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Hoofdstuk 1 MElDING EN SAMENVATTING 

Dit is het verslag van een onderzoek naar stick-slip verschijnselen in de 8le

deaandrijving van een numeriek bestuurde draaibank. Deze opdracht werd uitge

voerd ter afronding van het vak "Analyse van gereedschapswerktuigen", onder 

begeleiding van ir.P.C. Mulders. 

De sledeaandrijving van een moderne numeriek bestuurde draaibank is ruwweg op

gebouwd uit de volgende componenten: 

- motor, meestal een gelijkstroommotor, soms een hydraulische motor 

- sledepartij 

- verplaatsingsopneme~ 

- tachometer 

- signaalversterkers 

y 
+0---.- -!o--

Sl.c.DE~ X 
VERG.TERKER MOTOR "PART.:,) - l-

• 
f 

TAC.HO ~ 

VER'PL. 

OPNEMER 

In het schema van fig 1.1 zijn twee regelkringen herkenbaar: 

1. de positieregeling zorgt ervoor dat de gewenste verplaatsing Y wordt gerea

liseerd in de verplaatsing X.van de slede 

2. de snelheidsterugkoppeling via de tachometer heeft tot doel het dynamisch 

gedrag van de positieregeling te verbeteren. Door snelheidsterugkoppeling 

wordt de demping van het regelsysteem aanmerkelijk verhoogd. 

De sledepartij bestaat uit een spindel die via een koppeling -en soms een ver

tragingskast- verbonden is met,ije motor, een spindelmoer·(meestal een kogel

omloopmoer) en de eigenlijke gereedschapsslede (fig 1.2). De gereedschapsslede 

rust via eengeleiding op het bed van de draaibank. Deze geleiding zorgt ervoor 

dat de slede volgenseen rechte lijn heen en weer kan bewegen terwijl aIle an-



1. koppeli,., 

2,6. spihdeHo<jers 

.3. spindel 

.f~ 1.2. 
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4. spinc:ielmoer 

5. 9(.r~eclsc:hQ pssl<l.de 

dere vrijheidsgraden worden onderdrukt. Sledegeleidingen treft men inyerschil

lende uitvoeringen aan: 

- hydrodynamische geleidingen: slede en bed worden gedeeltelijk gescheiden door 

een oliefilm die niet of nauwelijks onder druk staat. 

- hydrostatische geleidingen: slede en bed worden volledig door een oliefilm 

gescheiden die door een hogedrukpomp in stand wordt gehouden. 

- roller-de geleidingen waarbij slede en bed zijn gescheiden door rollichamen in 

kooien. 

Aan een sledeaandrijving wordt als eis gesteld dat de voorgeschreven waarden van 

snelheid en ~rplaatsing van de slede voldoende nauwkeurig gerealiseerd worden. 

Voldoende nauwkeurig betekent dat afwijkingen in gedraaide contouren die het ge

volg zijn van verschillen tussen voorgeschrevenen gerealiseerde waarden van snel

heid en verplaatsing binnen zekere grenzen moeten liggen. Deze eis laat zich ver

talen in eisen die gesteld moe ten worden aan het dynamisch gedrag van de slede

aandrijving. 

Wij hebben ons bezig gehouden met een aspect van b:et dynamisch gedrag van de sle

deaandrijving, namelijk stick-slip bewegingen van de slede. Stick-slip treedt 

vaak op bij hydrodynamisch gesmeerde geleidingen wanneer de snelheid van de slede 

klein is. 
Het verschijnsel wordt gekenmerkt door een periodiek stilstaan en glijden van de 

slede en wordt veroorzaakt door ongunstige wrijvingscondities. De snelle ope en

volging van stilstand en beweging heeft trillir-gen tot gevolg in de sledepartij. 

die het dynamisch gedrag van de sledeaandrijving en daardoor ook de bewerkings

nauwkeurigheid van de draaibank nadelig beinvloeden. 

In dit onderzoek is een eerste aanzet gegeven tot het beschrijven en verklaren 

van het fenomeen stick-slip, waarover in de literatuur weinig diepgaande be-



schouwingen te vinden zijn. 

Hiertoe wordt een eenvoudig model gemaakt van de combinatie spindel-slede-bed. 

Door nu in dit model verschillende wrijvingsm~en te verwerken kan worden na

gegaan onder welke voorwaarden stick-slip optreedt. Hierbij is gebruik gemaakt 

van een computerprogramma waarmee de responsie van dynamische systemen in het 

tijdadomein bepaald kan worden. 



Hoofdstuk 2 LITERATUURONDERZOEK 

g.1 llnleid.ing 

Alvorens zelf te beginnen met het maken van theoretische modellen van het 

stick-slip verschijnsel hebben we een beperkt literatuuronderzoek gedaan. 

De geraadpleegde 1iteratuur is voornamelijk aangereikt door !r.P.C., Mulders 

en Ing.W.D.G. Bosma. 
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In 1iteratuur over gereedschapswerktuigen is weinig informatie over stick-slip 

te vinden. In de meeste boeken wordt weI vermeld dat stick-slip het dynamisch 

gedrag van het werktuig nadelig beInvloed. Over de oorzaken van het verschijn

sel leest men zelden iets. De meest diepgaande beschouwing over stick-slip 

zijn we tegengekomen in '[1] • 

Hiema voIgt een lijst van geraadpleegde literatuur, plus per item een samen

vatting en een beschouwing op relevantie v.oor ons onderzoek. Dit laatste is 

opgenomen omdat een deel van de literatuur zeer veelbelovend leek doch na be

studering slechts te maken had met randverschijnselen van ons onderzoek. 

2.2 LiteratuurliJst (voor literatuurverwijzingen, zie bIz. 88) 

H.J.J. Kals "Dynamic stability in cutting" 

- KFP72KAL bsw -

19-05-1972 (.:...) 

P.C. Mulders "A modal study of a feeddrive for a nume-

J.A.J. Oesterling rically controlled lathe" 

- CIRP, 31-1-1982 -

J.A.J. Oosterling "Het dynamisch gedrag van het aandrijfsy

steem~van de gereedschapsslede van een NC 

werktuigmachine" 

H.J.J. Kals 

A.J. Hoogenboom 

A.J. Hoogenboom 

Manfred Weck 

Manfred Weck 

- WPT rapport 0510 -

"The influence of the carriage speed on the 

compliance of the tool-holder" 

- 'WT rapport 0227 -

"Some dynamic aspects of the coulomb friction 

combined with relative velocity" 

- 'WT rapport 0248 -

KWerkzeugmaschinen Band 2" 

- KFB78WEC -

"Werkzeugmaschinen Band 3" 

- KF.B78'WEC -

31-1-1982 

(3) 

juni-1981 

1971 

t-] 

[-] 

1978 

1978 



2.3.. Litera tuurbE!!!p1'O!king 

"Dynamic stability in cutting" 

H.J.J. Kals 

(XFtl' Behandeld wordt de ~-responsie ~ 

van een harmonisch aangestoten massa 

waarlangs een vlak met snelheid Vo be

weegt oat d.m.v.~ coulombse wrijving 

een kracht Ffr op de massa uitoefent. 

Het verschil met ons probleem is dat 

hier een exciterende kracht F~ wordt 

gebruikt als voorstelling van een 
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beitelkracht, terwijl stickslip van 

nature zelf-exciterend is. Aangezien de responsie (~) direct verband hQudt met 

Fl en ~ (~= ~o ,wo=~k/mi ) wantl~)~~(~), en bij ons F1.::O resp F1 = constant 

(dusw::O dus ~ =0 ) zijn de resultaten van dit onderzoek voor ons van geen nut. 

itA modal study of a feeddrive for a numerically controlled lathe" 

P.C. Mulders, J.A.J. Oosterling 

Dit artikel is een samenvatting van het hieronder behandelde afstudeerverslag 

van J.A.J. Oosterling. 

"Het dynamisch gedrag van het aandrijfsysteem van de gereedschapsslede van een 

NC werktuigmachine tt 

J.A.J. Oosterling 

Aan de hand van metingen 

aan delen van het aandrijf

systeem worden per deel 

eenvoudige modellen opge

steld, en per deel verge

leken met de werkelijkheici.., 

Er wordt echter slechts 

naar de W -responsie geke

ken, waarbij de relatief 

kleine demping verwaarloos

baar is. 

Er worden aIleen tors ie-

trillingen van de spindel 

sh:DE. 

'- -----

~,TlJl!.le ~AltlHeiol T9GHO 

~ - - - - - - - - - -! 

r-- - .. 
" : = Ooott. OO~ilR.\i~c. e.-.S(lIOI)WOE. c>eDi~\Tt;. . - ---' 

behandeld, terwijl wij geInteresseerd zijn in axiale trillingen van de spindel, 

daar de totale slapte van de sledeaandrijving voornamelijk voor rekening van 

de~iale s-pindelslapte komt .. (Zie [21 , bIz. 237 en verder) 
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Ret verslag blijft echter interessant als leidraad voor een algemeen model van 

de gehele aandrijving, en als ruggesteun voor de schatting van de data van onze 

(fic tieve) draai bank. 

"The influence of the carriage speed on the compliance of the tool-holder" 

R.J.J. Kals, A.J. Hoogenboom 

Dit rapport handelt over verplaatsingsmetingen aan een tenop~te van de slede 

viskeus gedempte beitel~ouder, waarbij de slede zelf ook weer viskeuze demping 

ondervindt ten opzichte van het bed, onder harmonische excitatie van de bei

telhouder. 

Dit onderwerp heeft weliswaar weinig met ons probleem te maken doch de gebruik

te data zouden nuttig kunnen zijn voor onze:8chatting. Daar er echter weinig 

data worden gegeven is het rapport vpor ons probleem niet relevant. 

"Some dynamiC aspects of the coulomb friction combined with relative velocity" 

A.J. Roogenboom 

Dit is een uitbreiding van de dissertatie van H.J.J. Kals, "Dynamic stability in 

,cutting" met een snelheidscomponent van Vo loodrecht op de excitatierichting. 

Ook hier wordt harmonisch ge-exciteerd, hetgeen niet van toepassing is op ons 

probleem. 

"Werkze;wnaschinen ]and 2, Konstruktion und Berechnung" 

Manfred Weck 

Hierin wordt het stick-slip verschijnsel kwalitatief verklaard. (blz. 109) 

Ret door ons gebruikte model van de slede-aandrijving (massa-veer systeem met 

wrijving) is hieruit afkamstig. Feitelijk staat het hele Neglin-model uit hoofd

stuk 3 hier beschreven, tot en met de beschrijvende DV. Met deze DV wordt echter 
~ 

niets gedaan. Dat doen wij in ons anderzoek. 

Verder worden er y-v curves gegeven (pag 111) die 'Ibruikbare data beva tten voor 

ans model. De gegeven jJ-v kromme voar de combinatie GG22~22 blijkt in het 

snelheidsgebieg van 0 tot 0.02 tm/~ goed te benaderen te zijn door de functie 

)1(1)=0.3(1- 0.~3). Dus y(~=o) = J'lo = 0.3 en ~ ()J =0) :: 0.03 [m/s1 ;: Vo • 

Op pagina 185 wordt de stijfheid van een al dan niet voorgespannen groefkogel

lager berekend. 

Op pagina' 211 wordt de kogelomloopmoer genoemd. Er wordt echter niet gerept 

over de s tij fheid. 

Conclusie: De J'I-~ kramme kurmen we goed gebruiken, en voor de rest is het in 

ieder'geval een richtlijn voor de modelvorming. 

n:werkzeue;maschinen ]and 3, Automatisierung und Steuerungstechnik ll 

Manfred Weck 

Interessant v~~r ans zijn voornamelijk de pagina's 231 tim 244. 
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Dit gedeelte handelt onder andere over deverdeling van de totale slapte over 

de individuele onderdelen van het slede-aandrijfsysteem. De spindelslapte in 

axiale riohting springt er uit. in de ongunstigste stand van de slede neemt de 

spindel 58% van de totale slapte voor zijn rekening. 

Handig voor ons is ook de flexibiliteit: Itot= 1~3 Umt/N] , of vel de totale 

stijfheid k=108 [N/m] (ongeveer). 

Over het algemeen is dit goed bruikbaar voor stijiheidsberekeningen. 



Hoofdstuk 3 - MODELVORMING 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk proberen we met analytisch gereedschap enig inzicht te krij

gen in het verschijnsel stick-slip. Het gaat hierbij om de volgende vragen: 

- Wanneer treedt stick-slip op? 
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-man men dit generaliseren tot een criterium voor het optreden van stick-slip? 

-Welke relatie is er tussen de frequentie van de trilling die het gevolg is van 

stick-slip en de eigenfrequentie van het systeem? 

- Hoe is het krachtenspel en het bewegingspatroon als gevolg van stick-slip? 

Riertoe wordt in ;.2 een eenvoudig model opgesteld van de slede~ing. 

In dit model worden vervolgens verschillende niet-lineaire wrijvingsmodellen 

geIntroduceerd, waaruit de systeembescbrijving voIgt in de vorm van een differen

tiaalvergelijking. AIleen bij het meest eenvoudige wrijvingsmodel blijkt het 

stick-slip-verschijnsel op bevredigende wijze bescbreven te kunnen worden. 

Ondanks deze beperking kunnen we toch tot de formulering van een stick-slip

criterium komen in ;.6. 

3.2 Model van de sledeaandr1jving 

Alvorens men het dynamisch gedrag van de slede wiskundig kan besahrijven, 

moet men eerst een model van de slede opstellen. hiervoor nemen we het eenvou

digst denkbare model: een een-massaveersysteem, zie fig. ;.2.1. 

fi~. 3 . .2.1. 

De slede wordt voorgesteld door een massa die met bepaalde wrijving beweegt 

over de vaste wereld, het bed van de draaibank. De axiale veerstijfheid van 

spindel, spindelmoer en spindellagers wordt voorgesteld door een veer met 

veerstijfheid k en ongespannen lengte nul. Het rechteruiteinde van de veer wordt 

met constante snelheid voortbewogen in positieve x-richting; x is de plaats

coordinaat van de slede m. Dit model is afkomstig uit lit [lJ ,bIz 128. 

AIleen een dergelijk eenvoudig systeemmodel maakt het mogelijk om met niet

lineaire wrijvingsmodellen tot oplossingen te komen. Om die reden is de in 

werkelijkheid altijd aanwezige demping in dit model niet meegenomen. 
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Zeals later zal blijken geven sammige wrijvingsmodellen aanleiding tot demping

achtige termen in de bewegingsvergelijking. Door het weglaten van de '~teriaal

demping" in het model komen de effecten van "wrijvingsdemping" in de resultaten 

duidelijk en ondubbelzinnig naar voren. Voor bovenstaand model zullen we nu 

de algemene bewegingsvergelijking afleiden. 

Er geldt: m.:! = Fv - Fw met Fv en Fw vol gens fig. :;.2.2. 

rx 
fw ....... 1-----; M I-r----t ....... fv 

""-----' 

V~~r Fv geldt: Fv = k.(Vg.~ - x) 

Terwijl voor Fw in het algemeen geldt: Fw = };4(:i:).m.g 

zodat de bewegingsvergelijking wordt: 

m.:f + k.x = k.vg.t - ",(:i).m.g (:;.2.1.) 

Deze differentiaalvergelijking moet vergezeld gaan van twee beginvoorwaarden, 

bijvoorbeeld: 

x(t=O) 

x(t=0) . 
= Xo 

In de volgende paragrafen wordt een drietal wrijvingsmodellen ;CA = fC. (x) 
opgesteld en de daarbij behorende bewegingsvergelijkingen worden opgelost, 

teneinde na te gaan of stick-slip optreedt. 

3.3 Uitgebreide Coulombse wrijving 

In het eenvoudigste niet-lineaire wrijvingsmodel, de Coulombse wrijving, is 

de wrijvingskracht tijdens beweging konstant van grootte en tegengesteld aan 

de bewegingsrichting: 

:i: ~ 0 

i = 0 : ~o(f' ~f'o 

(als i = i = 0 geldtFv = Fw dus "" _ F
y 

) 
m'<J-
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Dit model wordt uitgebreid door onderscheid te maken tussen een wrijvings

co~fficient bij stilstand en een wrijvingsco~fficient bij beweging, zie fig. 

3.3.1. 

~I~---------------

---------,1-1" .. 

De kinematische wrijvingsco~fficient)4b kan kleiner z~Jn dan de rustwrijvings

co~fficient,.4(o of eraan gelijk. In het laatste geval is het model gelijk aan 

de gewon& Coulombse wrijving. We zullen dit model "uitgebreide Coulombse 

wrijving" noemen. De wiskundige beschrijving ervan is als volgt: 

:i: It- 0 

. 
x = 0 

Bovenstaand model moet nu verwerkt worden in de bewegingsvergelijking (3.2.1.). 

Als beginvoorwaarden zullen we aannemen: 

x(t=O) = 0 

i:(t=O) = 0 

De slede staat dus voor t~ 0 stil, terwijl op t = 0 de aandrijfmotor de spindel 

een toerental geeft dat hoort bij een sledesnelheid ter grootte vg• 

Tevens geldt dat voor ~ 0 de veer ongespannen is. Op t ~ 0 begint het rechter 

veeruiteinde te bewegen met snelheid Vg. De Massa zal echter pas gaan bewegen 

als de veerkracht groter is geworden dan de rustwrijving. nus op het moment 

dat de Massa in beweging komt zal gelden: 



We gaan nu de bewegingsverge1ijking bestuderen vanaf het tijdstip tb tot 

op het moment dat de sne1heid voor het eerst van teken wieeelt. Voor de 

wrijvingsco~fficient kunnen we de kinematische wrijvingsco~fficient voor 

x> 0 invul1en in de bewegingsverge1ijking: 

Bet op1ossen van deze nv gaat eenvoudiger indien men een nieuwe tijdschaa1 

introduceert: 

.".?<, .... k·')(. ::: k.~·tf" + ()Ao~,,).m.~ 

Verder sChrijven we AlA- = )"ot"1, ~ 0 

Hiermee wordt (3.3.2.): 

De oplossing van de DV 1uidt: 

(a.~.b.) 

~ /If-L·t 
')(= Aco.s.wt-* + Bsjnwt~ + V,,·t, + -

v ",2-

met (4) .. vg , de eigenhoekfrequentie van het massaveersysteem. 

Invullen van de beginvoorwaatden op t*= 0 levert: 

Hiermee wordt de oplossing: 

?(.= _ (AP'i- Coc:,W t* + ~ sin w eM-' + Vtf t * .... w2. c..v) 
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Deze oplossing is geldig zolang x> O. In deze vorm geschreven is de oplossing 

slecht hanteerbaar. Daarom worden de beide sinus- en cosinue-termen gecombineerd 

tot een harmonische functie. 



beschouw nu de tunctie 

met C:;. .. A::: t::.P.:J >0 
(..02. 

f(t:.·) = I C COSWt f' 
VC2.+Dt.' VC'a+b-i. 

definieer nu: 'O",#,:II ,~ 
. yC-"'C)'L 

en D= ... ~::: ~">O 
"" 

er geld t (o)(,f' ;> 0 en :'111 c.p ,. 0 

dus O<Cf < i . 
dan ge1dt 

substitueerdit in (3.3.4) : 

VC.&"01.' :: V(-A)4 ... (:'I3)~ = VA2+Si :: (~~)'+(~t 

" ;;. V (A,x"'})' + (~"W); 

A"u·tj-
-- V (A,At'i-) 1 +CVta·w)l.' 

12 
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substitueer de gevonden uitdrukking voor r(t ) hierin: 

?(.~)= -t;.Vi;;;·,)1.+(V,.W)~' Cos(w~* .. 'f) + ~'J. + Vat" (3.3.5. ) 

(?:, ::,.6 .) 

, 
W:: V(P/A-''l)1 + (V.,·W)\. . cos(.":Vtt_q') 

met cp,. orct"" (~~(,) 
Ommat bovenstaande op1ossing aIleen geldt voor x>O) zijn we bijzonder geInte

resaeerd in het tijdstip waarop 1 nul'wordt: 

-&Vcb,M.·,.)2..(y~·w)7. sin (wl*"'q» + V, .0 

-v~·w 

V ....... ) 

+i~ 3.3.2... 

... 
Ui t fig. 3.3.2 bUjkt dat W t(,::ii + '2'f de eerate niet-triviale oplossing is 



van 

dus 

(3.3.9) 
... ii+2.'f 

tl.= w-

Het is nu belangrijk te weten hoe groot de veerkracht is op het tijstip te. 
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Uit de waarde van Fv(te*) kan men afleiden of stick-slip zal optreden of niet. 

indien -po.m.g(Fv(te+)( )l •• m.g dan zal stick-slip optreden omdat de veerkracht 

niet in staat is tegen de werking"8.n de wrijvingskracht in, de masea in beweging 

te zetten, niet in positieve x-richting en niet in negatieve x-richting. 

F'i= m-V(A#·'f)2.+(yB·~)i'·,o~(wc*-<p) + ,.«o·m*'} 

Fv (t"':f:~) :: tn- V·· .. ·· " CO~ ( 1C+<p) + ",uo' ""<f 
= -WI V ..... '. C05 'f + #1P,rn-<} 

= -WI ~ ~ .... ;+tb·h1·~ 
::: -h1 t,Mo-,MI.1<t + ,Mb'W!''t 

Fv( t =t~) = C. 2,Mb -I..lo) .ht.'} 

Nu geldt indien Yj,)O en )3b <. yo 

- jJo.m.g < (2};, - }).) .m.g < j'o.m.g 

. . 

Concluderend; Indien de kinematische wrijvingscoifficiint kleiner is dan de 

rustwrijvingscoifficiint en groter dan nul dan treedt stick-slip op. 

Men kan de periodieke stick-slip beweging goed vo1gen en verklaren uit het ver

loop van F in de tijd (fig. 3.3.3) w 
~ 
t 

I 
I 
I 
t 
I 

~~..b*.l~t_:. -- ----
, I 
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Tijdens de perioden van stilstand moet Fv = Fw aangroeien tot de tdrempelwaar

de I van jJo.m.g 

Het hiervoor behandelde Uitgebreide Coulombse wrijvingsmodel kent twee uiter

sten welke we nog niet bestudeerd hebben: 

'echte' Coulombse wrijving 

: wrijving tijdens beweging is nul; aIleen rustwrijving. 

1. }Jo=,):!Ia-)AJ'= 0 

Bewegingsverge1ijking (3.3.1) reduceert zich tot: 

- • 0 m.x + k.x = k.vg.t indien x> 0 

en de bewegingsverge1ijking voor verschoven tijdschaal wordt: 
... ¥r . 'flo 0 

m.x + k.x = k.vg.t ge1dig voor t > 0 en x) 0 (3.3.10) 

met t.of>= e- ~o·m'.:t 
/c. V,. 

De oplossing van (3.3.10) 1uidt 

Deze op1ossing ge1dt totdat x v~~r de eerate keer weer nul wordt 

Fv. k.(~.t*:')(.) :: k [v, (Cf"+ ..w~').) -x.] 

xll; .... et) :: v· ~ 

* it Op t = te geldt due Fv = Fw 
00 .... '11'\ 

Dan moet ook gelden x(t =te J = 0 (klopt ook) 
* Hieruit voIgt dat de bewegingsvergelijking blijft gelden voor elke t > 0 due 

voor elke t) Po.m.g • 
k.vg 

(I 00 
Er treedt geen stick-slip op: het traject van sticken, gekenmerkt door x = x = 0, 

is in dit geval ineengekrompen tot een punt. 
(} 

De massa voert een ongedempte trilling uit in x (fig. 3.3.4) 
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x. 
t 

O~----~t~b------------~~--------~~-----------+--i 

l 
o 

. +~ 3.3.4. 

2. JlIa = 0 ,.", bp = }Jo - »11 = )Jo » 

De veerkracht op t:te is precies gelijk aan de benodigde veerkracht am de massa 

een negatieve snelheid te geven. 

Om de massa echter werkelijk in beweging te krijgen moet gelden Fv(t=te){ -Pdm.g. 

De massa blijft derhalve stilliggen, hoewel het een randgeval is. 

Uit dit gegeven voIgt dat bij het uitgebreide Coulombse model de snelheid van de 

massa nooit negatief kan worJen, mits geldt dat: 

1. 0 ~ }II» ~ }>o 

2. x(t=O) = ~(t=O) :0 

Tenslotte schrijven we de uitdrukking voor de cyclustijd van de trilling op: 

'tw ~ 1. t L ... L"f L'" 1f:+2Cj' lC' f 2.ard-Qr} 
'bew = {.e- b = t:.e -(.6 - "'e :: -w = ¥.~ 

w 

I'"'f""I FvC be) - FV(Cb) __ 2·W1·i·A~ 
I Y"'!lt = -'-------k.v'J- k.v} 

De trillingstijd van de stickslip beweging wordt dan: 

+ 
w 



De frequentie\ van de trilling vinden we uit 

f = 'T'~J"\ 
Voor zuivere coulombse wrijving (A.Y = 0) ga.a.t dit over in 

= :: 
2lr -iN 

w - :. 
: de eigenfrequentie van het massa-veer -systeem. 

2n::. 

3.4 Gemengde smering 

17 

Het wrijvingsgedrag van twee lichamen; gescheiden door een oliefilm wordt meestal 

gekarakteriseerd door de zogenaamde Stribeck-kromme. (fig.3.4.1) 

I 
I 

fOEMEWGDE I VOl.L.CDIGe. 
flo SHE.~IW6 SM~/WG> 

f' '( 2>.4.1. 

In deze kromme zijn duidelijk twee gebieden te onderscheiden: 

a) De relatieve snelheid tussen beide lichamen is. kleiner dan de overgangssnel-

heid Vo ~<vo 
Dit is het gebied van de aemeng1e_s~e£ing: de smeerfilm wordt nog onderbro-

, 0 
ken door contacten tUBsen de beide lichamen. Met toenemende x neemt de smeer-

filmdikte toe en daarmee' het directe contactoppervlak af en zodoende neemt ook 

de wrijvingscoefficient af • 
• b) x> Vo Di t is het gebied van de volledige smering: door de verhoogde hy-

drodynamische pompwerking bij hogere snelheden worden de contactvlakken vol

ledig van elkaar gescheiden. De overgangssnelheid Vo is de laagste snelheid 
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waarbij volledige smering optreed t. Voor ~) v 0 neemt de, wrijvingscoefficient on

geveer lineair met de snelheid toe. als gevolg van de relatie 
C) 

Fw= y.m.g = 'C.A =, .~.A (1:" = schuifspanning in de vloeistof in (N/mxa2J) 

waarbij A het oppervlak van de smeerfilm is, h de smeerfilmdikte en ~ de vis

cositeit van de smeero1ie, welke aIle drie in eerste benadering constant zijn. 

(zie 3.5) 

De meeste hydrodynamische langsgeleidingen op draaibanken en freesbanken bevin

den zich in een toestand van gemengde smering. Dit vindtzijn oorzaak in de ge

ringe aanzetsnelheden van de gereedschapsleden, (aIleen schaafbanken zijn hier

op een uitzondering, hier treft men weI volledige smering aan) en de slechte 

hydrodynamische pompwerking van de geleidingen. 

Zeals we zullen aantonen bestaat er in het gebied van de gemengde smering kans 

op het optreden van het ongewenste stick-slip verschijnsel. Bij volledige sme

ring kan geen stickslip optreden (zie 3.5). 

In de nu volgende analyse zullen we stick-slip verschijnselen bestuderen bij 

gemengde smering. Hiertoe benaderen we de dalende tak van de Stribeck-kromme 

door een rechte lijn: 

i" = ~o - ~." ::.;tAo (l- ~) 
Vo Vo 

(~.t,.1.) 

Bij hantering van deze formule moeten we ervoor waken dat ~ niet te groat wordt; 

immers~mag niet te klein worden en vanzelfsprekend niet negatief. 

We beschouwen opnieuw het wrijvende massa-veer systeem met bewegingsvergelijking: 

m.x + k.x = k.vg.t - ~(:l).m.g 

Invullen van (3.4.1) levert~ 
00 ,.,. lit 

m.x - m.g.-.x + k.x = k.vg.t - m.g.po (3.4.2) 
Vo 

Opnieuw geldt dat de massa pas begint te bewegen als Fv = ,~m.g 
dus t _ u..m.g 

b - 'k .vg 
Ook hier introduceren we een nieuwe tijdschaal t~ zodanig dat t·= t - tb • 

De massa begint te bewegen op t· = O. 

t = ttl> + J;.m.g . vuld' (3 4 ... ) 
k ~nge ~n •• c. 

,Vg 
levert: 

""'" ., ;'{o. k k. L .. 
rn?(. - m'} Vo ')(.. + ')(:. V$ t: 

Po Noem voor het gemak m.g._ = b, dan wordt de bewegingsvergelijking: 
Vo 



WI - xk' 

beginvoorwaarden: x(t=O) = ~(t=O) = 0 
} 

*' 0 Deze J:1V is slechts geldig voor t ) 0 en x> o. 
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Wanneer we bewegingsvergelijking (3.4.3) nader beschouwen dan vertoont deze op

vallende gelijkenis met ~e differentiaalvergelijking die de beweging van een ge

dempt massa-veer systeem beschrijft. Het erige doch essenti~le verschil is dat 

de 'dempingsterm' in (3.4.3) negatief is. Wat moet men zich nu voorstellen bij 

een negatieve demping? Een dempingskracht is een kracht die de beweging van een 

massa tegenwerkt en in grootte evenredig is met de snelheid van de massa. Een 

'negatieve dempingskracht' moet een k~cht zijn die de trillende beweging van de 

massa versterkt en evenredig toeneemt met de snelheid. Geen dempingskracht dus, 

maar een soort 'ingebouwde excitatiekracht'. De oorzaak van deze excitatiekracht 

ligt in het feit dat de wrijvingskracht daalt met toenemende snelheid. De massa 

'voelt' deze afnemende wrijvingskrachtas een extra duwtje in de rug. Alvorens 

verdere uitspraken te doen zullen we eerst de bewegingsvergelijking oplossen. 

We kunnen dit doen met de algemene oplossingsstrategie voor tweede orde DV's. 

:moor in te voeren: Wo = Vki: (eigenfrequentie van het "assa-veer systeem) 

noem ~ = -:;0 'excitatieco~ffici~nt' 

In de gevallen die wij, bestwenn zal altijd gelden: -l<"~ ( 0 • 

Hiermee wordt (3.4.4): 

1 •• 
V:>o'L ')(,. io 

We beschouwen eerst de homogene DV: 

I .. 
(;i 'X.h + 

I) 

2. ~ • 
'K.I, .... X h :: 0 

Wo 

Neem ~ "t* = C.e. Ingevuld in (3.4.6) levert dit: 

(~.4.4.) 

(3.4.5".) 

C~A.6 .) 



* Particuliere oplossing: probeer x = a.t +'b , invullen in (3.4.5) 

:.S . a + c& .l:.1E- of- b .; V,,· ~ '* -c> a:: Va. , b =- "Va' :J 
~ ~ ~ J ~ 

')(. Lt*') = ')(h(~f) ... ?<p (t~) 

'X..£t-f ):: e.-~wot*( C, co~V.-iiWot* + c1 sin ~~~w,t*) ... V'!- Lf:tt-_ ~) 

wordt dit: 

invullen beginvoorwaarden: 

v~ ( l.. "\ 
C.2. = - 2.~ -1/ w 

20 
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Omdat Y (0 is de machtsterm van e in de laatste formule posi tief. De amplitude 

van het oscillerende deel van de oplossing wordt dUB steeds groter. Hleruit 

blijkt de exciterende werking van de wrijvingsk%acht. 

Men dient echter weI te bedenken dat bovenstaande oplossing slechts geldig is 

voor ~)O. Op het moment dat 1 = 0 zullen we moeten nagaan of sUck-slip optreedt. 

Dit is het geval als -}l •• m.g "Fv(x=<»( y .. m.g 

Hlertoe herschrijven we de oplossing in de volgende vorm: 

212.-1 
e-1w,t. 

: ,,~[ \ - V 1- ~ 1. • 

.. 
1(.= 

II 
Om na te gaan of stick-slip op zal treder2 moeten we dus oplossen x = 0; ingevuld 

in (3.4.7) levert dat: 

(~.li.8 ) 

Het analytisch oplossen van deze vergelijking is zeer moeilijk zoniet onmogelijk. 

Weliswaar is het redelijk eenvoudig de vergelijking numeriek op te lossen. Het .' 

nadeel van numerieke methoden in het algemeen is echter dat telkens slechts een 

oplossing voor een set waarden van de parameters wordt verkregen. 

Het gebruik van numerieke gereedschappen lijkt echter onvermijdelijk omdat met 

een vrij eenvoudig wrijvingsmodel al een onhanteerbaar stelsel vergelijkingen 

wordt verkregen. 

Het heeft echter in di t verband weinig zin om met numerieke methoden vergelij

king (3.4.8) te ga.an oplossen. Het is veel efficH~nter het gehele model in het 

tijdsdomein te simuleren op een analoge computer of met een digitaal simulatie

programma zeals CSMP. Het volgende hoofdstuk gaat hier uitgebreid op in. 

Eerst wordt in de volgende paragraaf nog een korte beschouwing gewijd aan de 

volledige smeringstoestand. 
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3.5 Volledige smering 

Zoals aangetoond in 3.4 geldt voor een hydrodynamische geleiding dat als ~ > Vo 

er een toestand van volledige smering optreedt. De wrijvingskracht is dan op

gebouwd uit de afschuifkrachten in de smeerfilm die de beide lichamen scheidt. 

Zie fig (:~.5.1). 

bewe3e...,d ,I i c.hctc-WI 

X ... 

Voor de wrijvingskracht op een klein oppervlak dA geldt dan: 
o 

dFw = 7:.dA = l't .~.dA 
Als de smeerfilmdikte overal constant is dan geldt: 

(;.5.1) 

waarbij A het oppervlak van ae smeerfilm is. 

Uit (;.5.1) kan men analoog aan het Coulombse model een wrijvingscoefficient 

herleides: 

Wanneer men (3.5.2) invult in de algemene bewegingsvergeIijking van het wrij

vende massa-veer systeem, dan voIgt: 
to • 

m.x + C.x + k.x :k.V1-0t 

Dit is de DV van een tweede orde gedempt massa-veer systeem. 

De dempingscoeffiecient is altijd positief. 

Wanneer de snelheid in het gebied van volledige smering bIijft zal dUB geen 

stick-slip optreden. AIle trillingen worden (onderkritisch) uitgedempt. 

Naast het nietoptreden van stick-sUp en het uitdempen van trillingen van an

dere oorzaak, zealsverspaningskrachten, heeft een volledige smeringstoestand 

nog een groot voordeel: doordat de loopvlakken volledig gescheiden zijn door 
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een smeerfilm is de slijtage van de loopvlakken nihil. Dergelijke gunstige con

dities hebben geleid tot een~rdere ontwikkeling en grotere toepassing van hy

drostatische lagers en geleidingen. Bij deze lagers en geleidingen wordt onaf

hankelijk van de snelheid tussende loopvlakken steeds door widdel van een hoge

drukoliepomp een volledige smeerfilm in stand gehouden. Het wrijvingsgedrag van 

een hydroB~tische geleiding is dan ook volledig viskeus t zie fig ;.5.! • 

·E~ 3.5.2. 

Een hydrostatisch lager zal dan ook nooit stick-slip vertonen omdat de rustwrij

ving nul is. Bovendien is de~ hydrosttJJtische d)liefilm dikker dan de hydrodynami

$che oliefilm t zodat de wrijvingskracht lager is en de demping in de richting 

loodrecht op de oliefilm'groter. 

Vanwege de uitstekende dynamische eigenschappen van hydrostatische lagers en ge

leidingen worden .ze vaak toegepast bij gereedschapswerktuigen wet hoge nauwkeu

righeid, bijvoorbeeld v~~r fijnmechanische techniek en fijnverspanen. 

Daar komt nog bij dat men door allerlei ingrepen in het hydraulisch cicuit een 

hydrostatisch lager, bijvoorbeeld een bx{dspillager van een draaibank, een zeer 

hoge s ti,j fheid kan geven. 
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3.6 Conclusies 

Uit de voorafgaande theoretische beschouwingen van wrijvingsmodellen en het op

treden van stick-slip kunnen we de volgende conclusies trekken: 

1. Stick~lip kan optreden als de wrijvingscoifficiint daalt met toenemende snel

heid. Als de wrijvingscoifficiint toeneemt met de snelheid dan worden trillin

gen door de wrijvingskracht uitgedempt en kan er geen stick-slip optreden. 

Een constante wrijvin~coifficiint (Coulombse wrijving) dempt geen~illingen, 

stick-slip treedt echter nog niet op. 

Samengevat: 

Excitatie van tril

lingen = stick-slip 

~ 
~------

Geen excitatie en 

geen demping van 

trillingen 

Demping van tril

lingen. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat er naast wrijving nog meer dempende krachten 

zijn: materiaaldemping en demping in verbindingen en dergelijke. 

2. Alleen met de resultaten van het uitgebreide Coulombse wrijvingsmodel kon 

stick-slip daadwerkelijk beschreven worden. Hat model van gemengde smering 

dat fysisch realistischer is strandde in te omvangrijke formules. 

Wil men aan de hand van een wrijvingsmodel dat uitgebreider is dan het Coulomb

se, voorspellingen doen met betrekking to het optreden van stickslip, dan is 

men aangewezen op digitale en analoge simulatiemethoden. 
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Hoofdtuk 4 ANALYSE MEr BEHULP VAN CSMP 

4.1 Inleidipg 

In hootdstuk 3 hebben we getracht stick-slip verschijnselen te beschrijven 

door het analytisch oplossen van beweg~ergelijkingen. Dit bleek nog net mo

gelijk voor een eenvoudig wrijvingsmodel. Bij een iets meer geavanceerd model 

strandden we echter in een omvangrijke tormulebrij. Desondanks heett di t "hand

werk" het inzicht in het fenomeen stick~lip aanmerkelijk vergroot. Vooral het 

krachtenspel tussen veerkracht en wrijvingskracht is al rekenend duidelijk 

naar voren gekomen. Met deze kennis in ons achterhoofd kunnen we nu de reken

machine inschakelen. 

Er zijn drie methoden om een diftere~tiaalvergelijking in het tijdsdomein op 

te lossen: 

1. simulatie op een analoge computer. 

2. het schrijven van een programma waarin een numerieke integra tie van de DV 

is verwerkt. 

3. gebruikroaken van een digitaal simulatieprogramma. 

We zullen de drie alternatieven kart toelichten en de voor- en nadelen tegen 

elkaar atwegen. 

Ad 1. 

Op een analoge computer wordt een DV opgelost door een netwerk te bouwen van 

electrische componenten (versterkers, weerstanden, condensators ens.) waarvan 

de wiskundige beschrijving de op te lassen DV vormt. 

Analoge computers zijn zeer geschikt voor niet al te ingewikkelde DV's. Door

da t de computer analoog rekent kan men op elk moment de waarde van parameters 

aanpassen, en bovendien treden er geen fouten door discretisering op. 
Nadelen zijn: 

- Programmeren is erg onoverzichtelijk, vooral vanwege het teit dat de DV ge

schaald moet worden naarde tijdconstanten van de electrische componenten. 

- De nauwkeurigheid is beperkt, vooral als de coitticienten van de DV in grootte 

sterk verschillen. 

- Niet-lineariteiten zoals bijvoorbeeld Coulombse wrijving geven aanleiding 

tot programmeerproblemen. 

- Het verkregen model is weinig tlexibel. 

- Het opsporen van touten is vaak niet eenvoudig. 

~ 
Het zelf schrijven van een programma in FORTRAN ot ALGOL biedt de mogelijkbeid 

de probleemaanpak geheel aan te passen aan de eisen van de gebruiker. De prijs 

hiervoor is echter een niet geringe p,oeveelheid tijd. Vooral het verzorgen van de 



in- en ui tvoer (grafisch) vergt veel ervaring. Een interactief programma, waar

bij het programma steeds de gebruiker om gegevens vraagt is nog meer werk. 

Een ander nadeel is dat een zelfgeschreven programma voor buitenstaanders moei

lijk te doorgronden is. 

Ad ,. 

Door de opkomst van de digitale simulatieprogrammats is de analoge computer 

enigszins op de achter~ond geraakt. 

Een voorbeeld van een digitale simulatietaal is CSMP (Continuous System Modeling 

Program). Het programma is speciaal geschreven voor het oplossen van$elsels 

DV's met gekozen randvoorwaarden. Het programma is in hoge mate gebruikersvrien

delijk: voor normaal gebruik is kennis van programmeertalen en numerieke inte

gratieprocedures niet vereist. Het programma vraagt de systeembeschrijving in 

de vorm van een differentiaalvergelijking of in de vorm van een blokschema 

zoals in de regeltechniek wordt gebru1kt. Uitvoer wordt gegeven in de vorm van 

tabellen of grafieken, waarvoor de grafische routina GINO wordt aangeroepen. 

Het werken met CSMP gaat erg snel en efficient bij niet te ingewikkelde proble

men. Nadelig is echter da t men er weinig notie van heeft water tfachter de s cher

men" van het programma plaats vindt. Fouten in de resul taten die het gevolg zijn 

van numerieke instabiliteit van de integratieroutine kunnen slechts ten koste van 

veel zoekwerk en inbraak in het basisprogramma (FORTRAN) verholpen worden. 

Conclusie 

In eerste instantie was het de bedoeling dat deze opdracht uitgevoerd zou worden 

met een analoge oomputer. Een eerste aanzet tot het maken van een sobakeling op 

de analoge computer is nog gemaakt, zie bijlage I. Al snel kwamen we tot de con

olusie dat CSMP meer mogelijkheden bood en nauwkeuriger resultaten zou leveren •. 

Daarom is verder gewerkt met CSMP. Een eigen geschreven programma zou te tijd

rovend zijn geweest en heeft niet veel voordelen boven CSMP. De problemen die 

we bij de beschrijving in CSMP zijn tegengekomen (voornamelijk te wijten aan 

numerieke instabiliteit en eindige stapgrootte) zouden we bij eenmlf ges~hre

ven p~ogramma ook hebben gehad. 
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4.2 Het eerate CSMP-programma 

Eerate goede prOgramma 

Di t programma. werd geschreven aan d! hand van de RC-informa. ties AG-19 (kort) (51 
en AG-44 (uitgebreid) (6l 

PR0I:3£ERSEl2 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
7UO 
800 
900 

toaD 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1!JOD 
19UO 
2000 

/I $AVECD 
II TEl( 
PUTI ~L 
t~CO~ .1=0, XOOTI=O 
CONST G=9.31 . 
PARA" K:rs,~=Ts,V=TS,MUO=TS,VO=TS 
iH'N ~ IW!IC 
XDI>OT=CFV-FW)/M 
F\I=I(·(y-:O 
Y=V*TPlf 
F,,=FCNSl.,/( )(I)·OT ,-HIS, FWS, FillS) 
FwB=MUQ*~*G*(1-A9S(XDOT)/vO) 
FWS=LI~IT{-FWMA~,FV,FWMAX) 

F "fill A lC =MUO *' !,'* G 
XDOT=INTGRL(JDJTI,XD,OT) 
X=INT6RLC X1,XDOT) 
IItETIolOD SI-'P 
TI~ER FI~TIM=1.5 , OUTDEL=1E-3,lELT=1E-3 
P IH PL T ), V, )( DO T 
END J 08 

Dit eerste programma bestaat grofweg uit twee delen. Een initieel (INITIAL) 

blok -regel 100 tim 600- "Wa t slechta eenmaal, en wel aan het begin van de 

executie, door de computer verwerkt wordt. Een Dyna.misch (DYNAMIC) blok 

-regel 600 tim 1900- dat bij iedere integraties~p opnieuw door de computer 

doorgewerkt wordt. 

In het initie]e blok worden opties gevraagd (beginnend met ~) en begincon

ditiea, parameters en constanten ingevoerd. 

iTEK betekent dat de resultaten geplot moeten worden via een grafische termi

nal en/of plotter i.p.v. numeriek uitgevoerd via een printer. 

~SAVECD betekent dat slechta gecompileerd wordt en niet geexecuteerd. 

Het INCON-statement heeft te maken met de eerate integratieloop: (x~ = ;. Lt"" c t)) 
!;,. 

i-de integratie-loop: ~t=J~tdt + ~('_I 

le integratie-loop. ~" J~~~: + ~. 
he) 
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Deze ~. moet evenals Xo bekend zijn voor de integra tie start. Deze waardetoe

kenning gebeurt via het INCON-statement. 

Evenals parameters kunnen de initiele condities vanaf de terminal ingevoerd 

worden door in het programma in plaats van de numerieke waarde tTSt te schrij

ven. (TS = Terminal Specification) 

Het tweede deel van het programma bestaat voor het grootste deel uit de beschrij

ving van de DV in CSMP-~l. Zo'n beschrijving komt in principe vrij gemakkelijk 

tot stand: Schrijf ~ hoogste afgeleide (bij ons ~ ) als functie van de lagere 

afgeleiden en de tijd. Dus voor ons ~ = f(~,x,t): (zie voor de DV 3.4.2) 
~ = (Fv-Fw)/m, waarbij Fy=k(y-x), met y=v~t en FlFFw(i) (wrijvingsmodel) (v:v,) 

Algemeen kan Fw voor drie gevallen uitgesplitst worden: 

x=O : Fw=FWS, ~>O: Fw=FWB, ~<.O:. Fw= -FWB. 

FWS: De wrijvingskracht op een stilstaande massa is gelijk aan de uitgeoefende 

kracht (FV) tot een maximum van de maximale statische wrijvingskracht (FWMAX), 

die uiteraard gelijk is aan)lo.m.g (MUO.M.G). 

FWB: In het eerste programmawerd als wrijvingsmodel een ~egatief-lineaire) ge

nadering van de stribeck-curve gebruikt (zie o.a. 2.3 -uit [~ -), vandaar 

de ui.teindelijke naam tNEGLIN' voor dit model. 
i Due FWJ3::MU0 .14. a-.( 1 - -). vo 

METHOD geeft aan welke integratie-methode gebruikt moet worden. 

FINTIM geeft c2 eindtijd van de integra tie aan (begintijd = 0 [s]) 

DELT is de absolute grootte van het integra tie-interval. 

OpTDEL is het plot/print-interval. 

PRTPLT geeft aan welke variabelen bewaard dienen te worden voor het plotten 

of printen. 

Resultaten 

Zo op het oog zag het er niet slecht uit. Vervelend was echter dat de grafieken 

(met name die van versnelling en krachten) er erg hoekig uitzagen. 

Slechts ten koste van hopen rekentijd kon 

geproduceerd worden, wat er dan nog redelijk uitziet. 

Toen we het integra tie-interval nog verder verkleinden werden de plaatjes slech

ter in plaats van nog beter. 

De reden voor deze moeilijkheden bleek te vinden in de relatieve fout van de 

integratie, als functie van~ ab~olute integratie-interval. 

Die relatieve fout was bij de door ons gebruikte integratie-intervallen erg 

groote Oplossing van dit probleem lag voor de hand: vergroting van het inte

gratie-interval en, om de nauwkeuringheid FINTIM/DELT = 103 te behouden, ver

groting van de karakteristieke tijd van het fenomeen. 

In feite dus schaling van het probleem in de tijd. 
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4.; AanE!ssing en uitbreiding van het pros;amma 

Sohaling van het probleem 

Sohaling van het probleem in de tijd gesohiedde onder het principe van gelijk

blijvend krachtenspel. De DV in zijn eenvoudigste vorm ziet er ale voIgt uit: 

AF == m:x, en heeft ale dimensie kraeht(CNl). 

De verschillende leden van de in deze vorm volledig uitgeschreven DV moeten dus 

onafhankelijk van de grootte van de schaalfactor, in grootte gelijk blijven. 

Ook conatantea zoals m en g, en dimensieloze getallen (natuurlijk!) zoals)Jo 

mogen niet beInvloed worden door de schaling. 

tt == sc.t (Meestal gebruikten wij sehaalfactor 100, dus sc == 100 ) 

De karakteristieke tijd van het fen~een is minstens verwant aan de eigenfre

quentie van het systeem'U)e' die dua een factor se kleiner moet worden. 

c.Je' == We/se :::4.>eeSO-l ==~k/ml.se-l .~(k/m).sc-2' • Dua(k'/m'):::~/m).se-2. 
Aangezien we m niet wilden veranderen blijft k: k'=k.sc-2 = k/sc2 

Vat zijn nu de implicaties voor de DV: 

(m.~) - (~o.m.l) + (k.x) = (k.vQ.t) - (~o.m.g) 
Vo ..J 

Met weglating van de niet te schalen grootheden wordt dit: 

(!) - (l/vo) + (k.x) = (k.vt.t) 

Het eerste lid bestaat slechts uit Ox : x'J:t 
o Voor het rechtse lid moet gelden: k.vt.t == k'.v1 '.t' == k.v~.t.se 

Met k' == k/sc2 en t' = se.t geert dit: v t ' = vt.sc. 

Voor~, die direct te re1ateren is aan v,ge1dt dan ook deze schaling, due 
0, 0 
x = x.se. 

Uit het tweede en derde 1i& van de DV volgtdan respectievelijk dat vo ' = vo.se 

en x". x.sc2• 

Daar y' = vt'.t' == v,.t.sc2 geldt dus ook voor y: y' = y.sc 2 

Ruisproblemen 

De oplossing voor het vorige probleem werd vervolmaakt door de schaling auto

matisch door het programma te laten doen. 

Direete terugschaling levert grote programmatechnische problemen op, zodat de 

teruggeschaalde variabelen x,x,y,t,Vt' en vorespectievelijk te vinden zijn onder 

de identifiers xetye,ye,te,v~e en voe. 

Het vo1gende probleem diende zich aan toen we een plaatje van de wrijvingskracht 

lieten tekenen. Die wisse1de willekeurig van teken terwijl de massa nog stil lag. 

Uit de numerieke output (zie volgende bladzijde) bleek dat de berekening van ~ 

ruisgevoe1ig was, zodat deze de waarde van de machinerout van de Burroughs 

kreeg. ~ geIntegreerd leverde een ~ ongelijk aan nul due in plaats van de veel 

lagere FWS, gelijk aan FV,werd FW gelij« aan -FWB, hetgeen de excitatie inleidde. 
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Dit probleem was redelijk eenvoudig op te lossen door ~ en ook ~ (die bleek 

ook ruisgevoelig) te filteren op ruis. 

Dat filteren gebeurde op de volgende Manier: 

gegeven: ~- = 0, eventueel met ruis. 

oplossing: vergelijk de abs?lute waarde van ~ met de ruisdrempel (a) en maak 

~ gelijk aan nul ala \%'1 '= a 

4900 
5000 
S100 
5200 
5300 
5400 
5500 
5600 
5700 

AXDOT=A8S(XDOT) 
FIL1=COMPA~(AXDOT,R) 
8XDOT=FIL1*XOOT 
fW=fCNS.(8)(DOT~-fW8,F~S,fWB) 
Axooor=(FY-FW)/M 
8XODor=A8S(AXDDOT) 
FIL2=COMPAR(BXDDOT,R) 
XOOOT=flL2*AXDDOT 
XDOT=lNTGRL(XDOTl,XOOOT) 

A.XDJ)()'D = berekende ~ met ruia. 

:BXDDOT = Ixl 
FIL2 = parameter die registreert of \~{ (. R (Dan FIL2 = 0) of \x\ > R (FIL2 = 1) 

De gefilterde ¥ ontstaat nu door de ongefilterde ~ .et FIL2 te vermenigvuldigen. 

o Hetzelfde gebeurt ook met x, door middel van de variabele FILl, 

Rimpel in x ala 1 = 0 

Toen het probleem 'ruis' was opgelost diende zich automatisch een nieuw pro

bleem aan, het probleem 'rimpel t , hetgeen qua output veel leek op het ruis

probleem. 

Ten tijden van het 'sticken' was ~ namelijk niet nul, maar golfde om de nul

lijn heen: (f'~(:,·1.&·~.1) 

v • 2." 
lCIIOT 1 

1.St 

-.58 

JIJD 

ftc;. 4.~. t 

Aangezien we de ru+a uitgeschakeld hadden (wat te zien is aan de eerate periode 

van stilstand) kon het daaraan niet liggen. Waaraan dan weI? 



;; 

t· Na enig denkwerk hadden we het epvonden : , .... 

Heit integreren gebeurt over discrete intervallen; ~*I == I~;'.dt + ~~ 
Zouden we een perfecte integratiemethode hebben, dan zo~~het einde van een in

tegratieinterva1 (tL+f ) precies samen moeten va11en met het tiJdatip waarop ~ 

nul zou moe ten zij n. Zo niet dan word t di t gegeven eppassea:d (~<.o) zonder da t 

dit opgemerkt wordt, en hebb.en we het begin van de rimpel. Ala ~ ongeveer gelijk 

aan nul is, maar al negatief, dan wordt FW gelijk aan -FEW, en gaat dan als ex

citerende kracht werken'(analoog ala bij de ruis). ~et verschi1 met de output 

van de 'ruis' is dat de amplitude van de oscillatie veel groter is, zodat het 

zelfs aan het plaatje van ~ te zien was. 
• Het samenvallen van een tijdstip t~ met de tijd waarbij x = 0 zou vreselijk 

toevallig zijn, nog afgezien van het feit dat de integratie niet perfect is. 

De remedie zou erg simpe1 moeten zijn; maak 1: nul op het moment da t deze van 

teken wil wiaselen, waarna za1 blijken of hij nul wi1 b1ijven of echt in ne

gatieve x-richting wi1 bewegen. 

Dat dit niet ~en twee drie werkte kwam doordat het programma daartegen be

vei1igd was. De waarde van ~ werd blijkbaar opgeslagen in een voor ons nret 

direct toeganke1ijke variabele. 

Afdrukken van het door CSMP gegenereerde FORTRAN-programma (d.m.v. de optie 

~FRLIBE) leerde ons deze identifier kennen: ZZINT(OOl). 

Deze variabele kunnen we aIleen mul maken door een andere variabele nul te 

maken die van te voren equivalent gemaakt is aan ZZINT(OOl). Deze andere 

variabele noemden we XDOTN, dus het direct toe te voegen FORTRAN-statement 

was: EQUIVALENCE(ZZINT(OOl),XDOTN). Het direct toevoegen van een FORTRAN

statement in bepaalde delen van het initial-blok is mogelijk door het state

ment met een slash (J) te beginnen. 

Het programma ziet er dan als vo1gt uit: (Procedure 'Nuller I ) 

3aoo 
3900 
4000 
41.00 
4200 
4300 I, I I 
• Iii 
I j I 
• I 

: : i ! 
S800 
5900 
6000 
6100 
6200 
6300 
6400 

*************************************************** 
DYNAMIC 
*************************************************** 
NOSOaT 
.laM 
SORT 

I 

I , 
*********************************************-***.* 
PROtED S,H= NULLER(XDOT,J) 

If(.NOT.lIKEEP) GOTO 300 
S=xOOT*J + 1 E-9 
H=SIGN(1,XDOn 

300 CONTINUE 
ENOPRO 



Het werkt als voIgt: 

0" A,.,x:dO ) Als x'i..." ),0 en xi-I... 0 dan 5~ = ~xi. 
Als Xi.-l ~ 0 en xi') 0 of ~;:...~ t. 0 en ~~ I.. 0 dan is . 5 gelijk aan +ABS(Xt) 

(J is het teken van i t •, due J ,= t 1) 
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Als S(O dan wordt XDOTN nul gemaakt. (nat deze regel in het programma zelf mist 

is niet toevallig, dat zal in de volgende paragraaf verklaard worden) 

Het optellen van 10-9 bij 5 dient als tekenbenoeming voor O. Mocht ~ zeer toe

valligerwijs gelijk worden aan nul, dan is S = 10-9 ) 0 

De variabele ZZKEEP moet gebruikt worden omdat we aIleen het eindresultaat van 

de integra ties tap , en niet de tussenwaarden willen betnvloeden. 

De H=J constructie san het begin van het DYNAMIC-blok is programma-technisch 
o 

nodig om het teken van x te kunnen bewaren tot loop 1+1. 

Teruglseren 

Zoals hiervoor al is aangetipt zijn er omstandigheden te bedenken waarb1j de 

massa in negatieve x-riohting wil bewegen, bijvoorbeeld door de massa een ini

ti§le anelheid van 4.Vg te gaven. (Zie "Versie 3 van het NEGLIN-model uit hoofd

stuk 6) 

Toen we deze veraie ala test draaiden bleek de massa niet in negatieve bewe

ging te krijgen. Ergo, er was toch nog iets fout. 

Wat bleek: De procedure 'Nuller' deed zijn naam eer aan. Zodra S negatief werd, 

werd ~ middels XDOTN nul gemaakt. Ala de massa echt achteruit wilde gaan bewe

gen werd de volgande ~ weer kleiner ala nul, en daar nul groter Oft8 nul was 

registreerde 'Nuller' weer een tekenwisseling en maakte XDOTN nul. 

Dit leert ons dat we, zodra XDOTN nul gemaakt is, de procedure gedurende aen 

loop bui~en werking moeten ~tellen om de massa eventueel de kans te gaven om 

'weg te komen'. 

Dit idee werd geconcretiseerd in de procedure "Rust". Samen met de procedure 

'Nuller' afgebeeld op de volgende bladzijde. 

De ~rking is als voIgt: 

'S'JIL' registreert het negatief z~Jn van 5: als 5 (0, STIL=O, als S) 0, STIL=I. 

'RUST' registreert of de wacht100p a1 in werking is: a1s de loop werkt is 

RUST ge1ijk aan nul, als de loop rust, is RUST ge1ijk aan 1. 

N houdt de 1engte van de wacht100p bij (in dit geval 1). 

De werking is het b este te doorzien met behu1p van een schema: j 

Loop No. Uitkomst x Resultaat 'Rust' Waarde resp. verandering van waarden 

i-I !: )/0 Rust=l, n=2 of n=O 

i ~ i.0 S(O x=o, Rust=O, Stil=O, n=O en n:=1 

i+l :t <.0 S <.0 StU=O, Rust=O, (~=l), n:=2 

i+2 
0 

Rust:l x<.O S )0 StU-I, 
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S800 
S900 
6000 
6100 
6200 
6300 
6400 
6500 
6600 
6100 
6800 
6900 
7000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
7600 
7700 
1800 
1900 
8000 
8100 
8200 
8300 

••• * •• **.********************************.********* 
P.OCE~ S,Ha NULLEReXOOT,J) 

Invoer-file 

If(.HOT.IZkEEP) 60TO 300 
s-xoor*J + t £-9 
HaSI6N(1,XDOT) 

loa CONTINUE 
ENOPRO 
*******.**.******.* ••• ***********.*.***********~*** 
PROCED RUST-WACHT(S) 

If(.NOT.ZZKEEPJ GOTO 600 
STIL-1 
IF(S.~T.O) STIL:O 
IF(RUST.EG.O) 60TO 400 
If(STIL.6T.01 60TO 600 
N=O 
RUST-a 
IDQT-O 
lCDDOT=O 
XOOTN1=0 

400 IF(M.iT.1) 60TO sao 
"*H+1 
60ro 600 

sao RUST:' 
600 COrll'INUE 

EHDPRO 
*************************************************** 

Voor het uiteindelijke, meest uitgebreide programma wordt verwezen naar de 

volgende bladzijde. 

Als laatste werd nog een programmadeel (regel 100, 200, 1400 tim 3200) toege

voegd dat de via de terminal ingevoerde waarden opslaat in een Disk-file met 

de naam "Invoer" en met ala heading een via de terminal ingevoerde tekst van 

ma.ximaal ;0 karakters. 

De File heet telkens opnieuw Invoer, dus ala meerdere malen ge-executeerd 

wordt moet deze filenaam tussendoor~wijzigd worden, daar hij anders door 

de nieuwe file (na een foutmelding van de computer) overschreven wordt. 

Het programma maakt tevens een File "CSM/ •••• /PREPAR" indien daarom in het 

programma gevraagd wor~t (Een sterretje voor een statement of regel betekent 

dat die regel niet door CSMP gelezen wordt). In deze file worden de numerieke 

waarden van de PREPAR-variabelen bewaard, en dat kan erg handig zijn bij het 

zoeken naar fouten, of bij behoefte aan harde numerieke output. 

Indien men deze file niet mear op zijn User wil zien, dan kan dit eenvoudig 

verwezenlijkt worden door op de speciaal daarvoor overgelaten spatie v66r het 

statement een* te zetten. 

Ook deze file wordt trouwens bij eeniweede run met hetzelfde object-programma 

overschreven door een nieuwe file. (Zonder foutmelding). 

Overigens zijn niet aIle programma's zo uitgebreid ala die op de volgende pagina. 



100 
200 
JOO 
400 
500 
600 
'00 
.00 
'00 

1000 
1100 
UOo 
noD 
1400 
noD 
1600 
nOD 
tlOO 
nOD 
2000 
lIDO 
noD 
liDO 
1400 
1500 
2600 
noo 
liDO 
1900 
1000 
1100 
UOO 
UOO 
j400 
UOO 
1600 
:nOD 
SlOD 
1fI0G 
4000 
4100 
4200 
4100 
4400 
uoo 
4600 
4100 
noD 
6900 
SOOO 
5100 
noD 
5100 
S400 
1500 
1600 
HOD 

IfiLl lJ(IJII.-OISI.tJTLI--.NVO£1 011 USlIS.-) 
Ifill 'CI'.O·'E~OTl» 
lo .. USlOUCS) 
IEtUIWALIN(I('I'ITC001), •• OT." 
,UVlU 
IIU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IIUTUl 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Hoofdstuk 5 DE VERSCHILLENDE PROGRAMMA IS 

5.1 In1eiding 

Het in hoofdstuk 4 behandelde programma is de basis geweest waaraan een heel 

Ibosje' programma's ontsproten is. Dat is ook logisoh als men de beperkingen 

van da t programma bekijkt. 

Ten eerate werkt het met 'een negatief lineair wrijvingsmodel, en kan a1s zoda

nig niet direot gebruikt worden om andere wrijvingsmodellen toe te pass en. 

Om die reden werden voor andere wrijvingsmodellen, namelijk uitgebreid Cou

lombse, viskeuze en Stribeok wrijving, van dit.programma afgeleide versies 

gemaakt. Het programma zelf kreeg de naam 'Neglin'. 

De programma's voor deze versohillende wrijvingsmodellen worden aohtereenvolgena 

behandeld in de paragrafen 5.2 tot en met 5.6. 

De tweede beperking van het programma was dat het stiok-slfp versohijnsel niet 

tot uiting kwam in de contour van een werkstuk. 

Trillingen ~ &an het werkstuk-oppervlak zouden pas tot uiting komen indien 

zij als exoi ta tiebron zouden dienen voor trillingen niet parallel aan di t opper

vlak, of als er gelljktijdige meerassige voeding was. 

Het eerste geval is moeilijk te concretiseren. Het tweede geval echter, twee onaf

hankelijke trillingen van de twee onafhankelijke sleden van een NuBe draaibank, 

is door het samenvoegen van twee onafhankelijk gevoede 'Neglin'~programmaJs be

trekkelijk eenvoudig na te bootsen. Het doel is dan uitspraken te doen over 

contour-afwijkingen, zuiver ten gevolge van stick-slip trillingen. 

Er zijn in di t 2-dimensionale programma, '2Dim' genaamd, ., contourvormen mogelijk, 

een rechte hoek, een schuine~lijnt en een kwart cirkel. 

Dit programma wordt behandeld in paragraaf 5.7. 

5.2 COulomb 

Zowel dit programma als het programma 'Viskeus' uit paragraaf 5.3 dienen twee 

simultane doelen, namelijk het wederzijds toetsen van theoretische oplossing en 

programmaresultaat. Dit kan omdat beide oplossingen op essentieel verschillende 

wijzenverkregen zijn; het enige dat zij gemeenschap~elijk hebben is de DVT Indien 

beide oplossingen nagenoeg aan elkaar gelijk zijn, kan men redelijkerwijs veron~ 

derstellen dat beide oplosmethoden (analytisch en numeriek) goed zijn, en goed 

uitgevoerd zijn. 

Het programma 'Coulomb' is vrijwel identiek aan 'Neglin'. Het enigste verschil is 

dat het negatief lineaire wrijvingsmodel vervangen is door het uitgebreid Cou

lombse wrijvingsmodel. (Zie hiervoor hoofdstuk ;) 
&en listing van het programma is bijgevoegd als bijlage II- a 
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5.3 Viskeus 

De doelen van dit programma zijn in 5.2 al uiteengezet. 

Dit programma is een min of meer van 'Probeerse12' afgeleid programma, want de 

ins tabil itei t-zaaiende functie-schakelaar (FCNSW) op ~ is in di t model niet 

nodig, daar Fw een continu differentieerbare functie is van ~ op heel het inter

val ~ eE, en dus zijn filters en nuller niet nodig. 

Het programma is gelist in bij lage ]I - b. 

CV is een maat voor de damping, en heeft als dimensie(N.s/m.:" . ~. 

Deze constanta heert de volgende achtergrond: "t'='Tt. ~, Fw = A.'l.'~ dus cv == Ahtt 

Afhankelijk van de waarde van CV zal de resulterende trilling onderkritisch of 

bovenkritisch gedempt zijn. 

5.4 Beglin 

Dit programma (gelist in bijlage 1I- c) is in hoofdstuk 4 uitgebreid ter sprake 

geweest. Het in hoofstuk 4 besproken programma is echter een meer uitgebreide 

versie. De meest gebruikte (en dus hier geliste) versie van Neglin had geen 

terugschaling en geen invoer£ile. 

5.5 Stribeck 1 

MU 

3.50 

3.00 

2.50 

2.00 

1.50 

LOD 

.50 

.00 .20 .40 .60 .80 1.00 
XIO- 1 

STRIBECK 1 v 
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De naam van het programma zegt het al, er zijn twee Stribeck-versiea. Deze eerate 

versie maakt gebruik van een eenvoudig (doch tijdrovend) in te voeren beschrij

ving van een Stribeck-curve, door middel van de procedure NLFGEN. (Zie in de 

listing, bijlage 1I- d t regel 400-500). 

De ceschrijving gebeurt door een reeks getallenparen (vi'~i) op te geven vanaf 

een tekening of iets dergelijks (de F\(;. 6.5.2.), waa.rtussen de procedure NLFGEN 

kwadratisch interpoleert tot een continue functie STR ontstaat. 

MU wordt dan berekend ale functte van T door middel van het statement: 

MU = NLFGEN(STR,V). (regel 2800). 

Voor de rest is ook dit programma vrijwel identiek aan Neglin • 

. , .... 

l~voe~Te: keNIk/c, '100" Oe. ~TR\Beck-1 - c'Utt"E Fi (;, S.S".2. 

5.6 Stribeck 2 

Uit regel 400-500 van Stribeck 1 blijkt al de beperking van dat programma; je 

zult je wel twee keer bedenken voor je een nieuwe Stribeck-curve gaat invoeren. 

Het bovenstaande plaatje was bovendien niet in een keer goed. 

De y-v kromme van Stribeck 2 werkt met een bepaa]de funetie (eombinatie van lage

re orde hyperbool met schuine lijn) die door vier parameters bepaald wordt: At B, 

e en D: MU = ~B + D.(v .... e). 



40 

Doordat de funetie door vier parameters bepaald wordt heeft de functie in 

principe A vrijheidsgraden, zodat het mogelijk moet zijn de functie vast te 

leggen door y(I=o), het punt waar}J minimaal is (~lIin,Pmin)' en de helling van 
o de asymptoot voor x.-.oo. 

Analytisch is dit eehter niet uit te werken, zodat volstaan is met het proberen 

van een tiental combinaties van parameters, waaruit er twee gekozen zijn, de 

le (Stribeck 0), zie fig. 5.6.1 en de 10e (Stribeck 9), zie fig. 5.6.2 • 

Het voordeel van dit programma is, zoals reeds is aangetipt, dat het zeer 

eenvoudig is een andere curve in te voeren, mits de vorm van de bij die para

metercombinatie horende 9urve bekend is. (Programmalisting: Bijlage II- e) 

Toen dit programma gedraaid werd bleken er echter interessante verschijnselen 

op te treden op een relatief klein (1/20 FINTIM) tijdsinterval. 

Om dit beter te kunnen zien, en vooral om juister te kunnen integreren, werd het 

zusterprogramma 'Stribeek/Zoom' gemaakt, dat door enige aanpassingen als zoom1ens 

gebruikt kan worden. (Zie bijlage II- f, regel 800, 2500/2600 en 7300). 

De begin- en eindtijd van het tijdsdomein kunnen via de terminal ingevoerd worden. 

Door nu eerst het gewone Stribeck 2 programma te draaien, en het gewenste tijds

interval te bepalen, kan met uit de bijbehorende PREPAR-file de waarden voor x 

en ~ halen die bij de gewenste begintijd voor de Zoom horen. 

Die waarden moeten natuurlijk worden ingevoerd als initiele condities. 

Het nut zal dus later aangetoond worden. 

MU 

STRIBECK 0 

X10- 1 

4 . 00 f \6 . 5. b . t 

3.50 

3.00 

2.50 

2.00 

1 .50 

1 .00 

.50 

.00 

.00 .20 .40 

'STf\\l!.e,\.(-c..\lR\lE. \l~\) STR\6&c.42., 

\ c. ~lttt"h~TE( ~e.T 

.60 .80 1.00 

XI0- 1 

v 
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XIO-l 
5.00 

MU 

4.50 

4.00 

3.50 

3.00 

2.50 

2.00 

1. SO 

1.00 
.00 .50 1 .00 L50 2.00 

XOOT 
STRIBECK 9 

FIG..5.b.2. 

5.7 Neglin - 2DIM 

Zoals reeds gezegd dient dit programma om de directe invloed van stick-slip op 

de contour V9n.een werkstuk in te kunnen schatten. (Listing op bijlage IT- g) 

Het programma. is opgebouwd uit twee, met uitvoerfile uitgebreide standaard

Neglin's, met respectievelijk indices (1) en (2). 

Het initi§le blok (met de uitvoerfile), regel 900 tim 7100 is gezamenlijk. 

Daarna voIgt de procedure 'CORNER' die via een TS (1 = ja, 0 = niet) de gewenste 

hoekvorm (rechte hoek, afschuining, afronding) realiseert. (regel 8000 tim 9800) 

Daarna volgen respectievelijk de DY1llU1IC-blokken van de Yl-siede (10.000 tim 

13900) en de Y2-slede (14000 tim 18600). 

Als laatste voIgt een blok (18800 tim 21100) dat nodig is om een onmogelijkheid 

van CSMP te omzeilen. 

Het bleak namelijk niet mogelijk om in een plaatje de beide (tijds-impliciete) 

functies (Yl,Y2) = (Yl,Y2)(t) en (xl,X2) = (Xl,x2)(t) uit te zetten, daar op de 

x-as slechts een (imp1iciete) variabele mag staan, dit in tegenstelling tot de 

y-as waarop meerdere varia belen op maximaal 2 aseen gekozen kunnen worden. 
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Dat omzeilen is getracht deer in p1aats van (Yl,Y2)(t) de functie Y2-Y2(Yl) te 

gebruiken, waarbij veer Yl (die we denkbeeldig ep de x-as uitzetten) xl gebruikt 

wordt. (De schaal voer xl en Y1 op de x-as zou immers toch hetze1fde zijn :) 

De voorgeschreven contour geeft dan voor iedere x1-waarde (denk Y1-waarde) de 

bijbehorende Y2-waarde (die we Y2ster noemen), zodat we kunnen 1aten tekenen: 

x2 = X2(Xl)imPliciet en Y2 = Y2ster(X1)impliciet. 

Dit gaat alleen niet hele~aal goed bij de rechte hoek, zeals in de output van 

hoofdstuk 6 te zien is. 

A1s bijlage n- h is nog de Fortran-versie van dit programma bijgevoegd.. 
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Hoofstulc 6 :BEWEXHNGSVOBMEN :BIJ VERSCHILLENDE WRIJVINGSMODELLEN 

0pmerking vooraf 

De meeate output van CSMP (listings, grafieken) is niet teruggesehaald near het 

oorspronkelijke probleem. Dear waar terugsehaling weI is gebeurd zijn de varia

belen voorzien van een index E. Desgewenst kan de lezer het terugsehalen zelf 

uitvoeren met behulp van de volgende relaties (uit paragraaf 4.;, bIz ;0): 
XE = X/se2 VOE = VO/se 

YE :: Y/se2 XDDOTE = XDDOT 

XDOTE = XDOT/se 

VGE = VG/se 

Voor de sehalingsparameter se is overal de waarde 100 gebruikt. 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten behandeld van de CSMP-programma's COU

LOMB, VISKEUS, NEGLIN, STRI:BECKl, STRI:BECK2 en NEGLIN/2DIM. 

Hierbij komen onder andere de volgende zaken aan de orde: 

- het al dan niet optreden van stick-slip 

- amplitude en frequentie van de trilling 

- gedrag bij verschillende randvoorwaarden 

- het optreden van :l: < ° 
AIle programmata vragen via het beeldscherm waarden voor massa, veerstijfheid t 

gewenate snelheid van de slede, initiale waarden van x en ~ en voor de wrij

vingsparameters. 

De gebruikte standaardwaarden zijn: 
~ 

- massa van de slede, m = 100 [kg] 

- axiale veerstijfheid van de combinatie spindel, spindel lagers en kogelomloop-

moer, k :: 1.108 [N/ni 
- gewenste snelheid van de slede, Vg = 0,005 tm/s] 

- rustwrijvingscoefficiant, )Jo= 0,; t-J (indien relevant, vo=o,O; Em/a]) 

Deze waarden komen overeen met gegevens ui t de litera tuur ([ 11 , t2J , [3] en [4] ). 
Omdat ons model niet afgeleid is van een bestaande sledeaandrijving was het 

voor ons slechts van belang dat bovenstaande waarden liggen in de range van wer

kelijk voorkomende waarden. 

6.2 Resul taten van COULOMB 

Het CSMP-programma COULOMB, be~deld in 5.2 sluit volledig aan bij het uitge

breide Coulombse wrijvingsmodel. 
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We hebben het programma COULOMB drie verschillende gevallen laten doorrekenen, 

te weten: 1. po= 0,3 en jJi.= 0 (f\G. &/2.1 TIM (,.2..Lt) } 

2. }loa 0,3 en )lb= 0,1 (F\(1.J. b.'2..5 "tIM 6.'2..8) 
• l Tf ( ) 'ah .• 1f'1 a.v. 

3. ,Vo= J.1b = 0,3 (F'''. 0.2.·3 1M O. '.2..12. 

Deze drie gevallen zijn ook in 3.3 behandeld zodat we de resultaten van CSMP 

mede kunnen interpreteren aan de hand van de theoretische beschouwingen van 

hoofstuk 3. 

De grafische output van COULOMB is weergegeven op blz • .,e.v.; aan het einde van 

deze paragraaf. Van elk der drie gevallen zijn 4 grafieken opgenomen waarin re

levante~ootheden zoals verplaatsing, snelheid, versnelling en krachten zijn uit

gezet tegen de tijd. (de 'gegevens zijn niet teruggeschaald). 

A11ereerst worden deze graflekenstuk,voor stuk met elkaar vergeleken waarna we 

onze waarnemingen met behulp van de theorie proberen te verklaren. 

Bij vergelijking van de grafieken valt ons op: 

a) - de rusttijd, dat is de tijdsduuD waarin ~ = ~ = 0, neemt af bij toenemende Fb 
o 

- Xmax neemt af met toenemende jJ b 

- de cyclustijd (= bewegingstijd + rusttijd) neemt af bij AFnem~nde ~ 

b) De gemiddelde achterstand van de massa op de gewenste beweging neemt toe met 

toenemende )J b 

c). De amplitude van de versnelling neemt af met toenemende Ph. De sprong in de 

yersnelling aan het begin en eind van de rustperiode neemt eveneens af met 

toenemende }\e 

d) Tijdens stilstand geldt Fy = Fw. 

De amplitude van de trilling van Fy neemt af met toenemende ~~. 

De analytische oplossing van~de bewegingsvergelijking yoor uitgebreid Coulombse 

wri~ving luidde: 

. V.w 

<f. Qrcblr) ( lP.~ ) 
2.m'9 '4~ 

k·"~ 
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Met die oplossing kunnen we onze waarnemingen toelichten: 

) ." = 2.m.g.().?o - pb) 
a rust k.vg • Inderdaad neemt Trust af met toenemende )'1, _ 

Indien .Po = )l'o (zuivere Coulombse wrijving) dan is Trust = 0, er treedt geen 

sti~k-slip meer OPe De resultaten bevestigen dit. 

o IV 2 2' Xmax = c:;:j (~)J-g) + (v g- W) 

" Xma,x neemt toe met .P'D en· is precies 2. v g voor Jlo= 0. 

De cyclustijd of trillingstijd van de stickslip-beweging luidt: 

+ ii + 2.'r 
W 

Zoals we reeds hebben geconstateerd n~emt de eerate term af met ~b. 

De tweede term neemt echter toe met Ph-
Om de termen te kunnen verge1ijken berekenen we ze voor aIle drie gavallen: 

jJ.= 0,; }I.= 0,; yo = 0,3 

jI\)= ° ,It.= 0,1 ,,'1)= 0,3 

~ [rad] 1,0}04 1,1903 . "/2 

Trust CseCj 1,2.10 -3 8.10-4 0 

1: (sec] -3 -3 -3 
ew 5,202.10 5,522.10 6,283.10 

Tcyc1~seCJ 6,402.10-3 6 -3 ,322.10 6,28;.10 -3 

f lHzl 156,2 158,17 159,15 

Het zal duidelijk zijn dat in het derde geval (j\=Fo) 
genfrequentie van het ongedempte massa-veer systeem, 

de massa trilt in de ei-

f - bl _ 'i"kR 
e - 2if - 2." 

De frequentie van de trilling neemt in geringe mate at als het verschi1 tussen 

}.lo en ~ toeneemt. 

b) De gemiddelde achterstand vande massa is een direct gevo1g van de uitrek

king van de veer. Hoe groter de wrijvingskracht tijd~ns beweging, des te gro

ter zal de veerkracht moeten zijn. 

e) Doordat f ....... I afneemt met toenemende }l'o neemt de amplitude van de 

versnelling ook af. De sprong in de versne11ing aan het begin en het eind 

van de rustperiode is een direct gevolg van de sprong in de wrijvingskracht 

op die momenten. Deze bedraagt: A Fw = by.m.g 

d) Tijdens stilstand geldt altijd F = F • Omdat toch de veer met een constan
v w 
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te snelheid v wordt uitgerekt nemen F en F tijdens stilstand lineair toe in g v w 
de tijd totdat Fv = ~.m.g waarna de massa zioh weer in beweging zet. De grafiek 

van F is dus opgebouwd uit stukken barmonisohen tijdens de beweging, en reohte v 
stukken in de periode van stilstand. In de grafieken lijkt het eohter net of Fv 

een volledige sinus doorlooptl 

Fv = m.~ + Fw met Fy oonstant tijdens beweging. 

Omdat de amplitude van ~ afneemt met »'b neemt ook de amplitude van Fvaf. 

Uit het voorgaande blijkt dat de resultaten van CSMP nergen. in strijd zijn 

met de resultaten van de theoretische besohouwingen. Beide methoden vullen el

kaar uitstekend aan. De theorie levert de onderbouy en het inzicht; CSMP levert 

makkelijk toegankelijke grafische uitvoer. Tesamen vormen ze een complete be

sohrijving van het stick-slip verschijnsel bij het uitgebreid Coulombse wrij

vingsmodel, welke als uitgangspunt kan dienen voor de CSMP-resultaten van inge

wikkelder wrijvingsmodellen, waarvoor veel minder theoretische onderbouy beschik

bur is. 
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6.3 Resultaten van VISKEUS 

Zeals aangetoond in 3.5 kan bij volledige viskeuze smering geen stick-slip optre

den~ Oorzaak hiervan is het feit dat de rustwrijving nul is en de wrijvingscoeffi
o 

cient toeneemt met x, waardoor eventuele trillingen uitgedempt worden. 

Het ingevoerde wrijvingsmodel luidt: 

Fw = C.~ met C = lhA 

V~~r de afschatting van een realistisChe waarde van C hebben we gebruik .gemaakt 

van de volgende gegevens: 

smeerolie: Shell snijolie MM : ~ = 135 [mm2/s] 
(:> = 0,88 (kg/dm3] 

bij 20rC] 
"'\ -6' 3 -1 ( Hieruit voIgt: '1 =(?v = 135.10 .0,88.10 =1,2.10 kg/m.s] 

Oppervlak van de smeerfilm, A = 0,1 (m2J 
dikte van de oliefilm, h = 5 t)lm") 

-1 
Hieruit voIgt: C == 1,2.1°::6.0 ,1 = 2,4.103 (kg/s] (=) LN.s/mJ 

5.10 

Wij hebben ge~ozen voor C = 1.104 [N.s/m] omdat bij deze waarde de demping in de 

grafieken duidelijker naar voren komt. 

De resul taten van VISKEUS zijn te zien HI Fic::,. b.~.\. e~ ~i(,.(,.'3.'2.Men herkent hierin 

duide1ijk de responsie van een onderkritisch gedempt 2e orde systeem op een sne1-

heidsstap. 

In veel modellen van systemen wordt de wrijving verdisconteerd door viske~ze 

wrijving. De red en hiervan is dat viskeuze wrijving het enige lineaire wrij

vingsmodel is, hetgeen resul~eert in een ~telsel 1ineaire differentiaalverge-

1ijkingen, waarmee het wiskundig prettig werken is. 

Wanneer men echter wrijving met een overwegend Coulombs karakter karakteriseert 

door een viskeus model - iets dat veelvuldig gebeurt - dan zal duidelijk zijn 

dat men hiermee de werkelijkheid gewe1d aandoet. Immers Coulombse wrijving kan 

aanleiding geven tot zichzelf exciterende trillingen, indien de rustwrijving 

groter is dan de bewegingswrijving. Viskeuze wrijving daarentegen dempt trill in

gen uit. 

Honderd procent viskeuze wrijving treedt bij gereedschapsleden van draaibanken 

e.d. aIleen op als de geleidingen hydrostatisch gesmeerd zijn. In aIle andere 

gevallen dient men zich terdege bewust te zijn van de fouten die men maakt wan

neer men de wrijving tussen slede en bed als viskeus aanneemt in het systeemmo

del. 
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6.4 Resultaten NEGLIN 

Het programma NEGLIN bevat eenwrijvingsmodel waarin de wrijvingscoefficient 
o 

lineair afneemt met de snelheid,volgens de relatie y(t) = }Jo.(l -f), met 
o yo= 0,3 en Vo = 0,03 fm/sl. Van dit programma zijn drie versies gedraaid met 

verschillende wa.a.rden voor de beginvoorwaarde ~(t=O) e.tJ 'X (t:o) • De resUl ta ten 

van deze 3 versies worden achtereenvolgens behandeld. 

VERSIE 1 

De eerste versie van het programma NEGLIN beschrijft.de responsie van het sy

steem op een stap in de snel~eid ter grootte Vg = 0,005 [m/s]. De beginvoorwaar

den luiden: ~(t=O) = x(t=O) = 0. De resultaten van versie 1 zijn te zien iN Fib. 

b·tt.l. Ttlt 6.14.'1 • Het meest interessant .is het verloop van de \('A.~IiTEJ( Fv 6W Fw iw , 
FI6.6.4.tt(bh.S-'.1l. Vanaf t=O lopen F en F gezamenlijk op totdat F zijn maximale v w w 
waarde ~o.m.g bereikt heeft. Tot op dat moment ligt de massa stile De veerkracht 

blijft a::hter toenemen zodat de massa zich in beweging zet als gevolg van m."t = 

Fv - Fw ) ° . De veerkracht blijft oplopen totdat de snelheid van de massa gelijk 

is aan de opgedrongen (en gewenste)snelheid v ; De wrijvingskracht daarentegen g 
neemt af (wrijvingsmodel:). Op het moment ~ = v is de veerkracht maximaal en 

. g 
veel groter dan de wrijvingskraeht zodat de massa blijft versnellen. Daarna neemt 

de veerkracht weer af omda t de massa begint tin te lopen t op de veer (x> v g). 

Op het punt F = F is de versnelling nul en de snelheid maximaal; dus is de v w 
wrijvingskracht minimaal. 

Daarna wordt Fw>Fv waardoor de massa gaat vertragen; de snelheid neemt af en Fw 

neemt weer wat toe. Fv wcrdt negatief (veer wordt ingeduwd) waardoor de massa 

sterk geremd wordt. Op het moment dat de snelheid wederom gelijk is geworden aan 

Vg heeft Fv het minimum bereikt. De duwende veer remt de massa verder af totdat 

deze st111igt. De massa blijft stilliggen totdat Fv de rustwrijving Yo.m.g kan 

overwinnen. 

Vergeli;jk de grafiek van Fv eens met het plaatje op bIz. 128 van lit. [1) • Het 

zal duidelijk zijn dat de schrijver zijn grafiek niet heeft afgeleid uit de be

schrijvende differentiaalvergelijking waarin hij het negatief-lineaire wrijvings

model heeft verwerkt. 

Eij vergelijking van de resultaten van ~~LIN met die van COULOMB (Y.= 0,3 , 

)J~= 0,1) vallen de volgende verschillen op: 

De sprong in F en! bij het in beweging komen van de massa, zoals we die 
w 

zagen bij COULOMB, is nu verdwenen. Dit komt omdat bij NEGLIN Fw geleideli,jk 

afneemt bijtoename van ~ terwijl in het Coulombse model Fw abrupt afneemt van 

~o.m.g naar y~m.g zodra de massa begint te bewegen. De massa komt dus niet 

met een sehok in beweging, maar geleidelijk, alhoewel de versnelling weI zeer 
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anel toeneemt. Daarentegen komt de massa weI met een sehok tot stilstand net als 

bij COULOMB. (sprong in F en ~). v 
De versehillen in hoogte van de pieken in Fv zijn terug te voeren op integratie-

fouten,van het numerieke integratieproees. 

Numedeke gegevens van dit 'standaardmodel': (uit de output van 6.5) 
" +0,006 r .... /] Amplitude van x , Ax = 0,005 -0,005 ~ s 

Amplitude van OX , ~ == 0 j:~~ ~/s2J 

+800 [ iI Amplitude van Fv , Apy = 0 -380 NJ 

AmpU tude van de !!e,ht!!r.!"t!.n,s! 8 , A£. = 2,0 ± 5 ,8 fp~ 

frequentie: f = 155,3r~ 

Uit deze kale gegevens is niet zo veel te halen. We zullen hier dan ook op terug

komen in paragraaf 5.6, waar versehillende parameters gevarieerd worden. 

Versie 2 

Hierbij is als beginvoorwaarde van de snelheid ingevoerd: ~(t=O) :: V g = 0,005 r m/s J; 
x(t=O) = o. 
Door de keuze van deze beginvoorwaarde elimineren we trillingen die een gevolg 

zouden kunnen zijn van de sprongvormige verandering van de snelheid op t = O. 

Men kan zich di t geval voorstellen als een massa die zich voor t < 0 wrijvings

loos voortbeweegt met snelheid v en waarbij op t = 0 plotseling wrijving gaat 
g 

optreden. Eventuele trillingen kunnen dan slechts het gevolg zijn van de wrijvings-

kracht. De plots (F-i6 •. b.4.!): T/,., 6,1.(.8) laten zien dat de wrijvingskracht een 

trilling exciteert die na oflgeveer 3,5 trilling resulteert in stick-slip. 

Versie 3 

Nu is de beginvoo::waarde: x(t=O) = -2.10-5 [m], i(t=O) = 0 

Als gevolg van deze beginvoorwaarde is de veer gespannen: Fv(t=O) = 2000 N~ y,m.g. 

De massa schiet dus weg op t=O. De wrijvingskracht dempt de trilling echter 

sterk, omdat nu Fw van teken omkeert zodra ~ < 0 wordt. Na enkele perioden is de 

trilling zover gedempt dat wederom stick-slip gaat optreden. Daarna dempt de 

trilling niet verder meer uit. (liE FiG. 6.4'9 T/11 6.4.\'2.. (bh.61/bl)), 

De resultaten van Versie 2. en Versie 3 tonen ondubbelzinnig aan dat stick-slip 

een zelf-exciterende en stabiele trilling is die niet uitdempt. 
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6.5 NEGLIN parameter-onderzoek 

Ondezoch"t wordt de inv10ed van respeatievelijk v g' va')'o en de combinatie Ptt-VO 

op de trillingsfrequentie en de maxima1e achterstand~, Am is maxOtl). 

Centraa1 stond het 'standaardmode1', waarvan de gegevens zijn: 

jJo= 0,3 , Vo = 0,03 fin/til, Vg = 0,005 ~/s]. 
De gebruikte numerieke output is op bladzijde 66~/m ~toegevoegd. (gedeelte1ijk) 

Varia tie van tJo • 
(Gegevens op bIz "en &1 ) 

Yo = 0, 0.15, 0.3 en 0.6 \:-1 
Voor de bepa1ing van de tri11ingstijd werden twee achtereenvolgende tijdstippen 

11'0 0 
gebruikt waarop x = ° en x maximaa1 is. 

po f li!z1 Am IJa ml 

° 159,1 5 
0,15 159,0 6,5 
0,3 155,3 1,9 
0,6 148,6 10,8 

Bij toenemende Vo(en dus toenemende Yb) neemt de £requentie af en de maxima1e 

achterstand toe. 

De toenemende achterstand is eenvoudig te verklaren uit het feit dat de gemiddel

de wrijvingseoeffieient jj (~jJ(Vg», en dus de gemidde1de wrijvingskracht Fw toe

neemt, waardoor de gemiddelde aehterstand A = k/Fw en dus de maxima1e aehterstand 

toeneemt. 

Voor de frequentieda1ing kunnen we twee verklaringen geven: 

1. Uit Coulomb bleek (theoretiseh en uit de output) dat bij een groter verschi1 

tussen Yo en }l'o de frequentie afnam. Als we een steilere he1ling van de }I-v 

curve interpreteren als een groter verschil tussen rust- enlBwegingswrijving, 

dan is hiermee de frequentiedaling verklaard. 

2. Refererend aan de analogie met een viskeus gedempt massa-veer systeem (die erg 

ver lijkt te gaan sehrijven we de eigenhoekfrequentie van zoln systeem als: 

We = (1 _~2).k/m t 1 = bk~o, en b 
_ m.g.~ , - . Vo 

Als nU~daalt, dan wordt b kleiner, dus wordt ~ kleiner, dus wordt We groter, 

en dus wordt de frequentie groter bij afnemende yo. 
Beide verklaringen hebben eigenlijk een poot te weinig om op te staan, maar geza

menlijk komen ze erg aannemelijk over. 
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Variatie van Vg 

Vg is achtereenvo1gens 0.00125, 0.0025, 0.005 en 0.01 [m/~J 

Vg [m/s] f (Hz1 b. m (pm] 

0.00125 155.3 3~6 

0.0025 155.3 5.8 

0.05 155.3 7.9 

0.01 155.3 13.1 

Voor stijgende Vg wordt Am .. gro.ter, terwij1 f niet verandert. 

Dat f niet verandert staaft ons vertr9uwen in. de bewering dat f slechts afhanke

lijk is van de helling van de'p -v curve (verschil in )'0 en }''o ). 

Da t l1m groter word t bij toenemende v g' en dus bij afnemende p, val t tegen. 

We hadden verwacht dat de toename van de gemidde1de achterstand bij stijgende F 
en dus bij da1ende Vg zou leiden tot een hogereAm bij 1age vg• 

Di t is echter weI te begrij pen indien we de wegachters tand A m omschrij ven naar 

de maxima1e tijdsachterstand L1I\' t'm= l1m/ Vg [sl • 

Vg [m/s] ~ 7:'1I\[s1 

0.00125 2,88.10 -3 

0.0025 2,32.10 -3 

0.005 1,8.10 -3 

0.01 . -3 
1.31.10 

We zien nu dat~~(eigen1ijk een t.o.v. de gevarieerde parameter dimensieloos 

gemaakte At'll) daalt bij' toenemende Vg en dus dalende p . 

Varia:tie van yg-VO (vo/Yo= C = 0,1 [l/sJ) 

De combinaties 0~15-O.015, 0.3-0.03, en 0.6-0.06 zijn gebruikt. 

)Jo - Vo f tHzl Am lP ID1 

0.15 - 0.015 155.3 6.5 

0.30 - 0.03 155.3 7.9 
0.60 - 0.06 155.3 10.9 

Nu f weer niet verandert beginnen we echt te geloven dat f slechts afhankelijk 

is van de helling van de ~-v curve. 



65 

De achterstand Am wordt weer braaf groter bij toenemende j; 

Variatie van Vo 

Vo is achtereenvolgens 0.015, 0.0;, 0.06 en 0.12 [m/siJ 

Vo [m/s] f [Hz1 b m fJ.l m1 Ab. ~m1 a yPm] 

0.015 148.7 7.8 6.8 0.9 

0.0; 155.3 7.9 5.8 2.0 

0.06 157.6 7.9 5.3 2.5 

0.12 158.5 7.9 5.1 2.8 

De resuItaten zijn meteen uitgewerkt, zodat de cono1usies wat meer voor de 
._-,. ~ =---

band l.1ggen.· .... . 

f verander~ conform onze veronderstelderelatie met dehelling van de }I-v curve. 

In eerste instantie lijkt het of er bij A m weer wat vreemds gebeurt, maar het -ui teenrafe1en van II m in een gemiddelde achterstand A en een amplitude van de 

achterstand A6 leert ons a1 gauw wat er aan de hand is. 

De amplitude van ~ neemt af bij afnemende helling van de )oJ -v curve, terwij 1 de 

gemiddelde achterstandA samen met de gemiddelde wrijvingscoefficient toeneemt. 

Door deze tegenstrijdige beinvloeding van6is in deze variabele weinig verande-
f'I\ 

ring te b espeuren. 

Concltisies 

Ui t deze vier dee1onderzoekE!}l m·enen. we de volgende conclusies te kunnen trekken: 

- De frequentie van het stickslip-verschijnsel ligt dicht bij de eigenfrequentie 

van het ongedempte massa-veer systeem. 

- De frequentie is aIleen afhankelijk van het verschi1 in rustwrijving en bewegings

wrijving, en neemt toe bij minder steilere helling van de )J-v curve tot de limiet 

van de eigenfrequentie van het ongedempte massa-veer systeem •. 

- De amplitude van de achterstands- of fout-trilling is aIleen afhankelijk van het 

verschil in bewegings- en rustwrijving, ~n neemt af bij minder steile helling 

van de }l-v curve, tot de Umiet van de minima1e ampli.tude bij })o= 0,3 van 

5,1. ['pm] • 

- De gemiddelde achterstand van de slede is aIleen afhankelijk van de gemiddelde 

wrijvingskracht, dus van jj., en ·neemt toe bij toenemende jj. 
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Output y.-variatie 

PIU NT~!tOt!OlL ""-~;~. 

tOO 0 TI"I£ TE xe lCDOTE XOOOT ' F'I 
200 1 '2 .. 9500£-01 2 .. 9')00£-03 1~ 3799£-05 9.9Q87E-!l3 9.5099£-01 9.5099 
300 ,-- 2~9750£-01 2.9750E-03 1~4047£-Oi 9.9310E-03 8.2197£-01 8 .. 2791 
400 1 3.0000E-01 3.0000£-03 1.4296£-05 9.95011-03 7.0444!-Ol 7.0444 
500 1 3.0250E-01 3.0250E-03 1.4545£-05 9.91S62E-03 5.8047£-01 5.8041 
600 1 3.05(10£-01 3.0')00£-03 1 .. 4794E-05 9. 9792e-03 '4.561 'E-G1 4.5614 
700- 1 3.0150E-01 3.0150£-03 1.5043£-05 9.9890£-03 3.31521:-01 3 .. 3nZ 
800 9 1 3.1000E-01 3.1000E-03 1.5293e:-05 9.9957E-03 2.0669£-01 2 .. 0669 
900 9 t 3.1250E-01 3.1250£-03 1.5543£-05 9.99941:-03 8.1739£-02 8.1739 

1000 9 1 3.1500£-01 3.1500£-03 1. '579 3E-0 5 9.999~£-03 -4.32671:-02 -4.3267 
1100----'- 9-- f 3.1750e-01 3.1150£-03 1.6043£-05 9.9912£-03 -t.6lJ25£-01 -1.6IJ25 
1200 9 1 3.2000£-01 3.2000E-03 1.6293£-05 9.9914£-03 -2.9312e-01 -2.9312 
1300 
1400 
150(f 1 9.2000E-01 9.2000E-03 4.4839£-05 9.8751E-03 1.1110£+01} 1.1110 
1600 1 9.2250£-01 9.225010-03 4.5136£-05 9.9013£-03 9.3874£-01 9.8814 
1700 9 1 9.2500E-01 9.2500£-03 4.5384£-05 9 .. 9245e-03 8.6590e-01, 8.6590 
noo 9 1 9.21S0E-01 9.2150E-03 4.563210-05 9.9446£-03 7.42521-01 7.4252 
1900 9" 1 9.3000E-01 9.3000£-03 4.5881£-05 9.91S16e-03 6.18681-01 6.1868 
2000 9 1 9.3250E-01 9.3250£-03 4.6131£-05 9.9756£-03 4.9444£-01 4.9444 
2100 9 1 9.3500E-01 9.3,)00E-03 4.6380E-05 9.9~64E-Ol 3.6990e-01 3.6090 
2200 9 1 9.3750£-01 9.3750E-03 4.6630E-05 9.9940E-03 2.4513£-01 2.4513 
23QO--- 9-- r 9.4000E-01 9.4000E-03 4.6880e-05 9.9986E-03 1.202'£-01 1.2021 
2400 9 , 9.4250E-Q1 9.4250e-03 4.7130e-05 1.0000e-02 -4.7914£-03 -4.1914 
2500 9 t 9.4500E-1)1 9.4500£-03 4.7380£-05 9.9984E-03 -1.2979£-01 -1.2979 

PRtNT'1I0_T (OJ 5 

100 9 0 TI"E T£ X£ x!)Onr tl)!)OT 'V 
ZOO 9 1 3.3250E-01 3.H'lOE-03 1.50121:-0') 1.0372E-02 6.313,)E-01 1.6128 --
300 9 1 3.35QOE-01 ~.350CE-03 1.5272E-05 1.Q386E-02 4.9757£-01 1.IoH3 
400 9 1 3.3750£-01 3.3150E-03 1.5532E-05 1.0397£-02 3.6331£-01 1.3435 
500 9 1 3.400CE-01 3.4000£-03 t .5792E-05 1.0404£-02 2.2~66E-·01 1.2085 
600 9 1 3.4250E-01 3.4250£-03 1.6052£-05 1.0408E-02 9.3698£-02 1.0733 
700 9 1 3.4500£-01 3.4500E-03 '.6312e-05 1.0409E-02 -4.1494£-02 9.3808 
gOO 9 1 3.4750E-01 3.4750E-03 1.651ZE-05 1.0406£-02 -1.7683E-01 '.02~!! 
900 9 1 3.5000e-01 3.5000£-03 1.611321:-05 1.0400E-02 -3.1222£-01 6.6719 

1000 9 1 3.52;OE-01 3.5250£-Q3 1.7092e-05 1.0390£-02 -4.4759E-01 5.3290 
1100 9 t 3.5500E-01 3.5~OOE-O) 1.7352E-0'l 1.0377E-02 -5.!285£-01 3.9828 
flOO '9 , 3.5150E-01 3.5750E-03 1.1611E-05 1.0361E-02 -7.1791£-01 2.6404 
1300 
1400 
1500 9 9.7000E-01 9.7'000E-03 4.70!l9E-QS 1.0392e-02 4.302lE-Ot 1.4106 
1600 ~ 9.7250e-01 9.72,)OE-Q3 4.7349£-05 1.040fE-02 2.9576£-01 1.2757 
1700 Q 9.7500E-01 9.15,)OE-03 4.7609E-05 1.0406£-02 1.6093e-01, 1.1406 
1~OO 'J 9.77')OE-01 9.7750£-03 4.7~7'JE-05 1.0409£-02 2.5841e-02 1.00;4 
1900 9 9.~000E-Ol 9.i\QOOE-O:S 4.anOE-us 1.040 Il E-02 -1.0944E-01 8.7017 
2000 ~ 9.~250E-01 9.8251)£-Q3 4.8390£-05 1.0403£-(12 -2.44~'£-01 1.3502 
2100 9 9.3500 E-1)1 9.~'.i(JOE-03 4. "\(l50E-05 1.0396E-02 -3.8021E-01 6.0001 
2200 '} 9.87,)Oe-1)1 9.;H50E-03 4.891Q£-05 1.0384e-02 -5.1554e-01 4.652 5 
2300 9 9.9000E-01 9.9000E-03 4.916ge-05 1.0370e-02 -6.')071E-01 3.3080 
2400 9 9.9250£-'1' 9.925 IJe-03 4.9428£-05 1.0352£-02 -7.8564E-01 1.9677 
2500 9 9.9500£-01 9.9500E-u3 4.9687E-05 1.0330E-02 -9.2026£-01 6 .. 3220 



61 

Output ~-variatie 

PtUtH~~OT/(J~ 

100 9 0 TI"E n XE nOTE XODOT .. FY 
200 9 1 ~.600'JE-Ol 3.~cooe-Ol 1.5238E-05 1.0790e-02 8.4112E-01 2.1'S21 
300 9 f 3.6250E-01 3.62'>0£-03 1.5')08£-05 1.0810E-02 6.9803E-01 2.6111 
400 9 1 3.6500£-01 3.6SQOe-03 1.57B£-OS 1.0~25e-02 5.5414£-01 2.4116 
SilO 9 1 3.6750e-01 3.67'50E-03 1.6049£-05 1.01l37E-02 4.0954e-01 2.3258 
600 9 1 3.7000e-01 3.7000E-03 1.6320e-05 1.0S46£-02 2.6433E-01 2.1791 
700 9 1 '5.7250E-Q1 3.7250E-03 1.65'11E-05 1.0~S1e-02 1.1858£-01 2.0335 
800 9 1 3.7;00E-01 3.7500£-03 1.6863E-05 1.0852E-02 -2.7602E-02 1.8'172 
900 9 1 3.1150E-Ol 3.7750e-03 1.1134E-05 1.084ge-02 .'.1413e-0' 1.7409 

1000 9 1 3. ~OOOE-01 3.30001£-03 1.7405e-05 1.08431£-02 -3.20921£-01 1.5948 
1100 9 1 3.8250E-01 3.82%1£-03 1.1676E-05 1.0833£-02 -4.6788E-01 1.4488 
1200 
1300 
1400 9 1 1.0075E+OO 1.0075E-02 4.7!i!23e-0~ 1.08111:-02 6.3417E-01 2.~'52S 
1500 9 1 1.0100HOO 1.0100E-02 4.lJ093e-0~ 1.0331E-02 4.8995e-01 2.4068 
1600 9 1 1.0125E+OO 1.1)1251£-02 4.~364E-05 1.0~42£-02 3.4'5071£-01 2.2609 
1100 9 1 1.0150E+00 1.01501£-02 4.il63'.iE-05 1.0~4ae"02 1.9960e-ot, 2.1148 
1~OO 9 1 1.0175E+OO 1.0 17'51:-02 4.8907E-OS 1.0852E-02 ').3652E-02 1.96~5 
1900 9 1 1.J200E+OO 1.0200e-02 4.911S!e-05 1.013511£-02 -9.2700e-02 t.8222 
ZOOO 9 1 1.0225E+00 1.022'5e-02 4.944 9E-05 1.0~41£-O2 -2.3936E-01 1.6759 
2100 9 1 1.02501:+00 1.02'50E-02 4.9720E-05 1.0S\3ge-02 -3.9624E-01 1.5298 
2200 9 1 1.'J275!!+OO 1.a27~£-02 4.9991e-f'l5 1.0828£-02 -S.3324E-Ol 1.3840 
2300 9 1 1.0300£+00 1.0300E-02 5.0u.ze-05 1.0812e-02 -6.9028e-01 1.2385 
2400 9 1 1.Q3Z5E+OI) 1.0325E-02 >.0532£-0'5 1.0794e-02 -8.2n6e-01 1.0934 

PR1NTFROT/06 
" 

100 9 0 Tt"le TE ~E lCoOTE 1C!)OOT FY 
200 9 1 4.2000e-01 4.2000E-03 1.629.5£-05 1 .177'3E-02 1.05611:+00 4.7021 
300 9 1 4.2250E-Ol 4.2250e-03 1.~593E-05 1.1797e-02 8.9194E-01 4.5325 
400 9 1 4.2500e-01 4.2500e-03 1.6~8ge-05 t.18HE-02 1.2577E-01 4.3622 
500 9 1 4.2750£-01 4.2750e-03 1.71g3E-05 1.11.U4E-02 5.5832£-01 4.19'16 
600 9 1 4.3000E-Ol 4.30001£-03 1.7479E-05 1. B46E-02 3. 11968£-01 4.0206 
100 9 1 4.3250E-Q1 4.3250E-03 t.7776E-05 1.1853E-02 2.1995e-01 3.8493 
ROO '1 1 4.3500E-01 4.3500E-03 1.80721£-05 1.1857E-02 4.9229E-02 3.6779 
900 9 1 4.3750£-;)1 4. H50e-0~ 1.~369E-05 1.1856E-02 -1.2238e-01 3.5065 

1000 9 1 4.4IJOOE-Ol 4.4000E-03 1.8665E-05 1.1'1501:-02 -2.9471E-01 3.3'H1 
1100 '1 1 4.4250E-01 ~.4250E-a3 1.~961E-05 1. P!41e-02 -4.6784E-Ol 3.1640 
HOG 9 1 4.4500E-Ol 4.4500E-O~ 1.9257E-05 1.1i.!27e-02 -6.41481£-01 2.9931 
1300 
1400 
1500 9 1.09'50e+oo 1.09S()E-"2 5.0139E-05 1.1787E-02 9.6797e-01 4.6106 
1600 9 1.0975;:+1)0 1. :l97Se-02 5.0434£-05 1.1I!09E-02 ~.0243E-Ol 4.4406 
1700 9 1.1000E+OO 1.1000E-02 s.onOE-OS 1.1827E-02 6.3555£-01, 4.2702 
1 ~OO Q 1.1025E+Q;:) 1 • 1 025 E -0 2 5.10261:-05 1.1 ~41 E-02 4.674 5E-01 4.0993 
1900 9 1.1050e+oo 1.1050E-02 5.1322E-0'i 1.1850E-02 2.9~20E-01 3.ng1 
2000 ~ 1.1015E+JJ 1.1075£-02 5.161 ~e-05 1.1)\56E-02 1.2792E-01 3.7568 
2100 9 1.1100e+oo 1.1100E-02 ').191'51£-05 1.1851e-02 -4.3296E-02 3.5!J54 
2200 9 1.1125E+i:i0 1.1125E-02 5.U1H-05 1.1354E-02 -2.1S]4!-01 3.4140 
2300 9 1.11,)QE+GO 1.1150e-02 5.2501E-0'5 1.B46E-02 -3.8812E-01 1.2427 
2400 ~ 1.1175E+'10 1.1175E-02 5.2801E-05 1.1~34E-02 -5.6151£-01 3.0717 
2')00 9 1.1200E+00 1.12QOE-02 5.309ge-05 1.181QE-02 -7.3Hn-Ol 2.9010 



. -~. 

'O~ 
2vC' 
lGO 
400 
sao 
6uo 
'ell Ion 
900 

'oue 
"00 
12UO 
BCi" 
"00 
.soa 
160~ 
HO~ 
lAOO 
• 90a 
20"0 
2100 
ZlO~ 
nor 
2'00 

·ZSOO 
2600 
HCO 
2~00 

zooo 
3000 
1100 
3200 
noD 
1400 
HOG 
3dOO 
HOu 
3000 
3900 
4000 
4100 
4200 
4300 
4400 
4S0D 
4600 
4700 
4800 
4900 
5000 
5'00 
5Z00 
SlOO 
HOU 
5500 
5600 
5100 
5800 
5900 
6000 
6100 

,~o 

2':~ 
~j~ 

400 
~QO 

<·00 
lev 
00" 
9':;'0 

10~~ 
noil. 
12UO 
1l0C 
HOO 
HO~ 
1600 
110C 
la~o 
1900 
2;)00 
21(;0 
uoa 
2~OO 
Z",C,O 
2500 
2600 
<'CO 
HOC 
z.oo 
lOOO 
llOu 
HOG 
1300 
HUO 
55UO 
3600 
3100 
1800 
3900 
4000 
4tOO 
4Z00 
4300 
4400 
H~O 
4600 
4700 
4800 
4900 
5000 
510U 
HOD 
SlOO 
5400 
5·500 . 
1600 
HOD 
5800 
5900 
6000 
6100 
6200 

L&"'SSl..iD-f 

tC & .1D:l0£+09 ~" •• 1000£.03 VG' .500l)f-OZ 

II • O. aDOfl • t}. 

11.1 "V''''$"A, .. -£T£I$ 

VO • • '50£lE-Ol ouO . .3000E+00 

".OLOUT flLTUl: OP .:or EN lOOT .1 ~OC£-05 

Tf,.£ T£ H 

1.1500E-0, 1.75 OOE·-O 3 1.~07ZE-05 

3.1150E-0' 3.1150£-03 1.8369(-OS 

I.OHU+OC 1.0415£-02 5.1106£-05 
1.05 aOE +00 1.0500t-02 5.200lE-OS 

8. rOGCe-G! 8. 1000£-03 ' ~.5133£-OS 
l.l1S0(-0. 3.125~E-03 3.5845£-05 

• 8.1>00.-0' •• 1500£-03 3.5961£-05 
8 8.1750£-GI 1.7750£-05 ~.6081E·OS 
8 ~.3000E-Ol 8.8000£-11] 3.6201£-05 
8 !.SHOt-OI a.USOE-O] 3.6330E-05 
8 8.'500t-01 8.8500(-03 ].4460E-05 
8 3.&1S0E-Ol 8.8750(-05 ].6594£-05 
8 8.9000£-01 8.9000E-03 3.6732£-05 
8 8.91S0£-01 8.9250E-03 3.6SBE-OS 
8 8.9500E-Ol 8.9500£-03 3.701,8£-05 

8 I.1USE+00 1.I8lSE-QZ 6.5004(-05 
8 I I.U5n+ao 1.1150£-02 6.HSl£-OS 
8 1 1.1~1H+OO '.1 A1S£-Ol 6.5296£-05 
8 1 1.1900£+00 1.1900£-02 6.543U-0; 
8 ., 1.'9HE+OO 1.1925(-02 4.t510E-0; 
8 I 1.1950E+00 ... 1950£-02 6.5699£-OS 
8 _. _L ' .1915£+00 1.'975£-02 6.S12U-OS 
a , 1.2000E+00 1~200oi.:.ol .6.59 42£-05 
8 I, 1.2025E.00 1.2025(-02 6.6051£-05 
8 , 1.2050E+~0 1.2050E-02 6.6166£-05 
8 I 1.2015E+00 1.2015£-02 6. 4210E-05 

l..A"'$$L£Of 

",- .1000Et09 iii;;; .HJOO£.Ol 1#6 s: .. ~OOO£-02 

l'HTtEt.£ WUIU)U, 

lJ ,. o. 

vO ~ .3DOOE-Ol 

)lDOTI ,. 0 .. 

A8S0LtJUT fU.f£it OP lOT ftl 1I{tOT 

4 
8 
8 
B 

.1000t-05 

68 

IOOfE ... OT tv ,w n 

I_I~S7£-02 4.9219f-OZ 6.7191£+01 6.2869£+01 6.77'1£-07 
1. USU-QZ -1.IB8£-O' 5.0649£+0' 6.18&1(·0' S.O"6491..;g, 

1.1'57[-02 4.0"~£-01 6.6'16'·01 6.lS6n-01 6.6916'-01 
1.185U-Ol -'.311 1£-01 4.9114&+01 6.Z891 UQI 4.''7U-07 

4.4177E-OS 5.6500£+00 1.1663£+02 2.1165'-02 '.766n-06 
4.SS9H-03 5. 691 SEHIIl 1.119"+02 2.088'£+02 1.11961-06 
4_102lE-03 5.1293£+00 7.1318£+02 l.OS9SE+Ol 1. 1 UII-06 
4.8459£-0] 5.1631£·00 1_194S£+02 1. Dl08HOl 7.19051-06 
(.990U-0] S.7944£+OO 7.7965,+02 2.0019£+OZ 7.7965£-06 
5.1351E·03 5.Al21hOa 7~ 7950E+02 1.911'£002 . 1.1nO£-06 
S.UlSf-O] S.846n+OO 1.7898£+02 1.9431(-01 1.7I9SE..Q6 
S.U80f-03 S.8USEtOO 1.1809£+01 1.9144HOi 1.1109£-06 
5.5149('03 s_nne-oo 1.161'£+01 1.1150.+01 7.1614£-06 
s.nu£-o] ,5.8966£+00 1.7SlIHOZ 1.IU6E+OZ 1.7un-06 

. 5.16971-01 5.9062E+00 1.7U1E_01 1.826U+01 1.1S2U-06 

'·.OU.TE-OS -1.6693E tOO -S.I1I6UOZ 1.7907.-0iI -'.lnU-06 
5_1S4U-05 -7.131"+00· -S.90ZU+Ol 1.1292£+02 -1.9024£-06 
5.6;;OH-0] -1.7893UOO -S.91l3E+OZ 1.1680£+02 -5.9213£-06 
5.4641£-03 -7.841U+00 -5.1354(+02 1.'07tE+01 -S.91S41..Q6 
5.2680E-05 -7.890n+00 -;.944S1+01 1.9464£+02 .. 1 •. 94"""'0' 
;.0102E-03 ·'.9341£+00 -5.9488£+02 1.9160'.02 -5.9 ..... -06 
4.1713£-0] -f. 9138UOo -5_ 948'I*OZ .2.0Z5J:h02 ~S.94.n~06 
4.67lSE-03 ·';':0030£+1)0 -5.9425(+02 2.0651£>02 -S.94ZlE-06 
4.470n-O] -'.OHU+OO -5.9116£+01 1.1058£+02 -5.9316£-06 
4.2696£-03 -S.0620£+00 -5.9159£+02 2.1461.£+02 -S.9U9£-o6 
4.067I£-OS -a.oauuoo -,.a9SU+02 2.11641.02 ~S.'9StE-06-



'CU 
Output To-variatie 

2eC VO-VEOSIf. ,0.0.06 e./s) 
30t 
400 
soo 
600 
11)0 
poe 
900 

1{)OO 
110G 
HuG 
1300 
1000 
!SOO 
1600 
H~O 
1800 
1900 
lOCO 
2100 
2200 
BOO 
2400 
lSG~ 
260C 
2700 
2~OO 
2900 
3000 
3100 
HOD 
BOO 
34<)0 
5500 
]600 
HuO 
38110 
5900 
4000 
4100 
'200 
HOD 
"00 
HO~ 
4600 
4100 
HOO 
4900 
5000 
5100 
SlOG 
5300 
S400 
5500 
S600 
HOO 

nas 
6000 
0100 

'DO 

II' *' 0 .. 

8 
8 

a 
8 
a 
8 
I 
8 

• 8 
8 
8 
a 

a 
8 
8 

• a 
& 

• 

o· n .. £ 

~.1l5C£-01 
3.15011£-01 

1.0015E·00 
I.DHlOI·OO 

8. U51lf-Ol 
8. 3~OGE-OI 
1.3150£-01 
8.4000£-01 
1.4250£-01 
'.4500E-01 
•• HSOE-Ol 
8.5000E-01 
S.5250E-Ol 
&.55001";01 
8.51S01-01 

'.152U+OO 
1.1550£+00 '.IS 7U+00 
1.1600'+00 
1.1625E+00 
1. \(>50E'1\0 
I.1lolU+00 
1. "00"+00 
1.112;£-OQ 
'.11S0e+oo 
1.1175e+oo 

lOu ~C-¥E*$lE, "Ozi). 1 2 rillS 1 
,cc 
4CJ 
S':l 
6iiG 
7GO 
!OQ UOGSSlEoE 
OOil 

vG' • SOOO£-02 

• !OOOf-OS 

n If 

3.1250£-03 1.6052£-05 
3.150C£-0] 1.63tlE-OS 

1.0015£-02 4.1~HE-OS 
1.0100£-02 4.anu-os 

~. U50£-03 J.n40£-OS 
~. nOllE-ill 5.'946£-05 
•• 1750E-03 3.405St-05 
S.4000~-O] 3.4168£-05 
8.4250£-05 3 .... 281£-OS 
•• nOG£-o3 3.4402£-05 
1.4150£-03 3.452U-()5 
1.541101-03 3.4650£-OS 
8. Sl5Clt-03 3.4118£-05 
•• S5COE-O! 3.49101-05 
•• 57501-03 ).50441-05 

l.nlSl-02 6.0364£-05 
1. nSOI-02 6.050U-OS 
1.IHSE-02 6.0635(-05 
1.1600.-02 6.0766£-05 
1.'62H-Ol 6.089"-05 
1.1650£-02 6.1011£-05 

.1.1675£-01 6.1 Ull-0S 
'. nOO£-02 
1.111Sl-0l 

6.1.5U-1I5 
6. B61E-OS 

1.1750£-02 6.1477£-05 
I. I fl'U-Il1 •• ,nn-os 

,evo ••• ICOO£'09 .... 1000£+0] v6' .SOQOf-02 
1100 
HOO 
130~ 
HOO 'H'T1EU v .... £> 
1500 
160D .1. O. IOOTl • o. 
1700 
1~~O 
BOe. 
lOaD 
l100 
2200 
llOO 
2400 
2Su~ 
2600 
210' 
Z~CO 
ltuC 
30Qij 
1100 
32C10 
noo 
34 00 
HOD 
]~~Q 

3700 
3800 
3900 
4000 
4100 
<lOO 
4100 
4400 
HOD 
4600 
4100 
4800 
4900 
5000 
5100 
SlOO 
SlOO 
S400 
5500 
SODD 
POC 

5~OO 
noD 
AOOO 
AtOO 
6200 

VI' J VlIliG.$P&RAltETf.S 

VO • .1l0~HOO "1.10 • 

ARSOLUUT Fllf£ll OP lOr fl' 

u-! 

3.1250[-01 
1.7500£-OT 

r.OO2~E+GC 
1.0050£+00 

8.3HO£-OI 
ft.3500E·Ol 
8. '750E~OI 
8.4JOGE-Ol 
8.USOE-Ol 
~.4500E-al 
8.4150£-01 
~.IOOOE-JI 

1.5250£-01 
a.HOOE-01 
8.5150£-01 

8 1. \450.'00 
& 1."" 7 'H +00 
8 1.!SOOE-OD 
8 1.ISlU+OD 

• 1. n'50(.00 
8 1.1575(+00 
& 1.1600HQO 
a 1.1625£+00 

• 1.IUGE-OO 
1.1615e+oo 
,.HaOE+OO 

.3000E·ao 

foot .1000E-OS 

1£ U 

3.1250f-03 1.5194£-05 
3. nOO£-O] '.AGnE-OS 

1.00ZSE-Ill '.1l.n-os 
! .0050£-02 4.7522(-05 

~.325~E-a! 3.3717E-OS 
~.UO~E-03 3.3U6r·05 
s.3750e-03 3.3998£-OS 
$.4000£-03 3,4114(-05 
8.4250£-03 3.42'3£-05 
a.HOOI-O! 3.43541'05 
8.4750E-03 3.441tE·OS 
8.5.000£-03 3.460I!lE-OS 
8. S250£-Ol 3-411U-OS 
8.5500£-03 3.UHE-0S. 
8.S150£-o3 3.5011£-05 

1.HSOf-02 5.95}U·OS 
I.Uln-Ol 1.9618£-05 
l.nOOE-OZ 5.9819£'05 
1.1IHe-Ol 5.'''HE-OS 
I.1\50E-OI 6.00a,£-os 
I. B11.-02 6.0110r·os 
1.1600£-01 •• 0341£-05 
1.16n£-02 6.0411£-0$ 
1.1650£-02 _.0591£-05 
1.16ln-1I1 6.0109£-05 
I.Hooe-1I1 6.0823£-05 

lOon noot fV fW E£ 

1.0401E-01 9.36'81-02 2.nUUOZ 2.4796£+02 l.SUlI-06 
'.0409£-02 - •• 1" .. -01 2.UII£+01 2.4196r·02 '.4S1tE-06 

1.0309(-02 3.6029£-01 2.S206£.Ol 2.41461'02 2.51061-06 
1.0l0SE-0' -,.6'50f-OZ 2.S879UOl 2.'8 •• 1+02 2.31191-06 
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6.6 Resultaten van Stribeck 1 en 2 

Op de vo1gende paginats zijn de resultaten afgedrukt van Stribeck 1 en 2. 

De ondertite1 'Stribeck-wrijving' duidt op het stribeck 1 model. 

70 

De ondertitel 'stribeck (Dummer) , duidt op het etribeck 2 model, waarbij het 

nummer verwijet near de mode1parametercombinatie. 

Voor Stribeck 0 is dat: A=9.10-4, B=l, C=3.10-3, D--o,8 

(0) 0*0009 (0 -3) due: }J x 0 = 0 -3' + 0,8 x + 3.10 
(x+3.10 )"" 

-3 Voor Stribeck 9 is dat: A=O.015, B=O.5, C=10 ,D=4 

dus; 

De eerste 8 plaatjes, 4 van Stribeck1, en 4 van Stribeck1-9,leveren niet~opzien

barends OPe Dat was ook niet te verwachten, dear we niet dicht in de buurt van 

de kritische snelheid ( ~(Y= minimaal) komen, zodat het NEGLIN model een goede 

benadering blijft. (Stribeckl: fig. 6.6.1 tim 6.6.4, Stribeck2-9: fig.b.b.s ~If b.6.9) 

De laatste serie van 8 plaatjes zijn van Stribeck 0, waarvan de kritische snel

heid in de buurt van 0.01 [m/s1ligt. E:r gebeurt dan ook iets nieuws: 

De massa beweegt een stukje achteruit. (Zie fig. 6.6.9 tim 6.6.12) 

Omdat dat niet zo goed te zien was is op het verschijnsel ingezoomd met behulp 

van STRIBECK/zOOM. Kwantitatief gezien is dit echter in dit geval een verwaarloos

baar rand-verscn1jnsel, maar omdat het misschien toch nog relevant kan worden 

onder bepaalde (ons niet duidelijkbekende) voorwaarden hebben we gemeend dit ver

schljnsel toch in het verslag te moe ten opnemen. (Zie fig. 6.6.1; tim 6.6.16) 
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Conclusie 

De Stribeck-modellen brengen in zoverre niets nieuws onder de zon dat de out

put geen opzienbarende afwijkingen vertoont in vergelijking met die van het 

NEGLIN-model. 

In welke orde van grootte de inverse beweging kan zijn, en wan-

neer dat optreedt is (i.v.m. tijd) niet onderzocht. Het kan due zijn dat de to

tale achteruitbeweging (bij Stribeck 0 kleiner dan 0,1 ~~) onder andere condi

ties veel groter kan zijn, en dus toch kwantitatief interessant zou zijn. 

Het terugbewegen geeft een niet te verwaarlozen piek op xddot, en zou due an

dere massa-veer systemen van de draaibank in deze hogere (~5 x zo hoge) fre

quentie kunnen aanstoten. 

De mogelijkheden van het Stribeck model zijnhier slechts minimaal uitgebu!t. 
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6.7 2DIM resultaten 

Het doel van dit prosramma was om de directe invloed van stick-slip op de con

tour van een werkstuk ie kunnen schatten, met in ons achterhoofd de gedachte dat 

de indirecte invloed (excitatiebron voor andere trillingen) een orde groter zou 

kunnen zijn. 

De standaard contourvormen van het programma zijn de volgende: 

BECETE HOEK: 

SCHUINE LIJN: 

. CIRKELDEEL: 

Resultaten 

:(1,'16'1 

t...~i''I(,'l i..J 

... .,. t ='1z ':: 0,00," t""~1 -'1\. 

O,ooS CI'\/s') 

Op de volgende bladzijden staan 3 rechte hoeken, een schuine lijn en een cirkel

deel. (plaatje plus invoerfile). (FiG._ 6'1',1 i'/H 6.y..S') 

In de plotjes is, indien relevant, de~ootste afwijking numeriek vermeld. 

Van de rechte hoek zijn drie plaatjes gemaakt, omdat afhankelijk van het 

tijdstip waarop de x2-slede begint te bewegen, de contour verschillende afwijkin

gen vertoont of zelfs precies geen afwijking vertoont. 

De contourafwijkingen liggen allen in de orde vanlotym1. 
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Roofdstuk 7 CONCLUSIES EN SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK 

Samenvattend kunnen we uit het onderzoek de volgende conclusies trekken ten 

aanzien van het stick-slip verschijnsel: 

- Stick-slip kan slechts optreden als de~ijvingscoefficiint tuBsen slede en 

bed afneemt met toenemende snelheid van de slede. 

- De 1rillingen, die een gavolg zijn van stick-slip hebben een frequentie die wei

nig §.fwijkt van <8 eigenfrequentie van het ongedempte massa-veer systeem. 

- De stick-slip trillingen zijn stabiel, dat wil zeggen, ze~mpen niet uit zich

zelf' uit. W'iskundig wordt stick-slip geka.ra.k:teriseeri door een negatieve dem

pingsterm in de bewegingsvergelijking. In werkelijkheid.betekent dit dat de 

mechanische demping in de sledepartij afneemt bij het optreden van stick-slip. 

- De bewerkingsnauvkeurigheid van de 'numeriek bestuurde draaibank wordt door 

stick-slip nadelig beInvloed. 

- Stick-slip kan kwalitatief goed beschreven worden met een eenvoudig massa-veer 

systeem en een wrijvingsmodel waarin de wrijvingscoifficiint Iineair afneemt 

met de snelheid. (Programma NEGLIN). 

- Stick-slip kan voorkomen worden, door ervoor te zorgen dat de wrijvingsco;ff1-

ciint toeneemt met de sledesnelheid. 

Dit kan op verschillende manieren: 

1) Eij hydrodynamische geleidingen worden weI (dikke) olien toegepast met bij

zondere toevoegingen die ervoo~ moeten zorgen dat de rustwrijvingscoeffi

ciint yolaag wordt. Het is een goedkope oplossing maar het werkt niet altijd. 

Het wrijvingsgedrag is nauwelijks voorspelbaar en moeilijk meetbaar. 

2) Een van de laatste ontwikkelingen is die waarbij de leibanen van de slede 

bekleed worden met een laag bijzondere kunststof. De combinatie kunststof-. 
gehard staal zou dan een wrijvingsgedrag moeten hebben volgens fig. 7.1 • 

Het is een procede waarover nog niet veel bekend is. 

3) Zoals reeds eerder vermeld is, is de allerbeste oplossing een hydrostatische 

geleiding. Voor normale gereedschapswerktuigen is dit echter veel te kost

baar. Ze worden weI toegepast bij machines die een zeer hoge bewerkings

nauwkeurigheid en een z eer goed dynamisch gedrag vereisen, zoals slijpma-
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chines en draaibanken voor fijnverspanen. 

- De gevolgen van stickslip kan men beperken door destijiheidvan de sledepar

tij (spindel, lagers, moer) zo hoog mogelijk te maken en de bewegende massa's 

zo klein mogelijk. De amplitude van de trilling wordt hierdoor verkleind, en 

de frequentie verhoogd. 

Ten aanzien van CSMP nog de volgende opmerkingen: 

- Het numerieke integratieproces heert moeite met niet-differentieerbare functies. 

- Het grafische naloopprogramma heeft te weinig mogelijkheden. Op ons verzoek 

zijn enkele uitbreidingen gemaakt, maar dit is nog lang niet voldoende. 

- Wanneer de karakteristieke tijd van het te simuleren systeem erg klein is, 

zoals in ons geval, is men gedwongen het stelael vergelijkingen te schalen 

naar een grotere tijdsconstante, wil men nauwkeurige resultaten krijgen. 

Het zou erg prettig zijn als CSMP deze schaling automatisch zou doen zodra 

hat noodzakelijk is. 

Dit onderzoek is een eerste aanzet geweest tot een beter begrip van stick-slip 

in sledeaandrijvingen. 

Verder onderzoek op dit gebied zou zich kunnen richten op: 

- Terugkoppeling van de resultaten van ons model naar de praktijk door het doan 

van metingen aan een bestaande slede die stick-slip vertoont. 

- Uitbreiding van het model. Gedacht wordt aan het invoeren van een dynamisch 

model voor de verspaningskrachten en het opnemen van de motor-tacho combina

tie in het model. 

- Nagaan wat de invloed van stick-slip is op de positieregeling van een NuBe-bank. 
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:BIJLAGE Jj I-I 

Probleembeschrijving v~~r analog! computer 

Uitgaande van de D.V. uit hoofdstuk 3.4: 

~ = Fv - Fw = k(Vg.t - x ) - m.g.~o(l - ~/Vo) 

komen we tot de volgende beschrijving; 

~ - (~v· ).~ + (~).x '* (k.Vg).t - )Jo.g 
o m m 

Er moet echter nog inge~ouwd worden dat bij stilstand vande slede (~ = 0) er 

krachtenevenwicht is totdat Fw een van beide maximale waarden + ~.m.g of 

- }loem.g ,1lereikt heert. 

Het wordt zeer gecompliceerd om dit in de analoge schakeling in te bouwen, ten

zij we ons beperken tot het theoretisch redelijk onderbouwde gegeven ~)O. 

Als we dit gebruiken impliceert dit ~el dat de geldigheid voor andere wrij~ 

vingsmodellen niet verzekerd is. We zullen echter weI moeten, tenminste als 

eerste aanzet, daar we anders de kans lopen om te verzanden in ingewikkelde 

programmatechnische problemen. 

We banteren dus een 'hard zero limit t unit voor ~t dat wi! zeggen: ala ~). 0, dan 

~ = It en als ~(O, dan ~ = O. De werking berust dus op het feit dat op een 
o kracht in negatieve x-richting niet meer wordt gereageerd als x=O. 

Analog! beschrijving 
.. 1:1 0 

(~) = t~~~1·(t) -[~·t:1·(~) + [~].t -[~] 
tt'\" T '~\.TJ 

1 2 3 4 
o 00 

We dienen nu de syateemvariabelen ~e bepalen, en Xm, xm en xm te schatten. 

g = 10 (m/s2] 

))0 = 0,3 (-1 } 
Vo = 0,03 [m/s1 [lJ 
k = 108 (N/m] [21 
m = 100 [kgl eigen schatting 

o Xm zal redelijk afgeschat zijn op Vo , want voor de geldigheid van de negatief 

lineaire benadering van de :stribeckkromme is nodig: ~4~.vo 
Vg is de voedingssnelheid. Voorlopig nemen we vg= i.vo = 0,005 [m/s] 

We verwachten een~illing met een frequentie in de buurt van de eigen

frequentie. Voor een ongedempte trilling geldt, als v = V.cosw.t dat ~ 
• ., co· • 00 I:) 00 1 te schrJ.Jven 1S ala: x = -V.~ .sJ.nw .t, dus xm = Xm. w, dus Xm = 30 t\l\/~'I 

xm: Als we in het tijdvenster circa 10 peri odes willen zien, dan moet de to

tale tijd T ongeveer gelijk zijn aan 10 maal de eigentrillingetijd = 10.Te 

met Te = 211/W , zodat T = 0,063 [sJ. De slede legt dan nominaal ongeveer 

een afstand T.vgaf, dus Xm = 0,00032 (m]. 
Dit alles leidt tot het schema van de volgende bladzijde. 



ANALOOG MODEL VOOR DE DV (Negatief lineair, restrictie X 0) 
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