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samenvatting 

Uitgaande van een model van de Hettner-
boormachine met twee gedempte massa-veersystemen 
worden van de twee resonantiepieken .. in de 
overdrachtsfunctie van de Hettner in het intervaJ 
van 350 tot 410 Hz de systeemconstanten m,~en c 
bepaald.De systemen worden dan gesimuleerd op del 
analoge rekenmachine,waarna de nodige correcties . 
worden aangebracht. Vervolgens 'Norden de systemen : 

I gekoppeld en wordt de overdrachtscurve van het 
gekoppelde systeem gemeten. i 
Tot slot wordt deze vergeleken met de overdracht1-
functie van de Hettner-boormachine,waarb~ op de 
eerste plaats wordt bekeken of het geoorloofd 
is geweest de beide pieken afzonder~k te 
behandelen. 
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1. Berekening van de systeamconstantan. 

1.1.Berekening van de constanten van het sy-steem 
met to. 365,2 Hz 

De berekening is ui tgevoerd aan de hand van co11egedictaat 
nr. 489,Stabi1iteit van Gereedschapswerktuigen, 

J u1tgave juni 1968,pagina 14. 
Uit b~age IV vo1gt 2. ,:: ~~02 .Dan 1s q ... ~ .. 45,65 

. / IP;; Ip J. q 9 ' 
J{ c ·I~ ·l~ax • 1,985.10 N/m 

. lo~~t.Ym • ~ .. 376 kg 
10 - Wo 

301-

? .":.0 . 18,9.103Ns)m 

1.2. Berekeni.ng van de constantan van het systeem. 

met fo. 391,5 Hz 

De berekening is gehee1 ana100g met die onder 1.1. 
De resultaten $: 

q .. 49 
c • 1,03.109 N/m 
m .. 170 kg 

f • 8.55.103 Ns/m 
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2. ~1aulat1e op de analoge rekeX!machine. 

We gaan u1'C Yaa de 'yergeljjldBl van ee gedempt mas,sa-
tt • 

v .... a:re .... : a.x + 'p.x + c.x • PN 

Omgewerb TOft' 4. at:Lal.oge rek_achine wordt tit: 
u " 

:.. .. -I!..?a.~ _ :. Xa&.~ + P IV 

II ,. I " " 
xm m ~ ~ 11 ~ ~ m.~ 

schema van de sehake11ng: 

, II 
Voor de waarden van x.t~,Xm wordt gek:ozen: . 
X. .. 2 t 5.10-6 m -, ';1 W ~ IA A-L ~~ 1 ~ ~. f1.., 

x • 6.10-3 m/_ -lotut t;1~ ~ 'L~jt tMttt~ .t..+ (' 
!t

m I 2 MMt-lA~ .~ ~qft \·h- M-~4.l, ~ ~ It 
xm .. 15 m s ~ , ~ W l..AAU-t ht~ . 
We kiezen fd .. 40 , de waarden voor de potent19lDeters 
~ en 2 blijven dan beneden de honderd,terwij1 teveDS de 
frequent1e &an' de ingang van de analoga rekenmachine 

/ ni.et te hoog wordt. 

1M tA ~..vv ~ -t 10 ttl 
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De potentiometers k:rijgen dan de vo1gende waarden, 

" 
1 X. of 0,625 als blj integrator 01 : - .. 62,5 t een 

• • 
f&: ..... 100-ingang gebruikt wordt. 

2 · X. 60,0 t of 0,600 als b~ integrator 02.en • - .. 
~Xm· 100-ingang gebruikt wordt. 
c~ 

3 · 0,879 • -.:- "" 
mx. , 

P,.., 
4 : f-.~ .. 0,0252 8 • O~O183 en -

m xm ., 
m,xm 

Jia vergelijking van de met deze waarden Terkregen curve 
in het Bode-diagram met de oorspronke1ijke curve is sen 

oorrectie toegepast.De waarde van potentiometer 4 ,1s 
gebracht van 0,0252 op#O,023.Hlerdoor werd een aanzienlijk 
b.ter resultaat bereikt ( zie blj1.IV fig. I en Ia )~ 
Als w~ deze potentiometerwaardeverandering terugvoeren 
op een correct1e van de waarde van q,waarmee'uiteraard 
ook'de waarden van m en c veranderen,vinden we 

q • 50 
c "" 2,173.109 N/m 

,m "" 411 kg 

2.2. Simulatie van het systeem met f o• 391,5 Hz. 

Formules en schakel1.ng zijn analoog aan die bjj het andere 
fi'ysteem. 
_Pe,;. ........ 
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Bij d1t systeem kiezen we: 
-6' -3 " 2 x.- 5.10 m x.- ~2,5.10 m/s x.- 32 m/s 

p kiezen we weer 40; de potentiometers krjJgen dan de 
volgende waarden: 
17 : 0,640 18 : 0,625 19 : 0,0197 20: 0,946 
8 : 0,0197 
De met di t syst eea. verkregen curve in het Bode-diagram. 
komt goed overeen met het desbetreffende gedeelte van de 
overdrachtsfunot1e van de Hettner-boormaohine. 

2.3. Simulatie van het gekoppelde syste~. 

De op de ~orige paginats besproken gedempte massa-veer
systemen worden nu gekoppeld door: 

~_ - beide systemen dezelfde aanstootkracht te geven, 

SSr-

. dus ge]jjk in fase en amplitude. 
- de uitw:ijkingen xA en xB van de systemen op.:te tellen. 

Om de systemendezelfde aanstootkracht te geven moat de in-
" mA·~ 

gang van systeem A. met een factor ". vermenigvuldigd 
~·X.B 

worden.Voor de ingang van systeem A. wordt dUB een potentio-
meter geschakeld (nr.9) ,die de waarde 0,882 krijgt. 

Ook om de ui11wijkingen xA. en x B op te kunnen tellen is een 
correct1efactor nodig.De uit systeem A komende uitwijk1ng 
~ wordt aan een potentiometer met de waarde ::: • 0,5 

toegevoerd,waarna de uitw:ijkihgen gesommeerd kunnen worden. 
Bet resultaat is dan de met een streeplijn getekende curve 
in bijlage V. 

De aanvankelijk gevonden curve voor f(l -te(c.')) gat een bee1d 
dat sterk atwijkt van wat te verwachten was.Dit deed vermoede.,. 
dat een af1eesfout bij de fasehoekmeting op de osc111osooop 
was gemaakt. 
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v Om dit te kontro1eren werd de schakeling gebruikt zoals 
"getekend op pagina 125b van de figuren bij het rapport 
van het laboratorium voor mechanisohe techno1ogie en 
werkplaatstechniek,getite1d ItDe vervaardiging van een 
preciaie-spiraalgroef".Deze schakeling geeft na inpass1ng 
hierin van het gekoppelde systeam het polaire diagram 
ineens op de X-Y-schrijver.De schakeling is opnieuw 
opgebouwd,nu op de hybride analoge rekenmachine EA! 680 
van de groep meten en regelen.Bij simu1atie op deze machine 
bleek dat inderdaad een alleesfout gemaakt was.Vana! 370 Hz 
is een fout van 180° gemaakt.De hierop gecorrigeerde kromme 
is redelijk in overeenstemming met de opgenomen kromme 

.:- van dEl! Hettner-boormachine. 

i8-

3. Discussle 

De metingen op de RAT 70 zijn,gezien het vrij vlot verkregen 
goed. resultaat,waarsc~ijk vrij zuiver ~eweest.In het seval 
van de tweede piek was zelfs geen correctie nodig.De via he1 
model verkregen kromm~ benadert de overdraohtsfunctie 
van de Hettner-boormachine in het interval van 350 tot 410 
Hz goed.Dit geldt voar ae amplitudekarakteristiek zowe1 

15:- us voor de faseltarakterist1ek. 
De vraag of het geoorloofd 1s geweest de pieken apart te 
behandelen moet,als deze metlngen als maatstaf worden gena
mentmet een volm~ig ja beantwoord worden. 
Grotere zekerheid hierover kan eventueel verkregen worden 
door herhaling van de simulatie op de EAI 680 met behulp 
van onder 2.3 genoemde schakellng t waarmee het polaire 
diagra. als output op de X-Y-scbrijver verschijnt. 
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