostprijs. Daar staat echter weer 

tegenover dat het ontwerp wellicht goedkoper kan worden gemaakt, aange

past aan de technische mogelijkheden van die eventuele fabrikant. Boven

dien is er ook vanuit gegaan dat de oude lezenaar aangepast kan worden, 

in casu de onderdelen l*, 5*, 6*, 16* en 17*. Het onderdeel 6* zal in 

twee versies gemaakt worden: één voor de gewichtskom pe nserende lezenaar 

(dubbel schrankmechanisme) en één voor de oude lezenaar (enkel schrank

mechanisme). De meerprijs is in de kostprijs doorberekend. Bij het 

aanpassen van de oude lezenaar zal het onderdeel 6* in z'n geheel 

vervangen worden. 

76 



7. 3 Onderhoud 

Wat betreft het onderhoud, dit is vrijwel niet nodig. Het kwetsbaarste 

onderdelen zijn de draden Ren S, de kans dat deze bij ruw gebruik van een 

snaarwiel loopt is altijd aanwezig. Reparatie hiervan is eenvoudig en dus 

goedkoop. Bij een draadbreuk van draad R of S zal de balk 17 met een klap 

terugvallen, wat bepaald niet ten goede komt aan de duurzaamheid van de 

konstruktie, maar we verwachten dat de kans dat het mechanisme daardoor 

blijvend beschadigt erg klein is. Een eventuele aanslag kan hier redding 

brengen; deze aanslag bakent tevens de slag hoek af. Wel moet de balk 17 

enigszins langer worden gemaakt aan de kant van het vrije deel: de aanslag 

kan daar tegen rusten. 

Een tweede zwakke schakel is de tensatorveer. De SR15 heeft een door 

Tensa tor Ltd. gegarandeerde levensduur van 5000 cycli ( 1 cyclus is één 

volledige veeruitrekking en weer terug). Misschien wat te weinig, want na 

die 5000 cycli wordt de vermoeiingsgrens bereikt en zal de veer langzaam 

maar zeker gaan scheuren. Het vervangen van een gescheurde veer is een erg 

kostbare geschiedenis en kan voorkomen worden door een tweetal SR40 veren 

te nemen (zie bijlage E) welke inelkaar gerold zijn. De gegarandeerde 

levensduur hiervan is 3 maal hoger dan de SR15. Kleine proefjes hiermee 

gaven snel vertrouwen in een dergelijke alternatieve duoveer: zij kraken en 

piepen niet en zijn bij montage relatief snel in elkaar te rollen. Wel zijn 

dan een tweetal veranderingen nodig aan de konstruktie: het overbrengings

wiel (29) moet een i=l.6 (in plaats van 1.5) hebben en de tensatorklos (15) 

moet wat groter worden: d=34.8 mm (in plaats van d=31 mm). 
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8 Tor slor 

Dat je bij een dergelijke opdracht het ontwerp aan het verbeteren blijft, 

mag niet verwonderlijk heten. Immers, als afstudeerstudent is je afstudeer

tijd bovenal een leerzame periode, waarin veel ontwerpaspekten aan bod 

komen. 

Zo ook in dit geval. Bij nader inzien kunnen op het laatste moment nog 

diverse veranderingen worden aangebracht aan het "definitieve" ontwerp. Om 

er een paar te noemen: we plaatsen een bladveertje tegen het (omkeer)snaar

wiel (detail l*, bijlage G), het bladveertje wordt geborgd door de schroef

bout die het L-profiel aan de lezenaar bout. Dit voorkomt het losspringen 

van de omkeerdraad ( detail S), wanneer de module onverhoopt eens los zal 

schieten. Een andere verbetering is het vervangen van alle inbusbouten, 

welke op de montageplaat zitten, door schroefbouten met een bolle kop. Deze 

ogen beter en steken bovendien minder ver uit. Een derde verbetering: in 

paragraaf 6.2 noemden we het probleem met het fixeren van de beide balkwa

gens met behulp van een stelbout plus een PVC-propje. De nylon steldraad 

glijdt langs dit propje wanneer de stelbout niet stevig genoeg is aange

draaid in het arnite blok. Echter, tè hard aandraaien is niet mogelijk in 

arnite: de schroefdraad draait dan door. Een betere, maar ook duurdere, 

oplossing is de volgende: we vervangen arnite door aluminium, maar op de 

plaats waar de ba!k door het blok moet glijden, plaatsen we een arnite bus. 

Aluminium is veel harder dan arnite, en de PVC-prop kan dan stevig tegen de 

steldraad worden vastgezet. Zo blijf je bezig! 

Nu we een kant en klaar prototype voor ons hebben staan, kunnen we zijn 

eigenschappen naast ons eisenpakket leggen, en kijken wat er van die eisen 

terecht is gekomen. We behandelen de eisen in de volgorde uit hoofdstuk 1. 

1. (liefst) kontinu instelbaar tegengewicht: dit is vrijwel gerealiseerd. 

Het instellingsbereik van het tegengewicht wordt doorlopen in ongeveer 

4.5 omwentelingen van de stelknop met 12 stapjes per omwenteling, dus 

in ongeveer 55 stapjes, ofwel circa 40 gram per stapje. 

2. konstant tegengewicht tijdens de vertikale slag van 240 mm: behoudens 

enkele fluktua ties in de kompensatiekracht, van maximaal 2 N bij 
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maximale instelling en circa 1 N bij minimale instelling, blijkt het 

tegengewicht vrijwel konstant te zijn tijdens de vertikale rnoduleslag 

van 240 mm. 

3. eenvoudig en licht instelbaar: de stelknop (=instelpaneel) is tevens 

fixatieknop (=fixatiepaneel) en loopt soepel (bij een stelmoment van 

0.15 Nm), de fixaties tanden zijn goed voelbaar. De knop heeft een 

zodanige vorm, dat er geen misverstanden over de funktie en het gebruik 

ervan roeven te ontstaan. 

4. een instelbereik van 0-2000 gram: het instelbereik blijkt ruwweg van 

200-2200 gram te zijn. Dat is met een verschuiving van 200 gram 

dezelfde als de vereiste. Maar het is niet helemaal eerlijk om te 

zeggen dat de konstruktie aan deze eis voldoet. 

5. betaalbaar en toch betrouwbaar: dit bleek een zware eis te zijn. De 

prijs ligt in ons geval duidelijk in verhouding tot de kwaliteit: f 

1000,- voor een lezenaar met een instelbare gewichtskompensatie is een 

hoge prijs, maar is't geld wel waard, want het apparaat is betrouwbaar. 

Als het Ziekenfonds et al ook nog een forse subsidie verleent ( op 

medische indikatie), dan ligt de verkoopprijs tussen de f 100,- en f 

200,-. 

6. schuinstandbestendig: zoals in paragraaf 6.2 is opgemerkt is een 

schuinstand van 45° tot 7 5° haalbaar, zonder dat het kompensatieruecha

nisme gebreken gaat vertonen of dat de lezenaar instabiel staat. Een 

voordeel van een grote schuinstand (bijvoorbeeld 45°) is dit: er kunnen 

zwaardere boeken worden gelezen (tot M=2.8 kg toe). 

7. (eventueel) zelfremmend en een mogelijkheid om de tegengewichts-instel

ling te fixeren: de fixatie is genoemd in eis 3 en de rem is inderdaad 

zelfremmend (vooropgesteld dat het dubbel schrankmechanisme werkt). Een 

konsekwentie van de zelfremmendheid is dat de gebruiker bij iedere 

verplaatsing van de module de rem moet opheffen. 

8. automatische kompensatie-instelling: aan deze eis is niet voldaan. Om 

aan deze eis te voldoen is het raadzamer om een totaal ander principe 
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dan dat van de evenwichtsbalk toe te passen. Men denke bijvoorbeeld aan 

een konstruktie waar gebruik wordt gemaakt van een elektromechanisch 

apparaat. 

Gezien de konstruktie van de rem (deze wijkt kwa bediening niet af van 

de rem van de gewone lezenaar) en het bedieningsgemak van de instelknop, 

is ook deze lezenaar niet alleen te gebruiken door visueel gehandicap

ten, maar eveneens door mensen met ( lichte) motorische stoornissen, 

bijvoorbeeld lijders aan de ziekte van Parkinson. 

Kijken we nu naar de lezenaar, en vervolgens naar het eisenpakket, dan zien 

we dat de lezenaar met instelbare gewichtskompensatie redelijk tot goed 

voldoet aan de gestelde eisen. 

Ondanks het feit dat de kompensatiekonstruktie enigszins kwetsbaar is bij 

ruw gebruik, is toch het doel bereikt: het ontwerpen en konstrueren van een 

lezenaar met een instelbare gewichtskompensatie. 
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Bijlage A Stabiliteitsbeschouwingen 

Om de stabiliteit van de lezenaar tijdens gebruik te beschouwen kijken we 

naar twee gevallen: 

- al of niet achterover dan wel voorover kantelen en 

- al of niet opzij kantelen. 

De twee gevallen moeten worden geanalyseerd in extreme gevallen an "the 

worst case" te weten te komen. Wat betreft het eerste geval, kijken we naar 

de onderstaande figuur. Daar is de lezenaar schematisch weergegeven; tevens 

is het krachtenspel ingetekend: 

kompensatie. 

F3 

F4 

Kl K2 

Kl F2 



Fl=kracht ten gevolge van het gewicht van de module+ boek (2 kg) 

+ geleidingswagen (detail 6*, bijlage G) 

F2=kracht ten gevolge van het gewicht van de gewichtskompensatie

kons t rukt ie 

F3=kracht ten gevolge van het gewicht van de loupe + verlich

tingsarmatuur 

F4=kracht ten gevolge van het gewicht van het frame 

Alle 4 krachten grijpen (bij benadering) aan in de respektievelijke zwaar

tepunten. De twee mogelijke kantelpunten zijn aangegeven door Kl (achter

poot) en K2 (voorpoot). Verder staat de lezenaar onder een hoek van 

respektievelijk 75°, 60° en 45° met het grondvlak (veel minder dan 45° 

blijkt niet mogelijk vanwege de hoeveelheid ruimte die de kast, met daarin 

de kompensatiekonstruktie, inneemt). De grootte van de krachten zijn bij 

benadering: 

Fl=35 N 

F2=15 N 

F3=10 N 

F4=5 N 

Het gewicht van de achterpoot is (gelukkig) verwaarloosbaar klein ten 

opzichte van de krachten Fl t/m F4 en wordt gemakshalve dus buiten be

schouwing gelaten. 

Zoals uit de tekeningen te zien is, "vallen" Fl, F2 en F4 altijd tussen de 

twee kantelpunten, en leveren derhalve geen bijdrage aan de (in)stabiliteit 

van de lezenaar. Alleen F3 kan de stabiliteit negatief be'!nvloeden, maar 

deze invloed is veel te klein om de lezenaar te doen kantelen; zelfs 

wanneer Fl=l5 N (leeg gewicht van de module + geleiding), is F3 niet 

"gevaarlijk". 

We kunnen met vrij grote zekerheid zeggen dat de lezenaar niet voor- of 

achterover zal kantelen bij hoge boekgewichten ( bij extreme module- en 

lezenaarstanden), of bij een laag boekgewicht (met de module in de uiterste 

stand beneden). 

Wanneer de module in de uiterste stand beneden staat, is de bepaling van 

de stabiliteit van de lezenaar voor ~ boeken niet erg interessant 

omdat het zwaartepunt "van" Fl dan zè laag ligt, dat van kantelen geen 

sprake meer kan zijn. 

Een tweede kantelmogelijkheid is die naar opzij: wanneer het zwaarste boek 



( 2 kg) helemaal rechts ( of links) op de lezenaar wordt geplaatst. Een 

figuur geeft deze situatie schematisch weer: 

( 

<l 

-
F5 

module 

F6 

( 

F7 
., 

1 i ' / ~-~· 
1 

1 1"' 1 

1 bK3 c K4 

• 1 1 

1 1 

De ingetekende krachten FS, F6 en F7 staan voor respektievelijk de kracht 

ten gevolge van het gewicht van de module (zonder detail 6*, bijlage G); de 

kracht ten gevolge van het gewicht van het boek en de kracht ten gevolge 

van het gewicht van de rest van de lezenaar. De twee mogelijke kantelpunten 

zijn nu K3 (achterpoot) en K4 (voorpoot). 

Dat de getekende situatie ook "links" had kunnen weergeven spreekt 

vanzelf omdat de (in)stabiliteit dezelfde is in de rechter stand. De 

analyse is daarvoor uiteraard ook dezelfde. Bovendien is de uiterste 

stand boven of beneden ook niet van belang voor deze analyse van de 

stabiliteit. Behalve wanneer instabiel gedrag is "gevonden": het resul

taat van die instabiliteit zal desastreuzer zijn naarmate de module 

hoger in het frame staat; de instabiliteit is dan groter nà het eventu

ele kantelen. 

De grootte van de krachten zijn bij benadering: 

F5=10 N 

F6=20 N 

F7=35 N 



De figuur laat duidelijk zien dat de kans op instabiliteit aanwezig is 

omdat de zwaartelijn waarop F6 ligt, buiten de twee kantelpunten K3 en K4 

kan liggen, en dus een "kantelmoment" kan veroorzaken. Het tegenmoment moet 

worden geleverd door F5 en F7. Het kantel punt K3 is de bottleneck, het 

momentenevenwicht rond K3 luidt: 

F7*a+F5*b=F6*c 

waarin a=l35 mm, b=55 mm en c variabel tussen 0 en 110 mm. We berekenen 

vervolgens de maximale waarde voor c waarbij de lezenaar nog nèt niet 

kantelt rond K3: 

c =(35*135+10*55)/20=263 mm. 
max 

Het is duidelijk dat c niet realiseerbaar is (c u 1=110 mm), zodat 
max max,reee 

we niet bang hoeven te zijn dat de lezenaar zal kantelen in het bes pro ken 

( extreme) geval. 

Een tweede berekening rond het momentenevenwicht is mogelijk: die van de 

maximale belasting F6 voor c • Een eenvoudige berekening: 
max 

F6 =(35*135+10*55)/110=48 N 
max 

Met an~ere woorden: legt men een boek, zwaarder is dan circa 5 kg, op de 

lezenaar, en leest men in de uiterste standen,. dan bestaat de kans dat 

de lezenaar opzij kantelt. 

Al met al kunnen we konkluderen dat de lezenaar in alle voorkomende extreme 

belastingsgevallen ( binnen de on twe rpspecifika ties) bij normaal gebruik 

stabiel is. Wanneer de lezenaar een stoot krijgt, dan zal hij uiteraard om 

kunnen vallen, maar een dergelijke forse ingreep van buitenaf valt buiten 

dit bestek. 



Bijlage B Modelvorming evenwichtsbalk I 

model evenwichtsbalk I 

\ 
\ 
\ 
\ 

A=(-bcosw,-bsinw) 

B=( acos<p ,asin<p) 

C=(a-f,-e) 

D=(d-b,-c) 

Hoek (3 en hoek (3 zijn van belang bij het berekenen van het momenteneven-
m t 

wicht op de evenwichtsbalk. Voor de twee krachten op de balk gelden: 

F =F cosn en 
m massa 1-'m 

F =F cosg 
t tensator 1-'t 

waarbij F de aktuele boekmassa-kracht en F de sterkte van de 
massa tensator 

tensatorveer voorstelt. ~ beide krachten Fm en F t zijn nodig voor het 

momentenevenwicht, gegeven door: 

F .b-F .a=F .a 
t m hand,extra 

waarin F de extra te verrichten handkracht voorstelt, die nodig 
hand ,extra 

is an het boek op de module omhoog te bewegen. We gaan uit van volledig 

evenwicht, dus deze extra handkracht is alleen het gevolg van de afwijking

en die ontstaan (en kan derhalve ook negatief wezen!): 



F =a/b.F -F hand ,extra t m 

De afwijkingen van het momentenevenwicht wordt gegeven door de uitdrukking 

(F 
O 

is de F in uitgangstoestand, dus voor (J)=Q) m, massa 

afw=Fh d /F 
0

xl00 in procenten. an ,extra m, 

Qn de beide cosinussen te bepalen hebben we de ui tdrukk.i ngen nodig voor de 

lengtes AD en BC en voor de lengtes van de beide momentstralen RAD en RBc· 

De vergelijking van de loodlijnen door D respektievelijk C luiden: 

yAD=(d-b-x)/tan~-c en 

y =(a-f-x)/tan~-e BC 

Zodat de uitdrukkingen voor de snijpunten met de balkas zijn: 

2 xAD=-(b-d+me)/(m +l) en 

2 
xBC=-(f-a+me)/(m +l) waarin m=tan~ 

We kunnen nu schrijven voor de lengtes van de beide momentstralen: 

De lengtes van de vektoren BC en AD worden gegeven door: 

En nu kunnen we met deze 4 formules de cosinussen uitrekenen. Ter volledig

heid: 



Bijlage C 
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Modelvorming evenwichtsbalk II 

\ 
\ 
\ 

~-
\ 
\ 
\ be 

\ 
\ 
\ 
\ 

I• ------ -:::r----- - -

model van evenwichtsbalk II 

A= ( ac os <p ,as in<p) 

B=(bcos<p ,bsin<p) 

C=( f ,-e) 

D=(d,c) 

Hoek ,üm en hoek /\ zijn van belang bij het berekenen van het momenteneven

wicht op de evenwichtsbalk. Voor de twee krachten op de balk gelden: 

F =F cos,< en 
m massa fJm 

F =F COS!( 
t tensator fJt 

waarbij F de aktuele boekmassa-kracht en F de sterkte van de 
massa tensator 

tensatorveer voorstelt. De beide krachten Fm en Ft zijn nodig voor het 

momentenevenwicht, gegeven door: 

F .a-F .b=Fh d .b t m an ,extra 

waarin Fh d de extra te verrichten handkracht is, die nodig is 001 
an ,extra 

het boek op de module omhoog te bewegen. We gaan uit van volledig even-

wicht, dus deze extra ·handkracht is alleen het gevolg van de afwijkingen 

die ontstaan (en kan derhalve ook negatief wezen!): 



F =a/b.F -F 
hand,extra t m 

De afwijkingen van het momenten evenwicht wordt gegeven door de ui tclrukking 

(F 
O 

is de F in uitgangstoestand, dus voor<p=O) 
m, massa 

afw=Fh d /F 
0
xl00 in procenten. an ,extra m, 

Om de beide cosinussen te bepalen hebben we de uitdrukkingen nodig voor de 

lengtes AD en BC en voor de lengtes van de beide momentstralen RAD en RBc· 

De vergelijking van de loodlijnen door D respektievelijk C luiden: 

yAD=(d-x)/tan<p+c en 

Zodat de uitdrukkingen voor de snijpunten met de balkas zijn: 

waarin m=tan<p 

We kunnen nu schrijven voor de lengtes van de beide momentstralen: 

De lengtes van de vektoren BC en AD worden gegeven door: 

1 ADI= ✓{(acos<p-d) 2+(asin<p-c) 2} 

En nu kunnen we met deze 4 formules de cosinussen uitrekenen. Ter volledig

heid: 

C0Sf3m = 1 ¾cl/ 1 BCI 



Bijlage D 
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Modelvorming evenwichtsbalk III 

L--
\ 
\ 
\ 

________ t • C 

Het model voor de evenwichtsbalk is eenvoudig te destilleren door in het 

model voor de evenwichtsbalk II de lengte c te vervangen door: 

c wordt c+(a+da)sina 

en lengte d door: 

d wordt (a+da)cosa 

waarin a de slaghoek (symmetrische slag, dus a -<f>. /2) - totaal en da de 

verschuiving van a op de geleidebalk voorstelt. 

Deze da kan in het model worden gebruikt om de praktische problemen met het 

uitlijnen van het prototype in wiskundige termen te beschrijven, en waar

door het model de eventueel ontstane uitlijn-afwijkingen kan beschrijven. 

De formules gegeven in bijlage C zijn, met de bovengenoemde aanpassingen, 



voor evenwichtsbalk III te gebruiken. Het komputerprogramma welke gebruikt 

is om de optimalisatie-parameters te bepalen, maakt gebruik van die formu

les. 

We kunnen het model uitbreiden an de realiteit beter te kunnen 'l<Ä:ergeven. 

We maken de 4 volgende aanpassingen: 

1. de positie van het punt Ais afhankelijk van de standhoek <p: 

waarin r 1w de straal is van het 

snaarwiel in 0 

2. de wrijvingkracht op de glijbus (of een wiel) in A wordt weergegeven 

als funktie van Ft' de wrijvingskogfficignt fst en de hoek ~t: 

F =f F cos n =f F • 
w st tensator ~t st t 

Er wordt gerekend met de statische wrijvingskol:!fficil:!nt omdat de snelheden 

zo klein zijn dat er niet van een dynamische beweging kan worden gesproken. 

Dit kan alleen wanneer de lengte a door het stelwiel ~rdt veranderd. Het 

nieuwe momentenevenwicht luidt nu: 

F .OA-f .F .rb -F .b=F d .b t st t alk ;n han ,extra 

waarin rbalk de straal van de draai balk is. Deze nieuwe F wordt hand ,extra 
nu gebruikt in plaats van de oude. 

3. Het snaarwiel, punt C, wordt nu weergegeven door een cirkel. Het 

middelpunt hiervan wordt beschreven door punt C en als straal nemen we r
1

, 

de straal van het snaarwiel. Het raakpunt van de lijn door B aan de cirkel 

ligt aan de rechterkant van punt C. De vektoren CB en CA zijn nu afhanke

lijk van hoek <p. 

4. Tenslotte bespreken we een vierde aanpassing van het simulatiemodel aan 

de werkelijkheid: een konstruktieve aanpassing. Wanneer er een wiel of een 

glijlager als medium wordt gebruikt om de tensator scharnierend 'vast te 

zetten' op de draaibare balk, zal er een excentriciteit ter grootte "ex" 

optreden wanneer het draaipunt van dat scharnierende aangrijpingspunt niet 

samenvalt met de hartlijn van de draaibare balk ( zie onderstaand figuur-



tje). 

Fmassa 

Het werkelijke punt A zal derhalve niet op de lijn OB liggen: de aangepaste 

ko8rdinaten van het punt A luiden nu: 

X.A = { a-r lw(<p+sign <:r 
1

) er)} sin<p-ex .cos<p 

Toelichting op sign(r1w) en sign(<p): 

Wanneer de steldraad aan de bovenzijde van de balkwagens is vastgemaakt, 

zal a kleiner worden bij toenemende IJ): dan is sign( r
1 

)=+l. CÀIJ.gekeerd, . w 
wanneer de steldraad aan de onderkant van de bálkwagens is vastgemaakt, 

zal bij toenemende <p de lengte a groter worden, ofwel sign( r lw)=-1. De 

waarde waarde van r
1

w is fysisch uiteraard altijd >O, maar simulatie

programma-technisch wordt r 1w=+6 mm genomen wanneer de draad aan de 

bovenkant en r =-6 mm wanneer de draad aan de onderkant van de balkwa-
lw 

gens is gemonteerd. 

Bij de waarde van sign(<p) - deze is van belang bij de berekening van het 

momentenevenwicht (dat wordt zo~eteen gedaan) - ligt dit anders: daar is 

de waarde van <p van belang op het teken van het moment F tenssinf.>tex, 

omdat dit van teken wisselt wanneer IJ) >O wordt. Met andere woorden: 

sign(<p)=+l voor <p)=O en sign(<p)=-1 voor <p<=O. 

De hoek p wordt vervolgens opnieuw gedefinieerd door: 
t 



waarin I DSI de lengte voorstelt van de vektor d-s. Het punt S is het 

snijpunt van de lijn AD met de lijn OB. Een uitdrukking voor dit snijpunt 

is: 

x =(m*.ax-ay)/(m*-m) -s 

met m*=(ay-as-c)/(ax-ac) 

zodat een uitdrukking voor de lengte jDSI wordt: 

Met behulp van deze 4 aanpassingen is het simulatiemodel vrijwel volledig 

aangepast aan de werkelijke situatie. Merk op dat het 'zwaaien' van de 

tensatorgeleiding niet terzake is, aangezien we in dit model niet de 

hartlijn van de vast opgestelde balk beschouwen, maar de hartlijn van het 

draaipunt van de bevestiging van de tensator aan de langsgeleiding! De vast 

opgestelde balk komt praktisch gezien gewoon lager te liggen dan de lijn 

OD. 

Het uiteindelijke momentenevenwicht wordt tenslotte als volgt gedefinieerd: 

F cos13 (a-r (a+sign(r )o:)+sign(rp)*F. sin,13 .ex-
tens t lw lw tens t 

F cosr. .b+sign(r1 )f Ft .cosr, .rb lk=O massa 1-'m w st ens 1-'t a 

Analoog aan eerder gepresenteerde momentenevenwichten kunnen we uit de 

bovenstaande vergelijking een uitdrukking voor de verschilkracht halen. 

Deze verschilkracht ( F h d) moet de hand uitoefenen om de afwijkingen massa, an 
(van F ) in de kompensatiekracht op te heffen. 

massa 

Om de trekkracht in de steldraad te kunnen bepalen, beperken we ons tot het 

bekijken van twee uiterste gevallen: 

1. de trekkracht die ontstaat tijdens de vertikale beweging van de module 

2. de trekkracht die ontstaat tijdens het instellen van de kompensatie-



waarde 

Er zijn 4 krachten werkzaam op de steldraad, van elke balkwagen 2 krachten: 

F = Fttl= Ft~nscosAt touw,trek,l "' 

F = 
wl 

f F sinA 
st tens t 

F = F = F sinn 
touw,trek,2 tt2 tens Pt 

F .. i 2= wr1.Jv ng, F = w2 
f F cosn 
st tens Pt 

Nemen we het eerste geval, dan kunnen we de meest ongunstige situatie 

bepalen waarin de trekkracht het grootst is: deze maximale trekkracht 

bepaalt dan de grootte van het stelmoment, welke de stelknop moet uitoefe

nen om niet door het arrêteermechanisme heen te schieten. We nemen een 

afroldiameter van 9 mm ( zie ook bijlage G, detail 36). De grootste trek

kracht treedt op in de volgende situatie: q><=O (ofwel x<=halve slaglengt~) 

èn de balk beweegt van x=240 mm naar x=0 mm. Deze trekkracht wordt dan 

uitgedrukt door: 

F 
knop,max 

=F +F -F +F • 
ttl tt2 wl w2 

Met behulp van het simulatiemodel rekenen we deze kracht uit ( zie onder-

staande tabel) , en F knop ,max wordt daarmee 32.4 N. Het stelmoment in de 

arrêteerknop moet minimaal 32.4*0.09=0.29 Nm zijn·. 

X Fttl Ftt2 Fwl Fw2 F 
knop ,ro.ax 

F 
stel,hand 

o.o 16 .2 16.2 3.8 3.8 32.4 40.0 

31.6 14.2 9.8 3.9 4.2 24.3 32.2 

64. 7 13.3 4.2 4.0 4.4 17. 9 26.0 

98.9 14.4 0.7 3.9 4.5 15.6 23.5 

134.0 13 .5 -5.0 4.0 4.4 18. 9 27 .o 
169.7 14.2 -8.9 4.0 4.3 23.4 31.4 

205.6 15. 2 -12.4 3.9 4.1 27.7 35.6 

240.0 16 .3 -15.5 3.8 3.9 31.9 39.6 



In het tweede geval draaien we aan de stelknop om een andere kompensatie

kracht instelling te realiseren. Ook hier moet weer gekeken worden naar de 

meest ongunstige situatie: van een lage naar een hoge kompensatiekracht èn 

x=0. De maximale kracht die daarbij nodig is wordt uitgedrukt door: 

F =F +F +F +F 
stel,hand ttl tt2 wl w2 

Uit de bovenstaande tabel vinden we de grootte van deze kracht terug, en 

zien dat de gebruiker maximaal 40 N op de steldraad moet uitoefenen om de 

instelling te veranderen. Het bijbehorende stelmoment is dan 40*0.09=0.36 

Nm. 
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EXTENSION SPRINGS SPRING MOTORS METHODS OF USING EXTENSION SPRINGS 

LOADS: .1151! Ibs. to 33 Ibs. 
.026 Kgs. to 15 Kgs, 

TORQUE: Jl28 lb./ i1;~, to R9 lb./ ins, 
32 gms./cms. to IOJ Kg./cms. 

EXTE~SIONS: 0 to 87 inches, 
0 to 221 cms, 

OIUN MUIT " nu 1.UNHINC. 

WORKING TURNS: 0 to 27, 

• MINIMUM ..j J ___ CONTUC!tON 
fOl COHUAHt 
KUCI. 

----p--, 
' ' I ' 

,' .' 
, I 

,./ :' 

UI OITAIL Of ltllNG INOI. 

TOROUE OUTPUT DRUM STORAGE DRUM 

,·-. .. 
1 !\' 
l +;:+•· =#=àl~=~"'l===q'el$==~ 

! ~- _Q_)__O...!Jl.!:!__ -*1 !i t---9J '2!,Vt4, 

L D• %,. ---l~--, .o,_o/o14 -..j 
I 

ITOIACil DIUN "un Il vu, nu IUNNUU, 

I\OTt:: ()IJ IF.ll /·.N/) 0/ .\l'HIN(; AS Dl-.îJVFllf.D 
IO BF. /ï/lst WIIAI' ON OIIUM. 

~on:: OU/FII 1-.NI) Of S/'11/N(; AS DFUVFRFD 
S//01//1) lllc f/11.ff WllAI' ON S/0/l.H;F. 
OHUM 

Tl~ ... ATOfl \JHln&S \l,ul from ,1 R.11 
~lnp ol \clcctcd \Lainlc\s or high 
carbon spring \teel. 

8)· h!\cr-.c-w1m.lin1,: lhc frcc cnJ 
aruunJ .1 ~cunJ. l.,,~..:r 1..hum. ""'.: 
utd11c th:.: lcmh:nq ui th..: m.1h.:r1.1I 
10 14a:ur! 10 1h p11.:-w:1 i:uno1turc. 

Alh.:r \pt,:Cial prc\lrc\sing :rnd 1hcr• 
mal ptoü:\smg, the Tl -.iS,\JOR band 
nh1b11s .1 pow.:rful lcmkm;y to curl 
- un,form 1hroughou1 11s lcng1h. 

l h.: ,un,1.in1 ou1ru1 torquc -1\·;ul
.,hk .11 1hc ,hall ,1f ihc brgcr 
J111111 p1,n1Jc, a pu~crful, l,mg
rumun.: Il N-.\IOM 11i;11,1r. 

RollcJ onlo ;t, hushin1. 11 makes a 
long. n"'.11m11-/11rn• !-pring bccausc 
il 101\IS unrolling w1th a uniform 
pull-1h.: \amc force :u any lcngth. 

€/NINNN/ININl!Nf1\~i? N'J 
~ ) 

fANDEM 

C'hart Exlen,ions less by (Dl + )01) 

BACK TO BACK & TANDEM 

Loud equull Jour lllllt'J Churt V ulue 

---T 
. .. i. _·, 

. -. -+-·1 
---~.!!;t, ___ ,L__---,1 

Fxren,ion ,hnrlencd h} (Dl ; 101) 

BACK TO BACK 

Exlei1'inn a!', Chart!t. 

LAMINATED 

lood may be lk'o to lÎ., tilllt'l Churt V uJue 
~~~~~..::!!, 

,,, ............. , ......... 0, .......... -- --
fxlension sh<>rt<n,-d by [ J + y ( K ~ Il} 

K - Ni1. of lamin,111nn'> .. . 
METHODS OF USING 1 MOTO~ 

IWIN 'B' MOTOK TKIPI.E ' B' MOTOK 

Torque equul.l- twice Cluut V ulueJ 1'orqut' equull thue timel ( ·1,ur, V ulue.s 

·~~ !' ,<, ' 
·-- : \ .. 

@© ! ·-,1~ 0 
~·oal(l:'loC 

'i.T::1~~1.J[ WO■KINC ... T:~UE -~-- • rl'Kl'IS 1H P.D. CHA.11:T Tl.l ■NS ... P.D. 

5 24J 3291 560t 8% 5 22! 3711 bO~L 17% 
6 191 393, 680t Zero 6 17! 4301 7171 L'..cro 

QUINTl Pl.t::U 'B' MOTOK St::XTUPLEU • B ' I\IOTOK 

C'hart Exlcnsions lc>S by (Dl+: < 
Il) 

SI.OT CLOSER ::l 

1.noJ ,-quul u11J opposite. equuls p. 
ID 

SPRING$ 

ri 
ID 
::i 
rn 
Il) 
rt 
0 
'1 

t"' 
rt 
p. 

Qt· AllKLPl.t:ll '8' MOTO 1 ~ 
1·,,,'l"t' equ,J\ Jour timt:1 Cluut VJ t'1 

~~-@) -~-'-0--;- . 
©-i© 

WO■UNC "'• l~l~?ll[ 
l'HA■T TU■NS ... r.o. 

5 21 4131 ó-141 24'7, 
6 16 l 4611 74HI 7,7,. 

SEPTUPI.ED ' B' MOTOR 

-

1·urque equuls /1n: timeI Chart Vu/ue, 1·,Jrque equu/1 -'ix timt1 Chart V a/uc>1· 1·n,que equull .H'\'t"II timr.'i Churt V u/ues 

© @ ~:$:✓© ~'-ó:9 ~ ',(0) -·0 ~-.©,-:_~-Ö't/0 0~0 ©:© 
1 1 

CHA ■T 
W0RK1-.,.C- "; T011:9l'E .... "'-Kl!'r,jl. •:, TOKQlJ[ 'l'O ■kl~C '1 TOilOl't: 

Tllll:!'IIS 1H P.D. lll\t. l HA■T l'l 1RNi 1M P.D. Rl!d:: t"HAKT U 11:NS , .. p D. 111\F. 

s 20 4461 6771 30% 5 19 4791 7101 35% 5 18 5081 7)91 39'1/c 
6 15J 4921 78<h 1()<7, 6 151 5161 8031 Il% 6 t4l 5421 8291 16'/c 

NOTES ON 'B' MOroK DIAGK .. \IS. 
(1) V.aluc-. (..,, Wor).ini.! lurn,. 1>4 :an<l Pil only apply lo lhc main r.1A&C ch.t.rts. For cqui\:tlcnl \';J.IUCS on mi~cllancous charu you dwuld 

apply lü Tcn,:.i1,1r fn~1n..:1,;rini IXpt 
(2) Valuti of l)J 3nJ D! a., .in m.:110 charh. 
()) '0 T1.H411..: R1~c 1~ 1h.: 1nuc.o..: of 10,quc ~·hen the motor is full) ""'ound duc h1 lhc buiJJ-up of 04. 



E X T E N s 1 0 N s p R 1 N G s E X T E N s 1 0 N s p R 1 N G s 
CHART 1 AVERAGE FATIGUE LIFE s;ooo CYCLES CHART 3 AVERAGE FATIGUE LIFE 40,000 CYCLES 

LOA.D CXT[!lr!SION AU,fiRUL D 1 D 1 H ' S,R.INC .... SPRING LOAO IXTiNSION M,HE&IAL DJ D 1 H J Sl'RJ:'11(; , ... U'RIN<. , ..... ·•· lad~u ('••· .. . . ..... .. .. .... ... .... 1:NOS 1/0 SPI.JNC NUMAUl , ...... ·•· ladlu 1.·.,. .. 1 . ., ... .... .... .... .... iNDS 110 V'IUNC NUMaf" ■ 

.164 .OH 7.0 17 7 1/8 X 002 X 8 .174 .227 .164 .284 E .145 SR 1 .o58 .026 6.IO 15.5 1/8 X .002 X 8 .316 .348 .226 .435 E .263 SR 53 
247 .112 10.4 25.9 1/8 X 003 X 12 .261 .HO 243 425 E .218 SR 2 .087 .039 9.20 23.4 1/8 X .003 X 12 .474 .520 .371 .650 E .395 SR 54 

.329 .149 7.0 17.7 1 /4 X 002 X 8 .174 .227 .164 284 E .145 SR 3 .117 .053 610 15 5 1/4 X .002 X 8 .316 .348 .226 .435 E .263 SR 55 

.493 .223 139 35 3 3/16 X 004 X 16 .349 455 .325 .569 E .291 SR 4 .175 .079 12.2 31.0 3/16 X .004 X 16 631 .695 .500 .870 E .526 SR 56 
.616 .280 I0.4 25 9 5/16 X 003 X 12 .261 .HO .243 .425 E .218 SR 5 218 .099 9.20 23.4 5/16 X .003 X 12 .474 .520 371 .650 E .395 SR 57 
986 .447 119 35 3 3/8 X 0().1 X 16 .349 455 .325 .569 D .291 SR 6 350 .159 12.2 31.0 3/8 X .004 X 16 .631 .695 .500 .870 D .526 SR 58 
1.23 .558 17.4 44.2 3/8 X 005 X 20 .436 570 .407 .712 D .363 SR 7 437 .198 15.3 38.9 3/8 X .005 X 20 .787 .865 .617 1.08 D .656 SR 59 
1.64 .745 17.4 44 2 1 /2 X 005 X 20 436 570 .407 .712 D .363 SR 8 583 .264 15 3 38 9 1/2 X ,()()5 X 20 .787 .865 617 1.08 D 656 SR 60 
1.97 .894 20.8 52.9 1 /2 X .006 X 24 .523 .683 .488 .854 A .436 SR 9 699 .316 18.3 46.5 1 /2 X .006 X 24 .947 1.().1 .742 1.30 A .789 SR 61 
2.47 1.12 20.8 52 9 5/8 X 006 X 24 523 683 .488 .854 A .436 SR IU 874 .396 18.3 46.5 5/8 X .006 X 24 .947 1.04 .742 1.30 A .789 SR 62 
2.96 1.34 27.8 70 8 9/16 X lXJ8 X 1' .697 .910 .650 1.14 A .581 SR Il 1.05 .476 245 623 9/16 X .008 X 32 1.26 1.39 1.00 1.74 A 1.05 SR 6.1 
4.12 186 34.7 88 2 5/8 X 010 X 40 .873 1.14 .815 1.43 A .727 SR 12 1.46 .664 30.5 77.5 5/8 X .010 X 40 1.58 1.74 1.24 2 17 A 1.32 SR 64 
4.95 2.24 34.7 88 2 3/4 X 010 X 40 .873 1.14 .815 143 A .727 SR 11 1.75 .795 30.S 77.5 3/4 X .010 x 40 1.58 1.74 1.24 2 17 A U2 SR 65 
5.94 2.68 41.7 106 3/4 , 012 X 48 1.05 1.37 .980 171 A .873 SR 14 2.09 .950 36.6 93.0 3/4 X .012 X 48 1.90 2.09 1.49 2.61 A 1.58 SR 66 
6.93 3.13 48.7 124 J/4 X .014 X 56 l.:!2 15'1 1.13 1.99 A 1.02 SR 15 2.45 1.11 42.7 108 J/4 X .014 X 56 2.21 2.43 1.74 3.IJ.I A 1.R4 SR 67 
7.92 3.58 41.7 106 1 X 012 X 48 1.05 1.37 .980 1.71 C .873 SR 16 2.80 1.27 366 93.0 1 X .012 X 48 1.90 209 1.49 2.61 C 1 58 SR 68 
9.24 4.17 48.7 124 1 X 014 X 56 1.22 1.59 1.13 1.99 C 1.02 SR 17 3.26 1.48 42.7 !08 1 X .014 X 56 2.21 24) 1.74 3.04 C 1.84 SR 69 
I0.6 4.80 55.6 141 1 X .016 X 64 1.40 1.82 1.30 2.28 C 1.16 SR 18 3.73 1.69 48.9 124 1 X ,0!6 X 64 2.52 2.78 1.98 348 C 2.10 SR 70 
11.9 5.39 63.0 1(,0 1 X .018 X 72 1.56 2.06 1.46 2.58 C 1.31 SR 19 4.19 1.90 550 140 1 X .018 X 72 2.84 3.14 2 24 3.92 C 2.17 SR 71 
13.9 6.3u 48.7 124 1.1 /2 X 014 X 56 1.22 1.59 1.13 1.99 F 1.02 SR 20 4.88 2.22 42.7 108 1.1/2 X .014 X 56 2.21 2.43 1.74 3.04 F 1.84 SR 72 
15 8 7 15 41.7 IOo 2 X 012 X 48 1.05 1 37 .980 1.71 F .87.1 SR 21 5.59 2.54 366 930 2 X .012 X 48 1.90 2 09 1.49 2 61 F UR SR 73 
178 8 U6 61 U lóO 1.1 /2 ' 018 X 72 1 56 2 06 1.46 2.58 F 1.31 SR 22 6.29 2.85 55.0 140 1.1 /2 X 018 X 72 2 84 J 14 2.2~ 392 F 2 37 SR 74 
21 1 9.55 55 h 141 2 X 0(6 X 64 1.40 1.82 uo 2.28 F 1.16 SR 23 7.46 3 39 48 9 124 2x.016x 64 2.5:? 2.78 1.98 3.48 F 2.1ll SR 75 
2H 11.2 87 IJ 221 1.1 /2 X 02) X l(X) 2.18 2.85 2.04 3.56 G 1.82 SR 24 8.74 3 97 76.3 194 1.1/2 X .025 \ 100 396 4 36 312 5 45 G J10 SR 76 
290 IJ 1 76 8 195 2 X 022 X 88 1.92 2 53 1.80 316 K 1.60 SR 25 I03 4 68 67.2 171 2 X .022 X 88 3.47 383 2.73 4 80 K 2 ~N SR 77 
J) () 15 Il 87 Il 221 2 X 025 , IOIJ 2 18 2 85 2.04 3.56 K 1.82 SR 26 11.7 5.31 76.3 194 2 X .li25 X 1()() 3 96 4.36 3 12 5 45 K 330 SR 7M 

CHART 4 ADDITIONAL MISCELLANEOUS RANGE - EXTENSION SPRINGS 
CHART 2 AVERAGE FATIGUE LIFE 15,000 CYCLES LOAO liXllE:,,iSIO."'i MATt.KH,L DJ "' H 1 !)••1:-..c 1/0 t·A.n(;LI. ,,111~c 

P11•■4• ·•· l ■d•" (.'••· . ' . .... ... .... .... ... E,os s., .. , 1 ... uu:A• . ,i..: .... , ... 

1.0,\1) 1,u.v,11,.,. \IAIUIJAL Dl "' H ' !IPlll:"it; 1/p ~l"RJ."iC SPIIING 
Pt1•■th ·•· ....... ·-· . . '~· . •.. . .. .. .. .. .. i'.\OS .... !'loU.'W.U.k 0.50 .'!.27 17.0 43.2 1 X .005 X 25 1.33 1 )9 .994 1.74 A 1.11 ~00,tXk) CD 1 

083 .376 5.60 14.2 1/2 X .005 X 9 1/2 0.65 0.69 .494 865 A 0.54 24,(XNl CD 2 
105 047 h (JIJ 16 7 1 /8 X 002 X .228 272 .194 .340 E .190 SR 27 3.50 1.59 13 7 348 5/8 x.0124x 22 1.38 1.47 1.05 1.84 A 1.15 14,WO N 59.l 

.157 071 9.90 25 2 1 /K , <Xll ., 12 .'-t2 .407 .291 .510 E .285 SR 28 3.50 1.59 21.1 53.6 5/8 X .015 X 32 1.82 1.98 1.42 2.48 B 1.52 IR.lM•l N 591 
.210 .119) h hO Jh 7 1 /4 X 002 , s 228 .272 194 .340 E .190 SR 29 3.65 1.65 43 0 109 1/2 x .010 x 48 0 83 1.14 .815 1.43 A 0.69 5.lMMl CD 4 
.31 S 141 111 .1.18 1/ 11, , oo~ ., 16 .457 545 .390 .682 E .181 SR JO 3.75 1.70 20.7 52.5 1 x .OIO x 28 1.22 1 36 .970 1.70 A 1 02 18.tMMl N SKI 
394 179 9 90 25 2 5/lh \ UUJ :\ 12 .J-t:! 4117 291 510 E .285 SR 31 4.15 1.88 I0.8 27.4 3/4 X 008 x 15 0.70 0.80 570 1.00 A 0.58 6,0<Xl CD 5 

.630 287 IJl .1.lX 3/K , 1)0-1 ,\ ló 457 545 .l90 .682 D .381 SR 12 4.25 1.93 16 5 42.0 1 X 010 X 24 1.25 137 980 1.71 A 1().1 20.tKMl N 587 

.787 .358 16 6 -122 J/8 X 00) X 211 570 6Kll .486 .850 D .475 SR .13 4.50 2.04 21 5 54.6 3/4 X .015 X 32 1.75 1.92 1 37 2 40 B 1.46 16,t)(J() N 5911 
1 05 478 16 6 -C:! 1/2 X IM)5 x 20 .57U bXO 486 .850 D .475 SR 34 415 2.16 39 6 100 1 x .OIO x 46 1 07 1.32 .944 1.65 A 0 89 12.om N 589 
1 26 574 19') .\Il .1 1 /2 , Üll(J X 14 686 81ó 583 102 A .572 SR 35 5.00 2.27 38.1 97.0 3/4 X .015 X 48 1.65 1 91 1.36 2.39 A 138 IHMKl N 598 
1.57 715 19 IJ )f)) 5/8 X 00h '( 24 t,86 Kl6 583 1 02 A .572 SR .16 5.25 2.38 15.4 39.2 5/8 X .015 X 24 1.44 1 59 1.14 1.99 A 1.20 8,1)()() N 595 
1 89 858 26.S h7 -1 1>/lh :s.: OUS X J:! 915 1 ()') .780 I.Jó A .761 SR 37 5.50 . 2.50 16.8 42.7 3/4 X .012 X 24 1.20 134 .960 1.68 A 1.00 9,000 N 588 
2 62 1.19 D2 X4 4 5/X x OIO x 40 1 14 1 Jt, 970 1.70 A .954 SR 38 5.15 2.61 25.7 65.4 1 X .012 X 34 1.39 1.57 1.12 1.97 A 1.16 16.0W N 586 
3 15 1.43 31.2 K4 4 .l/4 x 011) X 411 1 14 Ut, 970 1.70 A .954 SR 39 6.25 2.84 17 3 H.0 1 X .012 X 25 1.28 1.41 1.00 1.76 A 1.07 12.IMIO N 594 
378 1.72 39 8 IOI lf-1 x 012 ,'( 48 1.37 1 63 l.ló 2 04 A 1.14 SR 40 6 75 3.06 28.7 730 1 X .012 X 36 1.22 1.43 1.02 1 79 C 1.02 10,000 N 6()0 
4.41 200 ..it,.-t 118 3/4 X 014 X 56 1.60 1 90 1.35 2.38 A 1.J.l SR 41 7.00 3.18 40.6 !03 3/4 X .015 X 48 1.23 1.56 1.12 1.95 A 1.03 S,IMKJ N 597 
5.04 2.29 39.8 ltll 1 X .UI 2 x 48 137 1.63 1.16 2.04 C 1.14 SR 42 7.00 3.18 141 35 8 1 X 015 X 24 1.65 1 78 1.27 2.23 A 1.38 IJ.IMlO CD 6 
5.89 268 46.4 118 1 X 014 X 56 1.60 l.'lO US 2.38 C 1"11 SR 41 7.50 340 36.0 91.6 1 X 015 X 45 1.50 1.77 1.27 2.21 A 1.25 9,000 CD 7 
~-72 3.06 52 7 1 )4 1 X Olt. x 64 1.83 2 18 1.56 2.72 C 1.53 SR 44 8.00 3.63 21 9 55.6 1 X .015 X 31 1 52 1.70 1.22 2.13 A 1.21 10.1100 CDR 
7.56 3.44 597 152 1 X 018 X 72 2.05 2.44 1.74 3.05 C 1.71 SR 45 8.50 3.86 34.4 87.5 1 X 015 X 43 I.H 1 70 1.22 2.13 C l.lü 8,000 CD 9 
8 85 4 03 46.4 118 1 1 /2 X 014 X 56 1.60 1 91) 1.35 2.38 F UJ SR 46 10.0 4.54 230 58.5 1 X .015 X 31 127 1.55 1.11 1.94 A 1.06 6.om CD 10 
10.I 4 60 39 K 101 2 .'( 012 X 48 137 1 6) 1.16 204 F 1.14 SR 47 IO.O 4.54 34.4 87.5 1 X .015 X 42 1 27 1.56 1.12 1.95 A 1.06 5,0IXJ N 799 
11.3 5.13 59 7 152 1 1 /2 X 1118 X 72 2.05 2.44 1.74 105 F 1 71 SR 48 100 4.54 35 2 89 5 ll/4x.Ol6x 45 1.64 190 1.36 2.38 H 1.37 10.om CD Il 
13 4 6.10 521 134 2 ' IJl 6 x 64 1.83 2 18 1 56 2.72 F 1.53 SR 49 10.0 4.54 735 187 J/4 X .020 X 84 1.75 2 28 1.63 2.85 C 1.46 6,000 CD 12 
15.8 7.20 82 8 210 1 1 /2 , 025 , 1()() 2.86 3 40 2.,0 4.25 G 2.18 SR 50 130 5.91 117 297 1 X 025 x 132 252 324 2.32 4 05 C 2.10 R.orJO CD 13 
18.5 8 4) 72.9 185 2 X 022 x 88 2 51 2 99 2 14 3.74 K 2.0'l SR SI 25.0 113 67.0 170 2 X .025 X 82 2.56 302 2.15 378 G 2.14 9,000 CD 14 
21 0 9.56 82 8 2JO 2 X 025 x 11)0 2 86 J 40 2.43 4 25 K 2.38 SR 52 30.0 13.6 190 483 2 X .025 X 204 2.32 345 2.46 4 32 G 1.93 6,000 CD IS 



Bijlage F Overzichtstekening van de eerste kompensatiekonstruktie 
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Bijlage G Tekeningen van de tweede kompensatiekonstruktie 



De nu volgende lijstnummers van onderdelen korrespondeert met 

die uit de konstruktietekeningen. Die nummers zijn handgeschreven. 

nr. aantal beschrijving (materiaal) buitenafmetingen 

1 

2 

3 

4 

5 

- 6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1 7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29. 

30 

31 

32 

33 

6 

7 

43 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

6 

2 

1 

2 

1 

1 

12 

1 

1 

11 

2 

1 

1 

1 

1 

8 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

afstandsblokje (PVC) 

X3 moer 

sluitringetje voor ,Ód=3 as 

montagebeugel (staal) 

afstandsbus voor .ód=3 as 

borgas (aut.cr.st.) 

langsgeleiding (arnite) 

afstandsbus voor .ód=3 as 

montageplaatjes (aluminium) 

M3 inbusbout 

borgas (aut.cr.st.) 

langsgeleiding (arnite) 

montageplaatjes (aluminium) 

as (aut.cr.st.) 

tensatorklos (PVC) 

borgringetje voor ód=3 as 

as (aut.cr.st.) 

dubbel snaarwiel (aluminium) 

zelfsmerend rollager 

sluitringetje voor ~d=4 as 

draadeind met gat 

afstandsbus met M4 binnendraad 

M4 inbusbout 

Glacier glijlager 

enkelvoudig snaarwiel (aluminium) 

borgas (aut.cr.st.) 

afstandsbus voor .ód=3 as 

borgas (aut.cr.st.) 

overbrengingswiel (PVC) 

8x8x29 

14x50x0.5 

1= 12 

.ó3x20.08 

15xl5xl8 

1=10 

28x8x 1 

1=25 

,03x26.08 

15x2lxl8 

48x8xl 

.ó6x204.54 

.ó34x21 

.ó8xl74 

.ól5x4 

d=3, D=l0, b=4 

· M4x8 

1=10 

1=8 

d=3, D=4.5, 1=5 

.ól5x4 

,03xl4.58 

1=16 

,03xl9.54 

,040xl0 

montageplaatje (aluminium) 16x8xl.5 

borgas met M3 binnendraad (aut.cr.st.) .ó6xl4.94 

Glacier gl~jlager d=6, D=8, 1=10 

borgring voor ód=6 as 



34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 
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1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1/ 3 

1 

1 

2 

4 

8 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

8 

1 

1 

1 

2 

1 

sluitring voor ód=6 as 

E1MA stappenschakelaar, type 04 

klos ( PVC) 

montageplaatje (staal) 

borgas (aut.cr.st.) 

1-profiel (aluminium) 

M2 boutje 

schotelveertje voor ód=3 as 

as (aut.cr.st.) 

1-profiel (aluminium) 

M4 vierkante moer 

M3 inbusbout 

isolatiering voor ód=3 bas 

M2 boutje 

M3 inbusbout 

tensatorveer SR15 

1-profiel (aluminium) 

tandring voor ,Od=4 as 

afstandsbus met M2 binnendraad 

M2 inbusbout 

sluitringetje voor ód=2 as 

Honeywell mikroschakelaar-veertje 

M3 inbusbout 

vierkante buis (aluminium) 

schrankplaatje (verenstaal) 

hevenheugel (staal) 

ontschranks tang 

zelfsmerend rollager 

1-profiel (aluminium) 

achterwand (aluminium) 

voorwand (aluminium) 

halve tensatorklos (PVC) 

as (aut.cr.st) 

A bevestiging bovenste balk 

B scharnier onderste balk 

C bevestiging onderste balk 

D tensator-langsgeleiding bovenste balk 

stelmoment=0.15 Nm 

.020xll.5 

32x8xl 

ó3x9.54 

20x20x2(x22) 

1=8 

.ó6x25 

25x25xl.5(x61) 

7x7 

1=12 

1=10 

1=8 

25xl5x3(x23) 

1=10 

1=5 

1=10 

25x25x2(x100) 

12x37xl.5 

50x5.5xl 

. ()5 

d= 3, D= 10, b= 4 

6.5xl5x3(xl10) 

68.5xl00xl.5 

58xl00xl.5 

,ól7xl0.7 

ó3x30 



E langsgeleiding onderste balk 

F overbrengingswiel 

G snaarwielkonstruktie 

H instelkonstruktie 

I snaarwielkonstruktie 

J schuinstelling lezenaar 

K aandrukveertje voor snaarwiel I 

L trekveer 

M instelling-aanwijzing (vaantje) 

N montageplaat 

P deksel voor kompensatiekonstruktie 

-q stel kabel 

R overbrengingskabel 

S aansluitkabel met module 

De volgende lijst nummers korrespondeert met die uit de 

overzichtstekening, deze nummers zijn niet handgeschreven, 

maar zijn wrijfletters, gemerkt met een asterix (*). 

l* snaarwiel voor het omleiden van de kompensatiekracht 

2* kabel als verbinding tussen het kompensatiemechanisme en 

de module plus leesstof 

3* kast met het kompensatiemechanisme 

4* stelknop voor de schuinstand van de lezenaar 

d=6, D=20, b=S mm 

5* achterpoot van de lezenaar (ook voor schuinstand-instelling) 

ó8x850 (ongeveer) 

6* geleiding voor het realiseren van zowel de horizontale als 

de vertikale slag van de module 

7* voorpoot van de lezenaar 

8* ontgrendelingshandel voor het remmechanisme 

9* zelfsmerend kogellager voor de horizontale geleiding van 

de rnod ule 

10* buizen voor de vertikale geleiding van de module 

11 * module 

12* leesloupe 

13* verlichtingsarmatuur 



14* bedieningsknop voor het instellen van de afstand tussen de 

loup plus verlichting en de leesstof 

15* vierstangenmechanisme voor loup plus verlichting 

16* L-profiel als onderste montagebeugel van de kompensatiekonstruktie 

aan de lezenaar (aluminium) 30x20x2(xl00) 

17* L-profiel als bovenste montagebeugel van de kompensatiekonstruktie 

aan de lezenaar (aluminilli~) 25x25x2(x55) één rechts en één links 
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Routine M□DEL.FOR voor het berekenen van de afwijkingen In de 
uiterste standen van de evenwichtsbalk, gemaakt in de werkplaats 
Tweede pr~totype Is hiervoor als voorbeeld genomrn 
A balklèngte ter plaatse van de tensatorveer 
B = totala balklengte 
C = y-waarde voor tensatoraangriJplngspunt 
<D = ,-waarde voor tensatoraangrlJplngspunt (=0')) 
E = (neg ) y-waarde voor boekaangrlJplngspunt 
F = ,-waarde voor boekaangrlJplngspunt 
AMAX = ma,,male waarde voor lengte A, hoeft noodzakelijkerwijs niet 

gelijk te z!jn aan lengte B in uiterste belastingssituatie 

CHARACTER ISTOP*4 
DIMENSION DMC100l,XC(25,35),YC<25,35>,XCC<25l,YCC(25),ARR(35) 
IPLOT=O 
JPL=I 
P 1=4. O*ATAIH 1. 0) 
xcc C 16)=0. 0 
XCCii7i=I. 0 
YCCC16)=0.0 
YCCCl7l=I.O 
TYPE *• 'i.:aarde voor A <normaal· 0-160 mm): 
ACCEPT*• A 
TYPE*• 'ma,imale waarde voor a (amax(=l64 mm> 
ACCEPT*• AMAX 
TYPE*• 'tensatorkracht als funktie van de hoek (ja=l, neen=O>:' 
ACCEPT *, IT ENS 
IF (ITENS EG 1) G□ ro 43 
TYPE*, '~aarde voor veerkracht. 
ACCEPT *,FTENS 
GOTO 44 
TYPE*• 'natuurlijke radius tensatorveer (normaal 14.6 mm)· 
ACCEPT*• RN 
TYPE*• 'dikte van de tensatorveer (normaal 0.014 inch). 
ACCEPT*, DIKTE 
DIKTE=DIKTE•25. 4 
TYPE*• 'breedte van de tensatorveer (normaal 0. 75 inch>. 
ACCEPT*• BREEDTE 
BREEDTE=BREEDTE*25. 4 
TYPE*• '~aarde voor maximaal boekgewicht <normaaJ 19 6 Nl. 
ACCEPT*• GMAX 
TYPE*• '~~arde voor snaarwielstraal r <normaal b mm): 
ACCEPT *• R 
TYPE*• 'waarde voor afrolcirkelstraal rw (normaal 6 mm) 
ACCEPT*, RW 
TYPE*• 'waarde voor balkdtameter (normaal 8 mm). 
ACCEPT*, DL 
TYPE*• 'excentriciteit van loopbus (normaal 8 mm):' 
ACCEPT*• EX 
TYPE*• 'waarde voor wrijvingskoefficient Carnite/staal=O 14): 
ACCEPT*• FS 
IF <EX NEO O> GOTO 47 
EX=0.001 
RL=DL/2. 0 
ELA5=2. 1"10**5 
CALL TEKEIH R, SGNR > 
ARR C 1 > =A 
FMAX=Pl/2 0 
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ALFA=FMAX/2.0 1 

OPENCUNIT=S, FILE='DATA DAT,', STATUS='UNKNOWN'l 
TYPE*• ',ptlmaliseren (ja=O, neen=!): 
ACCEPT *, !OPT 

WRITEC6, •> 
IF CIOPT.E0.0> GOTO 75 
TYPE *• 'B, C, E en F anders C ja=l. neen=Ol: 
ACCEPT *• I OEF 
8=165 
C=lOO 
E=l20 
F=145 
DA=O 
IF CIDEF.Eu.O> GOTO 40 
TYPE*• 'waarde voor B (normaal: 165 mm>: 
ACCEPT*• B 

42 TYPE *• 'waarde voor C (normaal: 100 mm>: 
ACCEPT*• C 
IPLOT=O 
TYPE*• 'waarde voor dA (normaal: 0 mml. 
ACCEPT*• DA 
TYPE*• 'la!-1arde voor E <normaal: 120 mm>: 
ACCEPT*• E 
TYPE *• 'i.:aard e voor F C normaa 1: 145 mm>: 
ACCEPT*• F 

40 DIFMIN=l00.0 

DO 70 1=1,25 
RLENl=<<B"COSCALFAl-Fl•*2+CB•SIN<ALFA)+E>••2>~*0 5 
RLEN2=CCB*COSIALFA)-Fl**2+<B•SINCALFA>-E>••2>••0. 5 
GEREDSLAG=ABSCRLENI-RLEN2l 
GEREDMAS5=240. O•GMAX/GEREDSLAG 

AA=AMAX+DA 
AC=AA•COS<ALFAl 
AS=AA•SIN<ALFA) 
AX=AMAX-ABSCR•ALFA) 
AY=-EX 
ALENXY=A:t 
HULP=CAY-AS-C>/(AX-ACl 
XS= C HULP-+A.<-AY l /HULP 
YS=O. 0 
DS=SORT<CXS-AC>••2+CAS+Cl•*2> 
RAD=AS+C 
RBC=E 
BC=CCB-F)442+E••2>•*0 5 
IF CITENS. EG. 0) GOTO 46 
DELTAL=AX•SINCALFA> 
Rl=C32••2-4/Pl•DELTAL•DIKTE>••O 5/2 
FTENS=ELA5401KTE••3•BREEDTE•<l/RN•*2-(l/RN-l/Rl>•*2)/26 4 

46 COSBT=RAD/DS 
COSBM=RBC/BC 
SINBT=SGRTCI-COSBT••2> 
FMASSA=C~OSBT•CALENXY-SGNR*FS*RLl-SINBT•EX>•FTENS/B/COSBM 
DM<l>=ABS<Fl1ASSA-GEREDMASS> 
IF CDM<I> CE. DIFMIN> GOTO 65 
DIFMIN=Dl1C Il 

r-' ..... 
Ul 
n ..... 
::, 



ALFAACC=ALFA 
FTENSLOTTE=<FMASSA+GEREDMASS)/2 
OVERBRG=FfENSLOTTE/GMAX 
0VERBRS=240 0/GEREDSLAG 
SLAG=GEREDSLAG 

65 ALFA=ALFA·0.0175 
70 CONTINUE 

ALFA=ALFAACC 
F!E=ALFA 
DEL TA=-ALFA/8. 
El=E 
Fl=F 

IF <A. EO. Af1AX l GOTO 52 
FMASSA=A / Af1AX •FTENSLOTTE 

52 GOTO 50 

75 TOTMIN=lOO.O 
TMAX=lOO. 0 
FDIFTOTMAX=IOO 0 
AFMMIN=lOOO. 0 
IJR !TE< 6, 7000 l 
IJRITE<6, •> 
TYPE *, 'c,.aarde voor B (normaal 165 mm): ' 
ACCEPT*, B 
IAMAX=O 
TYPE*• 'optimalisatie van amax <Ja=I, neen=O):' 
ACCEPT *, IAMAX 
AMAXl=AMAX 
NO=l 
IF <IAMAX EO 0) GOTO 84 

00 82 AMAXl=B-25 0,B, 5. 0 
A=AMAXl 

84 DO 80 DAl=O. 0,0 0,2 5 
DO 45 Cl=:l/3, 2•8/3, 10 0 
DO 35 E2=8 /2, 8+20. 0, 10. 0 
DO 25 F2=3-60 0,B, 10.0 

DIFMIN=lCO 0 
ALFA=FMAV.2. 0 

D055I=l,25 
RLEN1=<<8 ◄ COSCALFAl-F2>••2+(B•SIN<ALFA>+E2>••2>••0 5 
RLEN2=<<3•COS<ALFA)-F2>••2+<B•SIN(ALFA>-E2>••2>••0 5 
GEREDSLAO=ABS<RLEN1-RLEN2l 
GEREDMAS5=240 O•GMAX/GEREDSLAG 

AA=AMAX 1 +D.~ 1 
AC=AA•COS<ALFA> 
AS=AA•SIN<ALFA) 
AXl=AMAX1-A8SCR•ALFAl 
AYl=-EX 
ALENXYl=A:<t 
HULP=(AYl-AS-Cl)/(AX!-AC> 
XS=CHULP•A<l-AYl)/HULP 
YS=O 0 
DS=SORT((XS-AC>••2+(AS+Cl)**2) 
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RAD=AS+Cl 
RBC=E2 
BC=<<8-F2>••2+E2••2>••0 5 
IF CITENS EO O> GOTO 48 
DELTAL•AXl•SINCALFAl 
Rl=(32••2-4/PI*DELTAL•DIKTE>••O 5/2 
FTENS=ELAS◄ DIKTE••3•BREEDTE•<l/RN••2-(1/RN-1/Rll•*2)/26. 4 

48 COSBT=RAD/DS 
COSBM=RBC/3C 
SINBT=SORT(l-COSBT••2> 
FMASSA=<CüSBT•<ALENXYl-SGNR•FS•RLl-SINBT*EXl•FTENS/8/COSBM 
DM<I>=ABS<FMA55A-GEREDMA55) 
IF <DM<I> GE.DIFMINl GOTO 60 
D!FM!N=DM<Il 
ALFAACC=ALFA 
FTENSLOTTE=<FMASSA+GEREDMASSl/2 

60 ALFA=ALFA 0. 0175 
55 CONTINUE 

ALFA=ALFAACC 
FIE=ALFA 
DELTA=-ALFA/7. 
AA=AMAXl+DAl 
AC=AA•COS<ALFA) 
AS=AA•SirHALFAl 
AXL=<AMAXl-R•<ALFA+SGNR•ALFAll•COS(ALFA)+EX•SIN<ALFAl 
AYL=<AMAXl-R•<ALFA+SGNR•ALFA>>•SIN<ALFAl-EX•COS(ALFA) 
RLALFA=<<A~-AXLl••2+(AS+C1-AYLl**2l•*O. 5 

FDIFTOT=O 0 
FDIFMAX=O.O 
RPOS=O 0 
RNEG=O. 0 

DO 15 1=1, 15 
RICO=TAN<FIE) 
CALL TEKE:HFIE, SGNF) 
AX=(AMAXl-R•<FIE+SGNR•ALFAll•COS<FIEl+EX•SIN<FIE) 
AY=<AMAXl-R•<FIE+SGNR•ALFAll•SIN(FIEl-EX•COS(FIE) 
ALENXY=AM~Xl-R•<FIE+SGNR•ALFAl 
CALL CIR~EL<B,FIE,E2,F2,RIJ,El,Fll 
HULP=<AY-AS-Cl)/(AX-AC) 
XS=<HULP•AX-AY)/(HULP-RICO> 
YS=RICO•:<S 
DS=SQRT<<XS-AC>••2+(Y5-A5-Cll••2) 
XSNl=(AC+<AS+Cll•RICO)/(RIC0••2+1) 
RAD=SORT<CXSN1-AC>••2+<RICO•XSN1-A5-Cll•*2) 
COSBT=RAD/DS 
AD=<<AC--X>••2+(AS+Cl-AY>••2>••0 5 
XSN2=<Fl-El•RICO)/(RIC0••2+1) 
RBC=<<XSN2-F1)**2+<RICO•XSN2+E1>••2>••0. 5 
BC=<<B•CüS<FIE>-Fll••2+<B•SIN<FIEl+E1>••2>••0. 5 
IF <ITENS EQ Ol GOTO 53 
DELTAL=A85<RLALFA-A0) 
R1=(32••2-4/PI•DELTAL•DIKTE>••O. 5/2 
FTENS=ELAS◄ DIKTE••3•8REEDTE•<l/RN••2-(l/RN-1/Rll•*2)/26. 4 

53 FT=FTENS ◄ COSBT 

FG=FTENSLOTTE•<RBC/BC) 
RLEN1=<<6 ◄COS<FIE>-F1>••2+(8•SIN<FIEl+Ell••2>••0. 5 



RLEN2=<<B~ÇOSIALFA)-F1>••2+<B*SIN<ALFA>-El>**2)**0 5 
COSBM=RBC/2C 
SINBT=SQRT<!-CDSBT••2> 
ALENGTE=ALFNXY-SGNR•FS*RL 
FMACC=(COSBT•ALENGTE+SIGNF•SINBT*EX>•FTENS/8/COSBM 
FDIF=FMACC-FTENSLDTTE 
FDIFTOT=FDIFTDT+ABS<FD!Fl 
AFW=FDIF/FTENSLOTTE•!OO 
FIE=FIE+DELTA 
IF (FDJF ~E RNEGl GOTO 121 
RNEG=FDIF 
GOTO 12b 

121 IF <FD!F LE. RPDS) GOTO 12b 
RPOS=FDIF 

12b FDIFMAX=RPOS-RNEG 
15 CONTINUE 

YAFM=E2+Cl+B•SIN(ALFA) 

IF <FDIFl1A:< GE TMAXl GOTO 25 
IF CFDIFTOT. GE FDIFTOTMAX) GOTO 25 
IF (YAFM.GE 300) GOTO 25 
RLENl=C<B•COS<ALFAl-F2l**2+<B•SIN<ALFAl+E2l**2l**O. 5 
RLEN2=CC8 ◄ ÇOS<ALFA)-F2l**2+CB*SINCALFA>-E2l•*2l**O. 5 
SLAG=RLEN1-RLEN2 
FREEL=FTENSLOTTE 
ALFREEL=ALFA 
ALF=ALFREEL*lBO/PI 
TMAX=FDIF11AX 
FDIFTOTMAX=FDIFTOT 
OVERBRG=FREEL/GMAX 
DVERBRS=240 0/SLAG 
TOTMIN=FDIFTOT/15. 0/0VERBRS 
TMRED=TMA~/OVERBRS 
AFMMIN=YAF:1 
AMAX=AMAXl 
DA=DAl 
A=AMAX 
C=C 1 
E=E2 
F=F2 
WRITE(b,BCOOl NO,C,E~F,TOTMJN, TMRED,FREEL,ALF,AMAX,YAFM 
NO=NO+l 

25 CONTINUE 
35 CONTINUE 
45 CONTINUE 
BO CONTINUE 

IF (IAMAX EQ.Ol GOTO Bb 
82 CONTINUE 
Bb WRJTE<b, 1100) C, E, F, DA 

50 

WRITE(b, 1150) FREEL, ALFREEL*IBO/Pl 
READ ( b, 13C0) 1 STOP 
FMASSA=FREEL 
ALFA=ALFREEL 
Fl=F 
El=E 

WRITECb,*) 
WRITE<6, •> 
XAFM=B 

YAFM=E+C+B•SJNCALFAl 
JF (!PLOT EQ ll GOTO 5~5 
WRITE<b,30:)0) A,B,C 
WRITE(b,4000) E,F,DA 
JF < JTENS EQ. 1 l GOTO b4 
WRITECb, :000) FTENS,FMASSA/OVERBRG 
GOTO bb 

b4 WRITE(b,5:00) RN,FMASSA/OVERBRG 
bb WRITE(b, b,:):)Ol SLAG, ALFA*lBO/PI 

WRITE<b,9C00) AMAX,OVERBRG,OVERBRS 
WRITECb,9:00l R,RL,FS 
WRITECb,9bOOl RW, XAFM,YAFM 
WR ITE ( b, 9800 l EX 
GOTO 55b 

555 WRITECb,9700) A,FMASSA/OVERBRG 
55b WRITECb,*) ' ' 

WRITECb, 2000) 
WRITECb, <>) ' ' 

DELTA=-ALFA/7 
FIE=ALFA 
RLENO=l16•COSIALFAl-Fll••2+<B•SINIALFAl+Ell•*2l**O 5 
RPOS=O.O 
RNEG=O. 0 
AA:A+DA 
AC=AA*COSCALFAl 
AS=AA*SINCALFA) 
AXL=CA-R•IALFA+SGNR*ALFAll•COSCALFA>+EX•SIN<ALFAl 
AYL=(A-R•CALFA+SGNR•ALFAll*SINCALFAl-EX•C□SCALFAl 

RLALFA=CCAC-AXLl•*2+CAS+C-AYLl••2l•*O. 5 

DO 10 I=l. 15 
CALL TEKENCFIE,SGNFl 
RICO=TANCFIEl 
AX=IA-R•<FIE+SGNR•ALFAl>•COS<FIEl+EX•SINCFIEl 
AY=CA-R•<FIE+SGNR*ALFAl)*SIN<FIE>-EX*COSCFIEl 
ALENXY=A-R•CFIE+SGNR•ALFAl 
CALL CIRKELCB,FIE,El,Fl,RW,E,Fl 
HULP=CAY-AS-Cl/CAX-AC) 
XS=<HULP•A<-AY)/CHULP-RICOl 
YS=RICO•XS 
DS=SORTCCXS-AC)**2+CYS-AS-Cl••2l 
XSNl=CAC+IAS+C>•RICO)/CRIC0••2+ll 
RAD=SQRTC(X5Nl-AC>••2+CR!CO•XSN1-AS-Cl•*2l 
COSBT=RAD/DS 
AD=CCAC-AXl**2+CAS+C-AYl••2l•*O. 5 
XSN2=<F-E•RICOJ/(RICD**2+1l 
RBC=C ( XSri2-F>••2+<RICO•XSN2+E>*•2>••0. 5 
BC=<<B•CDSCF!El-Fl**2+CB•SIN<FIEl+El**2>••0. 5 
IF CITENS.EQ.0) GOTO 54 
DELTAL=ABSCRLALFA-ADl 
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Rl=C32•*2-4/PI•DELTAL*DIKTEl**O. 5/2 
FTENS=ELAS•DIKTE**3*BREEDTE*ll/RN••2-C1/RN-1/Rll**2l/2b. 4 

54 COSBM=RBC/BC 
SINBT=SORTC1-COSBT**2l 
ALENGTE=ALENXY-SGNR•FS•RL 
FMACC=<COSBT*ALENGTE+SGNF•SINBT•EX>•FTENS/B/COSBM 
BETA=ACOS<RAD/ADl 
FSCHUlF=FTENS•SIN(BETA) 
FT=FTENS•ÇOSBT 



FG=FMASSA+CRBC/BC) 
VERH=FT/FG 
RLENl=CC3•COSCFIE>-Ft>••2+CB*SIN<FJE>+El>••2>••0 5 
RLEN2=CCB•~OSIALFA)-Fll••2+CB•SINCALFAl-Et)••2l••O. 5 
VERHl=FMACC/FMASSA 
FDJF=FMACC-FMASSA 
AFW=FDJF/FMASSA•IOO 
X=CRLENO-RLENt>•OVERBRS 
GEWI CHT=Fll~CC /OVERBRG 
FSTEL=FS•F f 
XC(l,JPL>=X/10. 0•20. 0/24. 0 
YCCl,JPL)=GEWICHT/2.0 
ARRCJPL>=A 
WDIF=FDIF/OVERBRG 
IF CWDIF •1ë: RNEGl GOTO 120 
RNEG=WDIF 
GOTO 125 

120 IF IWDIF LE.RPOS> GOTO 125 
RPOS=WDIF 

125 WRITEC6, F)OO) X, FIE•t80. 0/PI. VERHI. GEWICHT, VERH, WDIF, 
$ AFW.FSTEL,FSCHUIF,FTENS 

FDIFTOT=FDIFTOT+FDIF 
FIE=FIE+DELTA 

10 CONTINUE 
WR I TE ( 6, • > ' ' 
WRITE<6,8500) RPOS-RNEG 
IF (!PLOT EQ. Il GOTO 145 
CALL STARTPLOT 
CALL PLOT(! O, I 0,-3) 
CALL NEWPEtH Il 
XA5=20 0 
XD=240. 0/(AS 
YAS=IO. 0 
YD=20. 0/YAS 
CALL AXIS(O 0,0.0, 'MODULESLAG (MM)',-15,XAS,O 0,0.0,XD) 
CALL AXIS(O 0,0.0, 'BOEKGEWICHT CN)',15,YAS,90 0,0.0,YD) 

CALL SYMJCLCO. 0, 16 
CALL NUM3ER(I 1, 16 
CALL SYM:JCLIO. 0, 15. 
CALL NUM!3ERII 1, 15. 
CALL SYM:JOLCO 0, 15 
CALL NUMCER<I 1, 15 
CALL SYM3C:...IO 0, 14. 
CALL NUMCERCI 1, 14. 
CALL SYM:JCLCO. 0, 14. 
CALL NUMCER ( 1. 1, 14 

CALL SYMBCLC3 0, 16 
CALL NUMBER 13. 8, 16. 
CALL SYM:JCLC3 0, 15. 
CALL NUM:JER < 3. 8, 15. 
CALL SYM:lCLC3 0, 15. 
CALL NUM3ER<3. 8, 15. 
CALL SYM:JCL.13 0, 14. 
CALL tfüM3E:R < 3. 8, 14. 
CALL SYMBCi._C3 0, 14 
CALL NUM3ER(3 8, 14. 

0, 0. 
0,0 
5,0 
5, 0. 
0, 0. 
0, 0. 
5, 0. 
5, 0. 
o. 0. 
0, 0. 

o. 0. 
0, 0. 
5, 0, 
5, 0. 
0, 0. 
0, 0. 
5, 0. 
5,0 
0,0 
0, 0. 

2, 'AMAX= MM', 0. 0, 11 l 
2,AMAX,O. 0,-1) 
2, 'B MM',O 0, lil 
2,8,0.0,-t) 
2, 'C MM', 0 0, J 1 l 
2,C,0. 0,-!l 
2, 'E 
2,Et.O 
2, 'F 

MM', 0 0, 11 l 
0, -1) 

MM', 0. 0, J 1 l 
2, FI, 0 0, -1 l 

2, '1 =',0.0,3) 
2,0VERBRS,O 0,2) 
2, 'DA= MM',0.0, lil 
2,DA,0. 0,-1) 
2, 'R = MM',0. 0, lil 
2, R, 0 0, 1 l 
2, 'FT= N',O 0, 10l 
2,FTENS,O 0, 11 
2, 'FW= N',O 0, 10> 
2,FS,O 0,2> 
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CALL SYMBCU6. 0, 15. 8,0
1
4, 'THEORETISCH KRACHTSVERLOOP ', 0 0, 26) 

CALL SYMSC:...16 0, 14. 8,0 4, 'IN KOMPENSATIEKONSTRUKTIE",0 0,26) 

!PLOT=! 

145 TYPE *, 'nieuwe waarde- voor A ( Ja=waarde, neen=-=O' 
TYPE•• ';,n nieuw" afmetingen=A, A=',A, ')' 
ACCEPT*• Adum 
IF <Adum E~.0.0l GOTO 130 
IF <Adum.EQ.Al GOTO 42 
JPL=JPL+I 
A=Adum 
ARR(JPLl=A 
FMASSA=A/Al1AX•FTENSLOTTE 
GOTO 50 

130 CALL NEWPEtH2) 
DO 250 J=l,JPL 
DO 255 J=l, 15 
XCC< I >=XC< I, J) 

vee< 1 > =vc c 1, J > 
255 CONTINUE 

CALL LINE(XCC, vee, 15, !, 0, O) 
250 CONTINUE 

CALL NEWPErH 1 l 
DO 260 J=l,JPL 
CALL SYM!3CLCXC<15,Jl+0. !5,YC<15,J)-0. 1,0 2, 'A= MM',0.0,8) 
CALL NUMBERIXC<15,Jl+0.65,YC<15,Jl-0. 1,0.2,ARR(J),0.0,-!l 

260 CONTINUE 

1000 
1100 
1150 
1200 
1300 
2000 

$ 

3000 
4000 
5000 
5500 
6000 
7000 

$ 
7500 
8000 
8500 
9000 
9500 
9600 
9700 
9800 

30 

CL05E(UNIT=8, STATUS='KEEP'l 
CALL ENDPLOT 
FORMATl2(F6 l,2Xl,2(F6.2,2Xl,F5. 2,2X,5(F6. 2,2X)) 
FORMAT(' C=',F5. t.3X, 'E=',F5. t.3X, 'F=',F5. t.3X, 'dA=',FS. !) 
FORMAT(' Freel=',FS. l,3X, 'alfa=',F:5. !) 
FORMATl4F9 3l 
FORMAT(A4) 
FORMATl4X, '1',6X, 'Fi&',:5X, 'Vw',:5X, 'Fw',6X, 'V',7X, 'dF',:5X, 'Afw' 

6X, 'Ff', 4X, 'Flin',6X, 'Ft'l 
FORMAT(' A=',F6.1,4X, 'B=',F6. t.4X, 'C=',F6. ll 
FORMAT(' E=',F6. l,4X, 'F=',F6. t.4X, 'dA=',F6. l) 
FORMAT(' Ftens=',F:l. t.4X, 'Fmassa=',F5. Il 
FORMAT(' Rnat=',F:5. t.5X, 'Fmassa=',F:5. ll 
FORMAT(' slag=',F6.1.4X, 'slaghoek=',F6 2) 
FORMAT(' no',5X, 'C',7X, 'E',7X, 'F',6X, 'Afwg',4X, 'Afwm', 

4X, 'Fm',6X, 'alfa',4X, 'Ama,',4X, 'yafm'l 
FORMAT('+',46X, 'Fm',6X, 'alfa',4X, 'Amax',4X, 'yafm'l 
FORMATII3,3X,31F5. !,3X>,4(F:5 2,3X),2(F5 l,3Xll 
FORMAT(' ~aximaal krachtsver~chil~',Fó.2) 
FORMAT<' A'llax=', F6. 1, 4X, 'If=', F6. 3, 4X, 'Is=', F6. 3) 
FORMAT(' Rlw =',F5.1,4X, 'diam=',F4. 1.4X, 'fw=',F5.2) 
FORMAT(' Rw =',F5. t.4X, "afm=',F6.1,' 1',F6. ll 
FORMAT(' A=',F7. l,4X, 'Fmassa=',F7. tl 
FORMAT<' excentriciteit=', F5. 1 l 
END 

SUBROufl:!E CIRKEL< B 11. HOEK t. El 1. Fl 1, STRAAL. E2, F2 l 

Deze subroutine berekend de raakpunten aan het loopwiel met 



C middelpunt <El!.Fll) en straàl STRAAL 
C De punten worden opgeslagen in de variàbelen F2 en E2 
C 

C 

Pl=4•ATMH 1 O> 
HOEK2=-Pl/2 
CPX=O. 0 
CPY=O 0 
IF <STRAAL EQ 0. 0) GOTO 10 
BCl=Bll•CDS<HOEKI> 
BSl=Bll•SIN(HOEKll 

30 CPX=-STRAA! •COS(HOEK2) 
CPY=-STRAAl•SIN(HOEK2) 
BPX=-Fl l+•:PX+BC 1 
BPY=Ell+CPV+BSI 
RLENl=STRM,L 
RLEN2=50RT<BPX••2+BPY••2> 
RLEN3=50RTCCFll-BCll••2+CEll+B51)••2> 
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C Deze HOEK is de hoek tussen punt BP en CP, Wdarin punt C het middelpunt 
C van het l<>opwiel is, P het 'te proberen' raàkpunt en B het aangriJPlngs 
C punt van de massa aan de balk. 
C 

IF (RLENl••2+RLEN2••2.LE.RLEN3••2> GOTO 10 
HOEK2=HOEK2+0. 1 
IF <HOEK2 LE 0. 0) GOTO 10 
GOTO 30 

10 F2=Fl 1-CP:< 
E2=El 1 +CPY 
RETURN 
END 

SUBROUTWE TEKENCPAR, SGN) 
C 
C Subrouti~~ TEKEN berekent het teken van de variabele PAR en geeft 
C daarvoor SGN de waarde +1 (dw1 PAR:>=0) of -1 (dwz· PAR<=Ol. 
C 

IF (PAR. LE O.Ol GOTO 10 
SGN=l 0 
RETURN 

10 SGN=-1· 0 
RETURN 
END 




