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lnzicht in aanpak geluidsbestri iding

bii axi aalplunierpompen (4)

Lijst met errata

In een zo uitgebreid en wetenschappeliik artikel als 'Inzicht in aanpak ge-
luidsbestrijding bij axiaatplunjerpompen" dat in drie opeenvolgende num-
mers van Aandrijftechniek is verschenen (1, 2 en 3/E0)' is het onvermijde-
lijk dat een aantal zet- en indelingsfouten worden gemaakt. Daar door deze
fouten het wezen van hetgeen werd overgebracht niet duidelijk c.q. onjuist
kan worden geïnterpreteerd is het noodzakelijk de gemaakte fouten te her-
stellen, opdat bij herbestudering Yan het artikel deze storende invloeden
niet meer optreden. vandaar dat na publicatie van het gehele artikel de
tekst nogmaals door de auteurs is nagegaan om alle eventuele fouten recht
te zetten, Dit heeft geresulteerd in bijgaande lijst met errata.
We hopen met de publicatie van dit artikel te hebben bijgedragen in het
losmaken van een discussie betreffende geluidsbestrijding, niet alleen speci'
fiek bij hydraulische pompen' maar ook in de gehele sector van de hydrau'
liek.
De redactie wacht graag reacties op het artikel af.
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Blodz. 12, Aandrijftechniek 1/80:

r Formule (3) moet luiden:

P" (a) = 6(61)' Pc' 
-u'z(a)

o In de na formule (3) gegeven verklaring
van gebruikte symbolen dient de dimensie

van pc in kgm 
- 2s - t te worden veranderd en

de dimensie van S in m2.
o Bovendien dient de verklaring te worden
toegevoegd van a.r = frequentie waarmee het
buitenoppervlak trilt (rad s-').
. Na de verklaring van symbool r aan het
eind van de tekst op bladz. 12 dient te wor-
den toegevoegd:

c= geluidssnelheid van lucht (ms -').

Bladz. 14, Aandrijftechniek I/80:

o In de l9e regel van kolom 1 wordt gerefe-
reerd naar paragraaf 7. Met deze paragraaf
wordt het hoofdstuk bedoeld waarmee het
tweede deel van dit artikel begint (bladz.
82, Aandrijftechniek 2/80).
. De verklaring van symbool Zna formule
(7) is niet compleet en dient te luiden:

V= op dit oppervlakelementje loodrecht
staande plaatsafhankelijke trillingam-
plitude (ry) bij de excitatiefrequentie
a,l (rad s-').

o In de 26e regel van de middenkolom
moet het woord trisnelheid worden veran-
derd in trilsnelheid.
. Formule (8) dient te luiden:

Blodz. 82, Aandrijftechniek 2/80:

r In de verklaring na formule (9) komt
twee maal con voor; de tweede zonder ver-
klaring. Dit dient te zijn:
@ = excitatiefrequentie (rad s-').
o In de 2e regel van de middenkolom wordt
gerefereerd naar tabel l. De tabel is echter
niet opgenomen. Zie onderstaand.

Bladz. 83, Aandrijftechniek 2/80:

. In afbeelding 15 worden twee verplaa!
singen r en / aangegeven met pijlen. Dit
moet zijn Àr en À/.
r In de tweede regel van de linker kolom
moet 1{" bovengestreept worden dus
Ff" = svsl6..chtsfunktie in het frequentie-
gemiddelde.
r De dimensie van k* in regel 4 van deze
kolom dient te ziin:
.  t  - lKsm-s '.
r Formule (15) in de rechter kolom moet
zijn:'

2n'R' ^-
^ 2 J

-.u.*] vz Rk'z moetworden weggelaten.
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Bladz. 84, Aandriiftechniek 2/80:

o Met paragraaf 6 in de 2e regel van het
hoofdstuk'Excitatiefunctie' wordt het
hoofdstuk 'Excitatie in de geluidsEeneft'
tor' bedoeld; bladz. 14, Aandrijftechniek
t/80.
r In de 25e regel van de linker kolom moet
p,= p"G.ppn) worden veranderd in
p"- p"(t,pe,n),
. pè afUeètaingen l9 en20zijnverwisseld,
De onderschriften zijn wel correct.
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Bladz. 13, Aandrffiechniek I/80:

o In formule (5) zijn de exponenten onjuist
weergegeven. De juiste formule luidt:

r ofuil f "'
H , , " k t ) = | - t * ' |  . o c . S "

l r l -

o Formule (6) is druktechnisch niet geheel
goed overgekomen en luidt:

" 1
" 2 1

Tabel I [21]

Staal - met inwendige demping
- met wrijvingsdemping, zoals in niet-

en lastverbindingen
- gelaste kastconstructies bestaande

uit staalprofielen en -platen
Gietijzer
Aluminium

4 = 1 0 -

4  =  l 0 - 2

4 = 1 0 - 3  -
4 =2 '10- ' -
4  =7 '10- '
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Bladz. 85, Aondrffiechniek 2/80:

r In de eerste regel van de iinker kolom
wordt verwezen naar paragraaf 3. Hiermee
wordt het hoofdstuk'Geluidswaarneming'
opbladz. 1l van Aandrijftechniek 1,280 be-
doeld.
r Onder het sommatiesymbool E van for-
mule (22) moet staan: k= l.

Bladz. 87, Aondrijftechniek 2/80:

r In de 45e regel van de middenkolom
moet Hrf worden vervangen door Ë1r;".

Bladz. 128, Aandrijftechniek 3 /80:

r In de 4e regel van de middenkolom moet
het woord 'opgesteld' worden vervangen
door'opgeteld'.
r In afbeelding 23 moet de tekst in het
blokje uiterst linksonder luiden: H.ooo

Bladz. 129, Aandrffiechniek 3/80:

o-. In de bovenste figuur van afbeelding 25
dient de tekst bij de ordinaat te luiden: É^-,
r In de middenfiguur van aÍbeelding 73
moet de tekst van de ordinaat luiden:
HÊu*a. Het streepje achter de tekst dient
clus te vervallen.

:_I.n d9 voorlaarste figuur van afbeelding
z) rs achter de tekst van de ordinaat een ex_
tra A blijven staan. De iuiste tekst luidt:
La- ÀLe.
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Bladz. 1 32, Aandrijftechniek 3 /g0:

o De l5e regel van de linker kolom moet
jïldgn, , . . deze srraler, hetzij mer FI uir
()), hetzij met . . .

.:^ln 
forjnule (38) is het wortelreken wegge-

valten. De juiste formule is:

@r, ^ _ E,-;
@rr  s r  

{ 4 ,  
" .

Bladz. t 33, Aandrijftechniek 3 /g0:

a:ï=ri.ïïi;1,",# i:il'li..liil'l',',ffi I
;i;n t;'ó: ;Lï::1!ticeera in Aandrij itech -

ffiwMwffimw
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Wormwielvertaging, gesch jkt voot
aanbouw IEC-motoren.
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