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samenvatting 

In dit rapport wordt behandeld hoe met reken-

programma 05564293 een stabiliteitakaart en 

frequentiekarakteristiek kan worden berekend 

en geplot ala gegeven zijn: 

1. Van het gereedschapa.erktuig een groot aantal 

punten van de polaire overdrachtacurve. 

2. De diameter van het werkstuk. 

3. De apecifieke d •• ping en incrementele stijfheid 

van het werkatuk materiaal voor verschillende 

sn)jsnelheden. 
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o. IlfLEIDING. 

Vaa eea gereedachap ••• rktuig wil .ea, ~oor ~.rachille.de .erkatukke. 

e. materiale., .ete •• at de toelaatbare ~er.paDiagako.diti.a sija. 
, 

H.ett, .ea .e. atabiliteitakaart voorhaadea, daa kaa aea op dese 

kaart atlesea .elke saedebreedte aea bij een bepaalde aDija.elheid 

toe llag passe •. , ("ooral Yan belang bij nuaeriek. gestuurde· machia.a> , 

zoader 4at het gereedachap ot •• rkstuk ia trilling geraakt. 

Men kan experi.e.teel dergelijke atabiliteitakaarte. bepale., dit koat 

echter yeel tijd en aoeite, zodat het .... elijk ia oa dese kaartea te 

kUanea .ake. sonder voorat uitgebreide proef.aaingea t. hoev.a 

biz. 

Bo~e.die. i. het belangrijk oa reeds in het oat •• rpstadiua van eea 

gereedacAapa.arktuig de dyaa.iache eigenachappen te ku .. e. yoorspalle •• 

aan de haad ..arYaa dan tevena atabillteitakaarte. kunae •• orde. 

bereke.d. 

op de TechDiache Hogeachool Eindhove. is bij de groepe. _.rkplaats. 

techniek e. T.chniach. MechaDica ee. rekenprogramma oatw1kkeld dat 

de statische- ea dyaamische eige .. chappea van eea geache .. tiseerd 

gereedachap •• erktuig kau bereke.e •• 

I. dit rapport .ordt een rekeaprogramma behaadald dat &an de haad 

~a. e.a .antal expar1aenteel bepaalde materiaaleige .. chappea. ea ee. 

experi.eat •• l of theoretisch gevondea oYerdrachtscurYe eea atabiliteita. 

kaart kODStrueert. 

Ia tig. 0.1 .ordt schematiach .eergegeve. hoe de ver.chilleade oaderdele. 

verband houde. aet .lkaar. 

0.1 
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1. TBIX>RIE VAN TOBIAS. 

De theorie YaD Tobias (1,2] gaat uit VaD de aDijkracht •• ariatiea 

tijde.. het •• rapane., en de dynaaiache eige .. chappen YaD het 

alatee. gereedachapa.erktuig - gereedachap - .erkatuk. 

~ het .tatiache aaijprocea (fig. 1,1a) geldt 

• ..!l Q 
o 2 

l( 
•• -- = • n = h • o 2n: 0 0 

, " / > / . 
/
' --:::l ' '~---1 
~/ + / I '----_---' 

~ 
fig 1.10 

'./.>0 

/ 
~+c.F 

fig 1.1b~ 

Laten .e de apaaabreedte • buiten b.a.houwing. dan sua he en 

.0 de enige onafhaDkelijk .ariabele., zodat .e kunaen .tellea: 

dF =: (o~ 1 d h + (~\) dv 
\0 Jdv=O 6 v dh =0 

~f A'. ~ilh + lIQilr2 

Met bthulp .an atatiache anijkracht.proe.e. kunaen .e op 

e.nyoudige -Use de kJt en kQ bepale. (1,2] • 

Bij het d,naa18che aDijproce. kunne. er gelijktijdig kleine 

Yeranderingen in de h, v, ,n Y optrede. doordat de beitel 

biz. 

, 1.1 
._-----_ .... _--------------1 
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gaat trill .... t.o ••• h.t •• rkstuk .n •• kuaa.ll,d ••• y.~aIl4er1Jl"1l 

.chrijye. al.: 

h :II h + l'lh o 

Yr = Yr + I::.Yr o 

Y • Y + I::. y of 0 = 0
0

+ I::. 0 
o 

biz. 
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, :II , (ll, • f' 0 ) (,.6) 

ell d.r -(fE' db + (~) dYt +(~) d0 (1.7) 
IdYt-o r db=O db-O 

d0 -0 

ot 

I. het bij statiach. .llijproe.8s.... ..nyoudig oa d. ko.triei.llt .... 

~ .... kQ .sp.rtaellt •• l t. b.pal.Il, het b.pal .... yall d. k"k2 .... k, 

levert grote.o.ilijkhede. op doordat sij all..... geyo ... 4.n ku ...... 

• orde •• et b.hulp Yan 4yaaaiache .sp.rta.nt ..... 

Door t ••• (g.daeht ••• ) .zp.r~.nt .... uit t. yo.r.n kunll .... k2 •• k, 

uitgedr'Ukt .ord .... i. k" ~ .... &0 • zodat alle.n d. &1 d.y1uuI1aoh 

b.paald. mo.t .ord ..... 

St.l •• h.bb.. ..... g.r •• d.chap m.t II tand .... , .aarvan z tand .... 
o a 

gelijktijdig i ..... araking z1jn .. t h.t •• rkstult, dan. geldt ho • t. 
Wordt .u all •• n •• 11 yariati. in de h to.g.lat.... t.rwijl 4. y 

ko .... tant .ordt gahouden, dan g.ldt yolg.n.e (1.5) Yoor h.t sta-

ti.ch. proc •• 

1::., • Zo ~ I::.h • 

t.rwijl Yolg ..... (1.8) Yoor h.t dynaaisoh. proc •• 

geldt. 

1.2 
I--------------~----- ._-_.-_ .. 
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Met 

1'1ad.. .e 

Bij het koaatant houde. 1'an de .paand1kte h , 

.tatische proce. 

geldt 1'001' h.t· 

{H' • Zc ~t:.Q 

en 1'001' het d7aaa1sohe proce. 

, 
Met behulp 1'an l'ergelijkiag (1.9) en de laatate dr1e l'el'gelijkiase • 

• ordt: 

We gaan au ee. gel'al bekijkea waarbij d. b •• egiag l'aD het 

gere.daokap d. aaij8aelhe1d Diet d1rekt beta1'leedt. 

werk p laCits tee hn lek technische hog.school eindhoven 
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In fig. 1.2 .or4t ee. voorbee14 ,.geven van ••• beiielhouder 

die alle.. in e.. richiiag loodrecht op d. eaij- en in d. aaaset

richtiag kaD be.egea. In dit geval k .... n •• d. ~n. 0 si.ll.n 

zodai vergelijkiag (1.11) overgaai in: 

Ie ij de atwijkiag tussen het theoretisch te eSUden - ea het g.
a.eden pad. .a ij. ee.z.lfd. afwijkiag maar dan bij de Yoorgaan4. 

o.wenteling dan ie 

(cie tig. 1.2 ) 

of ia de tUd ge.ien . 

~.(,) • ij(t~) - ij(t) a 

Wordt het laatet ge ••• den pad bij de volge.4e o .. enteliag aiet 

ge.eel bestreke. door het aieu. geanedea pad dan voeren we eea 

overlappingekoefficient ~ in, zodat 

Uit fig. 1.2 aien .e dat ~ ~Vt = - At zodat verg_1Uking 
1 

overgaat in 

De tera ~ -k
1 

vervuct un vaak door de "penetration coefficie.t" 

K = ~-k1 sodat de vergelijking luidt: 

{ 
T } Zc 2it ~ 

b.F :II .c k1 ~ ij(t-;) - ;jet) - ;- "0 K ~t 

'1.4 
I---------~----------------~ .. --... --.-.--------------I 

werkplaatstechnlek technische hogeschool eindhoven 
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0- 2. KONSTRttlTIE VAK DI STABILITIITSGRINS 'OLaIlS DB GRAFISCBI 

MftHODE VAK GtJRlb:Y EN TOBIAS. [3} 

5- Van ee. ge.ee ••• hap •••• ktuig kaA .en de dynaai8che oyerdraoht 

10 -

bepale. door het gereedachap .et ee. wia.elende kracht '1 co.~ 
aan te .tote. 1. de richting .elke de aBijkracht tijdeas het 

Yerapa.e. gea1ddeld heeft. 
'IIr 

Ind1en .en bij verachille.de hoekenelheden de relatieye yerplaat.iag 

15 - tll8se. gereedachap en .erkst'tk .eet, e. teyeas b.paalt hoe groot 

20 -

25 I-

30 I-

35 -

401-

50-

* 

de ta •• hoek tU8.e. de kracht8aap11tude en de yerplaata1nge.-p11tude 

i., dan kan .e. in een polaire gratiek de overdracht.cQrye Ya. 

het gereedacbap •• e.ktuig optekenen. 

Stel dat tijde.. de ver.paning de beitel gaat trille. met ee. 

hoekenelhei4 Wi dan wordt ij(t) = Y coawit (2.1) 

Ind1en ij(t»ij(t- 1) dan gaat de beitelpu.t met ee. atee.a grote. z 
worde.de amplitude be.ege., en het verapaDingsprocea wordt 

instabi.l. 

Is ij(t) <:ij(t- 1>, dan ia het proce. atabiel omdat de bew.gi.g • 
yan d. beitel doorhet gehele ayatee. wordt uitge.eapt. 

We zegge., dat het yerapaningaproce. zich op de grena y&. 

iastabiliteit bevindt, al8 \jet) iii ijet. 1) .; O. De ••• debree.te 
s 

waarbij dit gebeurt noe.t me. de kriti.che .ne.ebreedte bkr• 

In het •• yolgend. gaan w. een draa1proce. behaadele.. Vaa het 

gereed.chap. de beitel, i8 Ii =. . 1 e. vergelijking (1.16) c 
• g&at oyer i. 

Verplaatsing wordt loodrecht op het gesneden-vlak ge.eten. 2J 

werkplaat.technlek technische hogeschool eindhoven 
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Or-

5~ 

J 
lS r-

20 -

25 ~ 
I 
I 

30 ,..-

35 -

4S -

SOr-

yoor IJ. t .... 0 e. X • (~-k1) krijgea .. 

b.F a k1{~ij{t_T) - ij(t)} - -fr.K ij(t) 

• 
ij • Y coawi t ....... ij a - Wi Y aiawi t 

.-
of "'ektorieel ij:ll i Wi ij 

aeachre.e •• et .ektorea gaat (2.3) over in 

I.dien de polaire o.erdrachtacur.e ",aa het ger.edachapa.erkta4s. 

.at eea Yerplaataingadiagr .. ia, wordt yeraeaigyuldig •• et de 

.atatiech. atijtheid k, da. krijgt .ea .ea pola!r kracht.adiagraa. 

I. fig. (2.1) ie zo'a krachtendiagraa .eergega",ea. 

D. Yektor OA komt o",.ree. met b.F • !j.tk. indiea .en het gehele 

5Y5tee. aangestotea denkt .oor een kracht IJ.F coewt. 

W ••• tea dat de .elttor \jet) da lija is die 0 aet h.t punt op da 

oyerdracht.curya, dat de frequeatie Wi h •• tt, Yerbindt. 

2TtWi --
De .ektor i -rr- K !jet) staat hier loodrecht op ea h.att ee. 

2rtw 
lengte ~ K '!j(t>1 • e. de.e leagte ligt yast ale X beke.d i •• 

Door de juiste waarde Yaa k1 te ld.e.ea kaa ,". de kOll8trUtie 
OD 

sluitend make •• Ie dekonetruktie sluitend dan i. k1 = 0»-

Er ie eohter nog een yoorwaarde waaraaa Yoldaan .oet •• rd •• , •• 1. 

de ta •• hoek e t •••••.. ij(t) ea ij(t. !) • '!i Wi 
Trilt de beitel. dan .orde. er per om.eate1ing T 2rt • 12 golfje. 

op de o.trek geyorad. dit kolat OYereea .et e •• r ... hoek .an 

2fta + e .aarin. gahee1, .... e 2TtWj, .,.,... • Q - co.l\ ••• 

werkploatstechnlek technische hogeschool eindhoven 
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Om au d. ju18t. koastrukt1. te Tia4 •• mo.t ••• 4. gehele oyerdraohta. 

curTa a.alop •• oa puat aa puat te ond.rsoek •••• lk. wL' Tol40.t 

bij e.n bepaalde Q. • Bij d.s. punt.n Dn •• n 4an d. k, 'b.r.k.n ••• 

Uitgebre1d. experiaentenhebben .. ngetooD.4 dat de k1 eTearedig 

&1 .ordt de incre.eatel. atijthe1d genoead. en i8 eea 8pecifieke 

proce88tijtheicl. 

Mea taa nu de kritia.he anedebree4te bkr bepalea. o.dat de x, 
k 

berek.nd is op de grena Tan inatabiliteit, sodat bkr = i1. 
1 

Door de bkr Toor Terschillende Q's uit te zettea 1a •• a grat~ek 

Terkrijgea .e 4e Bog.noe.de 8tab1lite1t8Kaart. 

2 TIW' 
C _ i I K ij(t) 

Q 

B 
-k, ij(t) 

fig 2.1 

~--------'-------------~~'-'--" 
2.31 
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,.HE'! BBPALBlf VAN DB PROCmDIMPIBa IN DB IICREMBHT:m:& S'f'IJFBIID 

VOLGEB8 DB MB!HODB KALS.[4] 

zijn k1, k2 en k3 groot.ede., die door het ver.paningeproc.a, .. If 

bepaald worden. Voor het geval dat II Q a() i. llv t :II .ij en , . 
llF :III k1 II h - k2 ij 

We voerea au voor k1 ,de proc ••• tijtheid b ki .n Toor ka de proce.-

(3.1) 

We willen nu .en .ethode b •• chrijYea waarbij k i en Cc berekead 

wordea bij eea draaiproc •• waar g.earegeneratie optreedt, d •• U· • o. 
• Maar dan i. .llh .. ij ea llF II: b kiij - 0cij (3.a) 

Indien we deze .tijtheid ea de.ping iapa •• en in het hele .7at.e •• 

dan krijgen •• een ... sa • die opgealoten gedaoht kan worde. 

tU •• en de stijtheid k en de.ping c vaa het gereedachap •• erktuis en , 
I 

de .tijtheid b £1 en de.ping Cc van het verapaning.proce •• (flg. ,.1). 

syst eem 

proces ereedscha 

.. 
IJ IJ 

k 

• 
m c 

fig.3.1 

3.1 

technlsche hog •• chool eindhoven 
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Or Veo~ ee. liaeai~ t.eede orde .y.tee ••• t ..... at veeratijthei. k e. 

d •• ping c zijn de Yolc.ad. betrekkiagen gedet1n1.erd: 

'1-

10 I-

lSI-

201-

cte .igeahoektrequeatie W 0 • V! 
de d •• pingsverbouding b == ! 

2 VJik 
Wl1 •• n de eigenhoektrequentie van het Byst.e. vergroten tot 

dan is eea to.name van d. atijth.id .en mogelijkheid, 

ak. a (w 2 _w 2 ) 
a 0 

Wordt het ..... veer87.te •• aangostoten door een puls, dan zal 

het gaan trillen .et een hoekrrequentie vaa 

wd - WeV1-~2 
Gaaa .e deze tormule. toepas.en op het be.egende gere.dscup, 

W 
n 

u r-- zonder te verspane., danzal na aanstoten door .en pula h.t p-

reedachap gaan .trl1len met W.t a wo. V 1 - ~ !t (,.1) 

.aaria W de eigeahoektrequentie van het be.ege.de gereedaohap 18. oa 

15r-

Per detin.itie is nu k • II W 2 (,~8) 
. II 011 

Tijdena het verapane. wordt een stijthe1d b ki toegevoecd, waarAoor 

de eigentrequentie' van het systeea W .orat. ·Stoot un h.t ge-
n 

reedsohap tijdena het verapane. aan met e.n pula, dan gaat het 

.0 r- trille ••• t de hoektrequentie to • W \ ~ <'.9) c 11 V 1 - ~s 

Uit (,.,) volgt 

Voor b!t «1 
en VOOI' b; «1 

1s 

1. w • W 
II 0 

<,.12) 

Uit (,.10) , <,.11) e. (,.12) volgt dat 

2 2 
b k i - • ( w 0 - Wilt) 

werkplaotltechnlek technlsch. hog.school eindhoven 
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Or 

5-

lQ -

15 -

20 -

30-

35r-

rapport nr.0247 biz. 17 vln biz. 

I 

Door Polac.ok en Tluaty ~ algeleid, dat yoor de oyerdraeht.faaot1e 

l' e Yan het Yerapallingaprooe. geldt Re(1' e) &: 2 (~R) == 'b Iti • In de.e 

betreltlting ia R het reele deel van de oyerdraohtsfunetie 1'. Tan 

het gere.daokapawerktuig. 

Op de grena van iaatabiliteit geldt, dat .en dan in het .eeat 

negatie.,.. punt (R~) van de T. zit dua bkr Iti • 2-~n -
V~~r een ayatee •• et .en graad van vrijheid geldt tevena dat .,.oor 

het reele deel van de o.,.erdraehtaeurve 

R .... ",:,,-_1~_ 
- 2e. W o 

Op grena van iastabiliteit .,.inden .e met (3.13) en (3.15) dat .,.oor 

het hele ayatee. fig. (3.1), 
2 2 

bltr k i • C w' == II (w - W t) a oa e. 

De dempingaverhouding op de grena van instabiliteit ia 
o 

~. s 
s 2 V. (k. + bier k i ) 

zodat nu geldt: 

• ( w; - W!t> == 2 ~II Va (k. + bier Iti ) 

en We
2 

- w2 
• 2 ~ W W ,. 2 ~ W W t .t a n o. a c • 

Hieruit is .,..rder af te leiden dat 

W oa 

W:: · ~a + V 1 + 1:; eD ala 1:; «1 dan .ordt 

we 
1: •• w - 1 

.t 
, 

(3.19) 

~r Zo hebben .e nu een aogelijkheid oa, door all.en de frequentie ... 

de pulareapoaaie. bij be.egende, alede ( wat ) en tijdena het .,.er.pane. . 

( we) te .eten, de totale dempingsyerhouding .,.an het ayat.e. t. bepale~. 

3.3 

werkploatltechnlek technische hogeschool· . eindhoven 
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Or- De ki kana.a .. au Der.k.a.a uit •• rg.1Ukiac (3.1~) . 
'kr k i • o. Woa • 2 ~. y. U,. + 'bJtr k'; wo• • 2~. • wa Woa (,.~) 

5r ea •• t d. v.rgelijk1agea·(3.19) , (3.11) e. (3.12) wordt: 

1Q r-

15 r 

25 -

lOr • 

De proc •••• mpiq Cc volgt uit 

c c • c. - 0 • 2 ~. V. ~k. + bkr &a.) - 2 ~.t V. k. 

W 
Co • 2 (...:.£ - 1) •. W - 2 • W ~ t ot •• t (3.12) 

w~ • oa • 

C 

De .pecitie~ prooe.de.piac °i • bk! 

De esperaeatea t.r bepaling vaa de Iti ea 0i wordea g.uaa aet e •• 

• peciale beit.1houder ontworpea door Pet.rs ea VaDb.rck. De .. 

b.itelhouder h •• ft II_ elg.nrichting w&aria hij •• n d7aaa1.che 

.tijtheid he.tt di. kleia is t.o.v. die vaa de draai'baDk, e. de .. 

beitelhoud.r benadert' da~ro. eea .... a-v •• r-sT.t ..... t II. graad 

vaa vrijlleid. 

Oadat ln het alg •••• n de elgenrichting •• n ho.k a •• t d. richting 

~ r . loodreoht op het ge.n.dea vlak aaaltt, .oet de groet te vaa Ba be

trokk.a worden op deze richting, hi.rdoor wordt 

$Or 

werlcplaatstechnlelc 

W 
~ • (...:.s _ 1) C08 a . W. 

.. 

technlsche hogeschool eindhoven 
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51-

rapport •• 0241 blL19 ,an 

•• d. a, •• iliet. proc •• grooth.dea voor 4. eig.ar1c"1ac Y&a ae 

b.lt.lhouder wor4e. 

10 - If. sal wordaa iag.paa op d ... thod. waara. a de wat ' W 0 •• t., 
worden b.paald. 

Voor e.a bepaald. .Dijanelh.ld wordt all.re.rat d. bkr bepul.4 .. 

• 
a.t een rubberh .. er (pulae) tege. de beitelhoud.r .. seven, en .. , 

behwlp van reketrookje. en rekstrookaeetbrug wordt d. uitwUkias 

van de beltelpaBt o.,.zet i. ..n analog. .panni.,. 

BU d. .erate sterke apaaniagaverandering ge.tt e.. tilt.r .e. 

biz. 

251-
triggeraigaaal aaa e.n g.h.ugen, dat .e. 8isaaal •• t .. n op ••••••• l-

30 I-

I 

h.id vaa 5000 Ua op 1000 g.heugeaplaataea opborgt. 

Hot g.h.usea &an .ot o.a lage fr.qu.ntie word.n .itgel ... a ea •• 

het sigaaal t. kontrol.r.a wordt h.t •• rat in .e. luao .. 1l1osraat 

op liohtg.vo.lig papi.r gaz.t. Is het a1gaaal go.d, dan kaah.t 

wordon utg.pout op e.n ponsband. 

Met behulp van fn rek.nprogr_ word.n d.a.v. r.gr ...... &Dal7 •• 

40 - de wat •• tilt berok.n,t. 

De we wordt op o.nselfde,.anier berekead, maar nu wordt d. pul •• 

se,e.eD tijde .. h.t .erspaDoD op de gren. Tan laatab1l1teit. Oa te 

voorko.en dat d. b.itel gaat chatt.ren wordt de beitelhouder tot 

vlak yoor do pula t.,e.s-houd.n met een wig. 

50 -- Met do nu borekond. Wat' ~.t on Wc wordt •• t de fOl'llule. (,.26) a. 

(,.27) de 81 a. lI:i b.rek.ad. Zija voor .or.chilloado snijaa.lhode. da 

ci '. oa de ki '. bokaad dan worden zo uitgeplot in .e. graf1ek. 

w.rkploatltechn 10k technlsch. hog.school eindhoven 
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rapport nr.0241 

r.ketrookj •• 

r.utrook
a •• tbrug 

filt.. ...:r 
trigg.raia. 

geh.ug.n 

5 Ba 

r.k.nprogr.... dat rek.apl'Ogr .... 
d ••• T. regreaaieaaal7se dat 0i .n k

i de w ell ~ bepaalt f----------;. berek.Dd 

bI z. 20 van bl z. 

lU808cUlograaf 

QJ 

plotten TaD de grafi.k.1l 

fig. (5.Z) 

SCB.'i:MA VAN DE BIPALIHa· VAN DB 0i EN .tt
i

• 

werkplaatltechnlek technlache hog.school .indhoven 



o 

10 

25 

35 

45 

rapport nr. 0241 blz.l1 van biz. 

---------------------------~------------------------------------~ 

.... RET BEPALlOt VAN DB KRI'l'ISCBE SNEDEBRUD'l'E ALB DE SPECIFIEIl: 

KA'l'ERIAALDEMPING EN DE INCREMENTELE S'l'IJP'ltEID BEREKElfD ZIJII. 

Ia hootdetuk , hebbea .e reeds voor de taktor xl ait de vergelijkiag 

volgena Tobias de proceede.piag c ingevoerd, zodat . c 

k.~ :II ~ I: == c 
'Q c 

VergelUkiag (2.,) gaat nu over in: 

(4.2) 

We gaaa vervolgena uit vaa een polaire overdrachtscurve .. t ee. achaal 

uitgedrukt in .tN. 
Iedere vextor atelt due bij eea bepaalde Wj ee. uitwijk1ag van het 

gereed.chap Yoor bij ~F :II 1 N. 

Ultgaa.de van deze apecitieke uitwijking ia vergelijking (4.2) te 

achrijven ala: 

dija 
- Cc dt 

We wille. de bkr berekenen, maar dan geldt 

lij(t-T)/ :: lij(t>1 

Vergelijking (4.,) i. vektorieel te schrijvea ala 
1-~ -- c --

- k • - llij (i.f) + ij (i) +;!i Hlt) 
1 • a 6 1 ~ 

(4.4) 

Vaa deze vergelijking zijn verschillende vektorea bekend (tig. 4.1) 

D. vektor ~t) .erbindt de oor.prong 0 •• t het puai J (aet bij

behoreade W
j

) op de overdrachtacurve. 

o 
De vutor t 

1 

werkplaat.technlek 

'U(t) ataat loodrecht op ij(t) en heett de grootte 
·s s 

c , 
....! W lii(t)/ (4.,) x1 . j "3 

technische hogeschool eindhoven 
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rapport nr. 0247 blz.22 van biz. 

------------------------------~ 

o Op da grana yan iastabiliteit ie de an.debreedt. ~ • bkr .a d. 

C 

5 Verd.r i. &1 • &1 ber dua d. groott. yan ~ ijJt) .or4t 

ciblq I ! ~ I I & b w .. ij(t) • k w .. ij(t) 
ikr "S 1 oJ S 

10 .n •• zi •• dat d.z. y.ktor onatbaDkelijk 1. Yan de .aed.br •• dt •• 

OPMERltIBG: 

15 VergelijJd.ng (4.6) geldt alleen als zo.el de 0i ala de ki lin.air 

20 

"I 
I 

30 ~ 

3S -

50 

in b y.rond.ret.ld .ord.n, .at volgena .xperi •• nt.n bij beDadering 

g.ldt. 

w. kunn.n nu d. konstruktie ataaken,oadat .e .eten dat - i lang. 

d ••• gatiet r •• e1. aa ligt en \.I.!U1t-T>! = 
De groott. yan i- yolgt utt de konstruktie 

1 k 

bre.dt. b.rekenen w. utt bkr • ~. 
1 

\.I./ij[t)/ • 
5 

.n de kritie.h. en.d •• 

Net ala bij d. koaatruktie yolge.. Tobias en Gurn.7 8O.t aan nog 

.en yoor.aarde .orden Toldaane De t ... ho.k e tus •• n ti.(t) .n 

-~Ua (t.1') 8O.t naa.1ijk yo1do •• &an d. t ... .".rgelijld.ag 

In d.ze y.rgelijking ia n h.t aantal goltj •• op de o.trek yan h.t 

•• rketuk ala de b.ite1 trllt •• t •• n ho.~nelheid wje 

o. de n te bepalen bekijken .e t.e. geyall.n. 

a. E •• eaijprocee zond.r proc.edeaping. dua 01 • O. 

In dit g.yal gaat yerg.lijking (4.4) oyer in 
_ 1 • _ \.I. ij (t""T) + ij (t) 

k • e 
,~-----------4----

werkplaatsteehn lek technische hogeschool eindhoven 
----------- -----------~.---.. ----

4.2 
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o 

o llF = 1 N. 
5 

Q 

5 

10 

fi 9 4.1 

15 

lij(t>1 I i1<t> I C08 Q. 

y. ar.C08 

iO 

e -1 Tt + a -y 

10 

4.3 
werlcplaotstechnlelc , technische hog_school eindhoven 



Ho ..... 

5 f-

rapport nr. 0247 

h.t a.gati.t r.ile .eel v.. de 

daa ia ia dit puat ~ _xS ... l 
1 

blz.24 van 

overdraobt.cury. _x1 .. &1 
It 

ea d. bu • i1 ai»:I .. al. 
1 

De beit.l h.ett de aeigiag t. gaaa trill.a .et de hoeltaaelheld 

W R e. het aaDtal golt je. dat op de oatrek. vaa laet w.rltat1lk 

-. ' d worel" g.yorad ia a • 2Y W It- • -
Er wordt au eoht.r nog Di.t voldaaa aaa d. ta •• verg.lijk1ag .a 

het .yat ••• zal so ro.d h.t puat R gaan achuiv.a totdat oolt &aD -
d. ta •• v.rg.lUkiag wordt voldaa •• 

b. Bea aDijproee. ..t deapiag. 
c 

Doordat au d. v.ktor ~ ij(t) zija i.vloed do.t gelde. i. het Diet 
i 

.e.r so •• avoudlg o. vaat t. atelleD ia •• lk puat vaa de over-

drachtacurv. het ayat ••• de~root.te a.igiag tot chatteren heett. 

De ••• at .eavoudige .allier ie o •• ea .tuk vaa de overdrachtacwrve 
, 

road het puat R punt Voor punt t. oaderzoekea en t. b.rekeDeB 
) -

voor •• lk puat d. grootte YaD ~ .axi ... l ia ea aoe. Ait puat Rat •• 
1 

De an.d.bre.dte berekead. i. Raia Do ... a .. bata. Oolt iB d1t g.Y&l 

ho.tt aog Di.t aaa de taaevergelijkiag t. worde. Yoldaaa. We be-

Sf- rekea.a au eerat het aaatal goltje. uit a • .ati.r <t; wR ).n 
lI1.a 

gaaa vervolgeu road h.t puat RlI1.a so.kea 11&&1' h.t PUIlt waar, 

'f- •• t d. zojui.t g.voael.a at aaa el. fas.vergelijk1as .ordt volelaan. , 

Met de &1 1n dit puat ber.kead Yi.de. .e au de krlt1.ohe .a .... 
k 

breedte uit bkr • i;. 

werkplaatltechnlek technlach. hog.school eindhoven 
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5r-

rapport nr. 0241 blz.25 Vall 

Be •• tabl11te1takaart ~ .... door YOOI" ... erschille .. e ....... 

... au d. .~aelh.14 de krit1a.he e •• ct.breedte te b.rek •••• , e. ait 

te •• tte. 1 •••• graft.lt. 

o. t. b.gi. .... _ull ••• oor h.t g.b1.ct dat ••• wil 'MlEijIr. •• ft .... 

... tal eIlijaDelh •••• 4e bijb.bor •• d. 0i •• Itt nard •• b.kell4 ... t •• 

sUa. W ....... au .. t d. sojuiet b •• ohr ...... th04e .e baia e. bkr 

b.r.k ••••• 

I. 1'oor •• n aaatal op .. n.olgead. .Dijan.a.... 4e • g.lijk, da. 

ligg •• 4. bijb.hor.ad. kritie.h. ..e'ebr •• 4t •• op ••• lob, .e. se-

bi.ct ... rei .... het .er.paai.g.proo._ 1 .. t&b1.1 _.rloopt. 

Or- 10. groot aoet ... de at_taude. tu •••• d. eDijaulb.'e. oae. o. 

5r-

01-

Ot-

10-

e.. o.ersicht.lijke etabiltt.ltskaart t. krUse.? 

Stel ••• 111 •• s' pta'ea per lob hebb.n. dan ... t, u1tgaaa4. Ya. 

h.t f.it 4&t h.t .7_t ••• o.,. •• er .. t •• n hoeka .. lb.ta. .... wa 

willen gaa. trille. 

wit Tt a. 
----- - 2 Tt n <2Tt y 

Wa Tt a. 

y+:' y - 2 Tt • > 0 

Wa Tt a. It y 
y(y+st y) <2Tt -
2 .2 

. tJ.y < s' ( WaTt' _ 2Y) -
ot aT < 2... , 

Y -'(loRTt 4 - 2'1"). -

w.rkplaot ... chnle. 

-

(".10) 

technlache hooeschool eindhoven 

biz. 
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0 t-

5 -

IQ I-

15 -

20-

501-

Q • .2lt •• .p .. wR 
M.t w· - bum .... cU.t oak MArij.,.. ale J .-Q 

~.2cl ~. ("'.11) /J.Y<.t(w -Q , • • ' ( w· -1) R -
•• ~ < iQ .2 (".12) st( w

R -Q ) • z~ ( w· - 15 Y -
'Ie .ie. 4.' bij lac- 8~aelheid ealo! srote 4iaaeter. clue srote a, 

4e ll. .e.r n.ia aoet aija oa ao&, en1tele pwat.a p.r lob te &1UUIAta 

tekeae.. Bet i8 claaro. Diet .i.vo1 om nog lobb.. te will.. • ... r-

80heide. "loor .»10 .. 4at claa d. lobb •• 200 dioht op .lka.r k ... . 

te liCg •• dat ... 1 •. 4. praktijk 400r ••• ne1 •• "ariatle 1. 4e 

Voor klei.. • ka. het .tabl.10 g.b10d t ..... d. lobb •• betrekkelijk 

groot sijD, .oclat ... zija 8Dije •• lh.ld • .,e.t ... l daaraa. kan .... 

pas ••• , •• h.t is hier due •• 1 .,.n belang t. ..t •• hoe •• lobb •• 

Vooral iadi.a .. a e.a ... th .... tl.ch .erbaad at DIl lei4 •• t ..... 

4. enijaaelh.14 e. 4. 01 en &i 4a. bie4t tor.al. (4.9) crete yoor

d.l.. oa4at ... daa 1. ~e. r.keaprogr.... ..It do .tap in •• Y 

werkplaatltechnlelc technllCh. hog_school eindhoven 

ill. 
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5r-

10 -

15 '-

!O r-

IS r-

10 -

SOl-

rapport nr. 0.247 blL27 v. 

Ben groot .00rd .. 1. .0 de zojuist besohre •• n koastr'tlktie ie. etat 

het nu D.iet DOod&akelijk 18 d. atatisch. stijth.id, o.q. d. bU de 

•• r80h111ende lua.en behorend. equiyalent •. 8tijthed.D. .aD de 

d1naaisoh. o •• rdraohtsour.e t. .et.n. 

H.eft ••••• n e.n.oudlg .,.t •••• dan hoett •• n pea .aBaf Wo de 

o •• rdracht t. keRne.. oadat alle.n d. liaker •• 1ft yan de o •• r-

dracht.cur.e Toor d. konstruktie .ordt g.bruikt. 
" 

Heeft d. oyerdraohtaourv. .er.chillende 1uaseDt daD •• rdieat het 

aaab.y.lias .an dez. lues.n apart. .tabilit.itakaartea t. aakea. 

•• lke .en daarna kan ko.binerea tot e.n etabilit.it.kaart .oor 

het he1e .,st •••• . I 

I 

btz. 

Op de'n. yolg.nd. bladzijden staat •• n sche.. yan het r.k.nprocr .... 

• n het r.k •• progr .... z.lf afgedrukt. 

werkplaatstechrtlelc techniache hogeschool eindhoven 



SCHEMA REKBNPROGlWOO. 05564293 

iale.ea: I 1 -.al. ialezeD: 
1 .... tal punten van overdrachteeurve Wj == hoe~nelhei. 
• == aantal eDijen.lhede. x1 • x ooordinaat 
hh == aantal aalen dat de •• 1fde over- ij1 == ij eoordinaat 

drachtseurve bekeken wordt --------- -
p == excitatiekraeht bij opname van de berekenen .pecifieke 

overdrachtscurve overdrachtscurve 
x. == X:1/p, U. • ij1/P 

L iDle •• n: I 

• :. I' I T 
111: :. 1 ~ d == diameter wer1l:.tuk 

t ~ • oTerlappi ... oo;t. 
....... 

iale.en: I 
v(k) == sDijenelheid 

~PROC ... 1 
het b.palen van het punt Rmin r !. :. u 

ro(k) • speci£1.k. d •• ping waar 1/11:, -.xiaaal ie 
ki(1I:) • incr.mentel •• tij!heid I ge.r .a.1n index u 

PROC 1 L-

I borokenon "D, ] 
I PROC 2 PROC 3 

boventak oadertak 
in PROC 2 en PROC 3 wordt nage ... n 
inwelk punt van de oYeriraohteevYe f---;I_-I 

het beste aan de fae •• ergelijkiag 
wordt .oldaan 

ie het juiste ,unt gevonden daD PROC4 
berekeDing ya. k1 
uitprlDten yan: 
k • 1'0 kt 
bata Dltr e 

en 

n 

t..e 

I 

bltr 

~n well 

'bepaling 'ftn het punt R. 
gee! R.. index: r 

• 
r h :- 1] . 

b.r_ken aantal golfj.s 
op d. o.tr.k 

[ 
n • enti.r(~ wRain) 

T 

11: :. 11: + 1 

ala 11: • • h : == h + 1 
~~--~-=-L~~4 

ala II • hh 

plotten vaD all .tabilit.id .... rt.n en tr.qentiekarakteria'leke.~~ 

I 
I 

1 
\ 

o 
tv 

~ 

~ 
III 
• 
I\J 
00 



Lalgol 05564293 jawhlj1nk.,0, 1 

begin comment a.-4293-10, h1jlnk., 8ts.bchart, 8tab111te1t8kaart, H.J.J.Kal8, 191270; 
beg n Interr t, tt; tt:- READ; cOlllllent tt - aanta! malen programma ; 

tor :-, 8te~ 1 unt11 tt do 
begln Integer ,m;'tiiii -

It t > 1 then NEW PAGE; 
• 
o 
I\J BtcR; N~INTTEXT (~8tabchart a.- 4293-10 l); NLCR; 

NLCR; 1 :- READ; coament 1 - santa! gegeven punten van overdrachtscurve; PRINTTEXT (1: 1 - l); 
m :- READ; comment m - aantal snljsnelheden met bijbehorende roc en kl; PRINTTEXT (f 

hh :- READ; comment hh - aanta! malen dat de zel:t'de overdrachtscurve wordt bekeken; 
NLCR; HLCR; PRINTrEXT( ~ hh -*); ABSFIXT(2,O,hh); 

FIXT (3,0,1); ~ 
m- *); FIXT(3,0,m); 

begln 
procedure GRAF(N, x, :t'x, 1, nintx, h, nlnty, 8cale, il, tirst, 8ort, curve, lin); 
v81ue I, 1, nintx, h, ninty, 11; integer 1, nlntx, h, ninty, 1i, N; array x, tx, scale; boolean first, sort, curve, lin; 
begiD comment GRAFiek, voor nadere gegevens zie :Toellchtlng op WF-prOCedure8; 

Integer i, nl, n2; 
own real XMAX, XMIN, DX, Q, YMAX, »tIN" DY, R; 
bOOlean nulx, nuly, S i 

procedure SCBT( N, x, tx) ; 
v81ue H; integer N; array x, f'x; 
begIn integer m, k; re81 8; boolean w1ssel; 

tor m :- 2 itep 1 untIl N do 
t>eg1n wisse :- true; k :- =r; for k :- k + 1 while k < m - 1 A vissel do 

begin it xLm-k]<X[m-l!;-l ]then begin s :- xLm - k]; x[m - k) :- xTiil - k - 1]; x[m - k - ,] :- a; 
- - a :- txrm - k]; tx[m - k] :- tx[m - k - 1]; tx[m - k - 1] :- 8 

end 
else vissel:- talse 

end 
end. 

~Scmr 

r:1' .... 
til 
• 



o 

S:-truej 
1f?Irit then beg1n 1f sort then SORT(N~x,fx); PLDTFRAME(l, 1, 2, 2, 1, 1); PLOT(-l, 0, -4); 
- - 1! scale tT'f.Fscale [2 J then SCALE! scale [ 1], 1, 2, n1ntx, 0, XMIN, ){MAX { DX) 

end 

else SCAlE xCi], i, N, nintx, 0, XMIN, XMAX, DXJ; 
If scale[311scale[4] theii SCAlE scale[i+2], 1, 2, ninty, 0, YMIN, »tAX, DY) 

, else SCAlE fx[i], i, N, ntnty, o( YMIN, »tAX, DY); 
nulx:-sign(XMAX)XSi~n{mIN)-l; rruly:-sign(YMAX)xsign YMINr-1; • 
Q :- (XMAX - XMIN)/( 100 x l)j R :- (YMAX - YMIN)/( 100 x h); 
PlDTFR=XMIN - Q X 500, YMIN - R x 100, )(MAX + Q x 1300, YMAX + R x 50, 1 x 100 + 1800, 
PLOTAXIS2 XMIN, XMAX, DX, }ITe, if nuly then 0 else YMIN); 
PLOTAXIS2 YMIN, YWX, DY, se, 1f nulx'tlien O--eIie XMIN); 
PLOT'IID('r( XMAX + Q x 50, if nulY then 0 else YMIN:-O; 30, 0, ~rue, 10, 1:onaf'h. var. *); 
PI..OT'l'EXT( if nulx then 0 eIse XMIii;YMAx+1f x 10, 0, 30, 0, all' 10, 1:afh. var. *); 
n2:-N; sc8Ie[1]:-~+5005«IT scale[2]:-YMAX; scale[3]:-Q; sc e ]:-R; 

~ begin nl :- 0; 
for 1 :- 1 step 1 until N do 
begIn if fxITr> YMIN - lOO-X R 1\ fx[l] < YMAX + 50 x R then 

begin nl T- nl + 1; fx[nl] :- fx[lT; x[nl] :- x[l] ~ 
end; S :- nl - N; 
rr-sort then SORT( n 1, x, fx); n2 : - 0; 
for i :- 1 ijep 1 until n' do 
begln if x[ > XMIN - 500 xQ 1\ xCi] < }(MAX + 500 x Q then 

big is n2-:- n2 + 1; x[n2] :- x[iT; fx[n2] :- fx[iJ end 
~; S:- 1\ n2 - nl 

NLCR; PRINT'l'EXT( f XMIN XMAX, DX »tIN YMAX 
NLCR; FIDT( 5, 3,XMIN); SPACE! 5); FIDT( 5, 3,XMAX); SPACE( 5); FI..OT( 5, 3,DX); SPACE( 5); 

FIDT( 5,3, YMIN ); SPACE 5); FIDT( 5,3, YMAX); SPACE( 5); FI..OT( 5,3 ,OY ) j 
NLCRj if 1 S then ffiINTTEXT {nlet.i-); PRIN'I'l'EXT( ~ aile gegevens worden ververkt*); 
if 1 cUrve 1\ 'i"'IIn ~ for 1 :- 1 Vt(g 1 until n2 do PLC1ITEXT(x[i]~ fX[i~l. 0, 28, 0, tile, -il, 1::1-); 
'I1 curve 1\ 1 lln then bei!ii PWrCUR , 0, ') ; PID'l'l'ExT( x[ 1 ], fx[ 1 J, 0 ~ 2j, 0 ~ t2')e, - , ~); 
- - for 1 :- 1 [n2jP 1 until n2 do PIDmuRVE(x[il, fx[iJ, ; PWI'CURVE(O, 0, 3); 

PmrrExT(x , fx[ii2J, 0, 28', 0, true, -ii, 1:*) 
end; 

!! curve 1\ lin ~ beiiri PLCrl'I'EXT(x[l 1, fx[l], 0, 28, 0, true, -11, ~); 

~ 
• 

h x 100 + 150) 



~ ...... 
tor 1 :- , D2jP 1 until n2 do PI.DT(x(l], tx[1~~f 1); 
PWr-rEXT(x[ , txLD2J, 0, m, 0, true, -11, 'R"} 

end 
~ GRAF; 

integer a,t,h,j,k,n,q,r,8,s8,U,Z; 
rea~ber,berO,ber',d,e,kl,ki,max,mx,maxv,mlnw,mlnC,mlnl,p,ple,ro,R,Rm1n,teta,tetaO,tetal, 
---- xl,xz,xu,yl,yz,yu,vk,wz,wu,mu,ft,gama,betaO,beta1,lks,freq; 
real ~ v, x, y[t:l], be, bcm, v, omega, omegau[l:hh,l:m], scale[1:4]; 
IIbr~AlE, PI...OrrEH, PlDTAXIS, PLOTAXIS2; 

tor h 
begin 

p :- READjcODIDlent p - exltatlekra.cht ,; PRINTTEXT(~ p -~); FLDT (6,2,p); NLCR ,; ~; 
max :- 0 ,; ~le :-3.14159265359; 
PRIN'ITEXT (of: treq xl yl*); NLCRj NLCR; . 
tor j :- t ~ 1 untll 1 do 
begin treq ~; Xl :- "'!EAD; yl :- READ; 

comment treq - de trequentle, Xl en yl zljn de coordinaten uit de niqulstkromme; 

v[J] :- :freq x 2 x pie; x[J] :- Xl/Pi y[j] :- yt / Pi 
it x[J] < max then begin max :- x[j] ; r :- j end; 
PYxT (4,2' .. treq };SPACE ( 5); FIm'( 3,2, Xl); SPACE'""[;); FWl' (3,2 .. Y 1 ); NLCR,; 

:- 1 ;t;i 1 until hh do 
NEW A ; 
IDU :- READ; eODlllent mu - overlappingscoef1'lelent; 
d :- READ; coaaeni d • dlameter werkstuk; 
PRIN'rl'EXT !PU; FLDT (4,2,d); PRIN'ITEXT( 1: JIU -~}; FIDT( 1 ,2,mu);NLCR; NLCR; 
PRIN'lTEXT k v roc ki n treqrmln treqeh *) j 
HUNrrrEXT bcraln bereh teta m1n[z] *); 

.!! h - t ~ begin mx :- OJ maxw :- m1nw :- vCr l!(2 x pie) ~; 

tor k :- 1 s'ffiRk 1 until m do 
'6egln vk:- v , ] :- READ;cCIDlII!nt v[h,k] - sn1jsnelheld; 

ro :- READ; eomment roe - bljbehorende dempi~ per snedebreedte; 
k1 :- READ; eomment ki - bijbehorende lncrementele stljtbeld; 
8 :- ss :- 0; Z:- u :- rj minC:- ple; a :- 1; 

• 
o 
IV 

~ 



mOCA 

bbb : 

mOCl 

xz :- x[z]; 
yz :- y[zl; 
wz :- w[z]; 
iks :- sqrt( xz x xz + yz x yz); 
!f :- (-yz - ro x wz x xz/ki)/(iks x mu); 
!!. ft > 1 ~ begin!!. z - 1 then begin u :- , ;bcrO :- 0; goto PROC4 end 

else beg n z :- z + 1; a :- 0; goto PROCA end 
end; 

gsma :- arctan( sqrt( t - !! x tf)/tt); 
beta 1 :- pie/2 - arctan(1'2./xz) + gama; 
kl :- ~z/(ik8 x iks X (1 - mu x eos(betal»); 
bert :- kt/k1; 
!!. 8S - 0 ~ ~ aaa !!!!. goto bbb; 

i! z - r V a - 0 then ~g1n z :- z + 1; berO :- berl; a :- 1; SOlid PROCA end; 
1?' ber1 < berO then 'fit n z :- z + 1; berO :- bert; got.o PROCA e -
- elSe _ z > r + 1 then r~1n s :- u :- z - 1; A\tO moel ~ 

else e n z :- r - 1; ss:- end; 
!!. bert < berO then begin z :- z - t; e :- bert; loto maCA eM 

xz :- x[z]; 
yz :- y[z); 
w :- w[z]; 

eISe z :- u :- z + 1; 

iks :- sqrt(xz x xz + 1'2. x yz); 
!! :- (-1'2. - ro x wz x xz/ki)/( iks x mu); 
gama :- aretan{sqrt( 1 - ff X !t)/!!); 
bet.al :- p1e/2 - aretan{yz/xz) + gBmB.; 
tetal :- 2 X p1e - beta'; 
1t z - u then ~g1n 
- -:- ent.ier(wz x d/(vk x 2 >- 3); 

mint 

tor n:-! tl£R t until ! + 6 do 
- begin a:- wz x pie x'd / vk - 2 x pie x n; e :- ab8 (teta - tetal); 

end; 
!!. minO > e !:!:!!! begin minO : - e; q : - n; end 

z :- Z+ 1; tetaO :- tetal; betaO :- beta1; 
xu :- xz; yu :- yz; wu :- w; goto mOCl 

end; 
:- aba(~ p1e x d/vk - 2 x pie x q - tetal); 

q 
• 
o 
IV 

~ 

~ .. 
• 



HtOC3 

HtOC4 

eind.e : 

-" . 
w 

!! s - 0 ~ goto HtOC2 !!!! ~ PROC3; 

it II1n1 

it mint 

> minO ~,beiin it z > u + 1 then goti PRoc4 
else beg n z :- u - 1; 8 :- 1; goto PROCl !!!! 

end 
!!!!!!: xz < rDlJX/4 ~ begin z :- z + 1; tetaO :- tetal; betaO :- betat; minO 

xu :- xz; yu :- ~i wu :- w; ,otb PROCl end. 
elae begin NLCR; PRIN'ITEXT( "f:lxl< 1/41R-1*; er:- 0;-
- wu :- vCr - entier(1/5)]; goto einde !!!!i 

> II1nO then 'fto PROc4 !!!!. _ .xz < max/4 ~ begin z :- z - 1; teteO :- tetal; betaO :- betal; mitO 
xu :- xz; yu :- ~; vu :- vz· ,0:0 mOCl end 

else begin NLCR; PRIN'rl'EXT('f.:lxt< 1/4lR-f* ; er :- 0;-
- wu :- vCr - entier(l/5)}; goto eind.e !!!!; 

:- minl; q 
• 

:- min1; 

i! tt > 1 then begin NLCR; PRINTl'EXT( ~eonstruetie voor k -:f.); ABSFIXT( T ,0, k); PRINTTEXT( { kan niet worden ui tgevoezod::t.) . - =- it z - 1 .then PR:I.N'l-rEXT( ~ bain kan niet bereker¥i vord.en1-); 
bCr :- O;W-:- vCr - entier( l/S) l; goto einde end; 

end; -

kl :- -xu/«xu x xu + yu x yu) x (1 - DIU X e08(betaO»); ber :- kl/kl; 

it z + 1 then 

tt~n -
; ABSFIXT(3'~lk); SPACE( 4); ABSFIXT{' ,3, vk); SPACE( 4); Fwr( 4,2,ro); FLOT( 4,2,ki); SPACE( 4); ABSFIX'l'( 3,O,q.); 

SPACE( 4); ABSFIX'J.\ 4,2,v[uJ/( 2 x ~ie»; SPACE( 4); ABSF'IXT(4,2,vu/( 2 x pie»; SPACE(4); FLOT( 4, " bcrO); SPACE( 4); 
Fwr( 4, 1 , ber); SPAcE( 4}; ABSF'IXT( 1 ,3, tetaO); SPACE( 4); ABSFIXT( 1 ,3 ,lI1tO); 
it ber > 0.02 then begin ber :- berO :- 0; .NLCR; PRIlfl'TEXT( {ber > 0.02 m:t-) end; 
ii¥1; --- --
amega[h,k] :- wu/(2 x pie); omegau[h,k] :~ v[u]/(2 x pie); 
be[h,k] :- ber; it ax < ber then mx :- ber; 
bcm[h,kl :- berO;it ax < bcrothen IIlX :- berO; 
it maxv < vu/( 2 x pre) then maxv --:= wu/( 2 x pie) else i! minw > vu/( 2 x pie) then m.1nv :- vu/( 2 x pie); 
If IDaXV < v[u]/(2 x pieTthen II8XV :- w[uJ/(2 x pte"} - -
- el8i !! m1nv > w[w.]/(2 x pie) ~ minv :- w[uJ/(2 x pie); 

end -
~ .. 
• 
\N 
\N 



~ h :- 1 step 1 unt.il hh do 
begin real ~ bch,bCllh,vn,omh,omuh[l :m]; 

!?h ."-Ulen NEW PAGE; 

end err 
ena:

eiiil; 

end 
pro§end 

?Or k :- i step 1 unt.il m ~ begin bch[k} :- bc[h~k]; bcmh[k] :- bcm[h,k]; 
vh[k] :- v[h,kJ; 
omh[k] :- amega[h,k]; amuh[k] :- omegau(h,k] 

end; 
it mx - 0 then begr BLCR; PRiN'rl'EXT( ~t.abchart vordt niet geplotl-) end 

else beg n seale[t] :- 0; scale(2] :- vh[m]; scale[3] :- 0;-ac~le[4]:- mx; 
GRAF(m, vh,bch, 25, 25, 15, 10, scale, 2,ttai, tal8e,false,talse); 
GRAF(m,vh,bcmh, 25, 25, 15, 10, scale, 9, se,ratse,ta1se,t8ise) 

end; 
it minw • maxvth'en begr NLCRi PRll'f.rI'EXT( 1:frequentie kara.kterist1ek vordt. niet. geplotl) end 
- else beg n scale[l] :- 0; scale[2] :- vh[.]; scale[3] :- m1nw; scale[4] :-Dii'xwi 

GRAF(m,vh,amh,25,25,15,10,scale,3,true,talse,telse,ta!se); 
. GRAF(m,vh,omuh,25,25,15,10,scale,e;tarse,talse,f8ise,t8ise) 

comment volgorde 

h maal ~ 

end 

Invoer t,"egevens 
tt - santa! malen dat een stabchart geplot vordt 
1 • aanta! gegeven punten van de nyquist curve 
m - aantal gegeven snijsnelheden 

hh - aantal malen dat de zeltde overdrachtscurve bekeken vordt 
p - ex1tat1ekracht bij bet opnemen van de nyquist curve 

1 maal ! treq - FREQUENTIE van een punt. op de nyquist cu.rve 
xl - bijbehorende ~oord.1naat 
yl - b1jbehorend.e y-coordlnaat 

mu • overlappingscoett1clent 
d - diameter verkstuk 

vk - sntJsnelheid 
ro - b1Jbehorende spec1t1eke demp1ng 
k1 • b1jbehorende incrementele st1j1"held; 

ij 
• 

~ .. 
• 
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_. I.vloe4 vaa 4e overlappiagacoettiei.at ~. 

Iadie. de iavloe. ~an het voorgaaad gea.ede. pad s1" Diet geheel 

40et geldeD op het aiea. te saijde. pa4, daa voerea .e ee. over

lappinpooeftioi.a.t IJ. i.. Voor ee. IJ. < 1 .ordt de kana op chattereD 

door regeneratie Kleiner en voor IJ. • 0 ka. ~. het ,eh .. l gee. 

chattereD door rege.eratie optreden. 

De 18vloe4 va. de IJ. ko.t s.er duidelijk tot nit1.. i. de t1gure • 
• 

lIe, lId, lIe e. lIt waar de IJ. re.p.ktievelijk 1 ; 0.9 • 0.8 , e. 

0.7 is. We si •• dat d. bkr .t •• da hoger ko.t t. liggen en dat .e 

grafieken ateiler gaan verlopen. 

o. Inv10e4 van 4. eise. frequentie op het v.r1oop van 'de b
kr

• 

biz. 

Ia ~e fiS. 'IIg en IIh ia stab11iteitakaart en freqae.tiekarakteriati.k 

voor een a78tee. .et een 

De iny10e. van de yeEtor 

e1sen frequentie van 73.4 Is .. erg.geye •• 
c ... 

i W j k* ij( t) .ordt na vee1 kleiller 
1 

o.dat Wj kleiner i. ge.orden, hierdoor i. het verloop VaD de bkr 

e. d. freque.tie y.el ainder g.prononeeerd. 

SLOTOPMERKING 

In net huidige stadium van' het onderzoek vordt het reKenprogramma gebruikt 

om met de. in het Zaboratorium bevaaZde. c. en k. een stabiZiteitskaart 
~ • J ~ ~ 

te bere~enen en deze te ahecken met de vel>keUjke stabiZiteitskaart. 

Grote afvijkingen van degemeten ci en ki Komen onmiddeZZijk in een vreemd 

verZopende stabiZiteitskaart tot uiting. 

Voor verdere toepassing zaZ het programma zo gevijzigd worden dat voor 

n > 9 aUeen nog de b . VOY'dt berekend3 vat aanzienZijke rekentijdwinst m1,n 
zaZ geven. 

5.3 
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Het construeren van een stabiliteitskaart met 

behulp van rekenprogramma nr. 05564293. 

auteur{s}: 
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sectiel.ider: ir. H.J.J. Kals 

hODSleroar: prof.dr.ir. A.C.H. van der Wolf 

samenvatting 

In dit rapport wordt behandeld hoe met behulp van een 

rekenprogramma een stabiliteitskaart kan worden berekend 

en geplot. 

Hiervoor moet gegeven zijn: 

1. Van het gereedschapi>werktuig een groat aantal punten 

van de polaire overdrachcscurve. 

2. Van het werkstuk de diameter. 

3. Van het werkstukmateriaal de specifieke damping en de 

incrementele stijfheid bij verschillende snijsnelheden. 

props. 

biz. 1 van 19 biz. 

. _~ap~t __ I1!:..Q241 

codering: 

trefwoord: 
1 
I 

stabiliteitJ 

kaart 

datum: 

juli 1970 

aontal biz. 

geschikt voor 
publicatie in: 

19 



,----------------------------------_._---_._----_ ... --

rapport IV. 0247 biz. 2 van ) 9 biz. 
~-----------------------.-----------.------.-----.------------

51-

10 !-

15 I-

201-

25 I-

3411-

35-

501-

SYMBOLEN 
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ro 
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b cr 
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R. := 
ml.n 

L:,P 

t. r = 

T 

werkpl .... technl.k 

snijsnelheid 

diameter werkstuk 

hoeksnelheid 

exi tatiekracht 

totale demping van verspaningsproces 

specifieke demping 

incrementele stijfheid 

totale stijfheid verspaningsproces 

= b x k. 
1. 

aantal tanden van snijgereedschap dat 

in kontakt is met het werkstuk 

totaal aantal tanden van het snijgereedschap 

kritische snedebreedte 

overlappingscoefficient 

punt op polaire curve waar het negatief 

reele deel maximaal is 

punt op getransformeerde polaire curve 

waar het negatief reele deel maximaal lS. 

snijkrachtsvariatie 

variatie in aanzet 

variatie in aanzet snelheid 

tijd nOdig voor een omwenteliqg 

m/s 

m 

rad/s 

N 

N slm 

N 81m
2 

N/m2 

N/m 
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INLEIDING 

Van een gereedschapswerktuig wil men graag voor verschillende werkstukken 

en materialen de toelaatbare verspaningskondities weten, stabiliteits

kaarten spelen hierbij een belangrijke rol. 

Experimenteel kan men voor een bepaaid gereedschapswerktuig en een 

gegeven werkstukmateriaal een stabiliteitskaart maken. Een stabiliteits

kaart is een grafiek met de kritische snedebreedte als funktie van 

toerental (snijsnelheid) met de aanzet als parameter. Dit kost echter 

veel tijd en moeite, en daarom is het wenselijk om stabiliteitskaarten 

te kunnen maken zonder uitgebreide proefnemingen te moeten verrichten. 

Bovendien is het voorspellen van het dynamische gedrag van gereedschaps

werktuigen in ontwerp stadium belangrijk. 

Op de Technische Hogeschool Eindhoven is bij de groep Werkplaatstechniek 

een rekenprogramma ontwikkeld met behulp waarvan men een stabiliteitskaart 

kan tekenen als men over de volgende gegevens beschikt: 

a. van het gereedschapswerktuig een aantal punten van de polaire over

drachtskromme en de kracht p die bij het opnemen van de kromme 

gebruikt. 

b. de diameter van het werkstuk. 

c. bij verschillende snijsnelheden de materiaaleigenschappen te weten: 

1. de specifieke demping (demping/snedebreedte) 

2. de incrementele stijfheid. 

d. de overlappingscoefficient bij het verspaningsproces. 

Naast de stabiliteitskaart krijgt men tevens een frequentie karakteristiek. 

Dit is een grafiek waarop als funktie van de snijsnelheid de frequentie 

welke bij chatteren optreedt staat weergegeven. 

werk,la ...... hn .. k technfsche hogeschool eindhoven 
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REKENMETHODE 

In het rekenprogramma wordt bij een gegeven snijsnelheid de bijbehorende 

b en de chatterfrequentie berekend. cr 

Algemeen geldt (Tobias) 

2~ dx 
We vervangen K a- dr door Pc dt • 

Dit is meer aangepast aan de fysische werkelijkheid, naar blijkt uit dt' 

resultaten van rapport "On the Calculation of Stability Charts on the 

Base of the Damping and the Stiffness of the Cutting Proces" van 

ir. H.J.J. Kals. 

bS T Verder geldt ~- = x (t) - \.I x (t - -) z z 

Hieruit volgt: 

z 
P k ( () (T )'+ c dx • - Zc 1 x t - ~ x t Z J Z- Pc dt 

Stellen we z = z = 1 dan vervallen de moeilijkheden bij het verde len en 
c 

doseren van de demping per tand . (In de praktijk zou gemiddelde waarde 

aangehouden kunnen worden). 

Voor draaien geldt dus: 

4P = kl { x (t) - \.I x (t - T )) + Pc X (t). 

We gaan uit van een polair diagram met een schaal uitgedrukt in miN. 

Iedere vektor stelt dus bij een bepaalde w (y) een uitwijking van het 

werlcplaot.techniek technisc:he hog. school eindhoven 
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roppwt IV. 0247 biz. 5 van 19 b,z.l --I 
gereedschap voor bij l~pl = 1 N. 

Gaan we uit van deze specifieke uitwijking dan geldt de vergelijking: 

-
= kl {x (t) - x (t - T~ Pc x (t). 

Wij willen de b berekenen, dit wil dUB zeggen dat we op de grens van cr 

instabiliteit zitten, maar dan geldt: 

x (t) Ix (t-T)i 

We hebben de vergelijking 

-
1 
-- = x 
k] 

(t) 

In deze vergelijking zijn verschillende vektoren bekend (fig. 1.). 

De vektor x (t) verbindt de oorsprong 0 met het punt J (met bijbehorende 

w(j» op de polaire curve. 
Pc -

De vektor ~ x (t) staat loodreeht op x (t) en heeft de grootte 
1 

c w(j) x (t)1 

Op de grens van instabiliteit is de snedebreedte b en de demping cr 

41- Pc = ro x ber 

J1-

Verder is k} 
Pc 

• k. x b dus de grootte van --- x 
1 cr k} 

ro • b cr w(j) • 

k •• 
1 

b cr 

, x (t) ro • w(j) • 
= 

k. 

(t) wordt: 

x (t) I 

we zien dat deze onafhankelijk is van de snedebreedte. 

en 

r------------------------------------------------------------------------------
wwlcpla ... technlek technische hog.school eindhoven 
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OPMERKING: 

. demping 
De demping is een funkt~e van de snedebreedte doah sti~jhei~ is een 

faktor onajhankeZijk van de snedebreedte. eft oe-iae gr'ootheaen 

Zineair in b verondersteld worden. 

1 We kunnen nu de konstruktie afmaken, omdat ~ langs de reele as ligt 
1 

en 

\.I I x (t - T) I )l x (t) I 

1 De grootte van -- volgt nu uit de konstruktie en de kritische snede
k J 

breedte berekenen we uit 

b cr 

Er is echter nog een voorwaarde waaraan moet worden voldaan, namelijk 

- -
de fasehoek e tussen x (t) en x (t - T) moet voldoen aan de faseverge-

lijking: 

e = w(j) X 1T X a 2 
- - 1T n. 

V 

Hierin is n het aantal golfjes op de omtrek van het werkstuk, als chatteren 

optreedt. Om deze n te berekenen bekijken we eerst de situatie zonder 

demping. Het gereedschap zal nu in het punt R_ de grootste neiging tot 

chatteren hebben, en de n zal zich aan deze situatie aanpassen. 

We rekenen daarom bij een bepaalde snijsnelheid de n zodanig uit dat 

---------- - 2 1T n - 8 minimaal ls. 
v 

t------------------------~--------------------,------~_:_~ ". 
w.,kplaatltechn I.k technische hogeschool eindhoven 
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Vervolgens gaan we met deze n de polaire curve boven en onder R punt 

na punt onderzoeken om het punt te vinden waar het best aan de fase -

vergelijking wordt voldaan. 

Voeren we demping in dan moeten we kijken naar de getransformeerde polaire 
p -

curve (fig. 2.) welke gevormd wordt door de eindpunten van x (t) + ~ x (t). 
k} 

Van deze polaire curve bepalen we de hoeksnelheid waarbij het negatief 

reele deel maximaal is en noemen dit punt R . 
mln. 

Ook voor dit punt bepalen we bij de te onderzoeken snijsnelheid weer n 

waarna we met deze n de polaire curve weer aftasten om het punt te vinden 

~ waar het beste aan de fase-vergelijking wordt voldaan. 

25 

30 

35 

Voor dit punt wordt nu de k) en b berekend. In de grafieken wordt de cr 

bcr ' wchatter en de w(Rmin) geplot. 

werleplaotstechn 1.1e technlsche hogeschool eindhoven 



o 

5 

1Q 

15 

20 

25 

30 

ra..,.. N'. 0247 biz. 8 van 

HET PLOTTEN VAN DE GRAFIEKEI 

Om een goede frequentie karakteristiek te krijgen mogen de punten op 

de polaire curve niet te ver van elkaar liggen, daar anders niet met 

voldoende nauwkeurigheid aan de fase vergelijking kan worden voldaan. 

Is de stapgrootte tussen de punten van de polaire curve ~w dan is de 

te behalen nauwkeurigheid in de berekende e ongeveer 

b.w x 'IT X d 
2v 

Wenst men een nauwkeurigheid in de 0 van 0,1 rad; 60 dan moet 

b. w 0,2 v 
< ~'IT~d-

In de stabiliteitskaart krijgt men van elkaar te onderscheiden lobben 

als voor een aantal opeen volgende snijsnelheden de n gelijk blijft, dat 

wil zeggen dat de n berekend in R_ bij groter wordende snijsnelheid niet 

kleiner wordt. 

Stel dat we z'punten per lob willen hebben, dan moet: 

w(R_) x 'IT x d 

v 

w(R_) x 'IT x d 

v + Z' t::.v 

- 2 'IT n < + 'IT 

- 2 iT n > - 'IT 

v + z't::.v - v 
(v(v + z·t::.v) ) < 2 'IT 

I------------~--------------.-----. ------_._-
werkplaatstechnlek technlsche hogeschool eindhoven 
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of 

6.v 
v 

Met Q 

/w 

en 
6.v 
v 

<: 

< 

2 v 
< 

z' { w(R_) x d - 2v} 

2v M 
w(R_) 

2 IT N = den w = kunnen we dit ook schrijven als: Q 

~l d Q d 
z'(w - Q) = 

'( it - 1) z w 

Q 
z'( w- Q) = 

'* Z'(W - 1 ) 

We zien duidelijk dat bij lage snijsnelheid en/of grote diameter de 6v zeer 

klein moet zijn om nog enkele punten per lob te kunnen tekenen. 

Dit is echter geen al te groot bezwaar, daar in de praktijk ook niet met 

een zeer kleine !J.v kan worden gewerkt, en het rekenprogramma automatisch 

~ het minimum van de lob berekend indien 6.v klein is. 

35 

45 

50 
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INVOER REKENPROGRAMMA 

51- Omdat men bij het opnemen van de polaire curve meestal met frequenties 

en niet met hoeksnelheden werkt zijn er twee programma's gemaakt. 

Een programma waar men frequenties invoert, en waar ook de uitvoer in 
1Q r-

frequenties is, en een programma waar in- en uitvoer met hoeksnelheden 1S. 

lS r- Op de invoerband staat achtereenvolgens: 

tt = aantal malen dat een nieuwe stab chart wordt geplot 

1 = aantal gegeven punten van polaire curve 
20 I-

m = aantal gegeven snijsnelheden 

mu = overlappingscoefficient 

25 - p = exitatiekracht bij opnemen van de polaire curve 

{ 
w .. hoeksnelheid van punt op polaire curve 

30 _ 1 maal xl .. bijbehorende x-coordinaat 

'1 = bijbehorende y-coordinaat 

35 r- d - diameter werkstuk 

{ 
vk '" snijsnelheid 

.. - m maal ro = biJbehorende specifieke demping 

k. = bijbehorende incrementele stijfheid 
1 

JO-

werkplaatltechnlek technisch. hog.school eindhoven 
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UITVOER REKENP.ROGRAMMA 

Als uitvoer krijgt men een stabiliteitskaart met bijbehorende frequentie 

karakteristiek. 

Verder een tabel waarin voor ieder punt de volgende waarden staan uitge-

print: 

w • hoeksnelheid 

-teta = hoek tussen x (t) en x (t-T) 

k = k-de sniJ'snelheid waarbij b berekend wordt cr 

n = aantal golfjes op de omtrek van werkstuk 

v = snijsnelheid 

ro = specifieke demping 

k. = incrementele stijfheid 
~ 

k) - totale stijfheid van verspaningsproces 

b = kritische snedebreedte cr 

min (k)a onnauwkeurigheid in de fasevergelijking 

f----------------___ ~~ __ ._~ .. __ ._.~ __ ._ .. ,_ .. __________ ---___ .. __ 
werlcplaatltechnlek technlache hogeschool eindhoven 
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OPMERKINGEN 

Bij de on~ikkeling zijn enkeZe beZang~ijke punten naar voren gekomen: 

1. Voo~ een gegeven punt van de poZaire eurve is de grootte van de dem-

pingsvektor alZeen aJhankeZijk van de verhouding ro/ki en onafhankelijk 

van de b . en de d. 
cr 

2. Ret is noodzakelijk om de poZaire curve met behuZp van 
p -
--E... (t) +'. • 1 • d k x J te transJ omeren., om een ree "e Rmin te V1.-n en.. waarvooy' 

1 
de n berekend kan worden. 

.--.---.------~---.- --_ .... _-_ ... --_.-----

w.,lcplaatstechnlek technische hogeschool eindhoven 
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6,p 

(IJ (y) ,x(y) ,y(y) 

Fig. I. 

y = arc cos 

- Pc _. 
Ix(t)/sin a +k.7liCt) lcoscx 

( 1 ) 

7T S = TI - ~ - I + Y 

8 = 2 1f - B 

\ll x (t-T)i 

'IT 

2 a + Y 

I Pc I -x(t) cos a - i(t)1 
k] 

werkplootltechnlek 

sina + ~ I~ (t-T) 

, __ ,. ___ ._,_,._, ___ ,_._._. _______ ._,_, ___ ~--dl 

technische hogeschool eindhoven 
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r 

Fig. 2. 

biz. 14 van 19 biz. 

o 

erde curve 

polaire curve 
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SCHEMA REKENPROGRAMMA 05564.3 • 
inlezen: 
I = aantal punten op polaire curve 
m = aantal snijsnelheden 

I maal inlezen: 
w (j) - hoeksnelheid 

bepaal U1t deze punten 
1----_----4 R_ en geef het de index r 

~~--~ xl = x coordinaat x (j) = xl/p 
yl = Y coordinaat y (j) = xl/p 

mu = overlappingscoefficient 
p = exitatiekracht bij het opnemer 

van de polaire curve 

I z 

k : - 1 I 

1--___ --1 PROGA + PROCB I 
~------------------~ 

inlezen: 
v (k) = snijsnelheid 
r = bijbehorende specifieke demping 
k~ = bijbehorende incrementele stijfheid 

I 
PROG 1: IL-_______________________________ _ 

berekening van beta (z) en teta (z) 

voor z = u (in R . ) het berekenen van n 
zodat teCa (z)m!nw (z). p1e. d/v + 2. pie. nJ 
minimaal is 

min 1 = w (2) : p1e . d/v - 2. pe. n - teta (z)1 
'-----------.--~-,,-"------------------' 

I PROC n · t -; PROG 3 I 
...-__ --Iboventak I ~ ondertak '--___ ...., 

door transformeren van de polaire 
curve volgens 

-
• x (t) + k. . ~ • x (t) • i 

1 

de nieuwe R. bepalen. Index R .= u. m1.n at!!. 

t 
r inlezen: 
I d = diameter werkstuk 

I 

I z = u 1 

in PROG 2 en I'ROC 3 wordt gekeken 1n welk 
1--------1 

punt het beste aan de I.as~ vergelijking / 
PROG 4: IL-.. _________ ----. 
berekening van de k

j 
en wordt voldaan. 

Wordt aan de fasevergelijking voldaan dan I---------~ 

b 
cr 

uitprinten van w teta k n v r 
o 

.~ b minI 
~ __________ ~ __ ,~l_~c~r ______ , __ 

k : = k + I 
I-----------t - - -- - -als k '" m 

t 

i-J 

Ip,lotten van de stabi Ii teitskaart en frequentie karakteristiek I 
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s~.IR COIIIIDent a-4.293-1, hijink, 8ta.bch&rt... ' stab 1 l1teltskaart, H.J.J.Kals. '5()+70j 
n in.r t, ttj tt:'" READ; CPtm:: tt 0: aanta.l malen progJ:"8.lnllll ; 

for--:r-:= 1 stet ' until tt do - - -.1ntep r ,m; 
; NICR; PHINTTExr ~ ~ stabchart a- 4293-1 1"); IHCH; 

NlCR; 1 :- HEAD; camnent 1 "" aantal gegeven punten van rl,.YQ.ulstkrCJlllle:; PRIN'l'l'EXT ~<ef 1 0: 1»; fiX;: (3,O,1j; 
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bei!n 
Eoce~ure GHAF(N, X, fx. L nintx, h, ninty" scale, ii, :firsi~, sort, curve, lin); 
inte~ f,j ,k,n,q,r, s. u, z; 
real r,d,e,k1,ki ,ma.x.mx,maxw,minw,m1nO,minl ,p,pie,ro, R, .Ftn:tn, teta, tetaO, tetal , 
- xl ,xz,xu,y' ,yz,yu,vk,wz,wu,mu,ff,gBa.,bet&O,betal ,iks; 
real ~ w[1 :1], xLi :lJ, y(l :1],00(1 :a), vf1 :mJ,anega[l :mJ, scale(l :4], anegau[l :mJ; 
~l1-ti'""N!AIE, PlDl'TEN, PIDl'AXIS, PlIJI'AXIS2; . 

mu := READ;c~nt mu "" overlappingscoeN'icient; NLCR; NI..CH; PRIN'I'PEXT(1mu =:t-); FIXT(1,2,mu); 
p :c: ~;c_nt p :: exitatiekraaht ; PRIN'l'l'EXT({ p =:}); FIor (6,2,p); NlCR ; NlCR; 

--- 4 6 max := 0 ; pie :=3.1 1592 5359; 
PRIN'l'l'EXT (1: YI xl yq.); NI..C.K; 1\ lCRj 
.for j := i ste~ 1 until 1 do 
&tgift v[j] :-= ~rxr:- R&AD; y1 := RfW>; 

e~nt Yllj] = hoekane1heid, xl en yl zijn de coordina:ten uit de niqu1atkramae; 
xU 1 := x1 / p; Y [.n := yl / p; 
if x[j] < m.x then VI max := x[j] ; r := j end; 
ri'XT (4,~,wtJ ;~PA! 5); FIDr(3,2,xl ); SPACE-7j:; ':'L:!.:"' (3,2,yl ); l'lI..CR; 

end; 
RIO PAGE; 

d := nEAD; comment d = 
PRINTl'EXT (~--w 

diameter werkstuk; PRINTI'EX? ',<: d :;; >-
tets. k ~ 

PRJ N'l"I'EX':' (~ k' her mintz h j: 

mx := 0; maxw := minYi := Yll r J j 

for k := 1 

~~n vic::: 
;,~ , !:pt11 m ~ 
Vi k '= ~t~· c---nt V' k 1 :: sn~ ; sne li:'e"' ..... '. _ • ~ .. l.././ ,'\.41&"''';;; . J """'-.J ,/0 ... \.A , 

FLOI' (4.2,d);NteH; NteR; 
v roc 

:= :<SA:J; camnent roc = bijbehorende demping per snedebreedte; 
:= ?&;:;: C'aiiient ki "" biJbehorende :ncrementel€ n,~~fheid; 

ro 
k1 -----........ 

k11' ) ; 



• 

8 := 0; z!= u := r; Jlto:- pie; 
Hmtn :- x[z] - ro x w[z] x y[zJ/k1; 
if z ... r ~ ~ z :- z + 1; R :- Rnin; ~oto PRt.:X::A end; 
!l Rnin < R then t!i:n z :- z + 1; R := anin; fiot? PRd!A ~ 

i!!i 2!£!l1l z > r + 1 then been z:= u := z - 1 j ~ ?ROC1 ~ 
eISe z := r - 1; -end" -' 

Main := x[z] - ro x w(z] x y[z]/ki; 
if an1n < ,~ then ~i1n z := z - 1 i R := aninj i<;to PROCB end 
- ;rae z := u := z + 1; -

n :a: x[ z]; 
yz :- y[z j; 
vz :- w[zJ; 

-

ika :- sqrt( xz x xz + yz x yz); 
ff :- (-yz - ro x vz x n/k1 >/(1_ x mu) .. 
sua :- a.retan(sqrt(' - ff x tt)/ff); 
beta 1 := p1e/2 - arcta.n(yz/xz) + sua; 
tetal :- 2 x pie - beta1 ; 

!!z=u~~i'1 . 
f := entier{wz x d/(vk x 2 .~ 3); 
for n := f ie~ , until f + 6 do - -.,. been :- VB x pie x Q. / vk - 2 

!! minO > e ~ been minO := 
end; 

x pie x nj e :- aba (toe ...... - tetal ),; 
e; q := n; em -

z := z-; 1; tetaO := teta1; betaO := beta l ; 

xu := xz; yu := yz; wu := wz; eoto PRQC' 
end; 

min' :- a.bs(wz--X pie x d/vk - 2 x pie x q - tetal ); 

!! 5 ... 0 ~ Cioto PRO:2 ~ ~oto FROC3; 

if mini -- > minO ~ beflj1:u II z > u of- \ then iO't:0 PRliCL.. 
2 '2.eitn z :'

end 
s != '; Q:oto FRCC i end u - ,,- -

else if xz < maxi';) --- then 2:e.,i1'1 z := z.. i.e taO :: teta.l; betaO := beta' ; minO :'" 
-- xu ;= xz; Vl,.4 := yz; W'U := WZ; ~cto ?:O:' end 

~ --else 2~1~ !aC~; ?lU\'T::'~T(-;: iX< 1/3 ,.:;-!~ ; her := 0; 
- wu := 'vi .. r - entier 1, 5 j]; goto einde end; 

. ..,--- --

min' ; 



PKC3 

einde 

end enr-
~ 

if minI -
e e 

> minO t.hen fro P.RCC4 
~ _ xz < Jtf8.X/3 ~ 'beiin z :::; z - 1; tetaO := teta 1; betaO := beta 1; minD 

xu := xz; yu :- yz j WU :- W'Z; ,ot2 P.RCX:1 end 
!!!!. belin NICH; PRINTI'EXT{i Ix 1<~/3 IR-I:t- ;ber p= 0;--

. WU ::, \V,r - ent1er(1/5JJ; ~~ elnd.e !!!2i 

!! 1'1' > 1 ~ 2eiiE NlCRj PRINTI'EXT( {cmst!UCtie f kan niet. worden ul tgevoerd..:t); 
hcr := 0; wu :~ wlr - entier,1/5}]; i012 elnde end; 

kl := -xu/( lXU ;-; xu + yu x yu) x < 1 - MIl x cos(bet&O)); hcr :- kt/k1; 
NLCRj·rIDr(5,2,wu); SPACE(5); F.IDT(4,2,tetaO); SPACE(5); FJ.:XT(3,0,k); SPACE(5}; FIXT(3,O,q)i 
SPACE(5);: 5,2,vk}; SPACI(5); FIIJl'{4,2,ro); 5PACE,5); FIL1T(4,3,ki); SPACE(5); 
FIDI'(4,3,k .; rACE •. 4 ); FID1'(4,2,bcr ; SPACE(3); FIill(3 ,minO); 
if bcr> O.CkJ Ulen be~1~ bcr := 0; NICnj .PrlINTI'EXi'( 1bcr /' G.Ck m-r) end; -- ....--.. ~-

aaega[k] := wu; anegaulk] :- vfuJ; 
belk] := hcr; if IIX < ber then .. := bcr; 
. - -if IBXW < wu then ma.xw := wu i1M. it minv > wu then minw := WUj 

!1l11LXV < w[uJ'then ma.xw := wTiT'eIS'e if minw > w[u] then mlnw :- w[u]; -- ......- ......... --
end' -' 
11' mx = 0 'then ~tin NLC.H; PRIt.':rJ'EX''l'' ~6tabchB.rt wordt niet. geplot*) end - i!!i n scale (1 ] := 0; scale[2] := v(m}; scalet3] := O;B'Calei4}:= mx; 

GRAF(m,vfbe,25,25,15,10,seale,2,true,fa.lae/fa.lae,~) 
~-----~--end; 

:- mlnl; 

!! minw = ma.xwthen begin NICRj r PI3IN'I'I'EXT(-f::rreq.uentle ka.~r1si:.i~k word:t niet geploq.) !!!2 
~ beg n 8cal~h' 1 != 0; scalel2J :"" vm,; scalel3j := mlnwj scale [4] := ma.xw; 

GRAF(m,v, cmee91,25 ,25,1),10, SCdle ,3, true, falae,talae, fa.lse); 
GRAF(m, v, anegau,25,25, 15,' O.scale ,6;ra:Ise-:r.:Iae-::1Slse-;raIse) 

carmen;: vclgoroe 

tt ma.l 

end --....~----

~ nvoergegevens 
tt = aantal malen dat een statcha.rt geplot wordt 

1 :: aar"tal gegeven punten V-c:lJ. de nyquist. curve 
m = aantal gegeven snijsnelhede~ 

rou :::. overlappingscoefficient 
p '" ex: tatiekra.cht b~j het oTl'lemer; V'::I.L de nyqU1st curve 

1 ma.E::.l w' '" hoeksnelheid van een punt. op de r.yqulst curve 
),' b jbeho:rende x-coo.rd1nab.'t 

t.: ~behorende y-coordinaat 
00 



. ( 

M maal ( 
( 
( 

d = diameter wrkstuk 
vk = sniJ8nelhe1d 
ro = bijbehorende specifieke demplng 
ki :: bijbehorende incremente1e stiJfheidj 

0' ..... 
til . 


