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Algoritmisch Ontwerpen van een snelle trilvoeder 

Voorwoord 

Na het onderzoek naar de automatisering van het magazijn 'Warehouse Finished Goods', 

bij het bedrijf SC Johnson Europlant B.V. in Mijdrecht, moest een aanvullende opdracht 

uitgevoerd worden aan de Technische Universiteit. Het onderzoek naar het magazijn 

leidde niet tot een voldoende technisch, constructieve opdracht. Daarom is gekozen voor 

een aanvullende opdracht. De aanvullende opdracht heeft ongeveer vier maanden geduurd 

en is, samen met het eerder genoemde onderzoek, de afronding van mijn studie tot 

werktuigbouwkundig ingenieur. 

Omdat het een aanvullende opdracht is, werd afgesproken dat de opdracht, met een 

redelijk resultaat, na maximaal vier maanden zou worden afgerond. Hierbij is geprobeerd 

zo ver mogelijk te komen in het ontwerpproces. Het algoritme voor een snelle trilvoeder 

is voor ongeveer 80% gereed gekomen. Het ontwerpen van een algoritme voor een snelle 

trilvoeder, bleek meer tijd te vergen dan oorspronkelijk werd ingeschat. 

Vanaf deze plaats wil ik prof. van Bragt, ir. Smals en dhr. Soers van harte bedanken voor 

de begeleiding om tot dit resultaat te komen. 

S.A. Middelkoop April 1994 2 



Algoritmisch Ontwerpen van een snelle trilvoeder 

Samenvatting 

Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van Algoritmisch Ontwerpen is de 

opdracht 'Algoritmisch Ontwerpen van een trilvoeder' uitgevoerd. Er is een onderwerp 

gekozen, dat binnen een redelijke tijd een redelijk resultaat kan opleveren. De theorie 

rondom standaard trilvoeders is reeds gevormd. Een trilvoeder is een veelvuldig 

toegepaste toevoerinrichting binnen de bedrijfsmechanisatie. 

Het algoritme is geschreven in de hogere programmeertaal Fortran 77 in combinatie met 

user functions binnen de ontwerpomgeving Unigraphics II versie 9. Met een paar kleine 

wijzigingen is het ook mogelijk, om het algoritme te gebruiken onder MS-DOS of 

UNIX. 

De snelle trilvoeder wordt in het algoritme bepaald, uitgaande van het gewenste 

deeJtjesgedrag. De eigenfrequentie van de voeder wordt ontworpen rond de berekende 

waarde om dit deeJtjesgedrag daadwerkelijk te kunnen bereiken. De veren, het juk, het 

membraan en de trilbak worden gedimensioneerd. De hoofdafmetingen worden in 

tekstfiles weggeschreven, waarna deze door een CAD systeem kunnen worden gebruikt. 

Ook de dynamische eigenschappen worden in een tekstfile bewaard. 

In Unigraphics is het onderdeel torsiestaaf uitgewerkt tot en met het genereren van de 

tekening. Het automatisch bematen van de onderdelen is binnen Unigraphics nog niet 

goed mogelijk gebleken. De overige onderdelen en een samenstellingstekening kunnen nu 

gemakkelijk verder uitgewerkt worden ter vervolmaking van het algoritme. 

Om het Algoritmisch Ontwerpen uit te kunnen bouwen, moet nog onderzoek worden 

gedaan naar een optimale programmeeromgeving met een betere programmeertaal. De 

binnen dit project gebruikte methode, is niet flexibel genoeg om aan de hoge eisen, die 

bij het Algoritmisch Ontwerpen gesteld worden, te kunnen voldoen. 

Er zal nog veel onderzoek moeten worden gedaan naar de beheersing en toegankelijkheid 

van de informatiestromen, die nodig zijn bij Algoritmisch Ontwerpen. 
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Summary 

To get some more experience, with the new designing method' Algorithmic Design', the 

project ' Algorithmic Design of a vibratory feeder' is worked out. The project is done by 

a student of the Technical University Eindhoven at the faculty Mechanical Engineering. 

The subject has been c.hoosen, because of the known theory about vibratory feeders. A 

vibratory feeder is rather easily to understand, so the project can be worked out in a 

short time. This was necessary, because there were only four months available. Besides, 

in the field of mechanisation from production the feeder is used frequently. 

The algorithm is developed in the computer language Fortan 77 in combination with user 

functions from Unigraphics II, release 9. With a few changes the program can be used 

on a personal computer under MS DOS or Unix as well. 

The vibratory feeder is designed, starting with the requested partical behaviour in the 

hopper. The natural frequency of the feeder is designed around the required frequency to 

become the asked behaviour. The main dimensions, of the parts from the feeder, are 

filed in text files. The parts can be updated with the new values of the dimensions. 

The part 'torsion stave' is designed completely. The drawing can automatically be 

updated. The other parts are not yet modelled in Unigraphics, but the dimensions are 

dumped in textfiles. Still, there are some problems with automatically writing dimensions 

in Unigraphics. 

The algorithm is easily written in subroutines, so it is possible to expand the algoritm. 

One of the main problems to be solved, for using the theory of Algoritmic Design in 

future, is the use of a good computer language with a flexibel programmer environment. 

The language, used in this project, is not ideal, because it is too less flexibel with the 

uses of variables. 

Further investigation is requested about the programming problems and the control of all 

informationstreams. 
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Symbolenlijst 

hulpvariabele ter vereenvoudiging van formules 
versnellingsfunctie trilbak 
ingevoerde waarde voor de max. hor. amplitude 
berekende horizontale amplitude van de trilbak 
benodigde spanningsdoorsnede membraan 
spanningsdoorsnede bladveer 
horizontale amplitude van leibaan in de bak 
versnelling loodrecht op de baan 
berekende verticale amplitude van de trilbak 
hulpvariabele ter vereenvpoudiging van formules 
breedte bladveer 
verticale amplitude van leibaan in de bak 
berekende, benodigde stijfheid om de reeds bepaalde 
eigenfrequentie te bereiken 
totale veerstijfheid trilvoeder 
benodigde stijfheid van de torsieveer 
berekende stijfheid van de torsieveer 
veerstijfheid van een bladveer 
diameter trilbak 
berekende diameter van de torsieveer 
elasticiteitsmodulus 
kracht 
tangentiale kracht in membraan 
kniklast 
kritische kniklast 
bepaalde frequentie van de aandrijving 
massatraagheidsmoment van de onderdelen in trilling 
massatraagheidsmoment van de bak 
massatraagheidsmoment van de bodem in de trilbak 
massatraagheidsmoment van de contramassa 
massatraagheidsmoment van het juk 
polair traagheidsmoment 
lijntraagheidsmoment t.o.v.de x-as (knikberekening) 
lengte bladveer 
berekende lengte van de torsieveer 
minimale lengte torsieveer 
inwendig buigend moment 
inwendig moment ter plaatse van de inklemming 
massa van de onderdelen in trilling 
contramassa 
gereduceerde massa van de onderdelen in trilling 
gereduceerde contramassa 
wringend moment op de torsiestaaf 
aantal bladveren 
toe te voeren produktlengte 
straal van de trilbak 
straal van de trilbodem 
straal van de contramassa 
randvoorwaarden bij de afleiding knikformule 
verplaatsingsfunctie trilbak 
snelheidsrendement na simulatie 
tijd 
snelheidsfunctie trilbak 
gewenste voedingssnelheid 
veiligheidsfactor 
voedingssnelheid berekend na simulatie 
startwaarde voor de snelheidsamplitude bak 
weerstandsmoment tegen torsie 
verhoudingsgetal Mem,red/Mtril,red 

doorbuigingsfunctie (knikformules) 
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hellingshoek van de leibaan 
veerhoek bladveren 

= hulpvariabele bij afleiding knikformule 
buigspanning 

= kritische knikspanning 
verdraaiingshoek torsiestaaf 
schuifspanning tgv wringing 

= hoeksnelheid 
hulpvariabele bij afleiding knikformule 
kritische hoeksnelheid 
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Algoritmisch Ontwerpen van een snelle trilvoeder 

1. Inleiding 

1.1 Algoritmisch Ontwerpen 

Produktiemiddelen moeten, in de felle concurrentiestrijd met andere bedrijven en door de 

steeds dynamischer wordende consumenterunarkten, steeds sneller ontwikkeld worden. 

Om dit te kunnen bereiken is het enerzijds noodzakeUjk dat projecten gestructureerd 

worden aangepakt, zodat de kostbare tijd van een constructeur, efficienter kan worden 

benut. Anderzijds is er behoefte aan snellere method en om een machine(onderdeel) in 

detail te ontwerpen, te tekenen en/of te produceren op een computergestuurde bewer

kingsmachine. Deelprojecten worden steeds vaker simultaan uitgevoerd, waardoor het 

soms nodig is om, door onvoorziene problemen, iteratieslagen te rnaken. De krachtige 

computers van tegenwoordig zijn een hulpmiddel om aan deze twee behoeften te kunnen 

voldoen. De projectstrategie van professor van Bragt is een goed hulpmiddel om 

projecten effectiever te hanteren. 

Er is een methode in ontwikkeling, waarmee sneller kan worden ontworpen. Deze 

methode zorgt ervoor dat er sneller een ontwerp kan komen. Tevens is het mogelijk een 

eventuele iteratieslag te rnaken. Deze methode wordt 'Algoritmisch Ontwerpen' genoemd. 

Bij Algoritmisch Ontwerpen gaat men uit van reeds bestaande constructies waarmee 

produktiemiddelen, al dan niet opnieuw, kunnen worden ontworpen. 

De algoritmen worden in een computer tot programma's vertaald, zodat de computer aan 

de hand van ingangsparameters kan bepalen welke oplossingen voldoen. Er wordt 

aangegeven welk ontwerp kan worden gekozen. Vervolgens rekent de computer het 

ontwerp door, maakt de tekeningen en eventueel de NC programma's voor de bewerkings

machines. 

Algoritmisch Ontwerpen is een methode waarbij in niveaus wordt gedacht. Het laagste 

niveau is het 'onderdelen niveau', waarbij onderdelen tot in detail worden bepaald. Het 

tweede niveau is het 'modulen niveau', waarbij samengestelde onderdelen een module van 

een produktiemiddel vormen. Het derde niveau is het niveau waarop modulen worden 

samengesteld tot 'kleine' produktiemiddelen. Het vierde niveau kan een tot ale produktie

straat zijn en het vijfde niveau bijvoorbeeld een complete fabriek. Voorlopig richt het 

S.A. Middelkoop April 1994 9 



Algoritmisch Ontwerpen van een snelle trilvoeder 

Algoritmisch Ontwerpen zich op de eerste drie niveaus, omdat daar de meeste 

mogelijkheden liggen. 

Beschouw bijvoorbeeld een produktielijn voor het assembleren van een explosiemotor. De 

totale lijn bevindt zich op het vierde niveau. De machine die de carburateur op de motor 

bevestigd is een 'klein' produktiemiddel, welke zich op niveau drie bevindt. Deze machine 

is in samengestelde modulen op te splitsen, bijvoorbeeld een toevoerinrichting, een 

montage robot, een positioneereenheid, etc. De toevoerinrichting bevindt zich dan op 

niveau twee en is een samenstelling van onderdelen. 

Het is, bij het schrijven van een algoritme moeilijk, om de grenzen van het toepassings

gebied te bepalen en deze in formele regels te vatten. Daarnaast is er nog geen ideale 

omgeving waarin algoritmen kunnen worden geschreven en gebruikt. 

De beschreven theorie wordt uitgebreid behandeld in het verslag Algoritmisch Ontwerpen 

(lit. [6]). Om te toetsen of het Algoritmisch Ontwerpen praktisch uitvoerbaar is, worden er 

nu toegepaste praktijkvoorbeelden uitgewerkt. 

1.2 Algoritmisch Ontwerpen van een snelle trilvoeder 

Een snelle trilvoeder is een 

toevoerinrichting die ge

bruikt wordt om kleinere 

onderdelen te orienteren en 

toe te voeren in een pro-

trilvoeder bestaat uit een 

ronde bak op schuinstaande 

bladveren. De bak wordt 

aangestoten in zijn eigen

frequentie en blijft daardoor 

met een minimale energie-

... --to'-

Figuur 1.1 De sne er 

/ 

toevoer trillen. De trilling wordt zo bepaald, dat transport, meestal schroeflijnig, ornhoog 
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mogelijk wordt en de toe te voeren produkten gelijk georienteerd een glijgoot ingaan naar 

een volgend werkstation. De snelle trilvoeder heeft naast bladveren ook een torsieveer. 

De torsieveer maakt het mogelijk, hog ere snelheden in de voeder te bereiken, zonder dat 

de spanningen in de bladveren te hoog worden. Ook wordt het mogelijk kwetsbare 

onderdelen rustiger toe te voeren. 

am een praktijkvoorbeeld uit te werken is gekozen voor de snelle trilvoeder. De theorie 

rondom de gewone trilvoeder is reeds gevormd en beschreven in onder andere het dictaat 

'Trilvoeders' (lit. [10]). De extra torsieveer is redelijk eenvoudig te verwerken in de 

theorie. Het apparaat komt veelvuldig voor binnen de bedrijfsmechanisatie. am deze drie 

redenen is gekozen voor deze opdracht. Er za1 inzicht worden verkregen in de mogelijk

heden van Algoritmisch Ontwerpen, de tijd die nodig is om een algoritme te schrijven en 

welke problemen zich dan kunnen manifesteren. 

am de opdracht hanteerbaar te houden is gekozen om aIleen een algoritme te ontwikke

len voor een snelle trilvoeder, als produktiemiddel binnen de groep toevoerinrichtingen. 

Het algoritme dat de keuze maakt voor een snelle trilvoeder, wordt niet geschreven en is 

vooralsnog een keuze die de constructeur zelf moet maken. Dit project richt zich daarmee 

op de laagste twee niveaus van het Algoritmisch Ontwerpen. 

1.3 Unigraphics II en Algoritmisch Ontwerpen 

1.3.1 Bet gebruik van Unigraphics II in relatie tot Algoritmisch Ontwerpen 

Binnen de vakgroep specifieke produktiemiddelen is het modeme ontwerpsysteem 

Unigraphics II aanwezig. Er zijn nu nog twee versies in gebruik, versie 9.1.6 en versie 

10.1. De verschillen tussen de versies zijn groot en zitten met name in de representatie 

van de onderdelen. In versie 9 wordt de 'wire/-frame representatie gebruikt en in versie 10 

de 'solid'-representatie, wat een hele andere, veel snellere ontwerpmethode mogelijk 

maakt. De CAD module is hierdoor veel krachtiger geworden. In (lit [6], bIz 33 tot 38) 

wordt beschreven hoe Unigraphics kan worden gebruikt bij het Algoritmisch Ontwerpen. 

In dit onderzoek is op overeenkomstige manier gewerkt. Het onderzoek is uiteindelijk 

verricht in de oude versie 9, omdat er onoverkomelijke problemen bestaan met versie 
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10.1. Verderop in deze paragraaf wordt teruggekomen op deze problemen. 

In het kort komt het neer op de volgende werkwijze: 

Met een programma geschreven in de hogere programmeertaal Fortran 77 worden de 

hoofdafmetingen van de onderdelen berekend en weggeschreven in tekstfiles. De 

interface-afspraken tussen onderdelen worden in het Fortranprogramma gemaakt. Dan 

worden in UG-concept solid-modellen van het reeds bestaande ontwerp gemaakt. De 

hoofdafmetingen worden door variabelen en expressies vervangen, waardoor het mogelijk 

wordt de afmetingen softwarematig te veranderen. Bij goed gedefmieerde, mogelijk van 

elkaar afhankelijke, afmetingen is het mogelijk om de waarden van de hoofdafmetingen 

uit de eerder genoemde tekstfile te importeren en de parts te 'updaten/. Deze stap kan 

helaas nog niet volledig geautomatiseerd worden gedaan. In versie 10 moet dit weI 

kunnen, maar daarvan is afgezien om redenen die nog worden uitgelegd.Als de waarden 

zijn I ge-updated/, is het eenvoudig om vervolgens een tekening van het part te maken 

en/of NC-regels te genereren, waarna het onderdeel kan worden gemaakt. 

1.3.2 Motivering gebroik Unigrapbics II versie 9.1 

Versie 10 heeft meer mogelijkheden en er kunnen sneller ontwerpen worden getekend. 

Ook de mogelijkheden om parts te 'updaten/, met waarden uit een tekstfile of zelfs 

rechtstreeks uit een hogere programmeertaal zijn beter. In versie 9 is het noodzakelijk, 

interactief met de gebruiker een aantal handelingen te verrichten. 

Het ontwerpen bestaat in versie 10 nog maar uit twee processen. Het eerste proces bestaat 

uit het analyseren van het ontwerp en het schrijven van een programma dat de 

hoofdafmetingen ontwerpt. Vervolgens bestaat het tweede proces uit het tekenen van het 

(bestaande) ontwerp en relaties aanleggen tussen de afinetingen. Het (her)ontwerpen van 

de constructie kan dan volledig worden geautomatiseerd. 

Het programmeren van de nieuwe functies in versie 10 kan aIleen in de taal 'C'. Bij een 

ander, nog lopend, onderzoek naar de CAM koppeling (studenten Bruers en van der 

Heijden) is gebleken dat de taal 'C' in 'user functions' grote problemen geeft. Vooralsnog 

zijn deze problemen niet eenvoudig op te lossen, omdat er te weinig documentatie 
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voorhanden is en er binnen Europa, onvoldoende kennis van 'user functies' in 'e' lijkt te 

zijn. User functies zijn in Amerika ontwikkeld en daar moeten mensen zijn die weten hoe 

het moet. Helaas is het niet mogelijk gebleken deze kennis te vergaren. Aanvankelijk is 

daarom besloten weI in versie 10 te gaan prograrnmeren, maar dan in Fortran 77. Deze 

taal wordt nog weI ondersteund voor aIle oude functies uit eerdere versies van 

Unigraphics. De documentatie geeft vele voorbeelden in Fortran en binnen de vakgroep is 

kennis rondom deze taal aanwezig. 

Bij de ontwikkeling van het Fortran programma trad een bug op die niet op te lossen 

leek. Het was niet mogelijk reele getailen vanaf het toetsenbord in te voeren. WeI 

konden integer getailen worden ingevoerd. In versie 9 bleek dit probleem niet te bestaan. 

Mede doordat de tijd voor deze opdracht beperkt was, werd besloten het zekere voor het 

onzekere te nemen en in versie 9.1 verder te gaan. 

Aan het einde van het onderzoek bleek dat de bug alleen wordt veroorzaakt, als in versie 

10 geen part geopend was binnen Unigraphics. Toen was het helaas te laat om alsnog 

naar versie 10 te gaan. Ais de problemen rondom 'e zijn opgelost dan is het aan te 

bevelen om over te gaan naar de taal 'e'. 

1.4 De afstudeer(deel)opdracht 

De opdracht luidt: 

'Ontwikkel een algoritme waarmee een snelle trilvoeder kan worden ontworpen. Maak 

daarbij gebruik van de theorie over Algoritmisch Ontwerpen en trilvoeders, zoals deze 

gevormd is in voorgaande onderzoeken. De opdracht moet binnen vier maanden afgerond 

kunnen worden, waarbij getracht zal worden zo ver mogelijk te komen in het ontwerppro-

ces.' 

(Zie voor de formele opdrachtsomschrijving Bijlage I) 
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2. Aannamen en uitgangspunten 

Onderstaand voIgt een opsomming van aannamen, beperkingen en afspraken, waannee het 

onderzoek is uitgevoerd. 

* 

* 

* 

* 
* 
* 

* 

* 

* 
* 

* 
* 

* 

* 
* 

De theorie van het deeltjesgedrag in de trilbak wordt beschreven in 

het dictaat 'Trilvoeders' (lit.[lOD 

De theorie van het Algoritmisch Ontwerpen wordt beschreven in het 

afstudeerverslag 'Algoritmisch Ontwerpen'(lit.[6]) 

Er wordt uitgegaan van het ontwerp van een snelle trilvoeder van het 

merk 'Philips'. Deze trilvoeder heeft een configuratie, zoals te zien is 

in fig. 1.1, bIz. 10 

De produkten zijn geschikt om toe te voeren met een snelle trilvoeder 

Van buitenaf werken er geen krachten op de snelle trilvoeder 

Er werkt slechts een trilling welke wordt opgewekt door de aandrij

ving in de vonn van een elektromagneet met een regelbare frequentie 

Het systeem wordt beschouwd als een eenvoudig massa-veer systeem, 

waarbij aileen de laagste eigenfrequentie wordt beschouwd. Andere 

eigentrillingsvonnen worden als niet relevant aangenomen 

De onderlinge beinvloeding van de deeltjes in de bak wordt veronder

steld nihil te zijn 

De demping die in het systeem optreedt is verwaarloosbaar 

Het keuze-algoritme om te komen tot een snelle trilvoeder behoort 

niet tot de opdracht 

Leibanen, richtorganen en uitloop behoren niet tot de opdracht 

De toevoer van onderdelen naar de trilbak wordt redelijk constant 

verondersteld 

Getracht zal worden binnen vier maanden zo ver mogelijk te komen in 

het ontwerpproces. 

Het resultaat za1 minimaal een uitgewerkt onderdeel bevatten 

Het algoritme moet makkelijk te onderhouden zijn en gemakkelijk 

kunnen worden uitgebreid 
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3. Het algoritme voor een snelle trilvoeder 

Het algoritme is zo geschreven, dat de constructeur aan de hand van specificatie-eisen de 

trilvoeder kan laten ontwerpen door de computer. De constructeur zal een aantal gegevens 

aan het algoritme bekend moeten maken. 

Het algoritme kan aan de hand van deze gegevens de trilvoeder be palen. Het algoritme 

ziet er als 'Black Box' uit, als in figuur 3.1: 

Invoer [>1 
I 

• Voedingssnelheid 
• Horizontale Amplitude 
• Wrijvingscoefficient 

Algoritme 
Snelle trilvoeder 

• Maximale verticale versnelling 

• Produktlengte 
• Produktdiameter omhullende 

Figuur 3.1: Algoritme Snelle trilvoeder 
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• Hoofdafmetingen 
• Tekeningen 
• Resultaten spannings
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De berekening van een trilvoeder 

verloopt volgens het algoritme, zo

als is weergegeven in figuur 3.2 

De gevraagde eigenschappen wor

den eerst door de constructeur 

ingevoerd en vervolgens gecontro

leerd op haalbaarheid. Ais de tril

voeder aan de vraag kan voldoen, 

wordt aan de hand van de produkt

lengte een diameter van de trilbak 

met zijn eigenschappen bepaald. 

Deze diameter bepaalt de hoofdaf

metingen van de trilvoeder. 

Het algoritme gaat uit van het 

gewenste deeltjesgedrag en bepaalt 

de kenta1len van de trilvoeder. 

Vervolgens wordt een simulatie 

gedaan en vier iteratieslagen ter 

optimalisatie. 

Daarna worden de veren berekend 

en op sterkte gecontroleerd. Hier 

worden drie iteratieslagen gedaan 

om de afmetingen te optirnaliseren. 

Ais de berekeningen zijn gedaan 

4x 

3x 

Start 

I 
~------;;-In-ga-ngSpc-'-~---:-ram---:-e-::te---:-rs-' 

Invoeren door 
de oonstructeur 

Controle 

Onderdelen 'updaten' 

,.--__ ....... '-1 __ _ 

Ontwerp platten 
of NC·regeJs genereren 

( Einde ) 
,~-- -- ------' 

i 
, Foutmelding 

worden de resultaten in een tekstfile weggeschreven, waarna in Unigraphics het model 

kan worden aangepast en de tekeningen kunnen worden gegenereerd. 

In de volgende paragraaf en in bijlage II worden de berekeningen afgeleid en de 

resultaten beschreven. 
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3.1 Kentallen van de snelle trilvoeder 

Het gedrag van een deeltje in de trilbak wordt 

bepaald door een aantal kentallen van de 

trilvoeder. Deze kentallen bestaan uit de 

horizontale (AM) en verticale versnellingsam

plitudes (BM), de frequentie (FRQ), de 

wrijvingscoefficient (FW) en de hellingshoek 

van de leibaan (0:). De kentallen bepalen de 

benodigde veerhoek van de trilvoeder. (zie fig 

3.3) 

De trilbak wordt in een apart algoritme be-

a 
------..,....., 

1-
8M \ 

Baanhoek a !~ 
,m AM 
,,~ -: 

~Baan ~ 

Bladveer\ ; Veerhoek f3 
~~ 

o 
Contramassa 

g 

paald. Vooralsnog is de trilbak een koopdeel van het merk INA. (Zie Bijlage VI.) Het 

algoritme bepaalt aan de hand van de produktlengte een diameter van de trilbak en haalt 

de gegevens van de bak uit een soort database. Het algoritme is gemakkelijk uit te 

breiden. De diameter, de massa, de baanhoek 0:, het massatraagheidsmoment en de 

hoofdafrnetingen worden vastgelegd. De trilbak dient eerst bepaald te zijn, omdat de 

baanhoek 0: in de simulatie wordt gebruikt. 

De kentallen, die het gewenste deeltjesgedrag bepalen, kunnen aan de hand van de 

volgende formules worden berekend. 

Bewegingsvergelijkingen van de bak: 

sinew!) [mm] 

Y(!)= Ahr W cos(w!) [mm/s] 

a(!)=-Ahr w 2 sinew!) [mm/s2
] 

Het deeltje in de bak zal bij een goed gedimensioneerde trilvoeder een positieve snelheid 

kunnen bereiken die afhankelijk is van de snelheidsamplitude van de bak. De snelheid 

van het deeltje zal theoretisch maximaal 92 % zijn van de snelheidsamplitude (Ahrw ) van 
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de bak. Het snelheidsrendement (SREN) kan door simulatie worden berekend. In veel 

gevallen ligt het rendement rond 85 %. 

Het model dat bij de simulatie wordt gebruikt blijkt positiever dan de werkelijkheid. Het 

modelrendement kan in sommige gevallen een minimumwaarde van 60% bereiken. 

Hiermee wordt in het programma geen rekening gehouden, omdat deze waarde 

afhankelijk is van onzekere factoren. De constructeur dient zelf te bepalen hoeveel toeslag 

hij nodig acht om zijn specificatie van de werkelijke snelheid te behalen. 

Om de snelheidsamplitude van de bak te bepalen wordt eerst een schatting gedaan. In het 

programma wordt gerekend met een rekenwaarde (VSR) voor de vereiste snelheidsampli

tude. 

VSR = 
V4r 

SREN 
[mm/sec] 

V dg is de gewenste voedingssnelheid, welke is 

ingevoerd door de constructeur. 

Als VSR bekend is kan de benodigde frequentie 

worden berekend met: 

De frequentie wordt in stappen van 50. 

Hz bepaald. Hieruit volgen dan de 
~ 

werkelijk optredende horizontaIe (Ahr) en 

verticale amplitude (Aw) als ook de 

horizontale versnelling~plitude (AM). 

De verticale versnellingsamplitude (BM) 

is een invoerparameter en reeds bekend. 

Nu kan een eerste schatting gedaan worden van 

de veerhoek: 

VSR 
[nutlsec] w = 

Ab 

w [Hz] FRQ=-
271' 

AJu 
VSR [mm] 
w 

A ::: BM*l [mm] 
VT 

w2 

A *w 2 

AM Ju 
g 

f3 = arctan(..;z) + a ["] 

Als dit allemaal berekend is kan een simulatie worden gedaan aan de hand van het 

programma dat is geschreven door ir. Smals. Dit programma berekent een betere waarde 

van het snelheidsrendement en bepaalt de voedingssnelheid. Door deze waarden een paar 

keer in het algoritme terug te koppelen, ontstaat een exacte schatting van de kentallen van 
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de trilvoeder. Het blijkt dat de waarden stabiel zijn na drie iteratieslagen. V oor de 

zekerheid wordt vier keer teruggekoppeld. De computer is zo snel dat dit niet merkbaar 

is. 

3.2 Berekening van de veren 

De frequentie en de tril-massa liggen 

nu vast en dus kunnen de veren worden 

bepaald. 

Schematisch kan de trilvoeder worden 

weergegeven als in figuur 3.4. 

Dit model kan worden vereenvoudigd 

tot het dynamisch model als in figuur 

3.5. Van dit model is de eigenfrequen

tie te berekenen. 

De totale stijtheid 

Flguur .4: Dynarmsc e 
snelle trilvoeder 

van de trilvoeder kan dan 

worden bepaald. De stijtheid 

wordt verkregen door vier 

bladveren en een torsieveer, 

die parallel geschakeld zijn. 

Figuur 3.5: Zie voor de berekeningen van 
Dynamisch model 

Mred.cm, Mred.tril en de veerstijtheden bijlage IT en m. 

e 

[nuQ.sj 

Bij hogere eigenfrequenties is een hogere totale stijtheid nodig. Een lichte contrarnassa 

betekent een lagere totaal benodigde stijtheid. am deze reden, wordt bij de eerste 

iteratieslag de gereduceerde contramassa groot genomen (vier maal de gereduceerde tril

massa), omdat dan bij de volgende iteratieslagen de benodigde stijtheid afneemt. 
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De stijfheid van de constructie wordt bij een gewone trilvoeder, op drie schuinstaande 

bladveren, beperkt door de maximaa1 toelaatbare buigspanning. De torsiestaaf zorgt voor 

een vee! hogere stijfheid en ontlast daannee de bladveren bij hogere frequenties. 

De diameter van de torsiestaaf moet voldoen aan de 

sterkte-eis: 

=> de torsiestaaf moet een minimale lengte hebben: 

Hiennee kan een minimale diameter voor de torsiestaaf 

d > ~ A 
tv B [mm] 

3f"A 
>TI 

B 

worden bepaald. Ais de lengte van de torsiestaaf groter wordt, dan wordt de verhouding 

dtv/ltv kleiner. Dit is voor de sterkte-eis gunstig. De lengte van de 

torsiestaaf wordt, indien mogelijk, 25% van de bak-diameter 

gekozen. De diameter wordt dan confonn de stijfheids-eis bepaald. 

Hiennee is de torsiestaaf geschat, uitgaande van een gereduceerde contra-mass a die vier 

maal de gereduceerde tril-massa is. Aan de hand van de eerste geschatte waarden worden 

dan de interface afspraken gemaakt. Vervolgens worden de onderdelen bepaald en wordt 

nog twee keer teruggekoppeld om de trilvoeder exact te berekenen met reele waarden. 

Het is mogelijk om de werkelijke waarden van de massatraagheid uit het CAD systeem 

op te vragen. Hiervan is afgezien, omdat het nog niet mogelijk is het aanpassen van de 

onderdelen automatisch te laten gebeuren. Het is weI mogelijk om, nadat aIle onderdelen 

zijn getekend, een iteratieslag te maken door een apart programma de berekening 

opnieuw te laten doen en dan bijvoorbeeld alleen de diameter van de torsiestaaf te 'tunen'. 

Omdat nog niet aIle onderdelen af zijn kon dit nog niet gebeuren. In versie tien kan met 

de taal 'C' mogelijk het aanpassen vanuit user functions worden gedaan, waardoor het weI 

mogelijk wordt, dynamische eigenschappen uit het Unigraphics systeem terug te 

koppelen. 
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3.3 Interface-afspraken 

De trilvoeder bestaat uit 10 

componenten die aan elkaar 

verbonden zijn, zoals is weerge

geven in figuur 3.6. 

Omdat de onderdelen geen vaste 

maat hebben, is het nodig varia

belen te definieren die de inter

faceafspraken vastleggen. 

Interfaces k-I 

Dgtld 

r-

Old 

S.A. Middelkoop 

Fig. 3.6 Interface 

Bij de snelle trilvoeder zijn de interfaces 

112, 1z3' 134, 145 en Iss defmieerbaar volgens 

figuur 3.7. 

Interface 112 (Trilbak-membraan) wordt 

vastgele gd door de afmetingen van de 

trilbak 

Interface 123 (Membraan-Juk) is gelijk aan 

134 (Juk-Torsiestaaf) en wordt bepaald 

door de afmetingen van de torsiestaaf. 
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Interface 145 (Torsiestaaf-Contramassa) is gelijk aan 134 en wordt dus ook bepaald door de 

afinetingen van de torsiestaaf. De overige interfaces zijn nog niet bepaald, omdat de 

betreffende onderdelen nog moeten worden ontworpen. 

De afinetingen van de torsiestaaf worden bepaald door de kentallen van de snelle 

trilvoeder. De torsiestaaf kan nu dus worden berekend. De diktes Tid worden bepaald 

door sterkteberekeningen en door bevestigingseisen. Zo moet de flens van de torsiestaaf, 

de buitenflens van het membraan en het juk geschikt zijn om bouten in te bevestigen. 

Daarmee ligt vast dat deze diktes minimaal 1.25 maal de boutdiameter moeten zijn. 

Met de interface-afspraken kunnen de overige onderdelen worden bepaald. Zie voor 

formules en nadere uitleg de Bijlagen. 
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4. Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Opmerkingen ten aanzien van Algoritmisch Ontwerpen 

Met dit onderzoek is inzicht verkregen in het ontwikkelen van een algoritme op de 

laagste twee niveaus. Het is mogelijk een algoritme te ontwikkelen om een snelle 

trilvoeder te ontwerpen. Er kunnen onderdelen automatisch worden berekend en getekend. 

Binnenkort wordt het wellicht ook mogelijk, om de fabricage van de onderdelen te 

automatiseren. 

Hiermee is aannemelijk gemaakt dat de laagste twee niveaus van Algoritmisch Ontwerpen 

te automatiseren zijn. Hier liggen dan ook veel mogelijkheden. Dit komt, omdat de 

laagste twee niveaus redelijk overzichtelijk zijn. De keuze om tot een bepaalde 

constructie over te gaan is reeds gemaakt en de uitwerking is slechts het programmeren 

van de reeds gekozen weg. 

De stap naar het derde niveau is explosief te noemen. De omvang van het derde niveau is 

ondenkbaar groot. Daar moeten keuzealgoritmen bepalen, welk produktiemiddel gebruikt 

kan worden. Al deze verschillende produktiemiddelen moeten als algoritmen in het 

computersysteem aanwezig zijn. 

Met dit onderzoek kan de complexiteit van Algoritmisch Ontwerpen worden aangegeven. 

Echter er kan onvoldoende inzicht worden verkregen om de haalbaarheid van Algorit

misch Ontwerpen in de toekomst te beoordelen. 

Er dient nog veel onderzoek te worden gedaan naar een goede programmeermethode en 

een geschikte programmeeromgeving. Het slagen hangt af van goed hanteerbare 

informatiestromen en snelle methodes om de informatie te kunnen verwerken en 

gebruiken. Vooralsnog is specialistische kennis van zowel werktuigbouwkunde als 

informatica nodig om algoritmen te ontwikkelen binnen de specialisatie werktuigbouw

kunde. De algoritmen moeten in specifieke situaties met hun specifieke eisen en wensen 

flexibel toegepast kunnen worden. 
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Om een algoritme toegankelijk te maken dient het qua gebruik eenvoudig te zijn. Om het 

algoritme in verschillende situaties te kunnen toepassen moet er veel handmatig ingesteld 

kunnen worden, wat de toegankelijkheid niet ten goede komt. Echter het schrijven van 

het algoritme wordt explosief complexer als er meer eisen worden gesteld aan de 

mogelijkheden. 

Om het project I Algoritmisch Ontwerpen van een snelle trilvoeder' mogelijk te maken 

binnen de beschikbare tijd, zijn een aantal aannamen en beperkingen bepaald. Eigenlijk is 

elke beperking funest v~~r het doen slagen van het Algoritmisch Ontwerpen. Wanneer we 

de lengte van het softwareprogramma bekijken, voor een relatief eenvoudige trilvoeder, 

zonder leibaan, richtorgaan en uitloop, dan is het niet voor te stellen hoe groot het 

programma zal worden als aIle typen toevoerinrichtingen in algoritmen zijn verwerkt. Om 

maar niet te denken aan bijvoorbeeld toevoerinrichtingen in combinatie met een groep 

produktiemiddelen. 

Het is dus noodzakelijk om een intelligenter programmeersysteem toe te passen dan de 

taal Fortran 77. Misschien dat object georienteerd programmeren meer mogelijkheden kan 

bieden. Dit zou eigenlijk in samenwerking met informatici moeten worden onderzocht. 

4.2 Bet a1goritme voor een snelle trilvoeder 

Het algoritme, zoals dat nu ontwikkeld is, kan een standaard sneIle trilvoeder doorrekenen 

aan de hand van een beperkt aantal in te voeren parameters. Het programma berekent de 

constructie zo, dat de stijfheid van het systeem rond de gewenste eigenfrequentie wordt 

ontworpen, welke nodig is om het gevraagde deeltjesgedrag in de trilbak te verkrijgen. 

De trilbak is nu nog een inkoopdeel van het merk INA, maar kan gemakkelijk in het 

algoritme worden vervangen door een ander type bak, of door een zeIf ontworpen trilbak. 

De torsiestaaf is als voorbeeld geheel uitgewerkt op het Unigraphics systeem. De 

afmetingen kunnen met behulp van een user functions programma worden berekend en de 

tekening kan worden aangepast door middel van een macro. De hoofdafmetingen van de 

bladveren, het membra an, de contramassa en het juk, worden weI bepaald en in een 
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tekstfile weggeschreven, maar zijn nog niet in het Unigraphics systeem getekend. De 

dynamische eigenschappen van de trilvoeder worden ook berekend en in een tekstfile 

opgeslagen. 

Het programma is modulair opgebouwd, door gebruik te maken van subroutines. Het is 

daardoor gemakkelijk te onderhouden en/of uit te breiden. Naast gebruik onder 

Unigraphics is het mogelijk, door een paar wijzigingen, het programma onder DOS of 

Unix te gebruiken. (Zie Bijlage VII) 

Er dient nog verder onderzoek te worden gedaan naar de stijibeid van het membraan, 

bevestingsblokken voor de bladveren en het kiezen van een elektromagneet om de 

trilvoeder aan te drijven. Ook de bevestiging van de snelle trilvoeder aan een fundatie 

moet nog worden uitgewerkt. 

Verder moeten de resterende onderdelen nog worden getekend en worden sarnengesteld 

op het UGII systeem. Aan te beve1en is om het programma te vertalen naar de 

prograrnmeertaal 'e en het dan aan te passen aan Unigraphics versie 10. Het wordt dan 

mogelijk om werkelijke waarden voor de massatraagheid op te vragen en deze te 

gebruiken bij de berekeningen. 

De opdracht bleek te veelomvattend, om binnen de gestelde vier maanden af te kunnen 

ronden. Het beheersen van de theorie over trilvoeders, algoritmisch ontwerpen en 

prograrnmeren in Fortran, in combinatie met user functions binnen Unigraphics, moet niet 

onderschat worden. Er is veel tijd verloren gegaan met het oplossen van randproblemen 

bij het prograrnmeren met user functions. 

Met de resultaten van dit onderzoek is het mogelijk om het algoritme gemakkelijk uit te 

breiden. Ook kan het programma gebruikt worden voor onderzoek aan de snelle trilvoeder 

in het algemeen. Er kan uitgebreid worden geexperimenteerd, omdat de computer zeer 

snel de berekeningen kan uitvoeren. 
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Algoritmisch Ontwerpen van een snelle trilvoeder 

Bijlage I De afstudeer(deel)op dracht 

EINDSIUDIECDEELlOPDRACHT 

IECHNISCHE UNIVERSIIEII EINDHOVEN 
Faculteit Werktuigbouwkunde 

14 december 1993 

Vakgroep WPA 

Student 
Hoogleraar 
Begeleider 

Start 
Einde 
Iitel 

Onderweo> . 

S.A. Middelkoop 
Prof.ir. I.M. van Bragt 
Ir. A.I.l.M. Smals 

1 december 1993 
Ongeveer 30 april 1994 
Algoritmisch ontwerpen van een trilvoeder 

Aan de IUE wordt onderzoek gedaan naar nieuwe ontwerpmethodieken. Een ontwerpme
thode waar nog veel onderzoek naar wordt gedaan, is het ontwerpen met algoritmen. 
Vooralsnog richt het onderzoek zich op het ontwikkelen van algoritmen, waarmee 
bekende. reeds bestaande constructies kunnen worden gevonden. Deze constructies 
kunnen uit een of meer modulen bestaan. 
Om te onderzoeken of algoritmisch ontwerpen leidt tot een sneller ontwerpproces is er 
onderzoek nodig naar praktische voorbeelden. Een voorbeeld van een bekende. vaak 
terugkerende constructie is de toevoerinrichting in de vorm van een trilvoeder. 

Opdracht 
Ontwikkel een algoritme waarmee een snelle trilvoeder kan worden ontworpen. Maak 
daarbij gebruik van de thoorie over algoritmisch ontwerpen en trilvoeders, zoals deze 
gevormd is in voorgaande onderzoeken. 
De opdracht moet binnen vier maanden afgerond kunnen worden, waarbij getracht zal 
worden zo ver mogeJijk te komen in het ontwerpproces. 

Versla~ etc: 
Bij de secretaresse verkrijgbaar: 
1. Richtlijnen afstuderen bij de onderwijsgroep "Produktiemiddelen". 
2. "Wat moet waar en hoe in het verslag?" door drs. P. Westendorp. 

Prof. Ir. I.M. van Bragt S.A. Middelkoop 

~ 
~) 
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Bijlage n Atleiding van de formules voor de to~siestaaf 

In het algoritme wordt eerst een schatting gedaan van de torsiestaaf, waarna interfaces 

bepaald worden en de onderdelen worden berekend. Bij deze eerste iteratieslag zijn de· 

exacte gegevens van de contra-massa en het massa-traagheidsmoment van de onderdelen 

in trilling. nog niet bekend. Ook de stijfheid van de bladveren is nog niet bepaald. omdat 

de lengte van de bladveren een functie zijn van de torsiestaafafmetingen. Daarom wordt 

de gereduceerde contramassa hoog ingezet en de stijfheid van de bladveren nihil. 

Na de eerste afschatting worden met betere waarden een tweetal iteratieslagen gedaan. 

zodat exacte gegevens berekend kunnen worden. V oor de afleiding wordt er van 

uitgegaan dat aIle gegevens reeds beschikbaar zijn. Het model is te zien in fig. 3.5 op biz. 

19. 

Berekening van ~tril met nevenstaande formule. Zie 

voor de berekening van Iuu het programma 'tril.F bij de 

subroutine veercheck en onderdeel routines. 

Berekening van ~an met nevenStaande formule. Zie voor de 

berekening van 1'em de subroutine BepCm uit het progranuna 

'tril.f. bijlage IX 

-c bm", 
Nu is het mogelijk de beno

digde veerstijfheid Ct- te 

ontwerpen. De stijtheid wordt 

voornamelijk bepaald door de 

torsieveer. De torsieveer in de 

vorm van een massieve as kan 

dan worden bepaald. Er moet 

worden voldaan aan een stijf

heidseis en een sterkte-eis. De 

veerstijtheid van een torsiestaaf 

kan worden afgeleid: 

7T*G*d 4 

=- F = ____ IV_ * A hr 

32*R~k*11V 

S.A. Middelkoop 

=c tv 
7T*G*cJ! 

2 
32 * Rbak* ltv 

April 1994 

[Mmm] 
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Hiennee is de stijfheids-eis uitgewerkt. Vervolgens moet nog aan een sterkte-eis worden 

voldaan: 

M = w 

21 7T A 
W *,.,.. • W = --.!!. . M = F*Rb-,- . I = - *atv~ 

t ' t ' t d' W ",,' p 32 
tv 

Vereenvoudigd geschreven moet aan twee eisen worden voldaan: 

~ 
Stijfheid: I :::: [mm] tv A 

d 
Sterkte: tv<B [mm] 

ltv 

De dikte van de flenzen wordt bepaald 

door de diameter van de gaten: 

tft = tf2 = 1.25*dgt. 

De gaten zijn voorzien van metrisch 

schroefdraad. De schroefdraad van de 

gaten is M6. Het aantal gaten wordt 

berekend in de subroutine interfaces bij 

134 zie Bijlage V voor de formules. 

De afrondingsstraal r 1 moet groter zijn 

dan 10% van de torsiestaafdiameter. 

Deze wordt ook berekend bij 134, 

S.A. Middelkoop 

met A 

metB 

Figuur B. 

April 1994 

CiJ
2*Mtri/. 

2 
x Dw 32 

*--*-- *-1000 l+x 4*0 7T 

Dw 
7' * W 

Ahr 
O*(Ahr+-) 

x 

Definitie Torsiestaaf 

dfl 

I 
L r2 

Aantal gaten: (Schroefdraad) 2 * num 

aten torsI est 
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Bijlage ill Afleiding van de formules voor de bladveren 

De bladveren dienen er aIleen voor om het toe te voeren deeltje richting te geven. De 

veerhoek ~ wordt ingesteld door de 

bladveren onder deze hoek te 

monteren aan de contrarnassa en het 

membraan. De stijtheid kan laag 

zijn, omdat de torsiestaaf de stijf

heid bepaalt. Omdat de bladveren 

op buiging worden belast, wordt de 

dikte beperkt. Dit wordt duidelijk 

gemaakt door de nevenstaande 

formules. De lengte lbv wordt be

paald door de afmetingen van de 

trilbak en contramassa. 

1bv = Hbv -2*l.5*Dgtbv 

Verder moeten de veren op knik worden gecontroleerd. De afleiding van de knikformule 

voor dit specifieke geval wordt nu gegeven. Het model is getekend in figuur RIlI.l 

Afleiding knikformule: 

(lit[l], bIz 252 en [8] ,306 e.v.) 

..... ,," ...... . 

wf0 

FIg. RIlL 1 .'Uu ........ u 

S.A. Middelkoop 

1 
uil y//(~) 0 voIgt w *1 7'r =>W2 

2 
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Algoritmisch Ontwerpen van een snelle trilvoeder 

Nu ook Fla bekend is kan de bladveer worden 

berekend. Eerst wordt aan de hand van de 

buigingseis een dikte Tby bepaald en daarna een 

breedte Bby, gecontroleerd op knik. 

J =_1 *Bb * r..b 
x 12 v v 

a 

voIgt dan. a kr 

(BM+1) 
met A 

Knik- voorwaarde: => B bv * Z;v > A 

In het algemeen zal Tby groter dan 3 mm mogen 

zijn en is ~y = 25 mm voldoende. Deze waar-

Bladveer definitie 

.Q 

r-~l---

den zijn dan ook de uitgangswaarden, welke Aantal bladveren: Nbv 

worden gecontroleerd. Fig. B.ill.2 Definitie a veer 

De stijtheid van een bladveer kan worden berekend met: 

De bladveer is in het algoritme bepaald vol gens de defmitie van fig B.llI.2 
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Bijlage IV Defmitie van bet membraan, contramassa en juk 

Het membraan wordt voornamelijk 

bepaald door de interface afspraken 112 

en 123, Alleen Tmem en D~em moeten 

door berekening worden bepaald. D~em 

moet zo klein mogelijk worden geno

men, omdat het membraan dan de 

laagste vertic ale stijfheid bezit. 

De dikte D~em wordt berekend door de 

afschuiving te bepalen op D2mem: 

M = (I I) 11 A (2*Tr*FRQP 
w bak+ juJ.: * . * br* D2 *1000 

mem 

Fr 
Mw 

; A~m 
Fr -

D2mem 
-
7' 

Dt mem",;,. = 
A ben 

Tr*D2mem 

Contra-Massa 

Dem 

Membraan Definitie 

[ S,,_ 'I 

I
I I :~~: ·1 

I I . . 

Aantal gaten: 

N2"""" 

Nu kan ook het massatraagheidsmoment 

worden bepaald. Het membraan wordt 

hiertoe in drie deelvolumes verdeeld, 1 

ring en twee schijven. De uitsparing 

Di2mem wordt niet verrekend, omdat de as 

ook massatraagheid heeft. 

Zie voor de formules subroutine BepMem. 

De contramassa wordt voornamelijk 

bepaald door interface ~s. De hoogte Hem 

wordt bepaald door de hoofdafmetingen 

van de torsieveer. Zie voor de formules 

subroutine BepCm in bijlage IX 

ten contra-massa 
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De hoofdafmetingen van het juk worden 

voornamelijk bepaald door de interface 

afspraak 134, De dikte Tjuk is voorlopig 

vastgesteld op 10 rnrn, omdat nog 

onduidelijk is wat de eisen zijn ten 

aanzien van de aandrijving. De aandrij

ving moet waarschijnlijk aan het juk 

gescbroefd worden. Daarom is gekozen 

voor een dik juk. 

S.A. Middelkoop 

Definitie Juk 

Aantal gaten: NJtJ1< 
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Bijlage V Interface afspraken, defmities 

De interface afspraken van de trilvoeder worden door twee onderdelen bepaald. Op de 

eerste plaats worden de hoofdafinetingen bepaald door de diameter van de trilbak.. 

Daarna worden de interface-relaties vastgelegd door de afinetingen van de torsiestaaf. 

Zie voor de definitie van interface IkJ figuur 3.7 op bIz. 21 

Interface 112 : Trilbak-Membraan 

Zie voor defmitie van de trilbak bijlage VI 

Interface: 

D12 

Dil2 

Dgt12 

STl2 

Nl2 

Defmitie 

Dbak 

Dibak 

Dbout 

Stbout 

Nbout 

Interface 123: Membraan- J uk 

Interface 134: Juk - Torsiestaaf 

Opmerkingen: 

A - maat 

F - maat 

E - maat 

G - maat 

360/X 

Uit de brochure 

Uit de brochure 

Uit de brochure 

Uit de brochure 

Uit de brochure 

Eerst moet worden uitgerekend hoeveel bouten nodig zijn om de torsiestaaf te bevestigen 

aan het juk en het membraan. Er wordt uitgegaan van M6 bouten van de klasse 10.9. 

(vloeigrens vg is 0.8 * 882 [N/mm2] De 2 * M 
F S. w met Mw =: Itri1*w """" verbinding dient krachtgesloten te wor-

den berekend. De kracht die moet wor

den doorgeleid is te berekenen met: 

S.A. Middelkoop 
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De totale aanhaalkracht in de bouten moet dan zijn: 

(Il = wc = wrijvingscoefficient = 0.45, vf = veilig

heidsfactor = 1.25 Zie ook (lit. [10], bIz. 111 e.v.) 

Met de spanningsdoorsnede A. en de vloeigrens 

(vg) kan nu het minimum aantal bouten worden ~4 

berekend: 

F F =--
a Il*vi 

Met de berekende waarde voor de torsiestaaf wordt 134 volledig bepaald: 

r1 = afrondingsstraal van torsiestaaf diameter naar de flens = 1O%*<4v +2 [mm] 

Interface: defmitie 

D34 <4v +2*r1+4*Dgt34 

Di34 <4v 

Dgt34 6 

ST34 (<4v +2*r1+D34)/2 

N34 zie boven 

Interface 145: Torsiestaaf - Contramassa 
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Bijlage VI Algoritme Trilbak 

De trilbak is een koopdeel van het merk INA. De getallen zijn gehaald uit de INA 

katalogus 'Schwingfordem'. Voor de keuze van de juiste diameter wordt gebruik gemaakt 

van de grafiek van fig B.VI.l (lit [12], bIz. 61). 

De diameter is een functie van de produkt

Iengte en voldoet aan de formuIe: 

Dbak JPrLen *4458+12448 - 111.6 

Voorlopig moet een keuze worden gemaakt 

uit drie diameters: Dbak = 288, 411, en 670 

[mrn]. Het algoritme doet dit. (Zie volgende 

pag.) 

r
25 I I 

I mm ....J I I / 

(l) I ~ (/) I 200 C---1----+---+--I--H 

g} ~ ! / 

~05 U I 

jl"oj ;/' 
~10o-f---t---+-f 

CI. / 

~63~--t---/-x/ 
o~: 50 V 

~~I::~g // 
500 

I 
I 
I 

750 1000 
mm o '11. 

120 240 430 560 950 

Schwingtoptdurchmesser 
De trilbak heeft een losse bodem, met een Fig B.VI.l Grafiek ter bepaling van Dbak 

massa Mbo<!' Er wordt gemakshalve aangeno-

men dat de massa van de bak zich geconcen-

treerd bevindt op de buitendiameter van de bak 

en de bodem een schijf is. Dan wordt het 

massatraagheidsmoment berekend: 
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De trilbak van INA: 

IypZSB- N 
aus rost- und saure
bestindigem Stahlblech 

Baumuster: 
250-30-110 
400-30-160 
630-50-180 w 

~E 

(I...auf1'ichtung wahlwelae I'lIChts oder links) 

. GeWicht . A a c 
:.ca:'kg··· 

4,2 288 112 35 
8,4 441 162 50 
16,2 670 182 70 

0F 

05 

FUr dieM SortIertapte 1st zullitzlld'l eln SortIertopfboden er1orderlich. 

Typ SRF- N 
aus rost- und saure
bestandigem Stahl, 
mitschwlngend 

Baumuster: 
250 
400 
630 

SRF-N250 
SRF-N400 
SRF-N630 

215 11 16,5 7 
352 17 16,5 7 
556 27 16,5. 7 

S.A. Middelkoop 

45° 186 
30° 320 
30" 525 

0,6 
1,9 
4,6 

April 1994 

__ .L0 1 

--
!v/ 

-

en 

SchwingfOrderer 
- Antrieb 

SRC-N 250-2. SRP 250 
SRC-N 400-21·1, SRP 400 

SRC-N 630-1 

37 
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Bijlage VII Opmerkingen bij bet programma trilvoeder (tril.O 

Het programma is geschreven in de hogere programmeertaal FORTRAN 77. Het bestaat 

uit drie text-files: 

- 'triLf 

- 'ugllv9.f 

- 'f77.£' 

hoofdprogramma waarin aile berekeningen worden gedaan 

voor gebruik onder UGll 

voor gebruik onder UNIX of MS DOS 

De file 'ugllv9.f of 'f77.f wordt toegevoegd aan het hoofdprogramma met het commando: 

UGll: 

MS DOS/UNIX: 

INCLUDE 'ugllv9.f 

INCLUDE 'f77.£' 

De listing zoaIs opgenomen, in het verslag is voor het gebruik onder UGll. De file 'triLf 

wordt gecompileerd door: 

f77 + Z -c tril.f 

En gelinkt met 

uflink -r tril (Zonder extensiel) 

Nu is het programma te gebruiken aIs User Function onder Unigraphics ll. (Mits de 

'.vueprofile' en 'uguser.dat' goed zijn ingesteldl) 

Verder maakt het programma onder Unigraphics gebruik van het part 'triLprt'. Deze dient 

aanwezig te zijn. Wanneer de onderdelen moeten worden aangepast, dienen deze ook 

aanwezig te zijn aIs part. De torsiestaaf en het membraan zijn reeds aanwezig en voor het 

aanpassen van de torsiestaaf is een macro beschikbaar. ('torsie.key') 
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Wanneer het programma onder UNIX of DOS wordt gebruikt, dienen de volgende 

aanpassingen te worden gedaan aan 'triLf: 

1) De eerste regel moet inactief worden gemaakt door een 'e' te plaatsen in de 

eerste kolom. 

2) Het 'RETURN' statement (Regel na CALL dump) aan het einde van het 

hoofdprogramma moet inactief worden gemaakt, omdat het programma anders 

wordt gezien als een subroutine. 

3) De regel 'CALL HaaCParc Op(part)' uit het hoofdprogramma, moet inactief 

worden gemaakt 

4) De regel'INCLUDE 'ugIIv9.f dient inactief te worden gemaakt. 

5) De regel C** INCLUDE 'fl7.f dient actief te worden gemaakt. 

UNIX: Het programma moet op dezelfde wijze worden gecompileerd, maar anders 

worden gelinkt: 

uflink tril (Zonder '-r' en zonder extensie) 

MS DOS: Linken met een Fortran compiler, op aanwijzing van de handlei

ding van de compiler. (Bijv. MS-Fortran 5.0: FL IFPi IG2 IOd 

IZi tri1.FOR, met triLf hemoemd tot tril.for) 

De variabelen in de subroutines zijn allen in dezelfde volgorde gedefmieerd: 

- 1 globale aanroepvariabelen waarmee in de routine wordt gerekend 

- 2 globale variabelen die in de routine worden bepaald en worden bewaard via 

common-blocks 

- 3 hulpvariabelen die alleen in de routine bekend zijn 
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Helaas is het gebruik van COMMON BLOCKS nodig, omdat anders waarden van 

variabelen verloren gaan bij het gebruik onder Unigraphics. Dit is een beperking van de 

uitwisselbaarheid van subroutines. 

De ingevoerde en berekende resultaten worden weggeschreven in text-files: 

'invoer . dat' ingevoerde getallen 

'kental .dat' kentallen ter bepaling deeltjesgedrag 

'dyn .dat' kentallen ter bepaling dynamisch gedrag trilvoeder 

'iface .dat' interface-afs praken 

'juk . dat' hoofdafmetingen van het juk 

'trilbak .dat' hoofdafmetingen/gegevens trilbak INA 

Imembraan .dat' hoofdafmetingert van het membraan 

'torsie . dat' hfoofdafmetingen van de torsiestaaf 

'cm . dat' hoofdafmetingen van de contra-mass a 

'bladveer .dat' hoofdafmetingen van de bladveer 

De betekenis van alle namen worden weergegeven in de figuren van bijlagen II-VII 
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Bijlage vm Lijst van variabelen in bet programma 'tril.f 

***** VARIABELEN hoofdprogramma ***************************** 

EXITNM, RETCOD, PARAM = hulpvariabelen bij user functions 

SREN Geschat snelheidsrendement deeltje (Max. 0.92) 

PART Partnaam welke wordt getekend 

ErrCod Testvariabele: 0= OK, 1 = FRQ te groot, 2 = Verhouding produkt 

afmetingen fout, 4 = Trilbak groter dan maximaal. 

**** VarInput ********************************************** 

Ah 

FW 

BM 

Vdg 

Max. Hor. Amplitude in [mm] 

Wrijvingscoefficient produkt/bak in [ ] 

Max. Verticale Versnelling « 2.5 g) in [g] 

Pr Len 

Pr Dia 

Gewenste voedingssnelheid in 

Toe te voeren produktlengte 

Produkt diamter omhullende 

[mm/sec] 

[mm] 

[mm] 

**** ParSchat *********************************************** 

AM Optredende horizontale versnelling trilvoeder [g] 

VSR 

FRQ 

Ahr 

Avr 

Gecorrigeerde voedingssnelheid tbv simulatie 

Frequentie van de aanstoter 

Optredende amplitude langs de baan 

= Optredende amplitude loodrecht op de baan 

[mm/sec] 

[Hz] 

[mm] 
[mm] 

*** Simulatie *********************************************** 

Betg 

VS 

SREN 

veerhoek 

voedingssnelheid na simulatie 

Snelheidsrendement 

[graden] 

[mm/sec] 

[-] 

**** BepTrilbak ******************************************** 

Mbak 

Mbod 

Dbak 

Dibak 

Stbout 

Nbout 

Dbout 

Alfa 

Typ 

TBod 

massa trilbak 

massa losse bodem 

diameter trilbak 

diameter inwendig grondplaat rilbak 

steekcirkel bouten interface 

aantal bevestigingsgaten, interface 

diameter bout 

hellingshoek baan in trilbak 

typeaanduiding trilbak van INA 

typeaanduiding bodem INA 

[kg] 

[kg] 

[mm] 

[mm] 

[mm] 
[ ] 

[mm] 
[graden] 

[-] 

[-] 

Ibak massatraagheid van de bak [kgmm2] 

**** BepJuk *********************************************** 

Zie ook definitie figuur B.V.3 in bijlage V 

Mjuk massa van het juk (voorlopig geschat) 

Djuk buitendiameter juk 

Dijuk binnendiameter juk 

Dgtjuk diameter gaten in juk 

Tjuk dikte juk 

Ijuk massatraagheid van het juk 

S.A. Middelkoop April 1994 
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Stjuk = steekcirkeldiameter gaten in het juk [mm] 

**** BepMem ************************************************ 
Zie definitie figuur B.V.I in bijlage V 

**** BepCM ********************************************** 
Zie definitie figuur B.V.2 in bijlage V 

* *** BepTorsie/veercheck ********* *******<************** **** 
Zie definitie figuur B.II.I in bijlage II 

SpTv optredende spanning in de torsiestaaf 

Ctv werkelijke stijfheid torsiestaaf 

Cbtv benodigde stijfheid torsiestaaf 
num aantal gaten in een flens van de torsiestaaf 

hbl hoogte boss I 
hb2 = hoogte boss 2 

chI chamfer I = afschuining boss I 
ch2 chamfer 2 = afschuining boss 2 

**** Bladveer ********************************************** 
Zie definitie figuur B.III.2 in bijlage III 

SpBv 
Cbv 

optredende spanning in de bladveer 

= stijfheid bladveer 

De overige variabelen worden verondersteld voor zich zelf te spreken, of 

worden in betreffende subroutines voldoende verklaard. 
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C 

C 

C 

C 

C 

C 

A 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 
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Bijlage IX Listing van bet programma 'tril.fl 

SUBROUTINE UFUSR (EXITNM, PARAM, RETCOD) 

Algoritmisch Ontwerpen van een Trilvoeder 

Hoofdprogratnma Vl.0 

Door: S.A.Middelkoop 
Student aan de: Technische Universiteit Eindhoven 

Faculteit: Werktuigbouwkunde 
Vakgroep: specifieke produktiemiddelen 

Hoogleraar: Prof. ir. J.M. van Sragt 
Datum: April 1994 ................................................................ 

INTEGER*2 EXITNM, Rli:TCOD 
CHARACTBR *132 PARAM 
CHARACTBR*132 PART 
Zie variabelenlijst in varlijst.txt 
•• *** Variabelen declaratie hoofdprogramma •••••••••• 
REAL*S 
INTEGER*2 

SREN 
n,BrrCod 

••••• Globale Invoervariabelen •••••••••••••••••••••• 
REAL ·8 Ahl FW/Vdg,BM,pr_Len, Pr_Dia 
••••• Globale parameters bepaald door SchatVar •••••• 
REAL· a AM~PRQ,Ahr,Avr,VSR 

••••• Globale parameters bepaald door simulatie ••••• 
REAL*S Betg.vS 
•• *.* Globale parameters bepaald door BepTrilbak •••• 
REAL*S Mbak, Dbak, Ibak, Stbout,Dbout ,Alfa,MBod,Dlbak,Nbout 
CHARACTER*25 Typ, TBod 
••••• Globale parameters bepaald door BepJuk 
REAL*S Mjuk, Djuk, Tjuk, Ijuk, Stj uk, Dijuk, 

Dgtjuk,Njuk 
••• ** Globale parameters bepaald door BepMem 
REAL. a Nlmem, N2mem,Dlmem, D2mem, Dilmem, Di2mem, 

Stlmem, St 2mem , Dglmem, Dg2mem, lmem.Tmem,Dtmem, 
rlm, r.2m 

Globale parameters bepaald door BepCM 
REAL· 8- Tern, Dcm.. Dilcm, Di2em. Stem, Hem, Iem, Nem, Dgtern 
••••• Globale parameters bepaald door BepTorsie!Veerchck···· 
REAL*S dtv ,ltv, Ctv, SpTv. Cb, CbTv.x,Ml.M2. 

r2,num,dgt,hb1,hb2,dbl,db2,tfl,tf2,chl,eh2,dfl 
••••• Globale parameters bepaald door Interfaces •••• 
REAL*S N12,N23,N34,N45,ST12,ST23,ST34,ST45, 

Dil2, D123, Di34, Di45, D12, D23, D34, D45, 
Dgt12,Dgt23,Dgt34,Dgt45,rl 

Globale parameters bepaald door Bladveer 
REAL*S Hbv,Lbv,Bbv,Tbv, Cbv, SpBv, Nbv, Dgtbv 

COMMON /invr/ 
COMMON /varschat/ 
COMMON /eimu/ 
COMMON /trilbak/ 

COMMON /check/ 
COMMON /veer/ 
COMMON /ife / 

COMMON /juk/ 

COMMON /membraanl 

Vdg,Ah,FW,BM,Pr_Len,Pr_Dia 
AM, FRQ,Ahr,Avr, VSR 
Betg,VS,SREN 
Mbak,Dbak,Ibak,Nbout,Stbout,Dbout, 
Typ,Alfa,Mbod,TBod,Dibak 
lirrCod 
dtv,ltv,Ctv, SpTv, Cb, CbTv,x 
N12,N23,N34,N45,ST12,ST23,ST34,ST45, 
D112,Di23,Di34,Di45,D12,D23,D34,D45, 
Dgt12,Dgt23,Dgt34,Dgt45,r1 
Mjuk,Djuk,Tjuk,Ijuk,Stjuk,Dijuk, 
Dgtjuk,Njuk 
Nlmem.N2mem, Dlmem, D2mem, Dilmem, Di2mem, 

PARAM = PARAM 
C··· Initialisatie/Defaultwaarden: 

C 

C 

C 

C 

SREN 0.S50 
Vdg 100.000 
Ah 0.250 
FW 0.300 
BM 2.500 
Pr_Len 10.000 
Pr_Dia = 5.000 

x 
Nbv 4 
Cbv 0 

•••••••••• HOOFDPROGRAMMA •••••• It. 

CALL Haal_Part_Op(PART) 
1 BrrCod = 0 

CALL Varlnput 

CALL BepTrilb 
CALL InvCheck (Vdg,Ah,SREN,Pr_Len,Pr_D1a) 
CALL FoutMess (Vdg,Ah,SREN) 
IF (ErrCod .NE. 0) goto 1 
DO n ... l,4 

CALL ParSchat 
CALL Simulatie 

END DO 

CALL VerenStart 

DO n :1,3 
CALL Interfaces 

CALL BepJuk 
CALL BepMern 

CALL BepCM 

IVdg, Ah, BM, SREN, n) 
(AM,BM,FRQ,FW,Alfa) 

(FRQ, Ibak,Ahr, Dbak, Cbv,Nbv) 

(Nbout, Stbout,Dibak,Dbak,Dbout ,dtv, Itril, 
Ahr, FRQ) 

(Dbak, Di34. StH, N34, Dgt34) 
(N12,N23,D12,D23,Di12,Di23,St12,St23,Dgt12, 
Dgt23,FRQ,Ahr,Ibak,Ijuk) 

(N45,Dgt45,Djuk,D45,Di45,St45,ltv,rl1 
CALL BepBladveer (ltv,rl ,Dgt34,Tcm,Tjuk,Avr, Mbak,MBod,BM) 
CALL VeerCheck (FRQ,Ibak, Ijuk,Imern, Icm,Dbak,Ahr,Nbv,Cbvl 
CALL BepTorsie (N34,Di34,Di45,DgtJ4,D34,St34,Tjuk,Tmern) 

END DO 

CALL Results 
CALL Dump 

RETURN 
END 
••••••••••• BINDE HOOFDPROGRAM.MA •••••••••• * •••••••••• 

C Bij gebruik van F77, buiten UGII: 
C·* INCLUDE 'f77,f' 

C Bij gebruik binnen Unigraphica: 
INCLUDE 'ugllv9.f' 

SUBROUTINE Simulatie (AM,BM,FRQ,F,Alfg) 

C Subroutine Simulati 
C 

C 

C 

vertaald pascal programma 
universele trilvoeder 
A.T.J.M. Smals, 1993 

C * •••••••••••••••••• * ••• *.* ••••••••• 
C 

C 

C 

Aangepast door; 
S.A. Middelkoop 
V1. 0, April 1994 

COMMON 
COMMON 

lernl 
lmassal 

Stlmem, St2mem, Dglmem, Dg2mem, Imem, Tmem, Dtmem, 
t1ll1,rm2 

Tem,Dcm,Dilcm,Di2cm,Stcm,Hcm,Icm,Ncm,Dgtcm C 
M1,M2 

R&AL·S AM,BM,FRQ,F,Alfg 
REAL*S Betg, VS, SREN 

HULPVARIABELEN 

COMMON Ibladveerl Hbv,Lbv,Bbv,Tbv,Cbv,SpBv,Nbv,Dgtbv 
COMMON Itoreievr/ r2,num,dgt,hbl,hb2,dbl,db2,tf1,tf2,eh1, 

eh2,dfl 

REAL*S THlnO) ,SPMlnO) ,SQM(nO), VPM(720) ,APM(720), 
VPBI720) ,AR(nO) ,ALina) ,5PB(720) ,5QBI720), 
VQDI720),SQDI720), AQM(720),VQB(720), 
G,OMG,Alfa ,Fl1,FI2, 

C 

PART. 'tril.prt' 
EXITNM EX ITNM '1 
RETCOD RETCOD *1 

S.A. Middelkoop April 1994 

Beta,B.A~DT,FAC,PI, 

TS,TD,SPD,SQI,SQII,VPDI,VPDII,VQDII,APBI, 
AQBI,ARI,ALI,T,APBII,AQBII,ARII,ALII,VQDI, 
SPNUL,COT,SQT,TELLER,SRENl 

43 
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INTEGER 

COMMON 

J,I,TIJ 

Isimul Betg,VS,SREN 
c GEHEUGEN TRUCoJE thv DOS '*'* ........... * ..... ** ••• ** •••• 

C 

COMMON Iblockl nI, SPM, SQM, VPM, APM, AQM, VPB, AR, AL, SPB, SQB, VQB, 

VQD, SOD 

PI 

G 

FAC 

INITIALISATIE ************************************ 

3.141592654 

• 9810 

PI/180 
TELLER • 

AUa 

OMG 

A 

B 
I'll 

1'12 

Beta 

• Alfg*FAC 
~ FRQ'*2*PI 

AM*GI (OMG*OMG) 

BM*G/IOMG*OMG) 

PI/2 

ATAN(BM/AM)+Alfa 

Betg Beta/pAC 

I • -720 

TS = 0 

TO 

SPO 

SOl 

o 
o 

SOII 0 

VPOI 0 

VPDII 0 

VQDII • 0 

APBI = 0 
AQBI 

ARI 

ALI 

C *****'** START SIMULATIE PROGR.AMM:A. _*It_****** 
403 CONTINDB 

404 

DT 

SPNUL 

= I+720 

11 (360*FRQ) 

SPD 

00 409 J=1,720,l 

TIJ 

T 

SOT 

COT 

APBII 

AOBII 

ARII 

I+J 

= TIJ*DT 
SINIOMG*T) 

COSIOMG*T) 

-A*OMG*OMG*SOT 

-B*OMG*OMG*SOT 
-1'* IG*COS IAlfa ) +AOBII) -G*SINIAlfa ) -APBII 

ALII F* (G*COS (Alfa ) +AQBII) -G*SIN (Alfa ) -APBII 

IF ITS .GT. TO) GOTO 407 

IF «(VPDII.GT. 0) .AND. IVPOI.GT. 0)) GOTO 405 

IF IIVPDILLT. 0) . AND. IVPDLLT. 0) GOTO 406 

IF ((ARII .GT. 0) 'AND' IARI .GIL 0)) GOTO 405 

IF I(ALII .LT. 0) .AND. (ALI .LE. 0)) GOTO 406 

GOTO 408 
CONTINUE 

TO 

SOII 

VODII 

GOTO 408 

T 

= 0 

o 

405 CONTINUE 

406 

407 

408 

VPOII = VFDII + IARI +ARI I) *DT /2 
IF (VPDI I. LT. 0) VPDII.O 

GOTO 408 

CONTINDB 

VPOII • VPDII+ IALI+ALII) *DT/2 

IF IVFDII.GT.O) VPDII.O 

GOTO 408 

CONTINUE 

VPDII VPOII+I-2*G*SIN(Alfa )-APBI-APBIIj*DT/2 

VODII VODII+I-2*G*COSIAlfa )-AOBI-AQBllj*DT/2 

SQII SQII+IVQDI+VQDII)*DT/2 

IF ({SQII.LE.O) . AND. (SOI.GT.O)) GOTO 404 

CONTINUE 

gPD = SPD+IVPDI+VPDII}*DT/2 
IF I (AQBII.LE. -G*COS (Alfa}) .AND. IAQBI .GT. -G*COS IAlf .. ) )) TS=T 

SOl SQII 

VPDI VPDII 

VQDI = VODII 

APBI 

AQBI 

= APBII 

AQBII 

ARI 

ALI 

ARII 

ALII 

nlIJ) = T 
SPM{J) • SPD 

SOM(J) SQlI 

VPM (J) VPDII 

APM (J) APBII 

AOM{J) = AOBII 

AR (J) ARII+APBII 

AL(JJ 

VPB{J) 

VOBIJ) 

SPB{J) 

SOB{J) 

VQD{JJ 

SOD(J) 

ALII +APB II 

A*OMG*COT 

B *OMG * COT 

A-SOT 

B*SOT 

VQDII 

SOII 

• (SPM{360) -SPNUL ) 112*PI*A) 

409 CONTINUE 

SRENI 

SREN 

VS 

• (SPM(720) -SPM(360)) 112*PI*Aj 

= {SPM(720)-SPM{360))*FRO 

IF ({ (abs (SREN1-SREN) ) .GT.O .001) 'AND' (TELLER .LT .15) ) THEN 

TELLBR = TELLBR + 1 

GCTO 403 
END IF 

RETURN 

END 

SUBROUTINE ParSchat (Vdg ,Ah, BM, SREN, n) 

c **** .. " ** .. * ..... ** ** .. ** ** ** .. * .......... *** 
C Subroutine ParSchat 
c ** .. '* .. ** ** ** ***** ** .... * .... * .. * .. * .. * ** ** * 
C 

C 

S .A. Middelkoop 

VI. 0, April 1994 

C ******** .. ** .... * .. ** .. ***************** 
C 

C 

C 

C 

SREN = Geschat snelheidsrendement deeltje (Max. 0.92) 

**** .. * GLOBALB VARIABELEN *********** ...... * .. ** .. *.* .. *.****** 
REAL*S Vdg,Ah,BM,SREN 

INTEGER*2 n 

REAL*S AM,FRQ,Ahr.Avr,VSR 

*.**** Hulpvariabelen: ******* .. ***.*** •• * •• ************* 
REAL*S OMG,!?I, 9 

COMMON Ivarschatl AM,FRO,Ahr,Avr,VSR 

9 9810.0 
PI 3,14159 

VSR = Vdg/SREN 

IF (n.EQ.I) FRO = VSR/Ah/2/PI 

IF ( FRQ.LE. 50) 

IF ({FRO.GT. 50) .AND. (FRQ.LE.IOO) 

IF ((FRO.GT.IOO) ,AND. (FRO.LE.lSO» 

IF ((FRO.GT.ISO) .AND. (FRO.LB.200) 

IF ((FRO.GT.200) ,AND. (FRO.LE.250)) 

IF «(FRO.GT.2S0) .AND. (FRQ.LB.300)) 

IF (In.GT.I) .AND. (FRO.GT.300» THEN FRO 

OMG FRO'2*!?I 

Ahr VSR/OMG 
AM Ahr*OMG*OMG/g 

Avr BM*g/{OMG*OMG) 

RETURN 

END 

FRQ 50 

FRO 100 

FRO 150 

FRO 200 

FRQ 250 

FRO 300 

VSR/Ah/2/PI 

SUBROUTINE InVCheckIVdg,Ah,SREN,Pr_Len,!?r_Dia) 

C * ** ** ... * .. * *** * * ** ******* ** ..... * .. * .. ** * 
C Subroutine Contrale 

C * * * .. ** * * •• * **.* ** * ** ** * * * .. ** .... * ** .. * 
C 

C 

S .A. Middelkoop 

Vl.O, April 1994 

INTEGER*2 ErrCod 

REAL*S PI,FRQMAX 

COMMON I check I ErrCod 

FROMlIX 300 
PI = 3.141592654 

IF ((Vdg/SREN/Ah/2/PI) .GT. FROMAX) ErrCod • ErrCod+I 

IF ({Pr_Len) .LT. (Pr_Dia.,S) ErrCod ErrCod+2 

RETURN 

END 
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SUBROUTINE BepTrilb (Pr_Len,Pr_Dia) 
C ••••••••••••••••• __ •••••••••••• _ ••• 

C Subroutine BepTrilb 
C ••••••••• _ ••••• _----_ •••• _* ...... _. 
C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

S.A. Middelkoop 

Vl.0: April 1994 

Zie INA katalogus 'SchwingfOrderer' 
* •••• HULPVARIABELEN 
REALoS D. C, PI 

•• *** GLOBALE VARIABELEN 

pr_Len, Pr_Dia 
Mbak,Dbak,Ibak,Stbeut,Dbout,Alfa,MBod,D1bak,Nbeut 

Typ,TBod 

REAL"S 
REALoS 

ClU!.AACTBR * 2 5 

COMMON Itrilbak/ Mbak.Dbak,Ibak,Nbout,Stbout~Dbout, 

Typ,Alfa, Mbod,TBod, Dibak 

PI = 3.141592654 
IF (pr_Len .LE. O.SoPr_Dia) BrrCod • ErrCed+2 

Dbak = (SQRT(pr_Leno44S8.3+12447.7)-111.S7) 
IF (Dbak .LB. 288) THBN 

Dbak • 2S8 

Dibak 165 

Mbak 4.2 
Typ 'ZSB-N 250-30-110' 

TBed 'SRF-N 250' 

Mbod 0.6 

Nbout = 8 

Dbout = 
Stbout 

D 

C 

AHa 

I!ND IF 

lS6 

= 30 

35 
(ATAN(C/ (Plo (Dbak-D/2)))) °lBO/PI 

IF (Dbak .GT. 2BS .AND. Dbak .LB.4411 THEN 

Dbak 411 

Dibak 300 

Mbak S.4 
Typ • 'ZSB-N 400-30-160' 

TBod • SRF-N 400' 

Mbob 1. 9 

Nbout 

Dbeut 

Stbout 
D 

C 

AHa 

I!ND IF 

12 

6 

320 

30 
• 50 

(ATAN(C/ (Plo (Dbak-D/2)))) 0lSO/PI 

IF (Dbak.GT.411) THEN 

IF (Dbak.GT.670) ErrCod BrrCodo4 

Dbak 670 

Dibak SOD 
Mbak 16.2 
Typ 'ZSB-N 630-50-180' 

TBod 

MbO<:! 
Nbout 

Dbout 

Stbout 
D 

C 

AHa 
END IF 

'SRF-N 630' 

4.6 
12 

= 525 
50 
70 
(ATAN(C/ (PIO (Dbak-D/2)) I lOlSO/PI 

Ibak MbakoDbak*Dbak/4oMBod*(StbeutoDbout*1.5l*·2/S 

RllT!lRN 

END 

SUBROUTINE VerenStart(FRQ,Ibak,Ahr,Dbak,Cbv,Nbv) 

Subroutine VerenStart 

S.A. Middelkoop 

Vl.0: April 1994 

FRQ. Ibak, Ahr, Dbak, Cbv, Nbv, 

d,l,Ctv.sp,Cb,CbTv,x, 
Mred,". fl. f2 ,G, PI, tau,A, B 

COMMON /veer/ d,l,Ctv,sp,Cb,CbTv,x 

G = 80000 

C 

PI = 3.141592654 

Mred = Ibak/Dbak/Dbak*4 

tau 50 
fl Ahr 

f2 Ahr/x 
w 2*PI*FRQ 
Cb w*.,*Mred*x/(lox)/IOOO 

CbTv= Cb-Cbv*Nbv 

A CbTv*Dbak°Dbak/4/G*J2/PI 
B tau+]2/5/PI+Dbak/2/G/(fl+f2) 

d (A/B)".]l]] 

dod"d*d/A 
REAL(INT(l+l) ) 

IF (1.LT.0.2S*Dbak) THEN 

1 = Dbak*. 25 

d = (A'*1)··.25 

END IF 
d (A*1)".2S 

Ctv PI/]2+G*d*d*ct*d/1/Dbak/Dbak*4 
sp S"PI/]2+G*d/Dbak*2/1*(fl+f2) 

RETURN 

I!ND 
SUBROUTINE VeerCheck(FRQ,Ibak,Ijuk,Imem,Icm,Dbak,Ahr,Nbv,Cbv) 

c ** ••••••••••••••••• ******* ••••• * ••• 
C Subroutine VeerCheck 
c *********************************** 

C 

C 

S.A. Middelkoop 

n. 0: April 1994 

c ** •• * ••• ***.* •••• *********** ••••••• 

C 

FRQ,Ibak,Ijuk,Imem,Icm,Dbak,Ahr,Nbv,Cbv, 
dfl,Ctv,sp,Cb,CbTv,x,Mtrilred.Mredcm, 
Ieril,dmin,lmin,G j PI,Cau,A,B,w,fl,f2 

COMMON /veer/ d,l.Ctv,sp,Cb,CbTv,x 
COMMON /massa/ Mtrilred,Mredcm 
G SOOOO 

PI = 3.1415926S4 

Itrtl Ibak+ljuk+Imem 

x Icm/Itril 
Mtrilred= Itril/Dbak/Dbak*4 

Mredcm ~ x*Mtrilred 
tau 50 

f1 Ahr 
f2 Ahr/x 
w 2*PI*FRQ 
Cb w+w*Mtrilred*x/(l+x)/lOOO 

CbTv Cb-Cbv*Nbv 
A CbTv*Dbak*Dbak/4/G*32/PI 
B tau+32/s/pI"Dbak!2/G/(fl+f2) 

drnin (A/B)o·.3333 

lmin d"d'd*d/A 
IF (l.LT.lmin) THEN 

l=REAL (INT!lmin* 1. 1+1) ) 

d=(A'*1)**.25 

END IF 
IF (d . LT. dmin) THEN 

d _ dmin 

1 = RIlAL(INT(d**4!A+1») 

END IF 
d • (A*1)**.25 
Ctv = PI/32+G+d'd*d*d/lIDbak/Dbak*4 
sp _ s*PI/32*G*d/Dbak+2/1*(fl+f2) 

RETURN 

END 

SUBROUTINE incerfaces (Nbout,Stbout, Dibak,Dbak, DbouC, dev f Icril z 

Ahr, FRQ) 

Subroutine Interfaces 
c *********************************** 

C S.A. Middelkoep 

C Vl.O: April 1994 

RKAL*8 Nbout, Stbout, Dibak,Dbak,Dbout. dtv, Itril, 
Ahr, FRQ, 
NI2,N23,N34,N45,STI2.ST23.ST34,ST4S, 
Di12,Di23.Di34,Di4S,D12.D23,D34,D45, 

Dgt12,Dgt23,Dgt34,Dgt4S,rl, 
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PI. vf I WC,Mw, Fa,As, vg 

COMMON /ifS/ N12,N23,N34,N45,ST12,ST23,ST34,ST45, 

Oi12,Oi23,Oi34,Oi45,012,023,034,045, 

Ogt12,Ogt23,Dgt34,Dgt45,r1 
PI 3.141592654 

vf :;;; l.2:5 

we = 0.45 

C INTllRFACES 12 Bak-Membraan, 

N12 = Nbout 
8Tl2 Stbout 

Oi12 

012 

Oibak 

• Obak 
Dgtl2 • Dbout 

C INTllRFACES 34, Juk- torsiestaaf 
C Ultgaande van M6 bout en 10.9, 

C As.20.1 [mm21, vloeigrens (vg) • S82 [N/rom2) 

C veiligheidsfaetor (vf) • 1.25 

C Mw = max optredende wringende moment in [Nmml 
C Mw I * w./1000, want, 

C [kg) [N 821ml • [N 82/rranl / 1000 ., delen door 1000 

C we = wrijvingscoefficient tussen flens en juk 
C N34 aantal benodigde bouten, met minimum van 4 

C 

r1 REAL {INT(dtv/l0+2) ) 

Ogt34 • 6 

034 • REAL(INT(dtv+(2*rl)+(4*Dgt341 +111 

STH • REAL(INT( (dtv+rl*2+0341/2+1) 
Mw Itril*vf*Ahr* (2*PI*PRQI**2*2/0bak/l000 

Fw 2*Mw/St34 

Fa Fw/we/vf 

As = 20.1 
vg .:; 0.8*882 

N34 • REAL(INTIFa/As/vg+l) J 
IF IN34 .LT. 41 N34 • 4 

0134 REAL (INT(dtv) J 

C INTllRFACES 23 Membraan-Juk 

C 

Dgt23 • Ogt34 
Oi23 • 0134 
St23 St34 

N23 • N34 
023 034 

c; 

C INTBRFACES 4S Torsiestaaf-Contramassa 
C 

C 

C 

C 
C; 

Ogt45 • Dgt23 
Oi45 0123 

St45 St34 

N45 • N34 

045 

Return 
End 

034 

SUBROUTINE BepJuk(Obak,Oi34,St34,N34,Dgt34) 

Subroutine BepJuk 

S.A. Middelkoop 
Vl.0, April 1994 

REAL*S 

COMMON 

Dbak,Di34,St34,N34,Dgt34, 
Mjuk,Ojuk,Tjuk,Ijuk,Stjuk,Oijuk,Dgtjuk,Njuk, 

PI, rho 
/juk/ Mjuk, Ojuk, Tjuk, Ijuk, Stjuk, Oijuk, 

Dgtjuk,Njuk 

Dgtjuk Ogt34 
Njuk 
Stjuk 

Oijuk 

PI 
rho 

Tjuk 
Ojuk 

Mjuk 
Ijuk 

RETURN 

N34 
• St34 

Oi34 
3.141592654 
7.858-6 
10 
REAL (INT ( .S*Obak») 
rho*PI/4*Djuk··2*Tjuk 

>= Mjuk/a·Djuk··2 

S.A. Middelkoop 

END 
SUBROUTINE BepMem(N12,N23.012,023.0il2,Di23,St12,St23,Ogt12, 

Ogt23,FRQ,Ahr,Ibak,Ijuk) 
c • *.** **** **** **** **** ** * ** ** *** **** 

C Subroutine aepMem 
C ***.*** ••••••• * •• **.*************** 
c; 

C 

S.A. Middelkoop 
Vl. O! April 1994 

C .*************** •••• * ••••••• *.****. 

REAL*S N12.N23,012,023,oi12,Oi23,St12,St23.0gt12, 

Ogt23.FRQ.Ahr,Ibak,Ijuk, 
Nlmem, N2mem, Dlmem, D2mem,Dilmem, Di2mem, 
Stlmem, St2mem, Dglmem, Dg2mem, 1mem, Tmem, Dtmem, 
rml. rm2, 
PI,rho,Mw,F,V2,V3,Ml,M2.M3,tau,A 

COMMON /membraan/ N1mem,N2mem, Dlmem. D2mem , Dilmem, Di2mem, 
Stlmem, St2mem, Dg1mem, Dg2mem, Imem, Tmem,Dtmem, 
rml,rm2 

Nlmem 
N2mem 

Dlmem 

02mem 

Dilmem 

N12 
N23 

012 
• 023 

>= Di12 

Di2mem >= Di23 

St1mem sen 
St2mem ;: St23 

Dg1mem Dgt12 
Dg2mem Ogt23 

PI 3.1415 

rho 7.85E-6 

tau 32 
Mw. (Ibak+Ijuk)*l.1*Ahr*«2*PI*FRQ)**2)*2/012/1000 

F • Mw/02mem 

A F/tau 
Otmem REAL(INT(A/PI/02mem+1)) 

rm1 Dtm.em 

rm2 = Detnem 

Tmem Dglmem*1.25+1 

Vl P1!4*(Dlmem·*2-Dilmem**2) 
V2 D2mem**2*Pi/4*(Dtmem+l) 

V3 -= (Dilmem.*2-D2mem**2) *P1/4 

1'011 ;: rho*V1 

1'012 -= rho·V2 
M3 :: rho·V3 

11 .5*Ml*(Dlmem**2+Dilmem**21/4 

12 .S*M2*D2mem·*2/4 

13 ;: .S·M3*(Dilmem**2+D2mem**2)/4 

1mem Il+I2+I3 

RETURN 

BND 
SUBROUTINE BepCM (N45,Dgt45,Ojuk,045,Oi45.St45,ltv,r1) 

C .*****.** •• *** •• ******************* 

C Subroutine BepCM 
C ************************* ********** 

C S.A. Middelkoop 
V1.O, April 1994 

REAL*S N45,Dgt45.Djuk,D45,Di45,St45,lev ,rl. 
Tem.Dcm.Dilcm,Di2cm,SCCM,Hcm,Icm,Ncm.Dgtem, 
PI,rho.Vl.V2,Ml,M2,I1,I2 

COMMON /ern/ Tcm.Ocm.Oi1cm, Oi2cm, Stcm, Hem, Icm,Ncm.Dgtern 

PI 3.141592654 

rho 7. S5&-6 
Tern • 10 
Nem N45 

ogtem Ogt45+. 
Dem ;: Djuk 
Dilcrn ;: D4S+4 

012em Oi45+.5 

Stem = St45 
Hem Itv+Tcm+2*rl+2·Dgt45 
Vl (Dcm**2~Dilcm··2}·PI/4*Hem 

V2 Dilem·*2*P1/4·Tcm 

loll 

M2 
Il 

I2 

April 1994 

Vl • rho 

V2 * rho 
.S*Ml. (Dcm*·2+Dilcm··2) /4 

. 5*M2*Dilcm •• 2 
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C 

Icm 
RB'I'tJ'RN 

END 

Il+I2 

SUBROUTINE BepBladveer (ltv, rl ,Dgt34, Tcm, Tjuk,Avr ,Mbak, Mbod, 8M) 

Subroutine BepBladveer 
c .* •••••••••••••••••••• * •••••••••••• 
C S.A. Middelkoop 
C Vl.O, April 1994 
C .* •••• * ••••• * •••• * ••••••••••••••••• 

C 

REAL'S ltv, r1, Dgt34, Tern, Tjuk,Avr, Mbak, Mbod, SM, 
Hbv,Lbv,Bbv,Tbv,Cbv, SpSv, Nbv,Dgtbv, 
E,PI,g,vf,S,A,Spmax 

COMMON /bladveer/ Hbv,Lbv,Bbv,Tbv,Cbv,SpBv,Nbv,Dgtbv 
Nbv 
E 

PI 

g 

4 

210000 
3.141592654 
9.S10 

Spmax • 40 
Dgtbv • S 
vf 1.5 
Hbv = ltv+2*rl+2*1.25*Dgt34+Tcm+Tjuk 

Lbv A Hbv - 3 *Dgtbv 

B Spmax/3/Avr/S'Lbv"2 
A (BM+l) *g' (Lbv**2) / (PI"2) IE' (Mbak+Mbod) *vf 
IF (B.GB.3) Tbv = 3 
IF IB.LT.3) Tbv = REAL(INT(S'lO+l))/IO 
Sbv • REAL(INT(A/Tbv"3+1)) 
IF (abv.LT. 25) Bbv.25 
Cbv g'*Bbv* «Tbv/Lbv) **3} 
SpBv 3*E*Avr*Tbv/Lbv**2 

RE'I'tJ'RN 

END 
SUBROUTINE BepTorsie(N34,Di34IDi45,Dgt34~D34JStJ41Tjuk,Tmem) 

Subroutine BepTorsie 
c •••••••••••••••••••••••••••••••••• * 
C 

C 

S.A. Middelkoop 
V1.0, April 1994 

REAL'S N34. Di34, Di45,Dgt34 ,D34, St34. Tjuk, Tmem, 
r2,num,dgt.hbl,hb2,dbl,db2.tfl,tf2,chl,ch2,dfl 

COMMON Itorsievr/r2,num,dgt,hbl,hb2.dbl.db2,tfl,tf2,chl,ch2,dfl 
r2 St34/2 
num = N34 

dgt • Dgt34 
hbl Tjuk+Tmem-l 
hb2 2 
db! = Oi34 

db2 • Di45 

tf2 1.25'Dgt34 
tfl tf2 
chi 1 
ch2 •. 5 
dfl _ D34 

END 

SUBROOTINE Dump 
c ••••• * ••••••••••••••••••••••••••••• 
C Subroutine Dump 
c ••••••• * ••••••••••••••••••••••••••• 
C 

C 

C 

C 

C 

S.A. Middelkoop 
Vl.O, April 1994 

REAL'S SRBN 
••••• Globale Invoervariabelen •• ** .......... ** ••••••••• 

REAL '8 
••••• Globale parameters bepaald door SchaeVar •••••• 
REAL*8 AM.FRQ.Ahr,Avr,VSR 
* •••• Globale parameters bepaald door simulatie ••••• 
REAL'S Betg, VS 

C .*.t. Globale parameters bepaald door BepTrilbak •••• 
REAL'S Mbak,Dbak. Ibak, Stbout ,Dbout ,Alfa, MBod,Dibak,Nbout 
CHARACTER'2S Typ,TBod 

C····· Globale parameters bepaald door BepJuk 
REAL'S Mjuk,Djuk,Tjuk.ljuk,Stjuk,Dijuk, 

Dgtjuk,Njuk 
C····· Globale parameters bepaald door BepMem .t •••• 

C 

C 

C 

C 

C 

,dfl 

REAL'S Nlmem, N2mem. Dlmem, D2mem, Dilmem, Di2mem, 
Stlmem, St2mem, Dglmern, Dg2mem j Imem, Tmem, Dtmem 

••••• Globale parameters bepaald door BepCM 
REAL*8 Tcm, Dcm. Dilcm, Di2cm, Stem, Hem, Icm, Ncm, Dgtcm 
••••• Globale parameters bepaald door BepTorsie/Veerchck**** 

REAL*S dtv, ltv, Ctv. SpTv. Chi CbTv,x, M1,M2, 

r2,num,dgt,hbl,hb2,dbl,db2,tfl,tf2.Chl,ch2,dfl 
***** Globale parameters bepaald door Interfaces **** 
REAL'S Nl2,N23,N34, N45, ST12, ST23. STH, ST45, 

Di12,Di23,Di34,Di45,D12,D23,D34,D45, 
DgU2,Dgt23,Dgt34,Dgt45,rl 

Globale parameters bepaald door Bladveer 

REAL*e Hbv.Lbv,Bbv.Tbv,Cbv,SpBv.Nbv,Ogtbv 

CHARACTER* 12 fnaam 

COMMON /invr/ Vdg,AhtFW.BM,Pr_Len,Pr_Dia 
COMMON /varsehat/ AM,FRQ,Ahr,Avr,VSR 
COMMON /simu/ Betg, VS, SREN 
COMMON Itrilbakl Mbak,Dbak,Ibak,Nbout,Stbout,Dbout, 

Typ,Alfa,Mbod,TBod,Dibak 
COMMON /veerl 
COMMON / if s I 

COMMON /juk/ 

COMMON lmembraan/ 

COMMON /em/ 
COMMON lmassa/ 
COMMON /bladveerl 
COMMON /torsievrl 

dtv, ltv, Ctv, SpTV, Cb, CbTV,x 
N12,N23,N34,N45,ST12,ST23,ST34,ST45, 
Oi12,Di23,Di34,Di4S.D12,D23.D34,045, 
Dgt12,Dgt23,Dgt34,Dgt45,rl 
Mjuk.Djuk,Tjuk,Ijuk,Stjuk.Dijuk, 
Dgtjuk, Njuk 
N1mem, N2mem. D1mem, D2mem, Dil.mem, Di2mem, 
Stl.mem, St2mem, Oglmem. Dg2mem. Imem, 'I'mem, Otmem 

Tcm,Ocm,Oi1cm,Di2cm,Stcm,Hcm, Icm,Ncm,Dgtcm 
Ml,M2 

Hbv,Lbv,Bbv,Tbv,Cbv. SpBv, Nbv,Dgtbv 
r2,num,dgt,hbl,hb2,dbl,db2,tfl,tf2,chl,ch2-

C Dumpen, 

C 

C 

C 

fnaam = ' invoer . dat • 
CALL Ofile (fnaam) 
write(75,lO) 'Ah 
write(75,lO) 'FW 

write(7S,10) 'Vdg 
write(75,lO) 'BM 
write(7S,10) 'Pr_len 

write (1S , 10) 'Pr_dia 

close(7S) 

fnaam = 'kental.dat' 
CALL Ofile (fnaam) 
write(75,lO) 'AM 
write(1S t lO) 'SM 
write(75,lO) 'FRQ 
write(75 J 101 'Ahr 

write(75,lOi 'Avr 
write(75,10) 'VSR 
write(75,10) tBetg 

write(7S, 10) 'VS 
close(7S) 

fnaam~/iface.datt 

CALL Ofile (fnaam) 

' ,Ah 

= ' ,FW 
, ,Vdg 

,BM 
,Pr_Len 

' .pr_Oia 

' ,AM 

,BM 

= ' ,FRQ . .. Ahr 

.Avr 
,VSR 

,Betg 

= ' ,VS 

write(75,20} 'N12 .. ' .N12,·ST12=' ,ST12. 'Oi12:;' ,Oi12, '012=' ,012, 
'Dgt12=' ,Dgt12 

write(75.20) 'N23=' .N23, 'ST23=' .ST23, 'Oi23 .. ' ,Oi23, '023=~ ,D23, 

'Dgt23=' ,Dgt23 
write{75.20) 'N34=' ,N34. 'ST34:;' .ST34, 'Oi34=' ,Di34, 'D34",,1 ,D34, 

'Dgt34.' • Dgt34 
write (15.20) 'N45=' ,N45. t ST45=' ,ST45 1 'Di45:;' . Di45. ' 045=" .D45, 

'Dgt45=' ,Dgt45 
elose (75) 

fnaam='juk.dat' 
CALL Of ile (fnaaml 
write(7S,IO) 'Ojuk 
write (75,10) 'Tjuk 
write(75,lO) t Stjuk 

write (75,10) 'Oijuk 

write(75,10) 'Dgtjuk 
write(75/10} 'Njuk 
c10se(75) 

' ,Djuk 
' ,Tjuk 
f I Stjuk 

' ,Dijuk 
' ,Dgtjuk . ' ,Njuk 
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C 

C 

C 

c 

C 

C 
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fnaam .'trilbak.dat' 
CALL Of ile (fnaam) 

write (75,10) 'Mbak 

write(75,lO} 'Ibak 

write(75,lO) 'Dbak 

write(15,lO) 'Stbak 
write(75,lO) 'Dbout 

write(75,lO) 'Alfa 

write(7S,10) 'Oibak 

, ,Mbak +Mbod 

= ' ,Ibak 
, ,Dbak 

, .Stbout 

= I,Dbout 

',AHa 
, ,Dibak 

write(75,30) 'BakTypeo ',Typ 

write(75,30) 'BodType= ',Teod 

close (75) 

fnaam='membraan.dat' 
CALL Ofile (fnaam) 

write(7S,lD) 'Tmem 

write(75,lO) 'Otmem 

write(75.10) 'Dglmem 

write{75,10) 'Dg2mem 

write(75,10) 'Stlm"m 

write(75.l0) 'St2mem 

write(75,10) 'Nlmem 
write(75,10} 'N2mem 

write (75, 10) 'Dlmem 

write(75,10) 'D2mem 
write(75,lO) 'Dilmem 

write(75 1 10) 'Di2rnem 
close(75) 

= " 'l'mem 
= • tOtrnem 

• ,Dglmem 
, ,Dg2mem 

" St1mem 
, ,St2mem 

, ,Nlmem 
, ,N2mem 

= ' , Dlmem 
., ',D2mem 

, , Dilmern 

I.Di2mem 

fnaam='torsie.dat' 
CALL OUle (fnaam) 

write (75, 10) 1 rl 

write (75 ,10) 'r2 

, .r1 
, ,r2 

write(75,10} 'nurn = ',num 
write(7S,10) 'dgt , .dgt 

write(75,10) 'hbl ' ,hb1 

write(75,lO) 'hll2 ',hll2 

write(75,10) 'dbl = ',dbl 

write(75,10) 'db2 = ',db2 

write(75,10) 'tfl , ,ttl 

write(75,lO) 'tt2 = ',tf2 

write (75, 10) 'ehl a ',chl 
write (75, 10) 'eh2 = ',ch2 

write (75, 10) 'dfl ' ,dfl 

write(75.10) 'dtv ~ ',dtv 

write(75,lO) 'ltv 
close (75) 

fnaam= I ern, dat ' 

, ,ltv 

CALL Ofil" (fnaam) 

write(7S,lO) 'Tem = 'ITem 
write(75,lO} #Dcm ',Dom 
write(75,lO} 'Hem I,Hem 

write(7S,lO) 'Nom = ',Ncm 
write(75,10) 'Dgtcm ',Dgtcm 

write(75,IO) 'DilCnl = • , Dilcrn 

write(7S,lO) 'Oi2cm ',Di2cm 

write(75,10) 'Stem = I,Stem 

close (75) 

C 

write(75,IO) 'Imem ',Imam 
write(75,10) 'Mr.tril~ ',Ml 

write(75.10) 'Mr,cm ',M2 

write(75,lO) 'SpTv 

write {7S, 101 'SpBv 

write{7S,lOJ 'Ctv 
wr1te(75,lO) 'Cbv 
write(7S,lO) 'CbTV 

close (75) 

10 format(A9,F10.2) 

, ,SpTv 

, ,SpBv 

, ,Ctv 

, ,Cbv 

, ,CbTV 

20 format (AS,FS.O, 4(2X,A7,F6.2)) 

30 format (A8,A2S) 

RI!T!lRN 

BND 

SUBROUTINE Ofil" (fnaam) 

CHARACTER * 12 fnaam 
OPEN(unit;75.file=tnaam,status='old',form='formatted'. 

*access='sequential',err=9001 

goto 901 

900 OPEN(unit=75,file=fnaam,status='new',form='formatted', 

*aeeess='sequential',err=901) 

901 CONTINUE 

RETURN 

END 

Sub%outinea uit file 'ugllv9~f' : 

c 
C 

SUBROUTINI! Haal_Part_Op(PRTNAM) 

S.A. Middelkoop 

Vl,O: April 1994 

CHARACTER' 13 2 PRTNAM 

llITEGBR I!RR 

CALL UFSOOl(PRTNAM,ERR) 

RETURN 

END 

SUBROUTINE varInput 

C Subroutine Varlnput UG II, V9.l 

C * •••••••• ******.****** •••• * •••• **** 

C 

C 

S.A. Middelkoop 

Vl.0: April 1994 

REAL*S 

CHARACTER'40 

CHARACTI!R'15 

l1ITEG1!R'2 

DATA CAC 

COMMON 

!\ant 6 

Inv(6) 

InvMen 
Invoer(5) 

Aant,Resp,CAC(6) 

/3,3,3,3,3,3/ 

/invr/lnv 

InvMen= 'Voer gegevens Snelle Trilvoeder in:' 
DATA Invoer /. Voed. snelheid 

100 CONTINUE 

'Hor .Ampl. 

'Wrijv.co.ef. 
rMax. Vert.. Versn 
'Produktlengte 
'Produktdiam. , / 

CALL UF1609{InvMen,Invoer,Aant,Inv,CAC,Resp} 
IF (RBSP .EQ. 1) GOTO 100 

fnaam='bladveer.dat' 

CALL Ofile (fnaam) 

write (75, 10) 'Hbv 

write(75,10) 'Lbv 

write{75 , 10) 'Thv 
write {75, 10) 'Shv 
write{75,lO} 'Dgtbv 

write(75,lO) 'Nbv 

close(75) 

• I Hbv RETURN 

fnaam='dyn dat' 

CALL Of11e (fnaam) 

write(7S,lO) 'Mjuk 

write(75,10) 'Ijuk 

write(7S,10) 'Ibak 

write (75 t 10) 'Iem 

S.A. Middelkoop 

',Lbv END 
::<: I,Thv 

, ,Bbv 

# , Dgtbv 

, ,Nbv 

, ,Mjuk 

= ',Ijuk 

= ',Ibak 
~, rem 

C 

C 

C 

SUBROUTINI! FoutM""" (Vdg,Ah,SREN) 

Subroutine FoutMess 

S.A. Middelkoop 

VI.O: April 1994 
c •••••• *.*.***.* •• * ••••••••••• *** •• * 

REAL*S 
lIITEGER'2 

vdg,Ah,SREN 

Brrcod 

REAL*8 VM. PI ,AMINI FRQmax 
INTEGER*2 AnS,i2,i4,i5 I Err 

CHARACTER'SO i3 

April 1994 

UG II, V9.1 
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COMMON /checkl ErrCod COMMON /check/ ErrCod 
is = 40 COMMON Iveer/ dtv,ltv,Ctv,SpTv,Cb,CbTv,x 
IF (ErrCod.EQ.O) GOTO 

CALL UF4409(i2,i3,i4) 

CALL UF4400 (i2. 13 t is I Brr) 

CALL UF4401 (Err) 

COMMON /bladveer/ BOv,Lbv,Bbv,Tbv,Cbv,SpBv,BOv,Dgtbv 

r) 

C 

IF «BrrCod.EQ. 1) .OR. (ErrCod.EQ.5) .OR. (ErrCod.EQ.7») THEN 

PI = 3 .141592654 

VSR Vdg/SREN 

FRQmax = 300 

VM FRQmax*2*PI*SREN*Ah 
AMIN = VSR/2/PI/FRQmax 

CALL UF4403 ('DB FREQUENTIE ZAL GROTER ZIJN DAN 300 Hz!' ,Err) 

CALL UF4406 ('VERLAAG DE GEVRAAGDE VOED.SNELH. TOT ',VM,Err) 

CALL UI'4406 (' OF VERHOOG Ah TOT MIN. ' ,AMIN, Er-

CALL Respon.e(Ans) 

IF (Ans.EQ.2) ErrCod=ErrCod-l 

END IF 

IF (Errcod.EQ. 2) .OR. (ErrCod.EQ.3) .OR. (ErrCod.EQ.7) 

.OR. (ErrCod .EO. 6))THEN 

CALL UF4403 ('De verhouding produktlengte/produktdiameter',Err) 

CALL UF4403 (t is Kleiner dan 0.8 ! ? 

CALL Response(An6) 

IF (Ans.EQ.2) ErrCod=ErrCod-2 

END IF 

IF «ErrCod .EO. 4) .0R.(ErrCod .EQ. 6) .OR.(ErrCod.EQ.7) 

.OR. (ErrCod .EQ.5») THEN 

~ ,Err) 

CALL UF4403 (' ER IS GEEN TRILBAK BESCHIKBAA.R GROTER DAN ',Err) 

CALL UP4403 (' 670 MM. DE DIAMETER WORDT NU 670 MM 

CALL Response(Ans) 

IF (Ans.EQ.2) ErrCod=ErrCod-4 

END IF 

CALL UF4402 

1 RETURN 

END 

SUBROUTINE ReSponSe(Ane) 

, ,Err) 

C •••• **.***.- •• SUBROUTINE Response .* ••••••••• 
C ************** (Onderdeel van DUMP) *****'* .. *'**** 

ClIARACTER*122 Title 

ClIARACTHR*n Menu (2) 

INTBGBR*2 

DATA Title 

AnS.Def,Dim 

• I'De ingevoerde parameters zijn mogelijk niet juist gekozen'l 
DATA Menu /' Invoer corrigeren I 1 

ClIARACTHR*132 i3 

CALL UF4409(i2,i3,H) 

is = 50 
CALL UF4400 (i2, iJ, is, Err) 

CALL UI'4401 (Err) 

CALL UF4403 (' BEREKENDE RESULTATEN: " Err) 

CALL UP4403 (' --------------------- , ,Err) 

CALL UF4406 (' AM 

CALL UI'4406 (' Ahr 

CALL UF4406 ('BM 

CALL UF4406 (I Avr 

CALL UF4406 (' FRO 

[g) 

[mm) 

[g) 

(mm) 

(Hz) 

CALL UF4406 ('AHa (graden) 

CALL UF4406 ('VSR [mm/see! 

CALL UF4406 (' VS [mm/see) 

CALL UF4403 ('Type Bak 

CALL UF4406 ('Dbak [rom! 

CALL UF4406 ('Dibak(mm] 

CALL UF4406 (' Mbak (kg) 

CALL UP4403 ('Type Bodem 

CALL UI'4406 (' Mbod (kg! 

CALL UI'4406 I' Ibak [kgmm2J 

CALL UF4406 (' SREN [-] 

CALL UF4406 {' Beta [graden] 

CALL UF4406 (' Dtv, [mml 

CALL UF4406 (' Ltv (mm] 

CALL UF4406 ('SpTv [N/mm2J 

CALL UF4406 (' Ctv [N/mm] 

CALL UF4406 (' BOv, [mml 

CALL UF4406 (' Ebv, [mIn] 

CALL UF4406 (' LbV Imml 

CALL UF4406 ('Tbv, [mm) 

CALL UF4406 ('Nbv, [mm] 

CALL UF4406 (' Dgtbv [mm] 

CALL UP4406 (' SpBv (N/mm2) 

CALL UF4406 (' Cbv IN/mm) 

CALL UF4406 (' Cben IN/mml 

CALL UP4402 

99 Rll'l'URN 

END 

, ,AM 

:: I,Ahr 

= ',BM 

= I ;Avr 

, ,FRO 

,Err) 

.Err} 

,Err) 

,Err) 
,Err) 

I I Alfa ,Err) 
, ,VSR I Err) 
',VS ,Err) 

, / /typ .' Err) 
, IDbak , Err} 

, • Dibak. Err} 

I,Mbak ,Err) 
, IITBod, Err) 

"II f IMbod / Brr) 
# /Ibak ,Err) 

= I. SREN I Err} 
, ,Betg ,Err) 

',dtv ,Err} 

, .ltv ,Err} 
, ,SpTv ,Err) 

= I,Ctv , Err) 
I • Hl:,y , Err} 

',Sbv JErr} 
I,Lbv ,Err} 

I,Tbv ,Err} 
;r;:; • ,Nbv ,Err) 

, ,Dgtbv, Err) 

• ',SpBv ,Err) 
I,Cbv 

= ',Cb 

,Err) 
,Err) 

, Invoer accepteren en doorgaan'/ "II=====_;~~=a=====."II===.=====::c=========== 

Def = 1 SUbroutines t.b.v. JlSllOs/mll:X u;'t d .. fil .. 'f77.£': 

Dim 
CALL UP1603 (Title, Def,Menu. Dim,An.) 

Ans Ana-4 

RETURN 

END 

SUBROUTINE Results 

c *.********.*********** ••• ****.* •• ** 
C Subroutine ResultS 
c **.**.* ••• *************** •••• *.**** 
C 

C 

S.A. Middelkoop 

V1.0: April 1994 

c *************.*****.**.******** •• ** 
REAL*8 

UG II, V9.1 

SUBROUTINE VarInput 

C Subroutine Varlnput 
c **********************.****.** ••• ** 
C S.A. Middelkoop 

C V1.0: April 1994 

C .************** •• *.**-* •• ****.* •• ** 
REAL*S Inv(6) 

CHAR,ACTER'40 InvMen 
CHARACTHR*lS Invoer(6) 

CHARACTHR*10 Dimen (6) 

Aant 

/invr/lnv 

Fortran 77 

Vdg.Ah,FW,BM.Pr_Len,Pr_Dia, 
AM, FRQ, Ahr, Avr, VSR, 

INTEGER*2 

COMMON 

InvMen= 'voer gegevens Snelle Trilvoeder in:' 

Betg, VS, SREN, 

Mbak, Dbak, Ibak. Nbout f Stbout, Dbout r 
AHa, Mbod, Dibak, 

dtv, ltv, Ctv, SpTv ,Cb, CbTv, x, 

Hbv, LbV, Bbv,Tbv, Cbv, SpBv. Nbv, Dgtbv 
INTEGER' 2 ErrCod 

INTBGBR*2 i2,i4,iS I Brr 
ClIARACTER*25 Typ, TBod 
COMMON /invr/ Vdg,Ah,FW,BM,Pr_Len,pr_Dia 

COMMON 

COMMON 

COMMON 

Ivarschat/ AM,FRQ,Ahr,Avr,VSR 

/simu/ BetS,VS,SREN 
/trilbakl Mbak,Dbak,Ibak,Nbout,Stbout,Dbout, 

Typ, Alfa,Mbod,TBod,Dibak 

S.A. Middelkoop 

DATA Invoer /~Voed,snelheid 
'Hor.Ampl. 

'Wrijv.co.ef. =', 
'Max. Vert. Versn=' , 

'Produktlengee 
IProduktdiam, 

DATA Dimen /' lromlsec] , , 
, !mm] 
, 1- J 
, [gl 

, (mm] 

, [mrn] , / 
Aant 'It 6 
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100 CONTI NUB 
WRITE(*,9000) InvMen 
DO i .:: 1# Aant 

WRlTEC*',9010) InvOer(i) ,inv(i) ,Dimen(i} 

READ!*, *) Inv(i) 
END 00 

WRITE(*,9020) 'INGEVOERDE GEGBVENS' 
WRITE (* , 9020) ' •••• - - - - - - - - - - - - - - - ' 
DO i = 1, 6 

WRITE {* j 9010) Invoer (i) I inv{i} ,Dimen {i) 

END DO 
WRITE(*,9020) '** EVEN GEDULD AUB 
WRITE(*,9020) , 

9000 FORMAT ( 5X,lA40) 
9010 FORMAT ( 5X,lA15, F8.3,3X,lA10) 
9020 FORMAT ( 3X,lA20) 

RETURN 
END 
SUBROUTINE FoutMess(Vdg,Ah,SREN) 

C ***~******************************* 
C Subroutine FoutMeSB Fortran 77 

C 

c *** 
S.A. Middelkoop 
V1.a, April 1994 

c *********************************** 

C 

C 

C 

RllAL*S 
INTEGER*2 
RllAL*S 

Vdg,Ah,SREN 
ErrCod 
VM, PI, FRQmax 

INTEGER" 2 Ans 
COMMON /check/ ErrCod 
IF !(ErrCod.EQ. 1) .0R.(ErrCod.EQ.S) .OR.{ErrCod.EQ.7) THEN 
PI 3.141592654 
VSR Vdg/SRllN 
FRQmax 300 
ViM FRQmax*2*PI*SREN*Ah 
AMIN VSR/2/PI/FRQmax 
WRITE (*,10) 'DE FREQUENTIE ZAL GROTER ZIJN DAN 300 Hz! 
WRITE (*, 20) 'VERLAAG DE GEVRAAGDE VOED.SNELH. TOT ',VM 

WRITE (*,20) 'OF VERHOOG Ah TOT MIN. ',AMIN 
WRITE (*,10) 'OF ACCEPTEER EN GA DOOR (ACCBPT.=l/TEROG=O), 
READ (*,30) Ans 
IF (AnS.EQ.l) ErrCodcErrCod-1 

END IF 
IF «ErrCod.EQ. 2) .OR. (BrrCod.EQ.3) .OR. (BrrCod.EQ.7) 

.OR. (ErrCod .EQ. 6»)THEN 
WRITE (*,10) 
WRITE (*,10) 'DE VERHOUDING PROODUKTLENGTE/PRODUKTDIAMETER' 
WRITE (*,10) 'IS EIGENLIJK NIET GOEDI DOORGAAN ? 

WRITE (*,10) 'OOORGAAN? (Ja=l/Nee=O) 
READ (*, *) Ana 
IF (Ans.EQ.1) ErrCod=ErrCod-2 

END IF 
IF ({ErrCod .EQ. 4) .OR. (ErrCod .EQ. 6) .OR.(ErrCod.EQ.7) 

.OR. (ErrCod .EQ.S» THEN 
WRITE (* ,10) 
WRITE (*,10) 'ER IS GEEN THILBAK BESCHIKBAAR GROTER DAN 
WRITE (*,10) '670 MM. DE DIAMETER WORDT NU 670 MM 
WRITE (*,10) 'ACCEPTEREN EN DOORGAAN ? (Ja=l/Nee=O) 
READ (*,30) Ans 
IF (Ans.EQ.1) ErrCod=ErrCod-4 

END IF 
10 FORMAT(3X,A4S) 
20 FORMAT(3X,A4S,3X,FS.3) 
30 FORMAT(Il) 

RETURN 
END 

SUBROUTINE Results 

Subroutine Results 

S.A. Middelkoop 
V1.0, April 1994 

Fortran 77 

REAL*8 Vdg,Ah.FW,BM,Pr_Len,Pr_Dia. 
AM,FRQ,Ahr,Avr,VSR, 
Betg, VS, SREN, 
Mbak, Dbak, Ibak, Nbout, Stbout, Dbout, 

10 
11 
15 
20 
30 
40 
50 

Alfa,Mbod,Dibak, 
dtv,ltv,Ctv,SpTv,Cb,CbTv,x 

INTEGER * 2 ErrCod 
CHARACTER'25 Typ, TBod 
COMMON /invr/ Vdg,Ah,FW,BM,Pr_Len,Pr_Dia 
COMMON /varschat/ AM,FRQ,Ahr,Avr,VSR 
COMMON /simu/ Betg, VS, SREN 
CCMMON /trilbak/ Mbak,Dbak,Ibak,Nbout,Stbout,Dbout, 

Typ, Alfa,Mbod,TBod,Dibak 
COMMON /check/ BrrCod 
COMMON /veer/ dtv,ltv,Ctv,SpTv,Cb,CbTv,x 

WRITE!', 20) 'BEREKENDE RESULTATEN, 
WRlTE!*, 20) '.-~------------------
WRITE (* ,10) 'AM ' ,AM " [g) 

'Ahr ' ,Ahr " [mm) 

WRITE (', 10) '8M ' ,EM " [g] 
~Avr ,Avr " [mm] 

WRITE!*, 10) 'FRQ ' ,FRQ " [Hz] 

'AHa ' .Alfa " [graden}' 
WRlTE(* ,10) 'VSR ' ,VSR ,'[mm/sec] , 

'Dbak . ' ,Dbak " [mm] 

WRITE (*,11) , Dibak ' ,Dibak,' [mm] 

WRITE 1*,10) 'VS , VS " [mm/sec)' 
'Mbak ' ,Mbak " [kg} 

WRITE(*,30) 'Ibak = ',Ibak " [kgmm2) 
'Type ' ,Typ 

WRITE(*,50) 'Mbod = ' ,Mbod " [kg) 
'TEod ' ,TEod 

WRITE(* ,10) 'SREN ,SREN , ' [-J 
'Beta ' ,Betg " (graden] , 

WRITE(*,10) 'Dtv T ,dtv " [mm) 

'Ltv = ' ,ltv " [mm] 
WRITE 1*, 15) 'SpTv ' ,SpTv " (N/mm2) 

'Ctv '. Ctv " [N/mm) 
WRITE!*, 40] 'Cb ' ,Cb " [N/mm) 

FORMAT ( 2(4X,lAS,FS.3,3X,lAS) ) 
FORMAT (4X,lAS, Fa. 3, 3X, lAS) 
FORMAT ( 4X,lAB,F6.3,3X,lAS,4X,lAS,F9.0,2X,lAS) 
FORMAT ( 2X,lA25) 
FORMAT ( 4X,lAS,F9.0,2X,lAB,4X,lAa,lA2Sl 
FORMAT ( 35X,lAS,F9.0,lX,lAS) 
FORMAT ( 4X,lAS, FS .3, lX.IAS, 4X, lAS,lA2S) 
RETURN 

END 
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