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'Engine Monitoring' op vissersschepen 

1. Inleiding 

Centa Nederland B.V. te Stellendam Ievert een grote varieteit aan elastische koppelingen (EK). 
Voor een overzicht van de produkten en hun technische specificaties zie [1]. De EK worden o.a. 
toegepast in vissersschepen. Via IC Zuid-Holland Zuid te Dordrecht (zie [2]) is bij het Instituut 
Wiskundige Dienstverlening Eindhoven (IWDE) van de TUE de vraag binnengekomen naar de 
toepasbaarheid van bij het IWDE ontwikkelde software op het voortstuwingssysteem van vissers
schepen. Zo'n systeem bestaat doorgaans uit motortandwielkast- EK- schroef, met bijbehorende 
verbindingsassen. Bij Centa Nederland is men vooral geinteresseerd in het thermische gedrag van 
de EK. Men stelt zich met name de vraag of dit gedrag gebruikt kan worden voor 'engine monito
ring'. In dit rapportje gaan we in op de vra<Jg in hoeverre het pakket IWDEPAK hierbij een rol kan 
spelen. 



2. Berekening EK opwarming met IWDEPAK 

Het pakket IWDEPAK kan de torsietrillingen op aile plaatsen als funktie van de tijd uitrekenen als 
gegeven zijn: 

a. configuratie van de motor (geometric zuigers-zuigerstangen-drijfstangen-krukken) 
b. gaskrachten op de zuigers 
c. geometric van de tandwielkast 
d. technische specificatie van de EK 
e. geometric en torsiestijfheid van de verbindingsassen 
f. schroefbelasting. 

Er zij opgemerkt dat IWDEPAK het systeem doorrekent zonder enige benadering te maken. 
Bijvoorbeeld. de hoekafhankelijkheden van de traagheidsmomenten van het kruk-drijfstang-zuiger
stang-zuiger systeem worden exact meegenomen. 

Bovengenoemde gegevens worden momenteel in IWDEPAK constant verondersteld. Het is echter 
ook mogelijk ze tijdafhankelijk te laten zijn. De benodigde modificatie is niet essentieel voor de 
berekeningswijze. 
De onder d. genoemde specificaties van de EK staan bijv. in [1]. Daar IWDEPAK o.a. de torsiet
rillingen in de EK uitrekent, kan hieruit de energicdissipatie in de EK berekend worden met behulp 
van de fonnule op pag. 17 in [1]. Deze vrijkomende wannte kan tot een zeker niveau afgevoerd 
worden zonder dat dit tot opwarming van de EK lcidt. 
Wordt echter het kritische niveau overschreden. dan zal de EK opwarmen. Volgens pag. 16 in [1] 
leidt dit tot een verandering van de torsiestijtbeid van de EK. De opwanning bei"nvloedt daardoor 
de dynamica van het gehele systeem. Bij opwanning hebben we dus te maken met een tijdafhanke
lijke torsiestijfheid van de EK. Zoals hoven reeds is opgemerkt vergt het een modificatie van 
IWDEPAK om dit effect in rckening te kunnen brengen. Deze modificatie zou het mogelijk maken 
te berekenen hoe de EK opwarmt als er een onregelmatigheid in het systeem optreedt. We gaan 
hier in §3 verder op in. 



3. Engine Monitoring 

Door Centa Nederland is telefonisch de vraag gesteld of het mogelijk is de opwarming van de EK 
(of, wat op hetzelfde neerkomt, het verloop van de torsiestijfheid van de EK) te gebruiken voor 
'engine monitoring' (EM). Het idee achter EM is de temperatuur T van de EK continu te meten. 
Blijft T onder een zekere kritische waarde dan wordt geconcludeerd dat het systeem goed functio
neert. Warmt de EK echter op dan duidt dit op een defect. Uit het verloop van de opwarming als 
functie van de tijd zou men vetvolgens willen concluderen welk defect is opgetreden. Bij defect 
kan gedacht worden aan het uitvallen van motorzuiger of het afbreken van een schroefblad. 

Het is op voorhand niet mogelijk de vraag te beantwoorden of EM een reele mogelijkheid is op 
vissersschepen. Daatvoor zouden eerst een aantal simulaties gedaan moeten worden met IWDEPAK 
nadat de genoemde modificaties zijn aangebracht. Bijvoorbeeld, men laat het programma rekenen 
aan een situatie zonder problemen. Na enige tijd zet men in het programma plotseling de gaskracht 
op een van de zuigers op nul, daarmee simulerend dat deze zuiger is uitgevallen. Dit defect zal 
extra torsietrillingen veroorzaken en waarschijnlijk leiden tot opwarming van de EK. Het patroon 
van de opwarming wordt door IWDEP AK berekend. Bij een tweede simulatie grijpt men niet in op 
een gaskracht op de zuiger, maar verandert men bijv. plotseling de schroefbelasting, daarmee 
simulerend dat er een schroefblad is afgevallen. Het patroon van opwarming van de EK wordt ook 
nu berekend en geregistreerd. Als de opwarmingspatronen bij beide simulaties significant verschil
len, geeft dit aan dat EM op deze manier in deze situatie zinvol is. Indien de patronen sterk 
overeenkomen moet EM niet zinvol geacht worden. 



4. Samenvatting en conclusies 

a. IWDEPAK kan de torsietrillingen in het voortstuwingssysteem van vissersschepen berekenen. 

b. Na enige modificatie kan IWDEPAK de (eventuele) opwanning van de EK berekenen. 

c. Met IWDEPAK zijn vervolgens simulatieruns te draaien waarbij nagegaan wordt hoe de EK 
opwannt als functie van de tijd bij speciale defecten zoals het uitvallen van een zuiger of het 
afbreken van een schroefblad. 

d. Als de opwanningspatronen onder c. karakteristiek blijken te zijn voor de betreffende defecten, 
is EM zinvol. 

e. De vanuit Centa Nederland B.V. gestelde vragen zijn nog veel te weinig concreet, om een 
schatting te kunnen maken van de eventue1e kosten van het modificeren en runnen van IWDE
PAK. Hiervoor zijn nadere besprekingen nodig. 
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