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Verbeteringen

p.10 De lengteverandering is van de orde van grootte van 10-
6
xl,

waarbij I = de lengte van de staaf.

p.13 Titel fig. 8: Signaalverwerking in de monostabiele.

p.14 Met 4 schakelaartjes, genummerd 1 tim 4, kunnen de volgende

extra kapaciteiten worden bijgeschakeld:

p.14 laatste regel: gevoeligheid moet zijn bandbreedte.

p.15 Titel fig. 9: Ijking geluidimpuls meetsysteem.

p.16 Voor het bepalen van de tijd, die nodig is om een bepaalde slede

verplaatsing te realiseren, mag gebruik worden gemaakt van de

papiersnelheid van de recorder, omdat de recorder wordt aangedre

ven door een erg nauwkeurige synchroonmotor.

p.20/22/24 cm/m moet zijn em/min.

p.25 Zin met tandheugel weglaten.

p.38 Eindkonklusies samenpakken:

Als eindkonklusie kan over de kwaliteit van de aandrijving/

besturing van de draaibank Dr.200 P.M. gesteld worden dat:

- met voedingsreeks Been op de bedieningskast ingestelde

aanzet in mm/omw niet wordt gerealiseerd;

- met voedingsreeks A een op de bedieningskast ingestelde

aanzet in mm/omw beter wordt benaderd; het blijkt eehter

dat vooral bij voedingsreeks A de variaties rond de

(gemiddelde) waarde van de gemeten aanzetsnelheid van de

slede (v
f2

) aanzienlijke waarden aannemen.

Zowel met voedingsreeks B als met voedingsreeks A funktioneert

de aandrijving/besturing slecht
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Hoo!dstuk 1. Inleiding.

De draaibank Dr.ZOO P.M. werd in mei 1960 geleverd door de

N.V. Nederlandsche Machine!abriek "Artillerie Inrichtingen".

De bank, die in de wandelgangen onder de naam "grijze A.I."

door het leven gaat, bevindt zich in het Verspaningslab.

Figuur 1 op p.2 toont de draaibank in zijaanzicht. Deze

tekening geeft een duidelijk ·overzicht van de belangrijkste

onderdelen van de bank en werd overgenomen uit het bedienings

voorschrift van de Dr.200 P.M.

In figuur 1 zijn door middel van symbo1en bij de verschi1lende

bedieningshande1s en bedieningsknoppen~debe1angrijkste funkties

aangegeven. Op p.3 wordt een overzicht van enke1e symbo1en met

de daarbij behorende funkties gegeven.

Op de T.H. is aan de draaibank een bedieningskast toegevoegd.

Zie hiervoor figuur 2 op p.4. De figuur toont de, verschi11ende

funktiemoge1ijkheden, die de bedieningskast biedt:

- a!lezing van de aanzetsne1heid van de &:e:horl in mm/s,

waarbij men het meetbereik kan instellen op 1, 3 of

10 mm/s met schake1aar 1;

- aflezing van de omwente1ingsfrekwentie van de hoofdspi1

in omw/s, waarbij men het meetbereik kan instellen op

1, 3, 10, 30 of 100 omw/s met schakelaar 2;

- de installing van een gekozen aanzet in mm/omw gebeurt

met de beide schake1aars 3 en 4; door kombinatie van deze

2 schakelaars kan men de aanzet varieren van 0,01 tot

en met 0,99 mm/omw, met a1s kleinste stap 0,01 mm/omw;

de figuur op p.4 toont een ingestelde aanzet van 0,45 mm/omw;
•

- met schakelaar ? kan men de schortmotor zowel links- als

rechtsom laten lopen; men kan dus met schakelaar ? de

richting van de sledebeweging kiezen;

- schakelaar 5 heeft de standen automatisch en hand;

in de stand automatisch heeft een verhoging van de

omwentelingsfrekwentie van de hoofdspil, een verhoging



NN

I

__-+_----1
I

,:"'-'--1
I

.

!

,\\

C
IJ).:.:;;::;:;;}

l) •

-2
-

e!!oa

c-e.:~==#=::=:;:::1:::::
...

,II.i ·1

-
-
-
-
-
-
-

_
._

--------
..-

F
ig

.
1

D
raaib

an
k

D
r.2

0
0

P
.M

.

_
._

._
-
-
-



-3-

Overzieht van de belangrijkste symbolen met de daarbij behorende

funkties.

symbool

2

6

18

23

25

28

33

funktie

met handel 2 kan men de langs- of de dwarsvoeding

insehakelen.

beveegt men de hefboom van de keuzesehakelaar 6
naar rechts, dan draait de hoofdspil rechtsomj

beveegt men de hefboom naar links, dan draait de

hoofdspil linksomj indrukken in de middenstand

stopt de hoofdspil •..

hoofdschakelaar.

met deze op het sehort aanwezige sehakelhefboom

kan men 2 reeksen van voedingen kiezen nl.:

A = 40-500 mm/min,

B = 10-125 mm/min.

met de sehakelaar 25 kan men de richting van de

sledebeweging kiezen (op de oorspronkelijke

uitvoering van de draaibank aanwezig).

met de regelknop 28 stelt men in op een voeding

in mm/min, nadat men deze vaarde uit de tabel

heeft afgelezen aan de hand van het toerental

van de hoofdspil en de gewenste voeding (aanzet)

in mm per omwenteling Cop de oorspronkelijke

uitvoering'van de draaibank aanwezig).

met regelknop 33 kan men de enelheden van de

hoofdspil regelen van 20 tot 3000 omv/min.

Opmerking:

Een aan de draaibank toegevoegde bedieningskast Czie p.4) heeft de

funkties Tan de op de oorspronkelijke uitvoering van de bank

aanwezige schakelaar 25 en regelknop 28 overgenomen.



-4-

,;
I '

.__ .... .. ......J

i

schor·t

°\

IUl/S

1°9
30
"

1 13 10
\ /

(~

°\
°\

omw/s

1CD
I

39 ;

0,04 0~050,06
0,3°'\,

I

0,03 0,07 "-
'" / 0,2

0,02_ 0\.08

0,09 ~, 1 f"""\J0,O"t ...
4

0' '0,10
0/

aanzetten

0,5
0,6

/

... 0,8

mm/omw

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

~lampj.

r~...
sehakelaar

uit

mains

aan

o

rechts-...-

, ,
~.~

\
'-

"

schortmotor

Fig. 2 Bedieningskast.



-5-

van de aanzetsnelheid van het schort tot gevolg; dit om

de ingestelde aanzet te realiseren; er geldt nl.:

waarbij vf = aanzetsnelheid van het schort in mm/s,

s = aanzet in mm/omw,

n =omwentelingsfrekwentie van de hoofdspil in omw/s;

indien men dus bij een.ingestelde aanzet de omwentelingsfrekwen

tie van de hoofdspil laat toenemen (afnemen), dan zal, om de

ingestelde aanzet te realiseren, de aanzetsnelheid dus moe ten

toenemen (afnemen); men kan, in de stand automatisch, de

omwentelingsfrekwentie van de hoofdspil en de aanzetsnelheid

van het schort niet onafhankelijk van elkaar regelen;

bij handbediening heeft een toename (afname) van de

omwentelingsfrekwentie van de hoofdspil geen invloed op de

aanzetsnelheid van het schort; de omwentelingsfrekwentie

van de hoofdspil en de aanzetsnelheid van het schort zijn nu

onafhankelijk van elkaar te regelen; met regelknop 6 kan

men nu de aanzetsnelheid van het schort regelen.

Bet zal duidelijk zijn, dat de funkties van de op de oorspronkelijke

uitvoering van de bank aanwezige schakelaar 25 en regelknop 28 door

de bedieningskast zijn overgenomen.

Ondanks het feit dat de Dr.200 P.M. al een zeer oude draaibank is,

komt deze bij een Schlesinger- en Salmontest, waarbij de bank aan

bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen, nog erg goed uit de bus.

Mechanisch is de bank nog heel goed. Ook een modale analyse toont

aan, dat de bank bijzonder stijf is. De bank is bovendien weinig

gebruikt.

Toch doen er zich problemen voor en wel met de elektrische

aandrijving, die erg slecht is. De aandrijving van de slede wordt

bij de Dr.200 P.M. verkregen door een tegen de rechterkant van het

schort gemonteerde regelbare gelijkstroommotor (schortmotor).
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De schortmotor heeft een vermogen van 1/8 pk, ofwel

1/8 x 0,7355 k~ = 0,092 kV. Het maximum toerental van de

schortmotor bedraagt 1430 omw/min.

De door de aandrijving gerealiseerde aanzet blijkt af te wijken

van de op de bedieningskast ingestelde aanzet. Dit probleem

doet zich vooral voor bij lage aanzetten. Bovendien is de

gerealiseerde aanzet niet konstant.

De I 1-opdracht bestond dan ook uit het eens nader onder de

loep nemen van de aandrijving/besturin~van de Dr.200 P.M.,

aan de hand waarvan dan mogelijke verbeteringen konden worden

voorgesteld.

Om een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van de

aandrijving, werd aan de hand van metingen de door de aandrijving

gerealiseerde aanzet bepaald en vergeleken met de op de

bedieningskast ingestelde aanzet. Deze procedure werd bij

verschillende machine-instellingen uitgevoerd. Hierop wordt

later in het meetrapport uitvoeriger ingegaan.

In de volgende hoofdstukken van het meetrapport zullen

achtereenvolgens behandeld worden:

- de keuze van de meetinstrumenten,

- een korte beschrijving van de werking van de meetinstru-

menten,

- de ijking van de meetinstrumenten,

- de meetopstelling,

- de meetresultaten,

- de konklusies.
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Hoofdstuk 2. Keuze meetinstrumenten.

In hoofdstuk 1 werd reeds opgemerkt (p.5), dat bij de

Dr.200 P.M. de aandrijving van de slede verkregen wordt

door een tegen de rechterkant van het schort gemonteerde

regelbare gelijkstroommotor (schortmotor).

Om nu een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van deze

aandrijving, is het noodzakelijk om, aan de hand van metingen,

de door de aandrijving gerealiseerde aanzet te bepalen en te

vergelijken met de op de bedieningskast ingestelde aanzet.

Het is echter niet mogelijk om direkt een aanzet in mm/omw

te meten. Men moet dus andere grootheden meten en daaruit de

aanzet bepalen.

Nu geldt:

waarbij vf = aanzetsnelheid in mm/s,

s = aanzet in mm/omw,

n =omwentelingsfrekwentie van de bqofdspil in omw/s.

Men kan dus door bet meten van de aanzetsnelheid van de slede

en de omwentelingsfrekwentie v~n de boofdspil, de aanzet

berekenen met de formule:

s =

Bij de keuze van de meetinstrumenten werd uitgegaan van in bet

Lab. aanwezige meetinstrumenten.

Voor bet meten van de aanzetsnelheid van de slede werden de

volgende 2 meetinstrumenten gekozen:

- geluidimpuls meetsysteem:

fabrikaat: Temposonics Inc.,.Plainview, New York;

model: DCTM-24;

ser.no.: 0350;

Figuur 3 op p.8 toont dit geluidimpuls meetsysteem. De

figuur werd overgenomen uit het WPT-Rapport nr. 0524

"Meetsystemen ten beboeve van handbediende en numeriek

bestuurde gereedschapsmacbines" van dhr. H.W.P. van der

Scboot.
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Fig. 3 Geluidimpuls meetsysteem.

- snelheid••eter (LVsyn transducer):

fabrikaat: Sanborn Co., Waltham, Mass.j

model: 7LV9-Nj

De snelheidsmeter staat afgebeeld in figuur 4.

'~'.,....,, .",

L -~ ....., · · : r.... --- . I/l"lr~.~..-:":-'1:7'_ 't,_._.:_=__ :-_--::-~=""""_-"'lII:IIIII-1IIIIIIIIII1lIIIIIIIIIII ==- -L~ '. _- ~-------;;;=....;; ;;;;. FF~ Ir~ -is_e._..".T_o'-'J J~.;
L .. ,~ ,~ . ..
~ ~ . .. -------'"

""'-~~t

Fig. 4 Snelheidsmeter •.

Een korte beschrijving van het geluidimpuls meetsysteem en de

snelheidsmeter zal in het volgende hoofdstuk worden gegeven.

Dan zal oak besproken worden, hoe de omwentelingsfrekwentie van

de hoofdspil werd bepaald.

Voar de registratie van de signalen, die door de meetsystemen werden

afgegeven, werd gebruik gemaakt van 3 Philips PM 8220 pen recorders.
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Hoofdstuk 3. Korte beschrijving meetinstrumenten.

3.1 Geluidimpuls meetsysteem.

Hoewel met het geluidimpuls meetsysteem (zie figuur 3, p.8)

geen extreem nauwkeurige metingen zijn uit te voeren, bezit

het systeem toch een aantal interessante eigenschappen, die

yoortvloeien uit de eenvoudige konstruktie.

Zo heeft het meetsysteem een lineairiteit, temperatuurkoefficient

en reproduktie van enkele honderdsten van procenten. Het

systeem werkt kontaktloos, zonder slepende kabels. Geen slijtage.

Bovendien is het systeem, dat een oneindig oplossend vermogen

heeft, ongevoelig voor vuil.

Figuur 5 toont een schematische voorstelling van een (lineair)

geluidimpuls meetsysteem.

-
electr.impuls

L.n.
magneet-,

.~?;~N Z~1,
l , •

-- - -:,.- - - - --
.J\... ..J\..

geluld-tmpuls

Fig. 5 Schematische voorstelling geluidimpuls

meetsysteem.

Het principe van het geluidimpuls meetsysteem berust op meting

van de looptijd van een geluidimpu~s. Voor de opwekking van de

geluidimpuls wordt gebruik gemaakt van het magnetostriktie-effekt,

ook wel Joule-effekt genoemd.

Magnetostriktie-effekt: indien men een staaf ferro-magnetisch

materiaal in een magneetveld brengt dat in de lengterichting

van de staaf loopt, dan verandert de staaf van lengte. Deze
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lengteverandering is onafhankelijk van de richting van het

magneetveld.

Afhankelijk van de materiaalsoort wordt de staaf langer of kortcr.

De lengteverandering is van de orde van grootte van 10-6 en is

afhankelijk van he~ materiaal, de behandeling die het materiaal

heeft ondergaan, de temperatuur en de sterkte van het magneetveld.

Een van richting wisselend vefd geeft lengteveranderingen met de

dubbele frekwentie (de lengteverandering is onafhankelijk van de

richting van het magneetveld).

Voormagnetisatie zorgt ervoor dat de frekwentie van de lengte

veranderingen gelijk is aan de frekwentie van de veldverandering.

Door voormagnetisatie kan bovendien eerr gunstig werkpunt gekozen

worden.

De looptijd van de geluidimpuls wordt gemeten tussen 2 punten

(zie figuur 5, p.9), waarvan er een vast is. Dit punt wordt

gevormd door de ontvanger-zenderkant. Het andere, niet vaste

punt is de verplaatsbare ringvormige permanentmagneet. De

magneet loopt op ruime afstand van een niet magnetische buis.

In de buis bevindt zich een draad van ferro-magnetisch materiaal:

de magnetostriktieve draad.

Via een koperdraad is het uiteinde van de magnetostriktieve

draad verbonden met de zender. De magnetostriktieve draad en

de koperdraad vormen een stroomcircuit. Door dit circuit stuurt

de zender met een vaste herhalingsperiode stroomimpulsen. De

stroomimpulsen hebben ter plaatse van de ringvormige magneet

(hier is de magnetostriktieve draad voorgemagnetiseerd) een

impulsvormige magneetveldverandering tot gevolg. Door het

magnetostriktie-effekt wordt nu ter plaatse van de ringvormige.
magneet een geluidimpuls opgewekt. Deze ge~uidimpuls plant zich

naar beide kanten voort. De geluid~mpuls die zich naar het eind

van de draad voortplant, wordt gedempt. Dit om storende

reflekties te voorkomen. De impuls die zich in de richting van

de ontvanger voortplant, wordt bij de ontvanger omgezet in een

elektrische impulse
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Tegelijk met de stroomimpuls (zendimpuls) wordt een elektronische

geheugenschakeling (flip-flop) geset. De flip-flop wordt gereset

door de ontvangen impuls. Figuur 6 toont het sinaalverloop.

zendimpuls-P p----p-----O-
ontvang- I. •

Impuls ~ p......~ ---D-i-----:p......,__
I I I : '~ ....,' 'i----

flip-flop .:£---·-4:.:.1-· ----lJ -tJ Vgem •

Fig. 6 Signaalverloop.

De tijdsduur van het uitgangssignaal van de flip-flop is gelijk

aan de looptijd van de geluidimpuls van magneet tot ontvanger.

Omdat de voortplantingstijd van de geluidimpuls in de magneto

striktieve draad bekend is (ongeveer 2800 m/s) , kan uit de

gemeten tijd de afstand magneet/ontvanger bepaald worden.

Bij de opwekking van de stroomimpulsen wordt een vaste

herhalingstijd aangehouden, zodat de gemiddelde waarde van

het uitgangssignaal van de flip-flop evenredig is met een te

meten afstand.

Bij de beschrijving van het geluidimpuls meetsysteem werd

gebruik gemaakt van het reeds op p.? vermelde WPT-Rapport

nr. 0524. Bovendien zijn de figuren 5 en 6 overgenomen uit

dit rapport.

Zoals reeds vermeld, is de gemiddelde waar~e van het uitgangs

signaal van de flip-flop evenredig met een te meten afstand.

Door nu de (verplaatsbare) ringvormige magneet aan de slede

van de draaibank te bevestigen en het meetsysteem (zender/

ontvanger met buis) aan het frame van de bank, kan de

aanzetsnelheid van de slede bepaald worden. Daartoe wordt

de uitgangsspanning van het meetsysteem geregistreerd door
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een recorder met bekende papiersnelheid. Het geluidimpuls

meetsysteem is zo geijkt, dat x mm verplaatsing van de slede,

overeenkomt met een verandering in de uitgangsspanning van

het meetsysteem van y Volt. Met deze gegevens kan dan de

aanzetsnelheid van· de slede worden bepaald. Hierop wordt

later uitvoeriger ingegaan.

3.2 Snelheidsmeter.

De snelheidaaeter beataat, zoale in figuur 4 op p.8 te zien is,

uit slechta 2 delen: een perm~nentmagneet als kern, met daar

oaheen een cylindriach huis. In dit cylindrisch huis is een

spoel Yerwerkt. Een relatieve beweging tussen de permanent

magneet en de spoel veroorzaakt een induktiespanning in de

epoel. De grootte van deze induktiespanning is evenredig

met de snelheid.

Voor het bepalen van de aanzetsnelheid van de slede .met behulp

van de snelheidsmeter, wordt de permanentmagneetkern aan de

slede bevestigd; het huis wordt aan het frame bevestigd.

Wordt uit de meting met het geluidimpuls meetsysteem een

gemiddelde waarde van de aanzetsnelheid van de slede bepaald,

met de snelheidsmeter is bet bovendien mogelijk om meer

inzicht in het verloop van deaanzetsnelbeid van de slede

te verkrijgen. De variatie van de aanzet(snelheid) is een

relevant gegeven bij de beoordeling van de kwaliteit van de

aandrijving. Hierop wordt later uitvoeriger ingegaan.

Voor meer gegevena van de snelheidsmeter (o.a. afmetingen)

wordt verwezen naar bijlage 1: LVsyn TRANSDUCERS •

•
3.3 Bepaling omwentelingsfrekwentie hoofds:pil.

Zoals in figuur 2 op p.4 te zien is, kan men de omwentelings

frekwentie van de hoofdspil rechtstreeks aflezen op de

bedi.eningskast. Hierbij wordt de omwentelingsfrekwentie

bepaald door gebruik te maken van een tandwiel op de boofd

spil. In figuur 7 op p.13 staat dit schematisch weergegeven.
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Fig. 7 Bepaling omwentelingsfrekwentie hoofdspil.

Tegenover het tandwiel bevindt zich een opnemer met spoel.

Bevindt zich nu precies tegenover de opnemer een tand, dan

wordt in de spoel een induktiespanning opgewekt en een signaal

doorgegeven. Is de tand de opnemer gepasseerd, dan wordt geen

spanning opgewekt en geen signaal doorgegeven, tot er zich weer

een tand tegenover de opnemer pevindt en er weer een signaal

wordt afgegeven.

Het signaal van de opnemer gaat naar 2 monostabielen. In de

monostabiele wordt het signaal verder verwerkt (zie figuur 8).

Fig. 8
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, waarbij:

z =aantal tanden van het tandwiel = 96,

n = omwentelingsfrekwentie van de hoofdspil,

T = periodetijd.

De uitgangsspanning van de monostabiele V is evenredig met degem
omwentelingsfrekwentie n van de hoofdspil.

Omdat het uitgangssignaal van de monostabiele V t.o.v. -15 V is,gem
moet, alvorens we het signaal naar een recorder kunnen leiden, met

een hulpschakeling ervoor gezorgd worden dat V t.o.v. 0 V is.gem
Deze hulpschakeling staat gestippeld w&ergegeven in figuur 7.
Met de hulpschakeling is het bovendien mogelijk de gevoeligheid

te varieren door middel van een potentiometer en een viertal

schakelaartjes,. waarmee de capaciteit van de hulpschakeling

verandert kan worden (minimale capaciteit van de hulpschakeling

50flF).

De 4 schakelaartjes hebhen de volgende capaciteiten:

schakelaar 1: C = 250/~F,

schakelaar 2: e = 50"'" F,
j

schakelaar 3: e = 50/.A.F,
schakelaar 4: e = 50/~F.

/

Omdat 1:. = Be, waarbij t = ti jdconstante en B = 1 kn, is de tijdconstante

instelbaar van 50.10-3 s tot 0,45 s (1 tim 4 ingeschakeld) en kan
. 1

men de gevoeligheid veranderen. (Grensfrekwent1e f = ---- )
g 2n.1:.
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Hoofdstuk 4. Ijking meetinstrumenten.

4.1 Ijking geluidimpuls meetsysteem.

Het geluidimpuls m~etsysteem werd zo geijkt, dat 300 mm

Yerplaatsing van de slede in de langsrichting, overeenkwam

met een uitslag van 0.9 V op de recorder (zie figuur 9).
DaarToor werd tussen het geluidimpuls meetsysteem en de

recorder een hulpschakeling aangebracht, zodat met een potentio

meter de gevoeligheid geregeld kon worden.

300 mm verplaatsing va~ de slede (in langsrichting)

-1

~U·=--==-~·· ·_--=-~-~-iJ 1_____.:(
zen~er/ontvanger

(aan frame bevestigd)

t
uitslag recorder

0,9 Volt.

uitslag 0.9
recorder

in V

t
0

0

Fig. 9

ringvormige magneet

ti (aan sl.de bevestigd)

uitslag recorder

o Volt.

ijkgrafiek

300

~ verplaatsing van de slede in

langsrichting in mm
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4.2 Ijking snelheidsmeter.

Voor de ijking van de snelheidsmeter werd gebruik gemaakt

van het reeds geijkte geluidimpuls meetsysteem, waarbij 300

mm verplaatsing van de slede in langsrichting overeenkomt

met 0,9 V uitslag op de recorder.

Door nu, bij een op de bedieningskast ingestelde aanzet in mm/omw,

zowel het uitgangssignaal van'het geluidimpuls meetsysteem te

registreren (recorder 1), als het uitgangssignaal van de

snelheidsmeter (recorder 2), kan de gevoeligheid van de

snelheidsmeter worden bepaald~

Deze ijking werd in totaal 3 keer uitgeyoerd, voor 3 verschil

lende aanzetten. Bijlage 2 bevat de registraties van de beide

recorders.

Hoe nu uit beide registraties de gevoeligheid van de snelheids

meter bepaald kan worden, zal aan de hand van ijking 1 worden

uitgelegd.

Omdat 0,9 V uitslag van recorder 1 overeenkomt met 300 mm ver

plaatsing van de slede, komt 0,36 V overeen met ~:~6:x. 300 =
120 mm verplaatsing van de slede. De papiersnelheid van recorder 1

was 6 em/min ofweI 1.mm/s. De sledeverplaatsing van 120 mm komt

dus overeen met een tijd van 106 s. Dit geeft een aanzetsnelheid

van ~~~ = 1,13 mm/s. Deze aanzetsnelheid komt overeen met een

uitslag op recorder 2 van 8 mY. Dit geeft een gevoeligheid van

de snelheidsmeter van..1.-/ = 7,07 mV / mm/s.
1U> lob 'I

Uit de ijkingen 2 en 3 volgde een gevoeligheid van 7,03 en

7,05 mvl mm/s.

Uit de 3 ijkingen volgt dUs een gemiddelde gevoeligheid van de

snelheidsmeter van 7,05 ~~mm/s.

4.3 Ijking voor bepaling omwentelingsfrekwentie hoofdspil.

Zoals reeds in paragraaf 3.3 is besproken, werd voor het bepalen

van de omwentelingsfrekwentie van de hoofdspil gebruik gemaakt

van een tandwiel op de hoofdspil en een opnemer.

Bet door de opnemer afgegeven signaal wordt via een monostabiele en

een hulpschakeling toegevoerd aan een recorder.
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Voor de ijking wordt gebruik gemaakt van een Digital Optical

Tachometer, model D30.

Op het zijTlak van de klauwplaat wordt een "plakker" aangebracht.

De plakker doet dienst ale reflekterend oppervlak. De plakker

reflekteert de lichtbundel die door de tachometer wordt uitgezonden.

Op het zijTlak van de klauwplaat wordt de lichtbundel niet gere

flekteerd.

opper-

klauwplaat

plakker 1
(reflekterend
vlak)

oppervlak)

. --------l
I
I

I.---
i
I
Iplakker 2
(reflekterend

Digi tal Optical:
Tachometer
(model D30)

Tijdens de ijking moet de tachometer in een vaete positie gehouden

worden en kan men het aantal omwentelingen per minuut van de

hoofdspil direkt aflezen op de tachometer. Deze waarde komt

OTereen met een bepaalde uitslag van de recorder. Bijlage 3

beTat de regietratie Tan de ijking voor· de bepaling Tan de

oltwentelingsfrekwentie van de hoofdspil.

De ijking werd voor 4 verschillende meetbereiken uitgevoerd:

nl. Toor 30, 10, 3 en 1 omw/e. Dit meetbereik kan men instellen

op de bedieningskaet.

In elk meetbereik, behalve meetbereik 1, werden een aantal

Itetingen uitgevoerd. Bij elke meting (zie bijlage 3) staat de

aflezing Tan de tachometer Termeld (aantal omwentelingen per

minuut van de hoofdspil) en de daaruit berekende omwentelings

frekwentie Tan de hoofdspil.

Er dient te worden opgemerkt, dat bij de metingen in het meet

bereik 10, 3 en 1 omw/s i.v.m. de nauwkeurigheid Tan de metingen,

2 plakkers op het ZijTlak van de klauwplaat werden aangebracht.

Bet aantal omwentelingen per m~nuut van de hoofdspil is dan de

aflezing op de tachometer gedeeld door 2.

De onderlinge positie van de 2 plakkers op de klauwplaat staat

w.ergegeven in figuur 10.

licht bun:el :=lr

Fig. 10 Twee plakkers op klauwplaat.
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In bijlage 3 staan voor de meetbereiken 30, 10 en 3 omw/s ook

de genormeerde waarden van de omwentelingsfrekwentie van de

hoofdspil aangegeven, waarbij:

9 schaaldelen overeenkomen met 30 omw/s (meetbereik 30 omw/s) ,

9 schaaldel~n overeenkomen met 10 omw/s (meetbereik 10 omw/s) ,

9 schaaldelen overeenkomen met 3 omw/s (meetbereik 3 OIDW/S).

Omdat de verschillen tussen de genormeerde waarden en de uit de

tachometeraflezingen berekende waarden voor de omwentelingsfrekwentie

van de hoofdspil erg klein zijn (slechts enkele procenten), wordt

later bij het bepalen van de omwentelingsfrekwentie van de hoofdspil

uit de eigenlijke metingen, gebruik gemaakt van de genormeerde

waarden.
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Hoofdstuk 5. Metingen.

Om een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van de

aandrijving van de Dr.200 P.M. moet, zoals reeds eerder is

opgemerkt, aan de hand van metingen de door de aandrijving

gerealiseerde aanzet bepaald worden en met de op de bedienings

kast ingestelde aanzet worden vergeleken.

Omdat een aanzet in mm/omw ni"et direkt te meten is, moet de

aanzet due bepaald worden, door het meten van andere groot

heden: de aanzetsnelheid van de slede en de omwentelings

frekwentie van de hoofdspil. Hieruit kan dan de aanzet berekend

worden (zie p.?).

Op de Dr.200 P.M. is het mogelijk om werkstukken met een

diameter varierend van 50 tot 220 mm te bewerken. Afhankelijk

van de diameter van het werkstuk wordt verspaand met een

snijenelheid van 0,25 tot 5 mise Aan de hand van deze gegevens

werden een aantal omwentelingsfrekwenties van de hoofdspil

gekozen (tot 30 omw/s).

Omdat de problemen met de aandrijving zich vooral bij lage

aanzetten voordoen, werden in het gebied van de lage aanzetten

wat meer metingen uitgevoerd.

De eerste serie metingen werd uitgevoerd bij de volgende

(op de bedieningskast ingestelde) aanzetten: 0,05 - O,O? 

0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,35 en 0,50 mm/omw.

Bij elke aanzet werden 4 omwentelingsfrekwenties van de hoofd

spil gekozen: 2, 5, 15 en 25 omw/s. Totaal dus 32 metingen.

De instelling van een gekozen waarde voor de omwentelings

frekwentie van de hoofdspil gesehiedt met regelknop 33

(zie p.2). De omwentelingsfrekwentie kan dan op de bedienings

kast worden algelezen.

Met de op het sehort aanwezige schakelhefboom 23 kan men 2

reeksen van voedingen kiezen, nl.:

A =40 - 500 mm/min,

B = 10 - 125 mm/min.
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Omgerekend naar mm/s geeft dit:

A = 0,67 - 8,33 mm/s,

B = 0,167 - 2,083 mm/s.

De eerste eerie van 32 metingen werd uitgevoerd met schakel

hefboom 23 ingesteld op voedingsreeks B.

Tijdens elke meting werden de.volgende signalen geregistreerd:

op recorder 1: het uitgangssignaal van het geluidimpuls

meetsysteem; hieruit kan een (gemiddelde)

waarde voor de aanzetsnelheid van de slede

(in langsrichting) worden verkregen;

op recorder 2: het uitgangssignaal van de snelheidsmeter;

hieruit kan een (gemiddelde) waarde voor de

aanzetsnelheid van de slede (in langsrichting)

worden verkregen; tevens geeft deze registratie

inzicht in het verloop van de aanzetsnelheid

(hoe groot is de variatie van de aanzetsnelheid

om de gemiddelde waarde);

op recorder 4: het door de monostabiele en de hulpschakeling

(V t.o.v. 0 V) bewerkte signaal van degem
opnemer bij het tandwiel op de hoofdspil;

hieruit kan de omwentelingsfrekwentie van de

hoofdspil bepaald worden, door gebruik te maken

van de genormeerde waarden van de omwentelings

frekwentie. ,(zie bijlage 3 en p.18)

Bijlage 4 bevat de registraties van de metingen 1 tim 32, zoals

deze door de 3 recorders zijn opgenomen. Van elke meting staan

aangegeven de papiersnel~eid in centimeters per minuut (cm/m~

en de range (bereik) in Volts van elke recorder.

In tabel 1 op p.21 staat van elke meting vermeld:

- het nummer van de meting,

de op de bedieningskast ingestelde aanzet in mm/omw,

- de aflezing van de omwentelingsfrekwentie van de hoofdspil

in omw/s op de bedieningskast, zoals deze is ingesteld met

regelknop 33,



-21-

- het meetbereik voor de omwentelingsfrekwentie van de

hoofdspil, zoals dat op de bedieningskast instelbaar

is: 3, 10 of 30 omw/s.

meting nr. aanzet in omwentelingsfrekwentie meetbereik
mm/omw hoofdspil in omw/s in omw/s

1 0,05 2 3

2 0,05 5 10

3 0,05 15 30

4 0,05 25 30

5 0,07 2 3

6 0,07 5~ 10

7 0,07 15 30

8 0,07 25 30

9 0,10 2 3

10 0,10 5 10

11 0,10 15 30

12 0,10 25 30

13 0,15 2 3
14 0,15 5 10

15 0,15 15 30

16 0,15 25 30

17 0,20 2 3

18 0,20 5 10

19 0,20 15 30

20 0,20 25 30

21 0,25 2 3

22 0,25 5 10

23 0,25 15 30

24 •
0,25 25 30

25 0,35 2 3

26 0,35 5 10

27 0,35 15 30

2'8 0,35 25 30

29 0,50 2 3

30 0,50 5 10

31 0,50 15 30

32 0,50 25 30

Tabe11.
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Bij de eerste serie metingen werd een gekozen aanzet in mm/omw

ingesteld op de bedieningskast (schakelaar 5 op automatisch,

zie fig. 2 op p.4).

Voor de tweede serie metingen werd overgeschakeld op hand-..........
bediening. Men kan.. nu met de regelknop 6 de aanzetsnelheid

van het schort regelen. De tweede serie metingen werd uitge-

voerd voor de volgende aanzetsnelheden: 0,1 - 0,5 - 1,0 en 2,0 mm/s.

Bij elke aanzetsnelheid werden 3 omwentelingsfrekwenties van de

hoofdspil gekozen: 2, 5 en 20 omw/s. Totaal dus 12 metingen

(meting 33 tim 44).

Deze metingen werden weer uitgevoerd met schakelhefboom 23

ingesteld op voedingsreeks B.

Bijlage 5 bevat de registraties van de metingen 33 tim 44, zoals

deze door de 3 recorders zijn opgenomen. Van elke meting staan

weer aangegeven de papiersnelheid in centimeters per minuut (cm/m~

en de range (bereik) in Volts van elke recorder.

In tabel 2 staat van elke meting vermeld:

- het nummer van de meting,

de aflezing op de bedieningskast van de aanzetsnelheid in

../s, zeals deze met regelknop 6 is ingesteld,

- de aflezing op de bedieningskast van de omwentelings

frekwentie van de hoofdspil in omw/s, zoals deze is

ingesteld met regelknop 33,

- het meetbereik voor de omwentelingsfrekwentie van de

hoofdspil, zoals dat op de bedieningskast instelbaar is:

3, 10 of 30 omw/s.

Zie voer tabel 2 p.23.

Bij de tot nu toe uitgevoerde metingen 1t/m 44 stond schakelhefboom

23 ingesteld op voedingsreeks B. De metingen 45 tim 56 werden uitge

voerd met schakelhefboom 23 ingesteld op voedingsreeks A.

De serie metingen 45 tim 52 werd uitgevoerd bij de volgende

(op de bedieningskast ingestelde) aanzetten: 0,05 - 0,07 - 0,10 

0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,35 en 0,50 mm/omw. Schakelaar 5 op de

bedieningskast op de stand automatisch.

Bij elke aanzet werd steeds dezelfde omwentelingsfrekwentie van de

hoofdspil gekozen: 10 omw/s. Deze omwentelingsfrekwentie werd
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meting nr. aanzetsnelheid omwentelingsfrekwentie meetbereik

in mm/s hoofdspil in omw/s in omw/s

33 0, , 2 3
34 "0,5 2 3
35 ',0 2 3
36 2,0 2 3
37 0, , 5 '0
38 0,5 5 10

39 1,0 5 10
40 2,0 5 10

~

41 0, , 20 30
42 0,5 20 30
43 1,0 20 30
44 2,0 20 30

Tabel 2.

ingesteld met regelknop 33 en afgelezen op de meter op de

bedieningskast. In tabel 3 staat een en ander nog eens over

zichtelijk weergegeven.

meting nr. aanzet in omwentelingsfrekwentie meetbereik

mm/omw hoofdspil in omw/s in omw/s

45 0,05 10 30
46

I

0,07 • 10 30
47 0,10 10 30
48 0,15 10 30
49 0,20 10 30
~o 0,25 10 30
51 0,35 10 30
52 0,50 10 30

Tabel 3.
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Voor de metingen 53 tim 56 werd overgeschakeld op handbediening.

Met regelknop 6 op de bedieningskast is nu weer de aanzetsnelbeid

van bet scbort te regelen.

De 4 metingen werden uitgevoerd voor de volgende aanzetsnelbeden:

0,48 - 1,0 - 1,98 ~n 4,1 mm/s. Bij elke aanzetsnelheid werd steeds

dezelfde omwentelingsfrekwentie van de hoofdspil gekozen: 10 omw/s.

In tabel 4 staat een en ander. overzichtelijk weergegeven.

meting nr. aanzetsnelheid omwentelingsfrekwentie meetbereik

in mm/s hoofdspil in omw/s in omw/s

53 0,48 10 30

54 1,0 10 30

55 1,98 10 30

56 4,1 10 30

Tabel 4.

Bijlage 6 bevat de registraties van de metingen 45 tim 56, zoals

deze door de 3 recorders zijn opgenomen. Van elke meting staan

weer aangegeven de papiersnelbeid in centimeters per minuut (cm/m)

en de range (bereik) in Volts van elke recorder.

In bet volgende boofdstuk zullen de meetresultaten verwerkt worden.

Zoals reeds eerder werd opgemerkt, kan uit de door de recorders 1 en 2

opgenomen registraties de aanzetsnelheid van de langsslede in mm/s

bepaald worden.

Het is niet nodig om ook een aantal metingen uit te voeren voor bet

bepalen van de aanzetsnelbeid van de dwarsslede, omdat tussen de

dwarsaanzet en de langsaanzet een vaste faktor 2 zit: de dwarsaanzet

is qe helft van de langsaanzet.
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Tijdens de metingen werden de zender/ontvanger met buis van het

geluidimpuls meetsysteem en het huis (met spoel) van de snelheids

meter aan het frame van de bank bevestigd, op een vaste plaats.

Bet heeft echter geen nut t om een serie metingen uit te voeren

met de beide meeti~strumenten op een andere plaats van de bank

(bijvoorbeeld di~hter bij de klauwplaat). Bet tandheugel waarlangs

het schort loopt, heeft nl. e~n systematische fout die overal gelijk

is. De problemen worden veroorzaakt door de elektrische aandrijving.

Daarom kan met een meetplaats worden volstaan.
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Hoofdstuk 6. Verwerking meetresultaten en konklusies.

Uit de door de recorders 1 en 2 opgenomen registraties kan de

aanzetsnelheid van de langsslede in mm/s bepaald worden, terwijl

uit de door recorder 4 opgenomen registraties de omwentelings

frekwentie van de hoofdspil in omw/s bepaald kan worden.

Aan de hand van meting 1 zal nu worden uitgelegd, hoe dit in

zijn werk gaat.

Registratie meting 1 door recorder' (zie bijlage 4):

Zoals reeds op p.15 is besproken, werd het geluidimpuls meet

systeem zo geijkt, dat 300 mm verplaatsing van de langsslede,

overeenkwam met een uitslag van 0,9 V op de recorder.

Bet verschil in uitslag van de recorder tussen de punten a en b

(zie registratie) bedraagt 4 schaaldelen. Omdat tijdens meting 1

de range (bereik) van de recorder 0,05 V is en 1 schaaldeel dus

overeenkomt met 0,005 V, komen 4 schaaldelen overeen met

4 x 0,005 =0,02 V. Dit komt weer overeen met een verplaatsing
° 02van de langsslede van ~ x 300 mm.

Tussen de punten a en b van de registratie is het papier van de

recorder 206 mm verplaatst. Omdat de registratie is opgenomen

met een papiersnelheid van 6 centimeter per minuut, ofwel

1 mm per aekonde, komt 206 mm overeen met een tijd van 206 s.

In deze 206 s is de langsslede ,~,~2 x 300 mm verplaatst. De

aanzetsnelheid van de langsslede'is dan ~:~2 x ~g~ =0,032 mm/s.

Registratie meting 1 door recorder 2 (zie bijlage 4):

Ook uit de door recorder 2 opgenomen registraties kan de

aanzetsnelheid van de langsslede b,paald worden. Zoals reeds

besproken op p.16, werd aan de hand van 3 ijkingen, de gevoeligheid

van ,de snelheidsmeter bepaald: 7,05 my mm/s.
De uitslag van 0,25 mV van recorder 2 komt dan overeen met een

aanzetsnelheid Van ~:~; == 0,035 mm/s.
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Registratie meting 1 door recorder 4 (zie bijlage 4):

Zoals reeds werd opgemerkt op p.18, wordt voor het bepalen

Tan de omwentelingsfrekwentie van de hoofdspil uit de door

recorder 4 opgenom.n registraties, gebruik gemaakt van de

genormeerde waarden van de omwentelingsfrekwentie.

De uitslag Tan de recorder bedraagt 5,7 schaaldelen. Tijdens

meting 1 bedraagt het op de bedieningskast ingestelde meet

bereik voor de omwentelingsfrekwentie van de hoofdspil 3 omw/s,

zodat 9 schaaldelen overeenkomen met een omwentelingsfrekwentie

van 3 omw/s. De uitslag van 5,7 schaaldelen komt dus overeen

met een omwentelingsfrekwentie van de hoofdspil van 5§7 x 3 =

1,90mw/s.

In bijlage 7 staan de meetresultaten vermeld.

De omwentelingsfrekwenties van de hoofdspil, zoals die zijn

bepaald uit de door recorder 4 opgenomen registraties, staan

in tabel 5 op p.7-1 en 7-2 van bijlage 7 weergegeven.

In tabel 5 staat van elke meting vermeld:

- het nummer van de meting,

- het meetbereik voor de omwentelingsfrekwentie van de

hoofdspil, zoals dat op de bedieningskast instelbaar

is: 3, 10 of 30 omw/s,

- de aflezing op de bedi~ningskast van de omwentelings

frekwentie van de hoofdspil in omw/s, zoals deze is

ingesteld met regelknop 33,

- de uitslag in schaaldelen van recorder 4,

- de uit deze gegevens bepaalde waarde voor de omwentelings-

frekwentie van de hoofdspil =gemeten waarde voor de

omwentelingsfrekwentie van ,de hoofdspil.

De aanzetsnelheden van de langsslede, zoals die bepaald zijn

uit de door recorder 1 en 2 opgenomen registraties, staan in

tabel 6 op p.7-3 en 7-4 van bijlage 7 weergegeven.

In tabel 6 staat van elke meting vermeld:

- het nummer van de meting,
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- de aanzetsnelheid van de langsslede in mm/s, zoals die

bepaald is uit de door recorder 1 opgenomen registraties,

- de uitslag van recorder 2 in mV,

- de aanzetsnelheid van de langsslede in mm/s, zoals die

bepaald is uit de door recorder 2 opgenomen registraties.

Van elke meting kan nu de aanzet in mm/omw bepaald worden met de

formule s =.!L., waarbij:n
s : aanzet in mm/omw,

vr : aanzetsnelheid in mm/s,

n =omwentelingsfrekwentie hoofdspil in omw/s.

Omdat we voor de aanzetsnelheid van de langsslede 2 meetwaarden

hebben (zie tabel 6, bijlage 7), een bepaald uit de registratie

van recorder 1 en een bepaald uit de registratie van recorder 2,

krijgen we voor de aanzet ook 2 waarden.

Voor meting 1 zal de berekening van deze 2 waarden van de aanzet

nu uitgevoerd worden.

Meting 1.

De gemeten waarde voor de omwentelingsfrekwentie n van de hoofdspil,

bepaald uit de door recorder 4 opgenomen registratie, bedraagt

1,9 omw/s.

De aanzetsnelheid v
f

van de langsslede, zoals die bepaald is uit
1 ,

de door recorder 1 opgenomen registratie, bedraagt 0,032 mm/s;

de waarde voor de aanzetsnelheid v
r2

' bepaald uit de door recorder 2

opgenomen registratie, bedraagt 0,035 mm/s.

We krijgen dan voor de aanzet s de volgende 2 waarden:
Vi O,O~2

s1 =---1-= = 0,017 mm/omw
n 1,9

vr 0,035
s2 = _2_: --- = 0,018 mm/omw.

n 1,9

De op deze wijze verkregen 2 waarden voor de aanzet s staan

vermeld in tabel 7 op p.7-5 en 7-6 van bijlage 7.

In tabel 7 staat van elke meting vermeld:
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- het nummer van de meting,

- de gemeten waarde voor de omwentelingsfrekwentie n van

de hoofdspil in omw/s, zoals die bepaald is uit de door

recorder 4 opgenomen registraties (zie ook tabel 5 op

p.7-1 en .7-2),

de aanzetsnelheid v
f1

in mm/s, zoals die bepaald is uit

door recorder 1 opgenomen registraties (zie ook tabel 6

p.7-3 en 7-4),

aanzetsnelheid v
f2

in mm/s, zoals die bepaald is uit

door recorder 2 opgenomen registraties (zie ook tabel 6

p.7-3 en 7-4),

uit de meetvaarden n en v p. bepaalde waarde voor de
1'1

aanzet s, in mm/omw,

- de uit de meetwaarden n en v
1'2

bepaalde waarde voor de

aanzet s2 in mm/omw.

Voor de metingen 1 t/m 32 en 45 t/m 52 werd een gekozen waarde

voor de aanzet in mm/omw ingesteld op de bedieningskast (sehakelaar

5 op automatiseh, zie fig.2 op p.4). Deze gekozen waarde voor de

aanzet kan nu vergeleken worden met de gemeten waarden s1 en s2

voor de aanzet.

Voor de metingen 33 t/m 44 en 53 t/m 56 werd overgesehakeld op

handbediening. Met regelknop 6 op de bedieningskast was dan de

aanzetsnelheid van het sehort te regelen. Zie tabel 2 op p.23 en

tabel 4 op p.24.

Voor de metingen 33 t/m 44 en 53 t/m 56 kan nu uit de aflezing

op de bedieningskast van de aanzetsnelheid in mm/s (zoals deze

met regelknop 6 is ingesteld) en de aflezing op de bedienings

kast van de omwentelingsfrekwentie van de hoofdspil in omw/s

(zoals deze is ingesteld met regelknop 33) een waarde voor de

aanzet in mm/omw berekend worden. Deze waarde kan dan met de

gemeten waarden s1 en s2 voor de aanzet worden vergeleken.

In tabel 8 op p.30 staat van de series metingen 33 t/m 44 en

53 t/m 56 van elke meting vermeld:

- het nummer van de meting,
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- de aflezing op de bedieningskast van de omwentelings

frekwentie van de hoofdspil in omw/s, zoals die is

ingesteld met regelknop 33,
- de aflezing op de bedieningskast van de aanzetsnelheid

in mm/s, ~oals die met regelknop 6 is ingesteld,

- de uit deze 2 waarden berekende waarde voor de aanzet

in mm/omw.

meting nr. omwentelingsfrekwentie aanzetsnelheid aanzet

hoofdspil in omv/s in mm/s in mm/omw

.-
33 2 0,1 0,05

34 2 0,5 0,25

35 2 1,0 0,5

36 2 2,0 1,0

37 5 0,1 0,02

38 5 0,5 0,1

39 5 1,0 0,2

40 5 2,0 0,4
41 20 0,1 0,005
42 20 0,5 0,025

43 20 1,0 0,05
44 20 2,0 0,1

53 10 0,48 0,048

54 10 1,0 0,1

5.5 10 1,98 0,198
56 10 4,1 0,41

•

Tabel 8.
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We kunnen nUt zoals reeds op p.29 werd opgemerkt, voor de

metingen 1 tim 32 en 45 tim 52 de gemeten waarden s1 en Sz
voor de aanzet vergelijken met de gekozen waarde voor de

aanzet, zoals die is ingesteld op de bedieningskast.

Zie hiervoor tabel_9 op p.7-7.

In tabel 9 staat van elke meting vermeld:

- het nummer van de meting.

- de aanzet 8, in mm/omw. zoals die bepaald is uit de

meetwaarden n en v
f

(zie tabel 7 op p.7-5 en 7-6).

- de aanzet s2 in mm/~mw. zoals die bepaald i8 uit de

meetwaarden n en v
f

. (zie tabel 7 op p.7-5 en 7-6),

de op de bedieningB~ast ingestelde aanzet in mm/omw

(zie tabel , op p.Z1 en tabel 3 op p.23).

Voor de metingen 33 tim 44 en 53 tim 56 kunnen we de gemeten

waarden s, en s2 voor de aanzet vergelijken met de waarde

voor de aanzet. die berekend is uit de op de bedieningskast

ingestelde aanzetsnelheid en omwentelingsfrekwentie.

Zie hiervoor tabel '0 op p.7-8.

In tabel 10 staat van elke meting vermeld:

- het nummer van de meting,

- de aanzet 81 in mm/omw, zoals die bepaald is uit de

meetwaarden n en v
f

, (zie tabel 7 op p.7-5 en 7-6),

- de aanzet 82 in mm/omw, zoals die bepaald is uit de

meetwaarden n en v
f2

(zie tabel 7 op p.7-5 en 7-6).

- de aanzet in mm/omw, zoals die bepaald is uit de op

de bedieningskast ingestelde aanzet8nelheid en omwen

telingsfrekwentie (zie tabel 8 op p.30).
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Konk1usies.

De meetresu1taten van de in totaa1 56metingen, staan weergegeven

in de diverse tabel1en van bij1age 7. Het is echter handig, om

voor het ana1yseren van de meetresu1taten en het trekken van kon

k1usies, een duide1ijk overzicht Van a1 deze meetresu1taten te

maken. In bij1age 8 wordt een. totaal overzicht van de meetresultaten

gegeven.

Hierbij dient opgemerkt te worden, dat de metingen 1 tim 44 werden

uitgevoerd met voedingsreeke B en de metingen 45 tim 56 met voedinge

r.eke A. Bij de metingen 1 tim 32 en 45 tim 52 werd een gekozen

waarde voor de aanzet ingeeteld op de oedieningekaet (automatisch).

Voor de metingen 33 tim 44 en 53 tim 56 werd overgeschake1d op

handbediening.

In figuur 11 etaat dit nog eens overzichtelijk weergegeven.

automatisch: handbediening:

gekozen aanzet in aanzetene1heid

mm/omw ingesteld op regelbaar met

de bedieningskaet rege1knop 6 van de

bedieningekast

voedingereeke B:

0,167 - 2,083 mm/e 1 - 32 33 - 44

voedingereeks A:

0,67 - 8,33 mm/s 45 - 52 53 - 56

Fig. 11

In tabel 11 op de p.8-1 'en 8-2 van bij1age 8 staat van de metingen

1 tim 32 en 45 tim 52 van elke meting vermeld:

- het nummer van de meting,

de op de bedieningskast ingestelde aanzet s. in mm/omw,
1



-33-

- de aflezing van de omwentelingsfrekwentie n. van de
1.

hoofdspil in omw/s op de bedieningskast, zoals deze is

ingesteld met regelknop 33,

- de uit s. en n. berekende waarde voor de aanzetsnelheid
1. :I.

vf in .. mm/s,
ber

- de atlezing op de bedieningskast van de aanzetsnelheid vt
in mm/s, afl

- de gemeten vaarde voor de omwentelingsfrekwentie n van de

hoofdspil in omw/s, zoals die bepaald is uit de door

recorder 4 opgenomen registraties,

de aanzetsnelbeid vt in mm/s, zoals die bepaald is uit de
1 ~

door recorder 1 opgenomen registraties,

de aanzetsnelheid v
f2

in mm/s, zoals die bepaald is uit de

door recorder 2 opgenomen registraties,

- de uit de meetwaarden n en vf , bepaalde waarde voor de

aanzet 8
1

in mm/omw,

- de uit de meetwaarden n en vf bepaalde waarde voor de

aanzet s2 in mm/omw. 2

In tabel 12 op p.8-3 van bijlage 8 staat van de metingen 33 tim 44

en 53 tim 56 van elke meting vermeld:

- bet nummer van de meting,

- de aflezing op de bedieningskast van de aanzetsnelheid

vf. in mm/s, zoals deze met regelknop 6 is ingesteld,
J.

- de aflezing op de bedieningskast van de omwentelings-

frekwentie n. in omw/s, zoals deze is ingesteld met
1

regelknop 33,

- de uit vf en n. berekende waarde voor de aanzet sb
. J. . er
J.

.in mm/omw,

de omwentelingsfrekwentie n in omw/s, de aanzetsnelheden

vf en vf in mm/s en de aanzetten s, en s2 in mm/omw.
1 2
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De bereiken van de 2 voedingsreeksen B en A van de schortmotor

zijn, zoals reeds eerder vermeld:

B = 0,167 - 2,083 mm/s,

A =0,67 - 8,33 mm/s.

Voor voedingen beneden 100 m~/min =1,67 mm/s verdient reeks B

de voorkeur (uit: bedieningsvoorschrift Dr.200 P.M.).

De metingen 1 tim 32 werden uitgevoerd met voedingsreeks B.

We zien echter in tabel 11 op de p.8-1 en 8-2 van bijlage 8,

(de uit de ingestelde aanzet s. en de
~

dat er voor vf ber
omwentelingsfrekwentie n. berekende waarde voor de aanzetsnelheid),

~

waarden voorkomen, die groter zijn dan 2,083 mm/s. Deze aanzet-

snelheden vallen buiten het bereik van voedingsreeks B. We

moeten dus voorzichtig zijn, om uit die metingen, waarbij v
f ber

groter is dan 2,083 mm/s, konklusies te trekken. Het gaat hierbij

om de volgende metingen: 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 30,

31 en 32.

kleiner is dan 0,167 mm/s.

v is bij
~n

de gemeten aanzetsnelheden vf en vf •
1 2

tussen de waarden 0,167 en 2,083 mm/sVoor de metingen, waarvan vf ber
ligt (het bereik van voedingsreeks B), is de verhouding tussen de op

alle metingen 1 tim 32 lager dan

We zien ook, dat voor de metingen 1 en 5 v
f ber

De aflezing op de bedieningskast van de aanzetsnelheid

de bedieningskast ingestelde aanzet s. en de gemeten waarde voor de
~

aanzet s1 bepaald. Deze verhoudin~ varieert van 2,9 tot 3,9.

Zie tabel 13 op p.35. Ingesteld op voedingsreeks B funktioneert

de ~andrijving/besturingzeer slecht.

Opgemerkt kan nog worden, dat tussen de voedingsreeksen A en B

een faktor 4 zit.
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nr. 8, S1 Si/S1J.

mm/omw mm/omw

2 0,05 0,015 3,3

3 0,05 0,015 3,3
"

4 0,05 0,016 3,1

6 0,07 0,021 3,3

7 0,07 0,022 3,2'

8 0,07 0,022 3,2

9 0,10 0,034 2,9

10 0,10 0,029 3,4,

11 0,10 0,030 3,3

13 0,15 0,046 3,3
14 0,15 0,044 3,4

17 0,20 0,062 3,2

18 0,20 0,057 3,5

21 0,25 0,079 3,2

22 0,25 0,065 3,8

25 0,35 0,095 3,7

26 0,35 0,090 3,9

29 0,50 0,13 3,8

automatisch

voedingsreeks B

nr. s. s1 si/s 1J.

mm/omw mm/omw

46 0,07 0,062 1,13

47 0,10 0,090 1,11

48 0,15 0,14 1,07

49 0,20 0,19 1,05

50 0,25 0,24 1,04

51 0,35 0,34 1,03

52 0,50 0,46 1,09

automatisch
.' voedingsreeks A

Tabel 14.

Tabel 13.

De metingen 45 tim 52 w~rden uitgevoerd met voedingsreeks A.

We zien, dat voor meting 45 vf =0,5 mm/s buiten het bereik
ber

van voedingsreeks A, dat van 0,67 ·tot 8,33 mm/s loopt, ligt.

De aflezing op de bedieningskast van de aanzetsnelheid v is
fafl

bij'alle metingen 45 tim 52 weer lager dan de gemeten aanzetsnelheden

v
f1

en v
f2

•
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afneemt en de ingestelde aanzet s. dus beter
~

Voor de metingen, waarvan vf tussen de waarden 0,67 en 8,33
ber

mm/s ligt (het bereik van voedingsreeks A), kan de verhouding

tussen de op de bedieningskast ingestelde aanzet s. en de
~

gemeten waarde voor de aanzet 6, bepaald worden. Deze verhouding

varieert van 1,03··tot 1,13. Zie tabel 14 op p.35.

zien we,dat bij toename van de aanzet,Uitgezonderd meting 52

de verhouding si/s1

wordt benaderd.

Ingesteld op voedingsreeks A funktioneert de aandrijving/besturing

aanmerkelijk minder slecht.

Voor de metingen 33 tim 44 en 53 tim 56 werd overgeschakeld op

handbediening.(Met regelknop 6 kan de aanzetsnelheid geregeld worden.)

De metingen 33 tim 44 werden uitgevoerd met voedingsreeks B:

0,167 - 2,083 mm/s. De aflezing op de bedieningskast van de aanzet-

snelheid vf = vf is bij alle metingen lager dan de gemeten
afl i

aanzetsnelheden v
f1

en v
f2

'

Voor de metingen 33, 37 en 41 valt vf. = v =0,1 mm/s buiten
~ fafl

het bereik van voedingsreeks B.

(Zie tabel 12 op p.8-3 van bijlage 8)

We kunnen nu de verhouding bepalen tus6en de gemeten waarde voor

de aanzet s, en de aanzet sber. De verhouding s1/sber varieert

van 1,08 tot ',18. Zie tabel 15 op p.37.

De metingen 53 tim 56 werden uitgevoerd met voedingsreeks A:

0,67 - 8,33 mm/s. De aflezing op de bedieningskast van de aanzet-

snelheid vf = vf. i8 bij alle metingen lager dan de gemeten
afl ~

aanzetenelheden vf en.f • Voor meting 53 valt vf =vr. =0,48
1 2 afl ~

mm/s buiten het bereik van voedingereeks A.

We kunnen ook nu weer de verhouding bepalen tussen de gemeten

waarde voor de aanzet s, en de aanzet sber. Zie tabel 16 op p.37.

De waarden s1/Sber uit tabel 16 (voedingsreeks A) wijken nauwelijks

af van de waarden voor s1/sber uit tabel 15 (voedingsreeks B).
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nr. s1 s s1/s berber

mm/omw mm/omw

34 0,29 0,25 1,16
.'

35 0,59 0,5 1,18

36 1,15 1,0 1,'5

38 0,11 0,1 ','
39 0,21 0,2 1,05

40 0,43 0,4 1,08

42 0,027 0,025 1,08

43 0,054 0,05 1,08

44 0,11 0,10 1 ,1

handbediening

voedingsreeks B

nr. s1 s s1/s berber

mm/omw mm/omw

54 0,11 0,10 1 ,1

55 0,21 0,198 1,06

56 0,48 0,41 1,17

handbediening

voedingsreeks A

Tabel 16.

i.--

Tabel 15.

Uit de door recorder.2 opgenomen registraties kan niet alleen een

(gemiddelde) waarde voor de aanzetsnelheid v
f2

bepaald worden.

Het is tevens mogelijk om wat meer inzicht in het verloop van de

aanzetsnelheid van de slede te verkrijgen. De variatie van de

aanzetsnelheid rond de waarde v
f

,is een belangrijk gegeven bij

de beoordeling van de kwaliteit ~an de aandrijving.

Indien we de variaties van de aanzetsnelheid bekijken, aan de hand

van de registraties van recorder 2, dan zien we, dat die variaties

bij alle metingen optreden. De aanzetsnelheid van de slede is niet

konstant. Dit in tegenstelling tot de omwentelingsfrekwentie van de

hoofdspil, die tijdens een meting mooi konstant is, op enkele
•

kleine storingen bij enkele metingen nat

De variaties rond de (gemiddelde) waarde van de aanzetsnelheid v
f

'
2zijn bij de voedingsreeks A groter dan bij de voedingsreeks B.

In tabel 17 op p. 38 staat van de relevante metingen vermeld:

- het nummer van de meting,

- de aanzetsnelheid vf in mm/s,

- een benadering voor &e grootte van het interval ~in mY,

waarbinnen d~ uitslag van recorder 2 varieert,
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(voor meting 55 staat dit interval op de registratie

aangegeven; zie bijlage 6, registratie recorder 2)

- de grootte van dit interval uitgedrukt in mm/s: ~

(omrekenfaktor 7,05 mY/ mm/s).

We zien dat vooral bij voedingsreeks A de variaties rond de

(gemi~delde) waarde voor de ~anzetsnelheid v
f2

aanzienlijke

waarden aannemen.

De bewering dat de kwaliteit van de aandrijving/besturing van

de Dr.200 P.M. slecht is, is op grond van voorgaande overwegingen

terecht.

nr. vf ~ f::J.v2
mm/s mY mm/s

2 0,077 0,15 0,02

3 0,24 0,2 0,03

4 0,41 0,4 0,06

6 0,11 0,1 0,014

7 0,34 0,3 0,04

8 0,57 0,4 0,06

9 0,064 0,1 0,01

10 0,15 0,1 0,01

11 0,47 0,4 0,06

13 0,088 0,075 0,01

14 0,23 0,2 0,03

17 0,11 0,2 0,03

18 0,30 0,3 0,04

21 0,15 0,3 0,04

22 0,33 0,3 0,04

25 0,18 0,2 0,03

26 0,46 0,35 0,05

29 0,25 0,3 0,04

nr. vf ~ t::.v2
mm/s mY mm/s

46 0,65 0,9 0,13

47 0,94 1 0,14

48 1,50 1,4 0,20

49 1,99 1,75 0,25

50 2,48 2 0,28

51 3,55 2 0,28

52 4,86 1,75 0,25

34 0,57 0,6 0,09

35 1,13 0,6 0,09

36 2,23 0,6 0,09

38 0,56 0,5 0,07

39 1,'3 0,6 0,09
40 2,23 0,6 0,09
42 0,56 0,5 0,07

43 1,12 0,6 0,09
44 2,23 0,6 0,09

54 1,12 1,4 0,20

55 2,21 1,8 0,26

56 4,93 2,75 0,39

Tabel 17.
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U. &19- to tbIt r14M "-1__ 1M tor....

OTHEIl MlA.SURldNTS Can -aollre ~lC1COmOrltwith a 1I1IIIp1o 1nt~rutinQ
cirellit, or COlI __ ac:co1eraUOft wt1h a IWIIplo clU.....nt1Otlnq c1rCll1t.

TIMltIItATURI LIMITS -SOOf' to +2000f'. -_..._-+
MAGNIT DIlIYI f'roa tithor ODd, Jrom non-maQneUc rod or ahaft. __.- --I

MOUNTING llAy Poo1Uon. CoIltClCl bot_ U. maqn.t and tho 1Do1da of the coUis penIIiM1.b1......Ilnt tbe L.VO)'I:I eo tbat \be
e1octru:al cont.. • of tM IDCIlJI»t _d the 0IlIU COincide when tho JaCI9De\ 1a at .lbe lD1O-poiDt of it. otrok. (beaU-way bot_ tile
moot poIIlU_ aDd tM moot 1»Qat1.,. .:acwo1ono). This tra_ tbat 1M ClOaW of \be IQIIge of cUop1_to 10 at tbe c:oator of tbo
IIOID1NIl~ rca.-. FlDd \be poUlt of co1Dc1deftce by mo_urihQ the d.Iot_ bot_ the .0 of tile coU GIld the -.cf of tbo
1IIG9IIM, UIt1D9 tbo d'_o'_ 91-- iD the cbcin. 00 DOt conf~ the twooado of theOlllU.

CAU.RATION CUIIVI Tbo rec:on&lAQ at thert9bt l.an actual..-G mado witb your tnmod_, with tho DUlllil_t moY1alJ
thrcN9h \be ClOll at II coaot_t ..loc:1ty. Tho ClOatral MctMln of th1a r_diDQ corretIpoad. to the I.VoYD output CW'Ve •••• R.
ccWilrCllUaD-nco 1. _aUable at -mal char...



Bijlage 1:LVsyn TRANSDUC~RS 1-2
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SL.V45 1,20 2,000 0.015 0.&0 1.30 1.40$ 3.1a 0.3'. 0.131 ao 2.38. 0.12$ 1-72NF' 3.5
SL.W.J-N «l 2,000 0.015 0.'0 1.30 1."0$ 3.la 0.3'4 usa 20 1." 0.12~ 1-,72NF' 2.'

~ .tL.Vl 10 2,500 0.005 1.0 1.10 I.U7 ••22 0."4 0..131 • ; a.oo 0.111 l·rtNF ••J
al.VI-N S$ 1,800 0.06& 141 1.ll0 I.ts' 4.~ .0.374 0.1. at a.at 0.135 l-nNF. .I.'
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tLVAI •. 100 11,000 I.' 0.10 2.10 2.l1t2 ... 0.1121 0.200' 1110-' S.25 o.ll' ..4ONC 10
LVAl-N 210 11,000 I.' 0.. 1.10 2.0n '.10 0.123 0.200 100' :UO 0.111 ..4OHC 1.1
"VI . 100 13,_ 1.1 ,1.0 80S I.all ..... 0.123 0.200 no 1.10 Q.117...-.c 11
aL.Vl-N 210 lS,ooo I.' 1.0 2.3 2.S12 '.00 0.1123 0.200 110 2.71 0.117 ..4GNC 10
eLV2 * II'" a.. 2.0 3.' S.312 7.00 0.823 0.200 110 '.$0 00)17...-c 1111."'" '. aD' 1',11IO'1.4 2.0 a.• " ·S.JllI 1.00 0.823 0.* lID 3.15 D.II7 ...-c 14
eLVI 100 a,OCIO a.2 3.0 ••2 ••112 1.00 D.W Q.aor 100 '.25 0.1.7....-e·"
IL.V~ lao .1,_ 3.1 l.D ..a "'12"'00 0.123 0.100 JIIO . "'0. 0.117 """*C 17
aLV' soc as,lllID ••0 4.0 ••• '.417 11.25 0.'28 0.200 J40 ..7$ 0.11' 4-4QNC .22.
LV.... 110 U,OOO ••0.: 4.Q 6.' 5.417 11.2$ 0.'23 0.100 a40 '.00 0.117 4-'ONC U
7I.VS ' HO 11,000 2.1 a.o •.• 4.18' 1.1$ D.'" 0.312 210 1.15 0.2$0 ..4OHC "
7I.V..N 110 11,000 2.' a.D ••• • .•.,. 1.71 0.,.1 0.312 270 5.00 0.250 4-4ONC II
7I.V. IlIO 21,000 3.. ..0 5.$ '$.411-11.25 0.141 0.312'100 1.75 0.2$0 4-tGNC' 4t'
7I.Y4-N 250 21,000 3.4 4.0 5.$ $.437 11.25 0."1 0.112 ,.JOG ,'.00 0.2IO...-.c S4
7I.v-t UCI 11.* 1.8 8.0 1.0 7.18' 11.75 0.74. 0.312 420 1.25 0.250 ...ONC 14_-; ..J~-i. 7I.vt-N 110 11,800 1.11 1.0 1.0 7.1" 1$.1$ D.'.. 0.312 420 1.50 0.2$0 4-4ONC 411

'0" -,...,) ~ 'n.vt 310 17,000 2.1 '.0 11.0 11.117 22.18 D.'... 0.S12 610 11.71' 0.15O..-.c ..
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Bijlage 7. Meetresultaten.

7-1

meting nr. meetbereik aflezing omw. frekw. uitslag recorder 4 gemeten waarde

in omw/s hoofdspil in omw/s in schaaldelen omw. frekw.

" in omw/s

1 3 2 5,7 1,9
2 10 5 4,58 5,1
3 30 15 4,7 15,7
4 30 25 7,74 25,8
5 3 2 5,81 1,94
6 10 5 4,7 5,2
7 30 15 4,71 15,7
8 30 25 7,8 26
9 3 2 5,86 1,95

10 10 5 4,7 5,2
11 30 15 4,71 15,7
12 30 25 7,78 25,9
13 3 2 5,81 1,94
14 10 5 4,7 5,2
15 30 15 4,7 15,7
16 30 25 7,75 25,8
17 3 2 5,83 1,94-
18 10 5 4,74 5,3
19 30 15 4,74 15,8
20 30 25 7,76 25,9
21 3 2 5,7 1,9
22 10 5 4,63 5,1
23 30 1.5 4,6 1.5,3
24 30 • 2.5 7,.59 2.5,3
2.5 3 2 .5,7 1,9
26 10 .5 4,62 5,1
27 30 15 4,61 15,4
28 30 2.5 7,62 2.5,4
29 3 2 5,7 1,9
30 10 .5 4,6 5,1
31 30 1.5 4,63 15,4
32 30 25 7,63 25,4

Tabel 5.



7-2

meting nr. meetbereik aflezing omw. frekw. uitslag recorder 4 gemeten waarde

in omw/s hoofdspil in omw/s in schaaldelen omw. frekw.

in omw/s

33 3 2 5,7 1,9
34 3 -- 5,7 1,92

35 3 2 5,7 1,9
36 3 2- 5,7 1,9

37 10 5 4,64 5,2
38 10 5 4,64 5,2
39 10 5 4,64 5,2
40 10 5 4,67 5,2-
41 30 20 6,18 20,6
42 30 20 6,18 20,6

43 30 20 6,16 20,5
44 30 20 6,19 20,6

45 30 10 3,07 10,2
46 30 10 3,1 10,3
47 30 10 3,1 10,3
48 30 10 3,1 10,3
49 30 10 3,1 10,3
50 30 10 3,11 10,4

51 30 10 3,12 10,4

52 30 10 3,12 10,4

53 30 10 3,08 10,3
54 30 10 3,08 10,3

5.5 30 10 3,08 10,3
,56 30 • 10 3,08 10,3

Tabel 5.
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meting nr. aanzetsnelheid in mm/s t uitslag aanzetsnelheid in ma/s,

bepaald uit registratie recorder 2 in mV bepaald uit registratie

reeorder 1 recorder 2

1 0,032 0,25 0,035
2 0',076 0,54 0,077
3 0,24 1,7 0,24
4 0,41 2,88 0,41

5 0,048 0,34 0,048
6 0,11 0,78 0,11
7 0,34 2,4 0,34
8 0,57 4,0 0,57.'
9 0,066 0,45 0,064

10 0,15 1,06 0,15
11 0,47 3,3 0,47
12 0,79 5,55 0,79
13 0,089 0,62 0,088
14 0,23 1,6 ,0,23
15 0,68 4,8 0,68
16 1,13 7,95 1,13
17 0,12 0,8 0,11
18 0,30 2,08 0,30
19 0,90 6,35 0,90
20 1,50 10,6 1,50
21 0,15 1,05 0,15
22 0,33 2,35 0,33
23 1,03 7,3 1,04
24 1,75 12,5 1,77
25 0,18 1,25 0,18
26 0,46 • 3,22 0,46
27 1,44 10,2 ' 1,45
28 2,42 17,2 2,44
29 0,25 1,75 0,25
30 0,65 4,6 0,65
31 2,03 14,3 2,03
32 2,56 18,0 2,55

Tabel 6.



7-4

meting nr. aanzetsnelheid in JIm/s, uitslag aanzetsnelheid in mm/s,

bepaald uit registratie recorder 2 in mV bepaald uit registratie

recorder 1 recorder 2

33 0,11 0,8 0,11

34 0.56 4,0 0,57

35 1,12 7,95 1,13

36 2,19 15,7 2,23

37 0,11 0,75 0,11

38 0,56 3,95 0,56

39 1,11 7,95 1,13

40 2,21 15,7 2,23
41 0,10 0,72 0,10

42 0,56 3,95 0,56

43
,

1,11 7,9 1,12

44 2,22 15,7 2,23

45 0,41 2,95 0,42

46 0,64 4,55 0,65

47 0,93 6,6 0,94 .

48 1,49 10,6 1,50

49 1,98 14,0 1,99

50 2,45 17,5 2,48

51 3,50 25,0 3,55

52 4,81 34,25 4,86

53 0,53 3,8 0,54

54 1,10 7,9 1,12

55 2,20 15,6 2,21

56 4,93 • 34,75 4,93

Tabel 6.
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meting nr. n v
i1

V
f2

8 1 8 2
in omw/s in mmls in mmls in mm/omw in mm/omw

1 1,9 0,032 0,035 0,017 0,018
2 5,1 0,076 , 0,077 0,015 0,015

"

3 15,7 0,24 0,24 0,015 0,015
4 25,8 0,41 . 0,41 0,016 0,016

5 1,94 0,048 0,048 0,025 0,025
6 5,2 0,11 0,11 0,021 0,021

7 15,7 0,34 0,34 0,022 0,022
8 26 0,57 . 0,57 0,022 0,022
9 1,95 0,066 0,064 0,034 0,033

10 5,2 0,15 0,15 0,029 0,029
11 15,7 0,47 0,47 0,030 0,030
12 25,9 0,79 0,79 0,031 0,031
13 1,94 0,089 0,088 0,046 0,045
14 5,2 0,23 0,23 0,044 0,044
15 15,7 0,68 0,68 0,043 0,043
16 25,8 ~,13 1,13 0,044 0,044
17 1,94 0,12 0,11 0,062 0,057
18 5,3 0,30 0,30 0,057 0,057
19 15,8 0,90 0,90 0,057 0,057
20 25,9 1,50 1,50 0,058 0,058
21 1,9 0,15 0,15 0,079 0,079
22 5,1 0,33 0,33 0,065 0,065
23 15,3 1,03 1,04 0,067 0,068
24 25,3 1,75 1,77 0,069 0,070
25 1,9 0,18 0,18 0,095 0,095
26 5,1 0,46 0,46 0,090 0,090•
27 15,4 1,44 1,45 0,094 0,094
28 25,4 2,42 ,2,44 0,095 0,096
29 1,9 0,25 0,25 0,13 0,13
30 5,1 0,65 0,65 0,13 0,13
31 15,4 2,03 2,03 0,13 0,13
32 25,4 2,56 2,55 0,10 0,10

Tabel 7.
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meting nr. n vr v
r2 s1 s2

1
in omw/s in mm/s in mm/s in mm/omw in mm/omw

33 1,9 0,11 0,11 0,058 0,058

34 1,9 0,56 0,57 0,29 0,30

35 1,9 1,12 1,13 0,59 0,59

36 1,9 2,19 2,23 1,15 1,17

37 5,2 0,11 0,11 0,021 0,021

38 5,2 0,56 0,56 0,11 0,11

39 5,2 1,11 1,13 0,21 0,22

40 5,2 2,21 2,23 0,43 0,43
41 20,6 0,10 0, 10~ 0,005 0,005

42 20,6 0,56 0,56 0,027 0,027

43 20,5 1,11 , 1,12 0,054 0,055

44 20,6 2,22 2,23 0,11 0,11

45 10,2 0,41 0,42 0,040 0,041

46 10,3 0,64 0,65 0,062 0,063

47 10,3 0,93 0,94 0,090 0,091

48 10,3 1,49 1,50 0,14 0,15

49 10,3 1,98 1,99 0,19 0,19

50 10,4 2,45 2,48 0,24 0,24

51 10,4 3,50 3,55 0,34 0,34

52 10,4 4,81 4,86 0,46 0,47

53 10,3 0,53 0,54 0,051 0,052

54 10,3 1,10 1,12 0,11 0,11

55 10,3 2,20 2,21 0,21 0,21

56 10,3 4_93 4,93 0,48 0,48

Tabel 7.



Tabel 9. 7-7

meting nr. 51 52 inge5telde aanzet

in mm/omw in mm/omw in mm/omw

1 0,017 0,018 0,05
2 0,015 0,015 0,05

3 0,015 0,015 0,05
4 0,016 0,016 0,05

5 0,025 0,025 0,07
6 0,021 0,021 0,07.'

7 0,022 0,022 0,07
8 0,022 0,022 0,07

9 0,034 0,033 0,1

10 0,029 0,029 0,1
11 0,030 0,030 0,1
12 0,031 0,031 0,1

13 0,046 0,045 0,15
14 0,044 0,044 0,15

15 0,043 0,043 0,15
16 0,044 0,044 0,1"
17 0,062 0,057 0,20

18 0,057 0,057 0,20

19 0,057 0,057 0,20

20 0,058 0,058 0,20
21 0,079 0,079 0,25
22 0,065 0,065 0,25

23 0,067 0,068 0,25
24 0,069 0,070 0,25

25 0,095 0,095 0,35
26 0,090 0,090 0,35

27 0,094 0,094 0,35
28 0,095 0,096 0,35
29 0,13 0,13 0,50

30 0,13 0,13 0,50•
31 0,13 0,13 0,50

32 0,10 0,10 0,50

45 0,040 0,041 0,05
46 0,062 0,063 0,07
4'7 0,090 0,091 0,10

48 0,14 0,15 0,15

49 0,19 0,19 0,20

50 0,24 0,24 0,25

51 0,34 0,34 0,35

52 0,46 0,47 0,,,0



7-8

meting nr. 8 1 8 2 uit instellingen (V r en n)

in mm/omw in mm/omw bepaalde aanzet in mm/omw

33 0,058 0,058 0,05

34 0,29 0,30 0,25

35 0,59 0,59 0,5

36 1,15 1,17 1,0

37 0,021 .. 0,021 0,02

38 0,11 0,11 0,1

39 0,21 0,22 0,2

40 0,43 0,43 0,4

41 0,005 0,005 0,005

42
~

0,027 0,027 0,025

43 0,054 0,055 0,05

44 0,11 0,11 0,1

53 0,051 0,052 0,048

54 0,11 0,11 0,10

55 0,21 0,21 0,198

56 0,48 0,48 0,41

Tabel 10.



8-1

Bijlage 8. Totaal overzicht meetresultaten.

nr. 5. n. Vf V n Vf Vf 51 52J. J. ber fail 1 2
mm/omw omw/5 mm/is mm/s omw/5 mm/s mm/s mm/omw mm/omw

1 0,05 2 0,10 0,02 . 1,9 0,032 0,035 0,017 0,018

2 0,05 5 0,25 0,06 5,1 0,076 0,077 0,015 0,015

3 0,05 15 0,75 0,19 15,7 0,24 0,24 0,015 0,015

4 0,05 25 1,25 0,34 25,8 0,41 0,41 0,016 0,016

5 0,07 2 0,14 0,035 1,94 0,048 0,048 0,025 0,025

6 0,07 5 0,35 0,09 5,2 0,11 0,11 0,021 0,021

7 0,07 15 1,05 0,28 15,7 0,34 0,34 0,022 0,022

8 0,07 25 1,75 0,47 26 0,57 0,57 0,022 0,022

9 0,10 2 0,20 0,05 1,95 0,066 0,064 0,034 0,033

10 0,10 5 0,50 0,12 5,2 0,15 0,15 0,029 0,029

11 0,10 15 1,50 0,39 15,7 0,47 0,47 0,030 0,030

12 -0,10 25 2,50 0,69 25,9 0,79 0,79 0,031 0,031

13 0,15 2 0,30 0,08 1,94 0,089 0,088 0,046 0,045

14 0,15 5 0,75 0,20 5,2 0,23 0,23 0,044 0,044

15 0,15 15 2,25 0,60 1'5,7 0,68 0,68 0,043 0,043

16 0,15 25 3,75 1,0 25,8 1,13 1,13 0,044 0,044

17 0,20 2 0,40 0,1 1,94 0,12 0,11 0,062 0,057
•

18 0,20 5 1,0 0,24 5,3 0,30 0,30 0,057 0,057

19 0,20 15 3,0 0,795 15,8 0,90 0,90 0,057 0,057

20 0,20 25 5,0 1,33 25,9 1,50 1,50 0,058 0,058

Tabel 11.



8-2

nr. 8. n. V
f

V n V
f

V
f S1 S2:L 1- ber fan 1 2

mm/omw omw/s mm/s mm/s omw/s mm/s mm/s mm/omw mm/omw

21 0,25 2 0,50 0,075 1,9 0,15 0,15 0,079 0,079

22 0,25 5 1,25 0,21 5,1 0,33 0,33 0,065 0,065

23 0,25 15 3,75 0,92 15,3 1,03 1,04 0,067 0,068

24 0,25 25 6,25 1,55 25,3 1,75 1,77 0,069 0,070

25 0,35 2 0,70 0,15 1,9 0,18 0,18 0,095 0,095

26 0,35 5 1,75 0,405 5,1 0,..46 0,46 0,090 0,090

27 0,35 15 5,25 1,3 15,4 1,44 1,45 0,094 0,094

28 0,35 25 8,75 2,225 25,4 2,42 2,44 0,095 0,096

29 0,50 2 1,0 0,21 1,9 0,25 0,25 0,13 0,13

30 0,50 5 2,50 0,56 7,1 0,65 0,65 0,13 0,13

31 0,50 15 7,50 1,83 15,4 2,03 2,03 0,13 0,13

32 0,50 25
1

12 ,50 2,35 25,4 2,56 2,55 0,10 0,10 .
,

I

45 0,05 10 0,5 0,37 10,2 0,41 0,42 0,040 0,041

46 0,07 10 0,7 0,57 10,3 0,64 0,65 0,062 0,063

47 0,10 10 1,0 0,84 10,3 0,93 0,94 0,090 0,091

48 0,15 10 1,5 1,33 10,3 1,49 1,50 0,14 0,15

49 0,20 10 2,0 1,77 10,3 1,98 1,99 0,19 0,19

50 0,25 10 2,5 2,22 10,4 2,45 2,48 0,24 0,24.
51 0,35 10 3,5 2,9 10,4 3,50 "3,55 0,34 0,34

52 0,50 10 5,0 4,29 10,4 . 4,81 4,86 0,46 0,47

Tabel 11.



8-3

nr. vf. n. 5 n V
f

V
f 51 521 ber

1 1 2
mmls omw/s mm/omw omw/s mm/s mm/s mm/omw mm/omw

33 0,1 2 0,05 1,9 0,11 0,11 0,058 0,058

34 0,5 2 0,25 1,9 0,56 0,.57 0,29 0,30

35 1,0 2 0,5 1,9 1,12 1,13 0,.59 0,.59

36 2,0 2 1,0 1,9 2,19 2,23 1,15 1,17

37 0,1 5 0,02 5,2 0,11 0,11 0,021 0,021

38 0,5 5 0,1 5,2 0,56 0:56 0,11 0,11

39 1,0 5 0,2 5,2 1 ,11 1,13 0,21 0,22

40 2,0 5 0,4 5,2 2,21 2,23 0,43 0,43

41 0,1 20 0,005 20,6 0,10 0,10 0,005 0,005

42 0,5 20 0,025 20,6 0,56 0,.56 0,027 0,027

43 1,0 20 0,05 20,5 1,11 1,12 0,054 0,055

44 2,0 20 0,10 20,6 2,22 2,23 0,11 0,11

53 0,48 10 0,048 10,3 0,53 0,54 0,051 0,052

54 1,0 10 0,10 10,3 1,10 1,12 0,11 0,11

55 1,98 10 0,198 10,3 2,20 2,21 0,21 0,21

56 4,1 10 0,41 10,3 4,93 4,93 0,48 0,48

Tabel 12.
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