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Onderzoek na.a.r de oorzaak van draadbreuk die kan optreden door de passage van een 'Staf
ettendiise' (estafette spuitje) door de schering- of kettingdraden van een weefgetouw. 

1. Projectomschrijving 

1.1. Probleem 

Bij de passage van zgn. 'Stafettendiise' door schering-weefgarens treedt een enkele maal breuk 
op van het garen, waardoor het weefproces tot stilstand komt. Er is verschil geconstateerd in 
de mate van uitval tussen twee typen spuitjes, die geometrisch enigszins van elkaar verschillen. 
Het thans gang bare spuitje (S.l) heeft, onder bepaalu':l omstandigheden, meer uitval dan het 
andere (S.2) (zie Fig. 1). De gestelde vragen zijn: 

- Wat is hiervan de oorzaak? 

- Is aan te geven waarom, en onder welke omstandigheden, een zekere geometrie beter is 
dan een andere? 

1.2. Systeembeschrijving 

We bespreken hier aileen die details van het weefproces die voor onze verdere beschouwingen 
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van belang zijn (zie Fig. 2). 

Het spuitje, met kop P, zit samen met de kam vast op de ladearm. Deze arm kan, aan
gedreven door een krukas, roteren om het vaste punt 0. In 0 zijn aangegeven de vaste 
eenheidsvectoren E 11 (horizontaal) en Ez (verticaaJ.). De eenheidsvectoren e2 en ea bewegen 
met de arm mee. De hoek tussen e3 en E11 heet aL en is een voorgeschreven functie van de tijd 
t (aL = aL(t)). De schering- of kettingdraden CDt en CD2 bevinden zich hoven de ladeas. 
Het inslagpunt C wordt als een vast punt beschouwd en D1 en D2 stellen de schaftpunten 
voor. De kettingdraden bewegen beurtelings naar elkaar toe en van elkaar af. De hoek tussen 
C Dt en de horizontaal door C heet a 1 en is eveneens een voorgeschreven functie van de tijd 
(at= iit(t)). 

Op zeker tijdstip t = t, snijdt de ingaande baan van de spuitkop P de lijn CDt. Gedurende 
een bepaalde periode daarna wordt de draad (gedeeltelijk) meegenomen door de spuitkop. 
De draad kan hierbij, in de richting loodrecht op de draad, langs de spuitkop afglijden, maar 
het kan ook een enkele keer gebeuren dat de draad blijft hangen ('stick'). Als dit gebeurt, 
wordt de draad extra zwaar belast en kan er draadbreuk optreden; wij zullen hler speciaal 
deze oorzaak van draadbreuk onderzoeken. 

Zoals al gezegd in de probleemstelling zijn er twee typen spuitjes ((S.l) en (8.2), zie Fig. 1) 
beschlkbaar, welke echter in het vlak van Fig. 2, dus in het y- z-vlak, volledig gelijk zijn. De 
verschillen komen enkel tot uiting indien we kijken in de richting D1 C, d. w .z. in de doorsne
den loodrecht op de kettingdraad (we komen hler aan het eind van dit rapport nog op terug). 
We zullen daarom in het vervolg aileen de beweging van P loodrecht op de kettingdraad be
schouwen. 

In het nu volgende zullen we eerst de beweging van de spuitkop P en van de kettingdraad 
C D1 meer in detail beschrijven, vervolgens zullen we een vereenvoudigd model van de draad 
C Dt invoeren en tenslotte zullen we de bewegingsvergelijkingen voor de beweging van de 
draad t.o.v. de spuitkop afleiden. Na numerieke integratie van deze bewegingsvergelijkingen 
kunnen we dan enkele condusies omtrent de beweging van de draad langs de spuitkop trek
ken. We zullen ons hierbij speciaal concentreren op het wei of niet optreden van stick. 

2. Voorgeschreven bewegingen 

2.1. Beweging van de spuitkop P 

De (vaste) positie van P t.o.v. de ladearm geven we aan met 

(2.1) 

waarbij 

X&= 1.308* 10-2(m) j X3 = 0.2169(m). (2.2) 
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Met (zie Fig. 2) 

(2.3) 

vinden we voor de positie van P t.o.v. het vaste gestel 

(2.4) 

Hierbij is CXL = aL(t) voorgeschreven. De ladearm beweegt tussen twee uiterste standen: 

aL = av = 81.79° = 1.4275 rad , 

( op t = 0; de ka.m bevindt zich dan bij C) en 

aL = asr = 102.06 = 1. 7813 rad , 

(na een halve periode). 
Gedurende een volle peri ode loopt aL van av tot asT en weer terug tot av. Ervan uitgaande 
dat de ladeas n omwentelingen per seconde maakt (n ligt in de orde van 10), zou een mogelijke 
vorm van &L(t) zijn 

aL = iiL( t) = 12( av + asr) - 12( asr - av) cos (21rnt) . (2.5) 

De werkelijke voorstelling voor &L(t) moet worden afgelezen uit Fig. 3; hiervoor is in het 
programma een apart subroutine gemaakt (zie 5.2. Procedure i). 

2.2. Beweging van kettingdraad CD1 

Opt = 0 heeft CD1 een kleine voorhoek ( &1(0) > 0), beweegt daarna naar beneden toe tot 
zijn maximale uitslag 

at = alST = 37.5° = 0.6550 rad , (2.6) 

en daarna weer naar hoven. C D2 maakt precies de tegenovergestelde beweging. lets voor 
t = T = 1/n (dus na bijna een periode) kruisen de twee draden elkaar in a1 = 0. In de 
daarop volgende periode beweegt CD1 boven de horizontaal door C en CD2 eronder. Een 
volle peri ode van de beweging voor C D1 is dus tweemaal die van de ladeas. 

De relatie voor &1 ( t) is ongeveer gelijk aan 

at= &t(t) = alST sin(n1rt + ao), (2.7) 

met ao = 0.1309 (rad) (= 7.5°). Een meer precieze voorstelling moet worden afgelezen uit 
Fig. 4; ook hiervoor is een aparte procedure gemaakt (Procedure ii) uit §5.2). 

Laat Zu de afstand zijn van C tot de y-a.s en as de hoek tussen de lijn C Dt en de z-as, 
dan geldt voor de positie van C t.o.v. 0 (zie Fig. 2) 
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xc = (Zu tan as) E..,+ zuE.z , (2.8) 

waarbij 

Zu = 0.220(m); as = 0.1433(rad). (2.9) 

Voor de positie van een willekeurig punt Q op C D1, zodanig dat de afstand CQ = e, geldt 

(2.10) 

2.3. Beweging van P t.o.v. CD1 

We beschouwen de beweging van P t.o.v. CD1 onder de aanname dater nog geen interactie 
tussen Pen CD1 heeft plaatsgevonden (zie Fig. 5). 

Noem c = c(t) de loodrechte afstand van P tot de lijn CD1. Laat j een eenheidsvector 
zijn langs CD1 en keen eenheidsvector loodrecht op CD1 in het y- z-vlak, dan geldt (zie 
Fig. 5) 

6 = ((xp- xc), k), 

of met 

k = - sin a 1 E11 + cos a 1 E,. , 

en met (2.4) en (2.8) 

6 = ((xs cos aL +X& sin O:L- Zu tan a,) (-sin a1))+ 

+((xs sinaL- X6 cos aL- zu) (cos al)) = 

= xa sin (aL- a1)- xa cos (aL- al)-~ cos(a1 +a,). 
cos a, 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

Het tijdstip t,, waarop P de draad CD1 voor het eerst raakt en het punt Q, met coordinaat 
e,, op C D1 waar dat gebeurt, vinden we door te stellen 

(2.14) 

ofwel, met (2.4) en (2.10) en met aLi = aL(ti) en au= ih(ti), 

(2.15) 
X3 sin au - X6 COS aLi = Zu - ei sin ali • 
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Uit deze twee vergelijkingen zijn met numerieke middelen {i en ti te bepalen. Deze vergelij
kingen hebben nog een tweede oplossing {tu,{u}, zijnde het tijdstip (aan het einde van de 
peri ode) en de plaats waar P weer het doek verlaa.t. 

We wijzen er nogmaals op dat we hier alleen de beweging van Pen CD1 hebben beschreven 
zonder wisselwerking tussen de twee. De beweging van de draad CD1 o.i.v. het contact met 
P wordt in Hoofdstuk 4 beschreven. 

3. Modellering draad 

We modelleren de scheringdraad als een volkomen buigzame, onrekbare snaar met massa 
( massa per lengte-eenheid p) onder een voorspanning S0 • We nemen aan dat de snaar in de 
pun ten C en D is opgelegd en dat het punt Q van de snaar ( voorstellende het contactpunt 
met P) een zekere verplaatsing u = u(t) loodrecht op de snaar ondergaat. Hierbij zijn de 
afstanden CQ = L1 en DQ = L2 (zie Fig. S.a). We zullen Iaten zien hoe we dit systeem 
kunnen terugbrengen tot een lineair massa-veersysteem. 

Opmerking 
We zullen hier voor L1 en L2 vaste waa.rden kiezen, zoals die horen bij het punt van intreden 
van Pin het vlak van de kettingdraden. In feite veranderen L1 en L2 natuurlijk, omdat P 
ook in langsrichting langs CD beweegt. We zullen straks echter zien dat voor het wei of niet 
optreden van stick enkel de beginfase van de beweging van belang is. 

We nemen aan dat de verplaatsing u(t) veroorzaakt wordt door een kracht F = F(t) aan
grijpend in Q. We zoeken nu het verband tussen u en F; we nemen hierbij aan dat u klein 
blijft t.o.v. Lt en/of L2 • Voor de bepaling van dit verband moeten we de delen links van Q 
en rechts van Q vrijmaken, zoals getoond wordt in Fig. 6.b. Hierin zijn Rt en R2 afkomstig 
van F, dus 

(3.1) 

Voor de vrijgemaakte delen CQ en DQ volgen na toepassing van de momentenstelling om C 
resp. D (met ~Pt ~ uf Lt en <p2 ~ uf L2) 

(3.2) 

Afleiding van (9.2). 
We beschouwen de vrijgemaa.kte delen CQ en DQ even als starre staven, die vrij kunnen 
draaien om C resp. D. De "staaf" CQ heeft een massa m1 = pL1 en een massatraag
heidsmoment It = }mtLf = lPL~. Zoals aangegeven in Fig. 6.b. werken in Q op CQ 
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twee krachten, te weten de voorspankracht So en de kracht Rt afkomstig van F. Deze twee 
kra.chten samen hebben een moment M om C gelijk aan 

a.angezien <p1 < < 1 (cos <p1 ~ 1 ). Op grond hiervan geldt ook 

sin<p1 ~ <p1 ~ uf Lt ( << 1). 

De hoeksnelheid van CQ is dan 

( • d<pt) 
<pl = dt ' 

en zijn impulsmoment om C is 

zodat 

D I · 1 L2 · = t<pl = i p 1 u' 

D. 1 L: ·· =3P 1u. 

Gelijkstellen van M en b Ievert (3.2)1 ; (3.2)2 wordt op analoge wijze afgeleid. 

Uit: (3.2)1 I Lt + (3.2)2 I L2, volgt met (3.1) 

(3.3) 

Vergelijken we dit met de bewegingsvergelijking van het massa-veersysteem (massa m, veer
stijfheid c) 

mil+ cu = F, (3.4) 

dan vinden we volledige overeenkomst indien 

(3.5) 

Voor de eigenfrequentie w van het systeem volgt 

(3.6) 
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4. Bewegingsvergelijkingen 

4.1. Bewegingsmodel van kettingdraad t.o.v. spuitkop 

We gaan uit van de volgende uitgangspunten/a.annamen: 

i) We bekijken alleen de beweging van de kettingdra.ad C D1 en van P in de richting 
loodrecht op C D1 ( dus in de k-richting; zie Fig. 5). 

ii) We modelleren de kettingdra.ad tot het massa-veermodel van H.3. 

iii) We houden de eenheidsvector k tijdens de beweging vast; dit is een a.perte benadering, 
want de vector k beweegt met C D1 mee. Echter de extra. ( tra.agheids-) kra.chten die 
t.g.v. de beweging van k in rekening zouden moeten worden gebra.cht mogen klein 
verondersteld worden t.o.v. de overige krachttermen in de nog af te leiden bewe
gingsvergelijkingen. 

De beweging van de spuitkop in het i- k-vlak door 0 (dus loodrecht op de dra.ad CDt) is 
a.angegeven in Fig. 7. In dit vlak heeft de doorsnede van de spuitkop de rand r. De positie 
van de kop P t.o.v. 0 is gelijk a.an 

xp = b(t) k = [6(t) + ~ cos(at +a.,)] k, 
cos a., 

(4.1) 

met 6(t) volgens (2.13), wa.armee volgt 

b(t) = (xp,k) = xs sin(aL- at)- xa cos(aL- at). (4.2) 

Voor de snelheid V van de spuitkop vinden we da.n 

V = V(t) k = b(t) k = (&L- &1 ) [xa cos (aL- at)+ xe sin (aL- at)] k. (4.3) 

Voor de versnelling va.n Pin k-richting volgt 

(4.4) 

We onderscheiden nu de volgende drie fa.sen: 
i) 0 < t < ti: de kop is nog niet in contact met de dra.ad (6(t) < 0; zie Fig. 7.a; we bekijken 
deze situatie speciaal voor de benodigde nomenclatuur ). 
De vorm van de spuitkop (meer specifiek: van zijn doorsnede in het i- k-vlak) wordt geka
rakteriseerd door zijn randkromme r, gepara.meteriseerd door de booglengte s. De positie 
van een willekeurig punt Q op r wordt gegeven door de positievector X(s) t.o.v. 0, met 

X = X( s) = x( s) i + z( s) k . (4.5) 
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-------------------------

Voor de raakvector ten de normaalvector n gelden de relaties 

t = X'(s) =sin 1(s)i- cos 1(s)k, 
(4.6) 

n = cos 1'( 8) i + sin 1'( 8) k , 

met 

( ) x' ( s) ( ' = dds) • tan 1 s =- z'(s) , (4.7) 

Ret massapunt m, representerend de doorsnede van de draad, heeft t.o.v. 0 de positie 

Xm = ei + Zu cos et1 k =: ei+ dk, {d = ~cos(a1 +a.)), 
cos a. 

(4.8) 

Hierin wordt e, de afstand van de draad tot de as van de spuitkop, de excentriciteit van de 
draad genoemd; de waarde van deze parameter is nog willekeurig (random). 
De kop beweegt met snelheid V naar de draad toe; op tijdstip t = ti raakt de rand r de 
draad m. 

ii) t = ti: de spuitkop botst tegen de draad (zie Fig. 7.b). 

Stel de spuitkop raakt het massapunt m op t = ti in het punt s = Si van r. Zij verder 
li = 1( Si) en Di = n( Si)· Voor de botsing is de snelheid van m nul en heeft de kop een 
snelheid Vi= V(ti) k. We nemen aan dat de botsing onelastisch en glad is; dan geldt voor 
de snelheid van m direct na de botsing 

(4.9) 

m.b.v. (4.6)2 voor s = Si. Bedenk dat Vi de absolute snelheid van misdirect nat= tii deze 
is puur normaal gericht, maar dat geldt dan niet meer voor de relatieve snelheid t.o.v. r, 
welke wel degelijk een tangentiiHe component zal hebben. Ret punt m begint dus voor t ~ ti 
direct langs r te glijden. 

iii) t > t;: beweging van m langs de spuitkop f (zie Fig. 7.c). 

Laat de positie van mop r zijn gegeven doors= s(t), dan geldt voor de (absolute) snelheid 
van m 

v=St+Vk=(s-b cos1)t+(b sin1)n. (4.10) 

Voor de versnelling van m volgt met 

i = -~~:sn, (4.11) 

met 1\: = K( S) de kromming van f, 
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(4.12) 

4.2. Afleiding bewegingsvergelijkingen 

Het massapunt m wordt tegen r gedrukt door de veerkracht afkomstig van de veer tussen 
m en het vaste punt E (hierin is bet punt E de plaats waar m zich bevond v66r t = t,; dus 
XE = Xm ( volgens ( 4.8)) = ei + dk ). Deze veer is nu uitgerekt en de uitrekking is gelijk aan 
de afstand van m tot E. Laat u de vector zijn van E naar m, dan is ( zie Fig. 7 .c) 

u = X( s) - XE = ( x - e) i + ( z - d) k = 

= [-(z- d) cos 1 + (x- e) sin 'Y]t + [(z- d) sin 1 + (x- e) cos 1Jn. 

De veerkracht op m is gelijk aan 

F,::::: -cu. 

Verder werken op m nog de volgende twee krachten: 

- de normaalkracht 

N = N n , met N > 0 , 

(indien N gelijk aan nul wordt, komt m los van r); 

- de wrijvingskracht F "'' 
als m langs r in de positieve t-richting beweegt, d.w.z. als (m.b.v. (4.10)) 

(4.13) 

(4.14) 

( 4.15) 

((v-V),t)=s>O, (4.16) 

(bedenk dat o.g.v. (4.9) voor t = t, 8, = s(t,) > 0) dan geldt 

Fw = -f Nt, (4.17) 

(als 8 = 0 moet voldaan zijn aan de conditie IF wl < f N). 

Door toepassing van de Wet van Newton 

ma=F=F,+N+Fw, (4.18) 

volgen met het voorafgaande en ervan uitgaande dat N > 0 ens> 0 de bewegingsvergelij
kingen 
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m8 - mb cos 1 = c( z( s) - d) cos 1 - c( z( s) - e) sin 1 - f N , 

-mK.s2 + mb sin 1 = -c(z(s)- d) sin 1- c(x(s)- e) cos 1 + N . 
( 4.19) 

Dit zijn 2 vergelijkingen voor de twee onbekenden 8 = s(t) en N (x(s) en z(s) zijn bekende 
functies vans bij gegeven r en b = b(t) is voorgeschreven). Na eliminatie van N resteert een 
vergelijking voor de baanporameter 8 = s(t), 

m8 - m f td2 = [ mii( t) + c( z( s) - d)] (cos 1 - f sin 1) 

-c(~s)- e) (sin 7+ f cos 1). 

De hierbij hotende beginvoorwaarden zijn ( op t = t,) 

s(ti) = Si 1 en s('fi) = Vi COS "'/i 1 

waarbij de la&tste relatie v9lgt uit (4.10) met (v, t) (ti) = 0, i.o.m. (4.9). 

(4.20) 

(4.21) 

Bij gegeven z(s), z(s), I(S) en K(s) (d.w.z. bij gegeven r) kan bovenstaande vergelijking 
numeriek worden opgelost. Het kan dan gebeuren dat voor zekere t > t,, 

i) s-+ 0; dedraad kan dan vast blijven zitten aan de spuitkop ("sticken") en er is dan een 
grote kans op breken van de draad; 

ii) N -+ 0; de draad komt dan (momentaan?) los van de spuitkop, ondervindt dan dus 
geen hinder meer van de spuitkop en zal naar verwachting gewoon heel blijven. 

De derde mogelijkheid is natuurlijk dat zowel 8 als N groter dan nul blijven; ook dan gebeurt 
er niets drasti&ch en zal de draad heel blijven. 

We zullen dit in de volgende paragraaf verder uitwerken voor een cirkelvormige kop. 

4.3. Cirkelvormige spuitkop 

We gaan er in deze paragra.a.fvan uit dat de kop van de spuitkop (d.w.z. de doorsnede ervan 
in het i- k-vlak) de vorm heeft van een cirkel met straal R en middelpunt M (zie Fig. 8). 

Voor dit geval is s = R(J (t = es, n = er) en 

z(s) = b(t)- R + R cos tJ; x(s) = R sin tJ, 

1r 1 
1( s) = 2 - 6 , K( s) = R . (4.22) 

Hiervoor gaat (4.20) over in 
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mRO- mRjiJ2 = [mb(t) + cb1(t)] (sin 8- f cos 8) 

-cR[sin(8- 8;.) + f{l- cos(8- 8,)}], (4.23) 

wa.arin 

8;. = arcsin ( e/ R) , (4.24) 

en 

b1(t) = b(t)- b(t;.) = b(t)- [d + R(l- cos 8,)] = 6(t)- 6(t;.) . (4.25) 

Uit ( 4.19)2 volgt de volgende vergelijking voor N 

N = cR[l- cos(8- 8,)] + cb1(t) cos 8- mR;iJ2 + mb cos 8. (4.26) 

De hierbij horende beginvoorwaarden, geldend opt= ti, luiden (zie (4.21)) 

( 4.27) 

Bovenstaande vergelijkingen kunnen voor gegeven b(t) en voor willekeurige 8i E [o, J) opge
lost worden (numeriek). Dit zal in de volgencle paragraaf worden gedaan voor de specifieke 
dimensies van de spuitjes S.1 en S.2. 

We wijzen er nog eens op dat bovenstaande vergelijkingen aileen gelden zolang en iJ > 0 
Em N > 0; zodra een van beide nul wordt, moet het numerieke proces worden gestopt. 

5. N umerieke berekeningen 

5.1. Dimensionalisering tot een stelsel 

Aangezien de koppen van S.1 en S.2 inderdaad cirkelvormig zijn, beperken we ons voor onze 
berekeningen tot de resultaten van §4.3. Voor numerieke berekeningen is het nuttig om de 
vergelijkingen dimensieloos te maken; verder zullen we de 2°-orde differentiaalvergelijking 
( 4.23) schrijven als een stelsel van twee 1° -orde vergelijkingen. Hiertoe voeren we in de 
dimensieloze tijd 

(5.1) 

( dus i = 0 bij begin van beweging van m langs r) en verder schrijven we 
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b(t) = Rb(i), en N =eRN. (5.2) 

Bovendien definieren we 

~ A 1 · dx1 
Xt(t) = 8(t) ; x2(t) = - 8(t) = -A • 

w dt 
(5.3) 

Dit brengt ons tot het volgende dimensieloze stelsel 

2"" 
dx2 2 r· . d b(tJ] . di = Jx2 + bt(t) + di2 (sm Xt- f cos x1)+ 

(5.4) 

-sin(x1- 8i)- /{1- cos(x1- 9i)} 

met als beginvoorwaarden (zie (4.27)) 

(0) (J ( ) Yi . (J 
Xt = i , x2 0 = w R sm i • (5.5) 

Voor de dimensieloze normaalkracht volgt uit ( 4.26) 

(5.6) 

Voor expliciete berekeningen hebben we nog nodig 

i) een waarde voor f, 

ii) een relatie voor b(i); hiervoor hebben we naast b(t) ook waarden voor R (verschillend 
voor S.l en S.2) en voor c en m (zie §3) nodig. 

5.2. Programma 

Het stelsel (5.4)-(5.6) zal worden opgelost m.b.v. een Runge-Kutta procedure. Voor de op
lossing van dit stelsel is een stuk programmatuur geschreven, die naast de expliciete oplossing 
van (5.4)-(5.6) nog een aantal andere procedures bevat. Deze procedures, die mede noodza
kelijk zijn als voorbereidingen voor de oplossing van (5.4)-(5.6), zijn 

i) Procedure aL 

We gaan er hier van uit dat de functie &L(t) in een aantal (zeg: M; met M = 10 a. 20) punten 
expliciet gegeven is, dus 

(5.7) 
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met am gegeven (deze am's kunnen bijv. uit een gra.fi.ek afg~lezen worden). We zoeken dan 
een anaJytische benadering voor aL(t), zeg 

at= A(t) , (5.8) 

welke zo weinig mogelijk (en in ieder gevaJ minder dan een zekere gegeven nauwkeurigheids
maat) afwijkt van de gegeven reeks am(+-+ aL(t)). Hiervoor gebruiken we een Newton me
thode, d.w.z. we kiezen voor A(t) een zekere representatie, bijv. 

L 

A(t) = L A1 cos (l21rnt) , (5.9) 
l=O 

(n is het aantaJ cycli per seconde, bijv. n = 10) en we kiezen de A,'s dan zodanig dat 

M 

L [A(tm) - am]2 

m:=t 

minimaal is. Voor de specifieke krommen zoaJs gegeven in Fig. 3 (hierin hangt de kurkashoek 
a~e (in graden) samen met de tijd t volgens: t = a~e / (360 * n), terwijl O.L gerelateerd is aan 
de in Fig. 3 uitgezette relatieve hoek van het riet ( = <PR, in grad en) volgens O.L = ( ¢R -
130)11'/180)) kan echter al een Zf...>er goede benadering gevonden worden m.b.v. voorstellingen 
van de vorm (T = 1/n) 

Ao- At cos (;:) , 

A(t) = Ao +At , 

Ao - At cos ( ~ (T- t)) , T - ta 5 t 5 T . 
ta 

(5.10) 

Voor de 4 krommen uit Fig. 3 is steeds Ao = 1.6044 en At = 0.1769 en, voor i = 1, 2, 3 of 4, 

(5.11) 

met ( a~ea); achtereenvolgens 

(5.12) 

In Fig. 9 is A(t) uitgezet voor geval 1. 

ii) Procedure a1 

Deze procedure is vrijwel analoog aan de vorige. Hierbij is &t(t) in M punten gegeven door 

(5.13) 
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We proberen bier een analytische voorstelling B(t) voor &1(t) van de vorm 

L 

B(t) = L B1 sin [(2/ + 1) (1rnt + a 0 )J . (5.14) 
l=O 

Voor de kromme als gegeven in Fig. 4 wordt aJ een zeer goed representatie gegeven voor 
L = 2, met 

Bo = 0.687 , Bt = 0.0318 , a 0 = 0.1309 ( = 7 .5°) . (5.15) 

Het resultaat is getekend in Fig. 10. 

iii) Procedure 6, tit {i en w 
De functie o(t) beschrijft de beweging van de kop P t.o.v. de rechte lijn CDti t, en{, zijn 
het tijdstip en de coordinaat van het punt Q (dit is: de afstand CQ), waarvoor P voor het 
eerst de lijn CD1 raakt. MetaL -+ A(t) en a 1 -+ B(t) (A(t) en B(t) zoals berekend in de 
vorige procedures) geeft (2.13) (zie ook Fig. 11) 

met 

o(t) = xa sin (A(t)- B(t))- Xe cos (A(t)- B(t)) 

Zu 
--- ·cos(A(t)+a,), 

cos a. 

2 Zu 
X3 = 0.2169 j x6 = 1.308 * 10- j Z = -- = 0.2223 j 

cos a, 

a,= 0.1433. 

(5.16) 

(5.17) 

Het tijdstip van inval ti moet numeriek worden bepaald uit 6(ti) = R(l- cos fi;) {zie Fig. 7.b 
en 8) ( deze relatie is iets nauwkeuriger dan (2.14), omdat er hier wei rekening mee gehouden 
is dat de kop de draad niet in P voor het eerst raakt, maar op een afstand evan P af), of 

xa sin(Ai- B,)- x6 cos(Ai- Bi)- Z cos(Ai +a,)= R(1- cos6i) = 

= R[l- y'1- (e/R)2], 

(met A, = A(ti) en B, = B(t,)). 
Met 

(2.15.1) *cos ali+ (2.15.2) *sin au 

volgt voor {i 

14 
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In de uitdrukking (3.6) voor w kiezen we nu voor Lt en L2, 

met L = 0.160 (m). 
Met de keuzes 

So= 10-3(N), p = 10-6 (kg/m), 

volgt uit (3.6) 

54.77 

. .. 
iv) Procedure b(i), b(i) en b(i) 
Voor de dimensieloze tijde i geldt volgens (5.1) 

met w en t, zoals bepaald in de vorige procedures. 

(5.20) 

(5.21) 

(5.22) 

(5.23) 

Voor de dimensieloze positie b(i) van de kop P volgt met (4.2) en (5.2) (en met aL = 
A(t) = A(i) en a1 = B(t) = B(i)) 

b(i) = x3 sin C(i)- x6 cos C(i) , met C(i) = A(i)- B(i) , (5.24) 

en met :la = x3 / R en X6 = x6 / R. Hierbij moet de waarde van de straal R nog apart worden 
ingevoerd, aangezien deze voor de twee typen spuitjes verschillend is. Wij hebben genomen 

voor S.l. R = 0.5 * 10-3 
( m) , 

voor 8.2. 

Voor de snelheid V(i) van P vinden we (zie ook (4.3)) 

V(i) = b(i) = db(!) = 
dt 

= C(i) [xs cos C(i) + x6 sin C(i)] , 

(met C(i) = dC(i) / di), en voor de versnelling van P (zie ( 4.4)) 
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" d2b(i) .. 
b(i) = -A .. -= C(i) [.Xs cos C(i) + x6 sin C(i)] 

dt"' 

-[t(i)]2 [x3 sin C(i)- x6 cos C(i)] . (5.27) 

Indien er expliciete ana.lytische voorstellingen voor A(i) en B(i), en dus ook voor C(i), bekend 
zijn (uit de Procedures i) en ii)) worden deze gebruikt voor het bepa.len van de afgeleiden 
van C(i). 

v) Runge-.b.:utta procedure 
Dit is in feite de hoofdprocedure voor de oplossing van het stelsel (5.4)-(5.6). Het stelsel (5.4) 
wordt, onder de beginvoorwaarden (5.5), stapsgewijs opgelost met een Runge-Kutta methode 
van de vijfde orde. De optima.le stapgrootte wordt door deze procedure zelf berekend. Na 
oplossing van dit stelsel wordt de dimensieloze normaalkracht N berekend m.b.v. (5.6). 

Het numerieke proces wordt gestopt a.ls logische variabelen (i.e. 'true' of 'false') waar worden 
gevonden voor een van de geva.llen: 

i) N<O· 
- I 

ii) 
1!' (} = X1 ~ 2 - ie ; 

iii) fJ S 0 ~ X2 S 0 • 

Geva.l i) betekent dat m loskomt van de spuitkop, terwijl ii) bet eindpunt van de cirkelvorm 
van de spuitkop aangeeft. In geva.l iii) komt m tot rust t.o.v. de spuitkop; in dit geval treedt 
er dus 'stick' op. 

In het programma wordt ook de critische waarde van de beginhoek 8;, (= (8i)CI') berekend, 
waarvoor m blijft sticken. Dit wil dus zeggen dat voor 

(Ji > (8i)Cf' :de draad van de spuitkop afglijdt (en dus 
waarschijnlijk niet breekt ), terwijl voor 

0 s f}j < ( (Ji )Cf' : de draad blijft sticken (en er dus 
een kans is op draadbreuk). 

6. Conclusies en Discussie 

In het voorafgaande hebben wij beschreven en berekend: 

i) de beweging van de ladearm (<iL(t)) met daaraan vast verbonden de kam en het estaf
ettespuitje; hiermee kon dan tevens de beweging van de kop P van het spuitje worden 
beschreven; 
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ii) de beweging van de kettingdraad CDt(&1(t)); 

iii) de beweging van de spuitkop P t.o.v. de lijn CD1 (dus nog zonder interactie tussen de 
spuitkop en de kettingdraad; de draad CD1 blljft nog recht) (=> 6(t)); hieruit kunnen 
dan tevens het tijdstip en de plaats van inkomen van de spuitkop P in het doek van 
de kettingdraden worden berekend; 

iv) de beweging van de kettingdraad CD1 t.o.v. het spuitje indien er wel interactie tussen 
heiden 1s, volgens het massa-veermodel van §3 en voor een cirkelvormige spuitkop; 

v) de critische waarde (6i)cr van de beginhoek 6, (direct gerelateerd aan de excentriciteit 
e) waarvoor de draad blijft sticken. 

Uit onze numerieke resultaten blijkt dat, afhankelijk van de waarde vane,, 
of de draad van de spuitkop loskomt (N-. 0); 
Of de draad blijft sticken; 
( een derde mogelijkheid komt niet voor ). 

De waarde van de critische hoek (6i)cr is sterk afhankelijk van de gekozen waarde van /, 
maar wel altijd klein (hooguit 1 a 2 graden). Voor een zuiver cirkelvormige kop betekent dit 
in feite dat er op de rand van de ( doorsnede van de) spuitkop een stukje cirkelboog is aan te 
geven, lopen.d van fJ = 0 tot fJ = (Oi}cr, zodanig dat als het eerste contact tussen draad en 
spuitkop op deze cirkelboog valt er stick zal optreden. 

Vertalen wij dit nu eerst naar het spuitje S.l (zie Fig. 1) dan zien we dat het rechterdeel 
van de rand van S.l aan de kop zuiver de vorm van een cirkel heeft met een straal van 
R = 0.5 mm. Aangezien e direct samenhangt met o, volgens 

e = R sin fJi , (6.1) 

volgt hieruit ook een critische waarde voor de excentriciteit e met 

(6.2) 

aangezien (fJi)et' < 1. Dit wil dus zeggen dat, indien de draad zich op een afstand kleiner 
dan R(fJi)cr rechts van de as van de spuitkop bevindt, er stick zal optreden. In dat geval is 
er dus kans op d.raadbreuk. 

Op het eerste gezicht, analoog redenerend als in het vorige geval, zou het spuitje 8.2 (met 
R = 1.5 mm) leiden tot een driemaal zo grote waarde voor ecr als S.l. In onze redenering zou 
dit dus betekenen dat 8.2 tot een grotere mate van uitval door draadbreuk zou leiden dan 
S.l, in tegenstelling tot de waargenomen reductie. Bij een nadere inspectie van de rand van 
S.2 blijkt echter het volgende ( deze gegevens zijn afkomstig van de aan ons verstrekte figuren 
van S.2): de kop van 8.2 heeft een kromtestraal van 1.5 mm, maar de totale breedte van 
het spuitje is slechts 2.16 = 2 * 1.08 mm. Dit betekent dat het middelpunt van de cirkelkop 
op 0.42 mm links van de as van het spuitje moet liggen, maar dit heeft weer tot gevolg dat 
de cirkelboog de as niet meer loodrecht snijdt. Zoals aangegeven in Fig. 12 zit er tussen de 
loodlijn op de as en de raaklijn aan de cirkelboog in dat punt een kleine hoek, zeg 80 , met 
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(J 
0.42 

tan o = 
1

.
5 

;;;: 0.28 ::::::::} 90 = 15.6 R:: 16° , (6.3) 

(voor preciezere metingen van deze hoek zijn in feite meer nauwkeurige afmetingen van de 
werkelijke spuitkop nodig; voor onze nu volgende conclusies speelt de precieze waarde van fJo 
echter geen essentHHe rol). 

Hoewel het middeipunt van de cirkelrand van S.2 nu niet meer op de as van het spuitje 
ligt (zoaJs wei bij S.l het gevaJ was), kunnen we toch nog de resultaten van onze numerieke 
Jlerekeningen hler gebruiken. We moeten dan echter wei bedenken, dat nu fJ niet meer loopt 
vanaffJ = O, maar vanaffJ = fJo > 0. Indien 90 > (fJi)CI' vaJt de critische boog {0 :5 fJ, :5 (fJi)CI'} 
dus niet meer binnen de rand van de kop van S.2 en zaJ er dus in principe nooit stick optreden. 
Aangezien echter de kop van S.2 precies aan zijn top nog een klein afgerond stukje heeft, zou 
juist daar toch nog stick kunnen optreden. Omdat dit stukje echter zeer veel kleiner is dan 
het critische gebied bij S.l, zaJ bij S.2 minder stick, en dus ook minder draadbreuk, optreden 
dan bij S.l. 

De in dit rapport gepresenteerde analyse geeft in elk gevaJ wei een antwoord op de in de 
probleemstelling in §1.1 gestelde vraag waarom S.l meer uitvaJ geeft dan S.2. Daarnaast 
wordt de kinematica van de bewegingen van de ladeas, inc. kam en estafettespuitje, en van 
de kettingdraden op adequate wijze beschreven. Het door ons gehanteerde massa-veermodel 
voor de interactie van kettingdraad en spuitje geeft wei een eerste indruk van het krachtenspel 
tussen draad en spuitkop (in elk gevaJ voldoende voor een eerste antwoord op bovengenoemde 
vraag), maar is niet volledig geschikt voor een complete beschrijving van de dynamica van de 
kettingdraad. Zo kunnen bijvoorbeeld met dit model de resulterende krachten in de draad 
niet worden berekend. Voor een consistente dynamische beschrijving is essentieei een 3-
dimensionaaJ model nodig. 

De belangrijkste tekortkomingen van bet massa-veermodel zijn: 

1. Er wordt geen rekening gehouden met de beweging van P in de lengte-richting van de 
draad; door deze beweging veranderen o.a. de afstanden L1 en L2 (zie §3) en daardoor 
ook, volgens (3.6), de eigenfrequentie w van het massa-veersysteem. 

2. De wrijvingskracht F, op de draad is aJtijd tegengesteld gericht aan de relatieve sneiheid 
van de draad t.o.v. de spuitkop; in ons 2-dimensionaJe model uit §4 is echter alleen de 
beweging op de draad in rekening gebracht en is de grootte van de wrijving in deze 
richting gelijkgesteld aan f N. Echter de totaJe wrijvingskracht werkt voor een groot 
deei in langsrichting van de draad en deze to tale wrijving is in grootte gelijk aan f N. 
Wij kunnen dit effect in ons model in rekening brengen door een veel kleinere waarde 
voor f te nemen dan de actuele waarde van de wrijvingscoefficient tussen draad en 
spuitkop (i.e. 0.2 a 0.3) (hoeveel kleiner is echter niet predes bekend, en bovendien zaJ 
deze factor nog gedurende de beweging veranderen). 

Hoewel deze factoren een precieze kwantitatieve beschrijving beiemmeren, Iaten zij wei de 
hlervoor gegeven kwalitatieve formulering, incl. de daaruit getrokken conclusie, toe, waarmee 
in ieder gevaJ. aan de eerste doeleinden van dit project is voldaan. De reden hiervoor is gelegen 
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in het feit dat voor het wei of niet optreden van stick alleen het directe begin van de bewe
ging tussen kop en draad van belang is, terwijl de waarde van f alleen kwantitatieve invloed 
op (9i)w heeft, en niet op het wei of niet existeren van een (fJi)w > 0. Door bovenstaande 
factoren is het wei niet meer mogelijk om de kracht in de kettingdraad goed te berekenen. 

We concluderen dus met te stellen dat de hier gepresenteerde analyse wei voldoende was om 
een indicatie te geven waarom S.2 minder uitval geeft dan S.l, maar dat voor een goede, kwan
titatieve, beschrijving van het dynamische gedrag van de kettingdraad, inclusief de daarin 
optredende krachten, verder onderzoek nodig is. Dit onderzoek zal dan moeten worden ge
baseerd op een volledig drie- dimensionaal model van het systeem. 
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program weefbreuk(inp,uit); 
uses DOS; 
{$F+} 

{ ====================================================================== 
Dit programma bepaalt eerst m.b.v de kleinste kwadratenmethode 
waarden voor AO, A1, BO en B1 voor de functies A(t) en B(t). 
Vervolgens wordt m.b.v. staphalvering een benaderde waarde voor 
thetakritiek bepaald met een nauwkeurigheid eps. 
Tenslottte worden oplossingen getabelleerd voor verschillende 
beginwaarden theta en thetapunt, te beginnen bij thetakritiek. 

Invoerfile weef.inp met de 'materiaal'gegevens, de meetgegevens 
voor het 'fitten' van A(t) en B(t) en de gegevens voor het 
tabelleren. 
Voor de volgorde van invoer zie de bijgeleverde invoerfile. 

Uitvoerfile : weef.uit met gegevens over de berekeningen. 

Uitvoer naar scherm : tijdens het zoeken van thetakritiek wordt elke 
halveringsstap aangegeven. Ook het tabelleren wordt op het scherm gemeld. 

Gebruikte bibliotheekprocedures uit de TUEPLIB : 

ZEROINAB voor het bepalen van een nulpunt 
RK2 voor het oplossen van een tweede orde differentiaalvergelijking 
(zie ook bijgeleverde gebruikershandleidingen). 

======================================================================} 
const gamma = 0; {gamma e uit het tweede 'beeindigingscriterium' voor RK2} 

kmax = 200; {bovengrens voor aantal aanroepen RK2} 

type rfunclr 
rfunc3rrr 
arrayldr 

= function(x:real) : real; 
= function(xl,x2,x3:real) : real; 
=array [ 1 .. 25 J of real; 

var dummy,vO,vdO,omegaO,thetaO,theta01,theta02,theta0kr,bdO,Cti,ti, 
h,hd,td,thetad,thetadpunt,ae,re,eps,omega,ksi,pi,a,b,Ndak,t,tabs, 
a11,a12,a22,rl,r2,sO,sl,c,AO,Al,BO,B1,D, 
HT,ta,alfa0,n,x3,x6,Z,alfas,R,f 
i,j,k,m,fail,l,N1,tabn 
alfak,betak,tak,tbk 
hangen,grens 
uit,inp 
uurO,uurl,minO,minl,secO,secl,seclO,secll,jaar,maand,dag,dum 

function tijd(ul,m1,sl,sll,uO,m0,sO,s10 : word) : real; 
{ 

real; 
integer; 
arrayldr; 
boolean; 
text; 
word; 

deze procedure berekent in seconden het tijdsverschil van [ul,ml,sl,sll] 
en [uO,mO,sO,slO], met u: uren, m: minuten, s : seconden 

} 

en sl : hondersten van seconden. Met de turbo-pascal procedure gettime 
krijgt men in deze vorm de stand van de klok. 

begin if sll<slO then begin sll:=s11+100; s1:=sl-1 end; 
if sl<sO then begin sl:=s1+60; ml:=m1-1 end; 
if ml<mO then begin ml:=m1+60; ul:=ul-1 end; 
if ul<uO then ul:=u1+24; 
tijd:=((ul-u0)*60+(ml-m0))*60+sl-s0+{s11-s10)/100; 

end; 

function At{t:real) : real; 
begin 

if (ta<=t) and (t<=HT-ta) then At:=AO+Al 
else At:=A0-A1*cos(pi*t/ta) 

end; 



function Bt(t:real) : real; 
var arg : rea~; 
begin arg:=n*pi*t+alfaO; 

Bt:=BO*sin(arg)+Bl*sin(3*arg); 
end; 

procedure bdderiv(td:real; var bd,bdpunt,bddub:real); 
{procedure voor het berekenen van de waarden van bdak{td}, 

bdakaccent(td) en bdakdubbel(td). } 

var t,hulp,arg,Btt,Apunt,Bpunt,Cpunt,Adub,Bdub,Cdub,Ctd,cosctd,sinCtd 
begin t:=td/omega+ti; Btt:=Bt(t); Ctd:=At(t}-Btt; cosCtd:=cos(Ctd); 

sinCtd:=sin(Ctd); 
bd:=(x3*sinCtd-x6*cosCtd-Z*cos{Btt+alfas))/R-l+cos(theta0); 

arg:=n*pi*t+alfaO; 
if (ta<=t) and (t<=HT-ta) then Apunt:=O 

else Apunt:=Al*pi/ta*sin(pi*t/ta); 
Bpunt:=n*pi*(BO*cos(arg)+B1*3*cos(3*arg)); Cpunt:=(Apunt-Bpunt)/omega; 
bdpunt:=(Cpunt*(x3*cosCtd+x6*sinCtd)+Z/omega*Bpunt*sin(Btt+alfas))/R; 

(ta<=t) and (t<=HT-ta) then Adub:=O 
else Adub:=Al*sqr(pi/ta)*cos{pi*t/ta); 

Bdub:=-sqr(n*pi)*(BO*sin(arg)+Bl*9*sin{3*arg}); 
Cdub:=(Adub-Bdub)/sqr(omega); hulp:=Cdub*(x3*cosCtd+x6*sinCtd); 
bddub:=(hulp-sqr(Cpunt)*(x3*sinCtd-x6*cosCtd} 

real; 

+z/sqr(omega)*(Bdub*sin(Btt+alfas)+sqr(Bpunt)*cos(Btt+alfas)))/R; 
end; 

function g{td,thetad,thetadpunt:real) : real; 
var hulp,bd,bdpunt,bddub : real; 
begin 

bdderiv{td,bd,bdpunt,bddub); 
hulp:=f*sqr(thetadpunt)+(bddub+bd)*(sin(thetad)-f*cos(thetad)); 
g:=hulp-sin(thetad-theta0)-f*(l-cos(thetad-theta0)); 

end; 

function nd(td,thetad,thetadpunt:real) :real; 
var bd,dummy,bddub : real; 
begin bdderiv(td,bd,dummy,bddub); 

nd:=l-cos(thetad-thetaO)-sqr(thetadpunt)+ 
{bddub+bd)*cos(thetad) 

end; 

function deltal(t:real) : real; 
var Att,Btt,Ctt : real; 
begin Att:=At(t); Btt:=Bt(t); Ctt:=Att-Btt; 

deltal:=x3*sin(Ctt)-x6*cos(Ctt)-Z*cos(Btt+alfas}-R*(l-cos(theta0)); 
end; 

{$I weef.pro} { 'meenemen' van de procedures ZEROINAB en RK2 } 

{++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++} 

begin pi:=4*arctan(l}; 
gettime(uurO,minO,secO,seclO); getdate{jaar,maand,dag,dum); 
assign(uit, 'weef.uit'); rewrite(uit); { file met uitvoergegevens} 
writeln(uit,'Uitvoer van weefbreuk.pas, datum en tijd: ', 

dag:2,'-',maand:2,'-' ,jaar:4,' ',uur0:2,'u' ,min0:2); 
writeln(uit,'============================================================='); 
writeln(uit}; writeln(uit); 
assign(inp,'weef.inp'); reset(inp); { file met de invoergegevens} 
readln(inp,HT); readln(inp,ta); readln(inp,alfaO); readln(inp,n); 
readln(inp,x3); readln(inp,x6}; readln(inp,alfas); readln(inp,Z); 
readln(inp,R); readln(inp,f}; 



{ 

} 

{ 

} 

writeln(uit,'HT = ',HT:8:5,' 
n = ',n:5:2,' 

writeln(uit,'x6 = ',x6:8:5,' 
R = ',R:8:5,' 

ta = ',ta:S:S,' alfaO = ',alfa0:8:5, 
x3 = ',x3:8:5); 

alfas = ',alfas:8:5,' Z = ',Z:8:5, 
f = ',f:5:2); 

writeln(uit); 

Bepaling van AO en A1 m.b.v. kleinste kwadraten methode. 
AO en Al zodanig dat scm (k = 1 (1) N1} [ sqr(alfak- At(k)) ] 
minimaal is bij gegeven meetpunten (tk,alfak), k = 1 t/m Nl, met 

A{t) = AO + Al , t >= ta 
= AO - Al*cos(pi*t/ta) , 0 <= t < ta 

Op analoge manier wordt de functie 

B(t)=BO*sin(n*pi*t+alfa0)+Bl*sin(3*n*pi*t+alfa0) 

aangepast aan de meetpunten (tk,betak), k = 1 t/m Nl. 

readln(inp,N1); { aantal metingen van alfa k, resp. beta k} 
for k:=l to Nl do 
begin readln(inp,t,alfak[k]}; tak[k]:=tf.(360*n) end; 
for k:=l to Nl do 
begin readln{inp,t,betak[k]); tbk[k]:=t/(360*n) end; 
all:=Nl; al2:=0; a22:=0; rl:=O; r2:=0; 
for i: to Nl do 
begin a:=alfak[i]; t:=tak[i]; if t<=ta then c:=-cos(pi*tak[i]/ta) else c:=1; 

al2:=a12+c; a22:=a22+c*c; rl:=r1+a; r2:=r2+a*c; 
end; 
D:=all*a22-a12*a12; AD:=(rl*a22-r2*a12)/D; A1:=(r2*a11-r1*a12)/D; 

all:=O; al2:=0; a22:=0; r1:=0; r2:=0; 
for i:=l to Nl do 
begin sO:=sin(n*pi*tbk[i]+alfaO); sl:=sin(3*n*pi*tbk[i]+alfa0); b:=betak[i]; 

all:=all+sO*sO; al2:=a12+s0*sl; a22:=a22+sl*sl; rl:=r1+b*s0; r2:=r2+b*s1; 
end; 
D:=all*a22-a12*a12; BO:=(r1*a22-r2*al2)/D; B1:=(r2*all-rl*a12)/D; 

writeln{uit,'AO =',A0:7:4,' Al =',A1:7:4,' BO =',B0:7:4,' B1 =',B1:7:4); 
writeln(uit}; 
writeln{uit,' t A(t) B(t) delta(t)'); writeln(uit); 
theta0:=0; { om delta(t) m.b.v deltal(t) te tabelleren } 
for i:=O to 10 do 

writeln(uit,i/200:7:4,At(i/200):10:6,Bt(i/200):10:6, 
delta1(i/200):10:6); 

writeln(uit); gettime(uurl,minl,sec1,secll); 
writeln{uit,'tijd: ', 

tijd(uurl,min1,secl,secll,uurO,minO,secO,sec10) :5:2,' sec'); 
writeln(uit); 

h:=Se-3; hd:=S*h; 

a:=O; b:=0.04; 

eps:=1e-4; 
ae:=le-5; re:=le-5; 

{ hd lengte integratieinterval voor RK2 
h initiele stapgrootte } 

{ [a,b] interval waarbinnen nulpunt ti van 
delta1(t) gezocht wordt } 

{ eps nauwkeurigheid voor thetakritiek } 
{ absolute/relatieve tolerantie voor ZEROINAB en RK2 } 

bepaling van thetakritiek (tussen le-4 en 0.5) dmv staphalvering 

writeln('bepalen van thetakritiek'); 
j:=O; thetaOl:=le-4; theta02:=0.5; 
while (theta02-theta01) > eps do 
begin j:=j+l; gettime(uurO,minO,secO,seclO); 

write('stap ',j:2); 
theta0:=(theta02+theta01)/2; 
zeroinab(deltal,ti,a,b,ae,re,fail}; ( ti:=nulpunt van deltal(t) } 



{ 

} 

if fail<>O then 
begin writeln(uit,'nulpuntsbepaling mislukt'); close(uit); halt end; 

Cti:=At(ti)-Bt(ti); ksi:=Z*sin(At(ti)+alfas)-x3*cos(Cti)-x6*sin(Cti); 
omega:=54.77/sqrt(ksi*(0.16-ksi}}; 
bdderiv(O,dummy,vdO,dummy); 
td:=O; thetad:=thetaO; omegaO:=vdO*sin(thetaO}; thetadpunt:=omegaO; 

grens:=false; { thetad > pi/2-gamma } 
hangen:=false; { thetadpunt <le-4 } 
k:=O; { maximaal kmax keer RK2 met stapgrootte hd (beveiliging} } 

while (not hangen} and (not grens) and (k<=kmax} 
and (nd(td,thetad,thetadpunt}>O) do 

begin k:=k+l; 
RK2(g,td,thetad,thetadpunt,hd,h,ae,re,m); 
hangen:=(thetadpunt<l.Oe-04); grens:=(thetad>((pi/2}-garnma)); 

end; 
if hangen then thetaOl:=thetaO else theta02:=theta0; 
if k>kmax then 
begin writeln(uit); writeln(uit,'max. stap.=',k:4,' bereikt'); 

writeln(uit) • 
end; 
gettime(uurl,minl,secl,secll); 
writeln(' tijd: ', 

tijd(uurl,minl,sec1,sec11,uur0,min0,sec0,sec10) :5:2,' sec'); 
end; 

thetaOkr:=thetaO; 
writeln(uit,'thetakritiek = ',theta0kr:9:6); writeln(uit); 
writeln(uit,'tabellen voor verschillende startwaarden van' 

'theta en thetapunt'); 
writeln(uit); 

tabelleren van thetad e.d. voor verschillende startwaarden, te beginnen 
bij thetakritiek 

j:=O; writeln(uit); writeln; writeln('tabelleren van oplossingen'); 
readln(inp,tabn); { aantal tabellen} 
readln(inp,tabs); { stapgrootte voor de tabellen} 
while j<tabn do 
begin j:=j+1; write('tabel ',j:2); gettime(uurO,minO,secO,sec10); 

theta0:=theta0kr+(j-1)*tabs; 
zeroinab(delta1,ti,a,b,ae,re,fail); 
if fail<>O then 
begin writeln(uit,'nulpuntsbepaling mislukt'); close(uit); halt end; 

Cti:=At(ti)-Bt(ti); ksi:=Z*sin(At(ti)+alfas)-x3*cos(Cti)-x6*sin(Cti); 
omega:=54.77/sqrt(ksi*(0.16-ksi)); 
bdderiv(O,dummy,vdO,durnmy); 
writeln(uit,'thetaO = ',theta0:9:6, 

t i : 1 
1 t i: 9: 6 1 

1 Offiega = 1 
1 Omega: 10: 6 t 1 VdO = 1 

t VdO: 10: 6) i 
writeln(uit); 
writeln(uit,' ':2, 't',' ':9, 'theta',' ':5, 'thetapunt',' ':5, 'Ndak'); 
writeln(uit); 
td:=O; thetad:=thetaO; 
omegaO:=vdO*sin(thetaO); thetadpunt:=omegaO; 
Ndak:=nd(td,thetad,thetadpunt); 
writeln(uit,td/omega:9:6,' ',thetad:9:6,' ',omega*thetadpunt:13,' ' 

Ndak: 13); 
hangen:=false; grens:=false; k:=O; 
while (not grens) and (not hangen} and (k <= kmax) and (Ndak >= 0) do 
begin k:=k+l; 

RK2(g,td,thetad,thetadpunt,hd,h,ae,re,m); 
Ndak:=nd(td,thetad,thetadpunt); grens:=thetad > pi/2-gamma; 
hangen:=(thetadpunt < le-4); 



.. . . 
if ({k mod 10)=0) then 
begin write(uit,td/ornega:9:6,' ',thetad:9:6,' ',ornega*thetadpunt:l3, 

I ',Ndak:13}; 
if rn<>O then write(uit,' *** rn = ',rn:3,' ***') else writeln{uit); 

end; 
end; 
if k>krnax then 
begin writeln(uit);writeln(uit,'rnax. stap.=',i:4,' bereikt'); 

writeln{uit); 
end else 
begin write{uit,td/omega:9:6,' ',thetad:9:6,' ',omega*thetadpunt:13,' ' 

Ndak: 13); 
gettirne(uurl,rninl,secl,secll); 
writeln(' tijd: ', 

tijd(uurl,minl,secl,secll,uurO,minO,secO,seclO}:S:2,' sec'); 
writeln(uit,' tijd: 'I 

tijd(uurl,rninl,secl,secll,uurO,rninO,secO,seclO) :5:2,' sec'); 
end; 
write.J.n{uit); 

end; 
close{uit); 

end. 
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-15 0 

5 0.131 
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85 0.532 
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125 0.620 
145 0.654 
165 0.654 
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HT 
ta 
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n 
x3 
x6 
alfas 
z 
R 
f 
Nl : aantal metingen voor berekening van AO, A1, BO en B1 
tk*360*n en A(tk) 

tk*360*n en B{tk) 

aantal tabellen 
stapgrootte voor thetabegin voor de tabellen 
voor de j-de tabel geldt : thetabegin := thetakritiek+(j-l)*tabs 



Uitvoer van weefbreuk.pas, datum en tijd : 2-11-1992 12u32 
============================================================= 

HT = 0.10000 ta = 0.04000 alfaO = 0.13090 n = 10.00 x3 = 0.21690 
x6 = 0.01308 alfas = 0.14330 z = 0.22230 R = 0.00050 f = 0.10 

AO = 1.6004 A1 = 0.1776 BO = 0.6804 B1 = 0.0308 

t A(t) B(t) delta(t) 

0.0000 1. 422764 0.100615 -0.008709 
0.0050 1.436285 0.216702 -0.008890 
0.0100 1.474792 0.322916 -0.005751 
0.0150 1.532421 0.415380 0.000717 
0.0200 1.600399 0.491815 0.009355 
0.0250 1. 668376 0.551605 0.018437 
0.0300 1.726005 0.595530 0.026299 
0.0350 1.764512 0.625259 0.031730 
0.0400 1.778033 0.642709 0.034046 
0.0450 1.778033 0.649419 0.034407 
0.0500 1. 778033 0.646084 0.034227 

tijd : 0.77 sec 

thetakritiek = 0.027987 

tabellen voor verschillende startwaarden van theta en thetapunt 

thetaO = 0.027987 ti = 0.014535 omega = 760.112140 vdO = 4.001366 

t theta thetapunt Ndak 

0.000000 0.027987 8.511247E+01 3.146872E-01 
0.000329 0.054488 7.403008E+01 1.312279E+00 
0.000658 0.075875 5.547080E+01 2.327701E+00 
0.000987 0.090950 3.655705E+01 3.357886E+00 
0.001316 0.100309 2.108232E+01 4.402713E+00 
0.001644 0.105318 1.011913E+01 5.462908E+00 
0.001973 0.107401 3.110454E+00 6.538716E+00 
0.002204 0.107726 -1.120829E-01 7.300862E+00 tijd : 17.20 sec 

the taO = 0.037987 ti = 0.014535 omega = 760.111511 vdO = 4.001396 

t theta thetapunt Ndak 

0.000000 0.037987 1.155114E+02 3.040194E-01 
0.000329 0.074706 1.061901E+02 1.300846E+00 
0.000658 0.107531 9.399605E+01 2.312237E+00 
0.000987 0.137563 9.114247E+01 3.330891E+00 
0.001316 0.169828 1.098313E+02 4.347294E+00 
0.001644 0.214060 1.678273E+02 5.331947E+00 
0.001973 0.288268 3.005320E+02 6.177088E+00 
0.002302 0.428266 5.870153E+02 6.456994E+00 
0.002631 0.710138 1.205785E+03 4.360290E+00 
0.002829 1.009409 1.876229E+03 -6.235383E-01 tijd : 21.42 sec 

thetaO = 0.047987 ti = 0.014535 omega = 760.110691 vdO = 4.001436 

t theta thetapunt Ndak 

0.000000 0.047987 1.458996E+02 2.901242E-01 
0.000329 0.094932 1.384040E+02 1.285373E+00 
0.000658 0.139224 1.326585E+02 2.289704E+00 
0.000987 0.184278 1.460054E+02 3.287475E+00 



. ' 
0.001316 0.239583 1.991460E+02 4.246474E+00 
0.001644 0.323312 3.267091E+02 5.059031E+00 
0.001973 0.470170 5.998693E+02 5.325240E+00 
0.002302 0.750067 1.171366E+03 3.474146E+00 
0.002500 1.036392 1.771880E+03 -7.381323E-01 tijd : 19.06 sec 

thetaO = 0.057987 ti = 0.014536 omega = 760.109680 vdO = 4.001484 

t theta thetapunt Ndak 

0.000000 0.057987 1. 762740E+02 2.730067E-01 
0.000329 0.115164 1.706685E+02 1.265843E+00 
0.000658 0.170953 1.714494E+02 2.260056E+00 
0.000987 0.231088 2.011074E+02 3.227523E+00 
0.001316 0.309535 2.888516E+02 4.100044E+00 
0.001644 0.432899 4.859382E+02 4.644898E+00 
0.001973 0.652243 8.968107E+02 4.003599E+00 
0.002269 1.013382 1.616740E+03 -1.017596E-01 tijd 17.46 sec 



TUE-RC 74095 

2. Beschrijvingen. 

2 .1. ZEROINAB 

inf PP-3.10. 

blz. 5 

2.2.1. Korte functiebeschrijving. 

De procedure ZEROINAB bepaalt een nulpunt van een functie f binnen 

een gegeven interval [a,b]. De eindpunten a en b moeten zodanig 

zijn dat f(a) en f{b) niet beide positief of beide negatief zijn. 

2.1.2. Procedure heading. 

PROCEDURE ZEROINAB(FUNCTION F(X:REAL):REAL; 

VAR. X:REAL; 

A, B, AE, RE:REAL; 

VAR. FAIL:INTEGER); 

2.1.3. Formele parameters. 

F REAL FUNCTION welke de functie f beschrijft. 

X 

A, B 

AE,RE 

FAIL 

uitvoerparameter, die na afloop als FAIL • 0 de 

waarde van het nulpunt bevat. In het andere 

geval is X onbepaald. 

bevatten de grenzen van het interval waarbinnen 

een nulpunt van f wordt gezocht (A > B is toe- ' 

gestaan). 

bevatten, respectievelijk, de absolute en rela

tieve tolerantie voor het bepalen van een nul

punt. 

uitvoerparameter. 

FAIL = 0: er is een nulpunt gevonden. 

FAIL = 1: F(A) en F(B) hebben bij aanvang het

zelfde teken; er is geen nulpunt be

paa1d. 
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2.1.4. Toelichting. 

inf PP-3.10. 

blz. 6 

De procedure ZEROINAB bepaalt, indien mogelijk, een nulpunt van 

een reele functie f. Hiervoor is een interval [a,b] vereist, waar

bij f(a) en f(b) een verschillend teken hebben. Indien f een 

continue functie is dan impliceert dit namelijk dat er een 

x E [a,b] bestaat met f(x) = 0. 

Het proces werkt iteratief. Aan het einde van een iteratieslag 

hebben de lokale variabelen ~~ ~ en bk zodanige waarden dat 

geldt: 

1. het interval [~, bkl is bevat in en kleiner dan het vorige 

interval [~_1 , bk-l] 
2. van de waarden f(~) en f{bk) is er een positief en een nega

tief 

3. ~ ligt in [~, bk] en is op grond van de tot dusver gedane 

berekeningen de meest acceptabele benadering voor een nulpunt 

van f in [~, bk]. 

Het proces eindigt in een van de twee volgende situaties: 

a. lbk- ~~ ~ AE + RE * max{l~l, lbkl} 
b. f{~) = 0 (exact). 

In beide gevallen krijgt x de waarde ~· 

De gebruikte methode is een mixture van Regula Falsi en interval

halvering, waarbij zodanige verfijningen zijn aangebracht dat aan 

de punten 1.-3. wordt voldaan, terwij1 de rij {~} in de regel op 

meer dan lineaire wijze naar het uiteindelijke nulpunt convergeert. 

2.1.5. Nauwkeurigheid. 

Zij e de nauwkeurigheid waarmee we de functie f kunnen berekenen 

en zij a het exacte nu1punt van f, dat wil zeggen f(a) = 0. 

Dan, zoals blijkt uit figuur 1, wordt de maximaal haalbare nauw-

keurigheid voor een benadering van a gegeven door .lf'Ca>l (aan

nemende dat f'(a) bestaat en ongelijk is aan nul). 

Met de keuze voor de toleranties AE en RE dient de gebruiker, in

dien mogelijk, hiermee rekening te houden. 



.. .. . 
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blz. 7 
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2.3. RK2, RK2N 

inf PP-3.2.2. 

blz. 22 

2.3.1. Korte functiebescbriJving. 

E~nstaps expliciete Runge-Kutte-methode van orde vijf met varia

bele stapgrootte voor het oplossen van (stelsels) gewone tweede 

orde differentiaalvergelijkingen y" • f(x, y, y'), 

x ~(a, b), met begincondities y(a) • y en y'(a) • y'. 
a a 

2.3.2. Headings. 

PROCEDURE RK2 

(FUNCTION F(X, Y, DYDX:REAL):REAL; 

VAR X, Y, DYDX 

D 

VAR H 

AE,RE 

VAR M 

PROCEDURE RK2N 

(N 

FUNCTION F 

(X 

VARY, 

I 

VAR X 

VARY, DYDX 

D 

VAR H 

VARAE, RE 

VAR M 

:REAL; 

:REAL; 

:REAL; 

:REAL; 

:INTEGER); 

:INTEGER; 

:REAL; 

DYDX: ARRAYlDR; 

:INTEGER):REAL; 

:REAL; 

:ARRAYlDR; 

:REAL; 

:REAL; 

:ARRAYlDR; 

:INTEGER);. 

2.3.3. Formele parameters. 

N 

F 

X 

dimensie n van bet stelae!. 

real function, welke bet recbterlid f, res

pectievelijk de i-de component van bet rech

terlid f bescbrijft. 

de onafbankelijke variabele x. 

Entry: de beginwaarde a van bet integratie

interval. 

Exit: de eindwaarde b • a + d van het inte-

gratie-interval. 
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de afhankelijke variabele Y• In de n-dimen

sionale versie een array van afmeting 

[1· .n]. 
Entry: de beginwaarde y • 

a 
Exit: de berekende benadering voor de oplos-

sing in b. 

de afgeleide van de afhankelijke variabe1e: 

y'. 

In de n-dimensionale versie een array van 

afmeting [1 •• n]. 

Entry: de beginwaarde y'. 
a 

Exit: de berekende benadering voor de afge-

leide van de oplosssing in b. 

de lengte van het integratie-interval is ldl. 

stapgrootte. 

Entry: als schatting voor de optimale stap

grootte bij de mcegegeven toleranties ae en 

re aan het begin van het integratie-interval 

wordt genomen sign(d)*\h\· Met name bij 

doorintegreren is de exit-waarde van de 

vorige aanroep automatisch een goede entry

waarde. Neem bij eerste aanroep van de pro

cedure een fractie van d, bijvoorbeeld d/4. 

Exit: de optimale stapgrootte bij de meege

geven toleranties ae en re aan het einde van 

het integratie-interval. 

in de n-dimensionale versie arrays van afme

ting [t •. n]. 

In de regel zullen deze invoerparameters 

ervoor zorgen dat, per component en zowel 

voor de oplossing als voor zijn afgeleide, 

of een absolute nauwkeurigheid ae (ae[i]) of 
een relatieve nauwkeurigheid re (re[!J) be

relkt wordt. Zie Methode en toepassing 

(2.2.4. en 2.3.4.). 
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M Exit: bet aantal keren dat zelfs met de 

minimale stapgrootte die is toegelaten 

hmi :• min (ae[i] + ldl * re(i)) 
n l<i<n 

de ge~iste lokale nauwkeurigheid niet kon 

worden bereikt. 

Opmerking. 

Het is toegestaan dat b < a, dus d < o. Als d < 0 dan wordt de 

differentiaalvergelijking in negatieve x-richting geintegreerd. 

Als d = 0 dan is de procedure-aanroep een dummy statement. 

2.3.4. Methode en toepassing. 

De procedures bepalen benaderingen voor de oplossing 41 en de 

afgeleide ~· van de oplossing van bet beginwaardeprobleem 

{

Yft = f(x, y, y'), x > a 

y(a) = y , y'(a) • y' 
a a 

in bet eindpunt b • a + d volgens dezelfde Runge-Kutta-methoden 

als in de procedures RKl, RKlN uit 2.2. gebruikt worden voor 

eerste orde differentiaalvergelijkingen. 

Voor een uitvoerige beschrijving zie [sJ.-

Voorbeeld. 

Het beginwaardeprobleem 

{

y" = -2 (y + xy'), X ) 0 

y(O) = l, y'(O} = 0 
2 2 -x -x heeft de oplossing ~(x) • e , +'(x) ~ -2xe • 

Voor tolerantie ae, re = 10**(-6) wordt numerieke integratie 

uitgevoerd om benaderingen z, z' voor 41, ~· te verkrijgen in 

tabelpunten 0.2(0.2)1.0. 

VAR X, Z, DZDX, H 

I, M 

:REAL; 

:INTEGER; 

FUNCTION F(X, Y, DYDX:REAL):REAL; 

BEGIN 

F := -2*(Y+X*DYDX) 

END; {F} 
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BEGIN 

X := 0; Z :• 1; DZDX := 0; H := 0.2 

FOR I :• 1 TO 5 DO 

END 

RK2(F, X~ z, DZDX, 0.2, H, EXP(-6*LN(l0)), 

EXP(-6*LN(10)), M) 

Als benadering voor ''~'worden de volgende waarden voor z, z' 

berekend: 

X z(x) z' (x) hopt m . 
0.2 9.6078943610-1 -3.8431577510-1 6.310-2 0 

0.4 8.5214378210-1 -6.8171503010-1 7.510-2 0 

0.6 6.9767631810-1 -8.3721158910-1 7.310-2 0 

0.8 5.2729241710-1 -8.4366787610-1 4.610-2 0 

1.0 3.6787943610-1 -7.3575888110-1 5.810-2 0 

(De onderstreepte cijfers zijn na afronding correct.) 


