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I N LEI DIN G. 

"Das Hauptmittel gegen Irrtuill und Unwissenheit aller Art ist, 

eich nicht mit dem' zu begniigen, was hergebracht, angewohnt 

und anerkannt ist. 'I 

eUit een voorwoord). 

In dit rapport hebben wij getracht te komen tot eeR duidelijke 

formulering van onze denkbeelden met betreKking tot een bijzon

der onderwerp uit de werkplaatstechniek. 

8inds detweede wereldeorlog is er een enorme streom van publi

katies over dit onderwerp uitgegeven. Lang niet in aIle geval

len kunnen wij enthousiast zijn over de daar geponeerde ideeen. 

Het zij echter verre van ons,kritiek te leveren daAr waar we 

zelf te kort schieten. 

Aanvankelijk hebben wij getracht ooze denkbeelden in te passen 

in bestaande theorieen. Het karakter van de publikaties en de 

wijze, waarop bet probleem werd behandeld, boden daar de gele

genheid niet toe. 

In de laatste fase is dan ook ons streven geweast de belangrijk

ate theorieen in een niet-gelineariaeerde vorm, uitgebreid met 

onze denkbeelden, te verwerken met behulp van analoge rekentech

nieken. 

~n Appendix VI treft men de eindstudie-opdracht aan. 

In geen enkel opzicht pretenderen wij geslaagd te zijn een alles

omvattend antwoord gegeven te hebben op de daar gestelde vragen. 

Wat het eerate deel van de opdracht betreft:wij'menen aangege

ven te habben, dat de mogelijkheid om deideeen (nietde geli

naariseerde theorieen) van Tlusty-Felacek en Tobias-Fishwick te 

koppelen. aanwezig is. Metbehulp van analoge rakentechnieken is 

de wijze beschreven. waarop dit kan geschieden. 

In deze technieken ligt tevens het antwoord op de problematiek 

uit het tweede deel van de opdracht verscholen. 
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Voor dit antwoord met een zekere graad van nauwkeurigheid 

zal kunnen worden gegeven, is het nodig meer kennis te ver

gar en met betrekking tot de dynamische beitelkrachtrelaties. 

De uitwerking van de theorieen, het vergaren van gegeveus, 

alles is opgebouwd rond de baar-konatruktie op de SCHIESS

Karoesselbank. 

Op de volgende pagine treft men de systeemfiguur, fig. 1, 

aan t waarnaar dikwijla zal worden verweZen. V~~r een gede

tailleerde tekening wordt verwezen naar tekening nr. WT 1021-0. 

Zoveel mogelijk is getracht door het gehele rapport dezelfde 

notatie te handhaven. Tijdsomstandigheden zijn er de oorzaak 

van dat t naast de hoofdstukken, iedere appendix, behalve ap

pendix V, zijn eigen notatie bezit. Deze is tar plaatse aan

gegaven. 

jW1i 1962 

j.h. leemreis 
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A.1 

H 0 0 F D STU K A 

RET KRACRTENSPEL OP EEN BEITEL MET ENKELE GRADEN VAN VRIJHEID 

Gegeven een beitel (orthogonaal verspanend) met drie graden van vrijheid. 

analyseren we in dit hoofdstuk de invloeden welke de verplaatsingen 

alamede de verplaatsingsanelheden op de beitelkracht kunnen hebben. 

Het apijt ans dat het niet mogelijk is, zonder inkompleet te zijn, op 

een enkele plaats in herhaling te vallen met gezichtspunten die algemeen 

bekend mogen worden verondersteld. 

A.1 Translatie in de x-richting 

x o t---.,.------__ -

___ un J~ ___ n ___ _ 

Figuur A.1.1 

Blijkbaar bewerkt een translatie + x: 

A.1.1 T.o.v. de beitelgeometrie: geen verandering. 

A.1.2 T.o.v. verspaningsvariabelen: verandering der effektieve 

snijsnelheid: 
• 

vef! = v + x • 



A.2 

A.1., T.o.v. de aanzet- en hoofdsnij-kracht: 

• 
en 

In de literatuur lopen de meningen betreffende de afhankelijkheid 

van P-v uiteen. Terecht wordt opgemerkt dat in tegenstelling tot 

de statische karakteristiek P-v, de karakteriatiek P-veff een 

dznamische is die aanmerkelijk kan verschillen van de statische. 

In verband met de programme ring der analoge rekenmachine bestuderen 

we het gedrag van de hoofdsnij-kracht nader. 

Daartoe denken we ons Pv opgebouwd uit 

waarin PV,1 afkomstig is van de druk uitgeoefend op het spaanvlak 

door de spaan en PV,2 de wrijvingskracht op het vrijloopvlak is. 

PV,1 lijkt in een groot snelheidsgebied (tot veff = 0) essentieel 

snelheid~afhankelijk. 

Schrijven we voor Pv,2 

dan kan de snelheids~fhankelijkheid in PV,2 het gevolg zijn van 

het gedrag van ~ = ~(veff). Met name in de bUurt van veff = 0, 

is in het algemeen ~ groter dan bij hogere snelheden. 

Onder deze omstandigheden kan "slip-stick" ontstaan. 

We geven een sterk vereenvoudigde beschrijving van dit systeem, 

veronderstellend dat geen demping aanwezig is. In de x-richting 

is ~en veer aanwezig. 



x 

------_11-_,;;;;::::,,"'-1 _____ - - - - - - - -

Fisu;ur A.1.2 

De differentiaalvergelijking luidt: 
•• 

m x + Py + k X = o. 

Na invoering van de nieuwe variabelen 

• 
x 

v = 
(j) 

en 

waarin (j) de eigenfrekwentie van het systeem iS t kan de D.V. worden 

geschreven als: , 

v 

en dus 

dv 

dx 

dv 

dx 

:= 

Py - k- x 
I 

v 

We ~ehandelen dit systeem in het fasevlak v-x volgens de methode 

van Lienard. De kurve van Lienard wordt weergegeven door 

L: x = 

Deze konstrueren we in het v-x-vlak. 

Daartoe: 

a) , x1 = -

Duidelijk is uit figuur A.1.2dat 



b) 

Py 1 > 0 voor 
t 

P 
Y,1 

= 0 voor 

Py 2 
x%.= - ....:...l.!::. 

k 

flier geldt: 

PV,2 > 0 voor 

PV,2 < 0 voor 

• 

v , 
0 

v , 
0 

v t 
0 

v , 
0 

> - X 

• 
~ - x 

• -
> - x 

< - x 

(v > - v ) 
o 

(v > - v ) 
o 

A.4 

Ala vo ' :: - i (geen relatieve beweging) wordt PV,2 (rustwrijving) 

grater verondersteld (met inachtname van het teken) dan in het 

geval relatieve beweging aanwezig is. 

Om deze kurven ~~ schetsen is het voorts noodzakelijk Pv te kennen 

ala funktie van i. We nemen aan dat de som van PY,1 en PV,2' Pv 
onafhankeliJk is van de snijsnelheid. 

In de navolgende afbeeldingen van het fase-vlak wordt onderscheid 

gema8.kt tussen twee gevallen:' 

a) PV,1 + PV,2 is in het geval v > - Vo kleiner dan PY,2 

(rustwrijving) behO~ende bij v = - v en o 

behorende bij v =-v • 
o 

P , 
, (Dit is gedaan omdat de verhouding p

V
•

1 mo~ilijk is af te schatten) 
Y,2 



r 
I 

v 

I , 

v 

--~r-----~~--~~--------~-x ----~~----+_--~~------------~i 

A 

a) b) 

Figuur A.1.3 

Welke van deze figuren van toepassing is, zal onder meer afhangen 
de 

van de invloed welkeVvrijloopvlakslijtage uitoefent op de verhouding 

der krachten~PV,1 en PV,2. 

Aan de figuren zien we: 
• 

1) Dat in het geval ook een dempingsteRUlC x aanwezig is~(de 

Lienard kurve wordt in dat geval voorgesteld door 
"I 

x = - de bewaging in geval b) "zeker uitdempt 

tot de evenwichtaatand, overeenkomende met het punt 0, is 

bereikt. 

-2) In geval a) hangt het af van de grootte van de dempingskonstante 

c of hetrechte atuk A-A niet meer wordt bereikt. (Zolang dit 

weI het geval is blijft een grenskringloop ontstaan.) 
-.. 

In aIle ~vallen wordt de grenstoestand gegeven door v = 
(v ' = - x). o 

- v o 



A.2 

p 

A .. 6 

4) 
Pv 2 

Ook in het geval ~ voor v < - Yo een andere waarde heeft 

blijtt de grenstoestand dezelfde. 

In beide figuren is vporta (gestreept) de Lienard kurve getekend, 

overeenkomend met een vallende snijkracht-anijsnelheid-karakteristiek 

Eenyoudig is na te gaan dat (zoals reeds door meerdere auteurs is 

opgemerkt) in dit geval, oak in het geval demping aanwezig iS t een 

grenskringloop kan ontstaan. 

Konklucierende 

1) Ook in het geyal de P-v karakteristiek recht is, kan, overeen

komstig de aituatie in figuur A.1.3 a) een zelf-geexciteerde 

trilling ontstaan. Ben zekere hoeveelheid demping mag hierbij 

aanwezig zijn. 

De grenatoestand wordt bepaald door de voorwaarde v = - v • o 

Vol1edigheidshalve merken we nog op dat men wat betreft oppervlakte 

kwaliteit tegen een beweging ala hier beschreven natuurlijk weinig 

b.zwaarl~? 
Tranelatie in de Y-richting 

y 

Py .... -----~ o~--------------- X 

s 

v .--.----------
Figuur A.2.1 

Blijkbaar bewerkt een tranelatie + y: 
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A.2.1 T.o.Y. beitelgeometrie: 

de etfectieve spaan- en Trijloophoek veranderen. 

,.,..;;;-..IL------------t ... V 

Noemen we de snelheid Tan de beitel in de + y-richting r dan 

bedraagt de verandering in de effektieve spaanhoek 

r 
ay = - arctan v .. 

De verandering in de etfektieve vrijloophoek is natuurlijk even 

groot, zij het tegengesteld van teken. 

A.2.2 T.o.v. verspaningsvariabelen: 

1. momentane verandering in de voeding: 

2. 

s = s - y o 

momentane verandering in de voedingssDelheid 
• 

r = r - y o 

r : o 

A.2., T.o.v. de aanzet- en hoofdsnijkracht: 

(o.g.v. A.2.1 en A.2.}) 

1. Het is bekend uit "statische lt proeven dat verandering van de 

spaanhoek effekt heeft op de grootte (en richting?) van de 

snijkracht P. 

In het "statische" geval is het eflek!: van de voedingssnelheid 

op de grootte van de effektieve spaanhoek zo gering dat hier 

f8en rekening mee behoeft te worden gehouden. (ro « v). 

yJmax echter kan in bepaalde gevallen (zoals we later zullen 

ai.D) van de orde van grootte van de snijsnelheid worden; .. 
het eftekt is dan niet meer te verwaarlozen. Omdat Y~.ax » ro 

is mogen we ook schrijven: 



• 
Ily = - arctan 1... 

v 

A.8 

2. De verandering in de vrijloophoek is even groot met tegengesteld 

teken. De gevolgen van deze verandering echter zijn principieel 

verschillendvan die der spaanhoekverandering. 

In eerate benadering kan men nl. stellen dat 

P = fey) 

een oneven funktie is. D.w.z. poaitieve en negatieve spaanhoek

veranderingen uiten zich op dezelfde doch tegengestelde wijze. 

(binnen een bepaald gebied) 

Dit is ~ het geval met de funktie die de invloed van de vrij

loophoek op de beitelkracht beschrijft. 

Wij menen dat, vanaf een bepaalde grens, een verkleining van de 

vrijloaphoek een veel geprononceerder effekt zal hebben op de 

grootte van de beitelkracht dan een vergroting er van. 

In eerate instantie lijkt het ons daarom niet geoorloofd het 

verband P = f (vrijloophoek) te lineariseren, te meer daar, zoal 

nog zal blijken, in aktuele gevallen de waarde van de effektieve 

vrijloophoek belangrijk van die van de vrijloophoek kan ver

schillen. 

Op grand van hetgeen gezegd is onder voorgaande punten 1 en 2 

besluiten we dus, dat bij het beechouwen van de funktie .. 
P = fey) 

de effekten die het gevolg zijn van apaan- en vrijloop-hoek 

veranderingen separaat moe ten worden behandeld in theoretische 

beschouwingen. In het algemeen mag geen oneven funktie verwacht 

worden: in eventueel nog uit te voeren experiment en zal de 

funktie be9tudeerd moe ten worden zowel bij positieve ale 

negatieve i. (en verschillende enijs~elheden v!) 

3. Een belangrijke invloed ap de grootte van de beitelkracht heeft, 

zoals bekend, de voeding. 

De mamentane aanzet bedraagt: 

e =so - y-

en verandert due kontinu. 



L 
I 

In de be1angrijkste publikaties op dit gabied (Tlusty en Tobias) 

_ordt uitgegaan van een line air verband (in een eng gebied 

uiteraard) tU8sen beitelkracht en momentane enedediepte: 

Tot op zekere hoogte is dit natuurlijk geoorloofd. OQk dat C 

wordt ontnomen aan de gegevens van "statische" proeven is·

bij gebrek aan beter - een juiste stap. 

Het bezwaar dat wij tegen deze handelwijze hebben is dat op deze 

manier een verandering in richting van de totale beite1kracht 

wordt uitgesloten. terwijl - eveneens uit "etatische" proeven -

bekend is dat de funkties 

en 

waaraan C wordt ontleend t een verschillend verloop hebben. 

Tens10tte kan bij het beechouwen van P ::: fey) niet Toorbijgegaan 

wQrden aan het - wat wij souden willen noemen - DOI-effekt: 

t.w. de na-ijling die bestaat tueeen de momentane beitelkracht 

en de~nedediepte: 

P ( t J ::: f[ ;: (t - 1: )] • 

Doi (1) heeft aangetoond dat dit geldt sowel in het geval van 

een stabie1ebeitel met gedwongen varierende aanzet als in het 

geva1 van een trilleada beitel met een gemiddeld konstante 

aanzet. 

Ret zal het doe1 van toekomstige research moeten zijn, na te gaan 

of de energie die via deze l'bronll kan Trijkomen van dezelfde orde 

of aanmerkelijk verschillend ievan die vrijkomend uit andere 

brennen. 

Konkluderende 

Bij beiteltrillingen met kleine amplituden lijkt linearisering 

Tan het verband P ::: P(y) toegeataan. 

Zijn de frekwentiee en dus ook de maximumsnelheden in de 7-

richting daarbij groot dan gaan de effektieve spaan- en vrijloop

hoek een belangrijke rol spelen. net is zaak dit gedrag bij 

hoge anelheden te bestuderen. 

~ 
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Pv 

A.10 

Rota tie in de + 1£ -richting 

y , 
\ \ 

p. \ \ 

\ 
\ 
\ 

\ x 

\ 
\ 

\ 

\ 

~{'_':~ [5,- __ 
" 4. ,." " .. 

Figuur A·2- 1 

-w. merken op dat er een koppeling bestaat tUBsen 1£. x en y. 

Een rotatie +1£ bewerkt ook (behalve de reele vergroting der spaanhoek: 

'een Yerandering der beitelpuntcoordinaten: 

x = a sin 1£ ~ alP 

.(f}2 1 J 
y :: a (1 - cos 1£)' :: a (1 - 1 + '2 - ... ) ~ '2 a'; 

• · x :: alP 
• - · y = aq> 

} 
AI deze elementen voegen we bij de reeds gevonden waarden. Waar du~ 

• • 
eprake is ...an i wordt verondersteld te staan i + a. t etc. 

A.4 De algemene bew.sins van de beitelpunt 

Op grond yan A.1, 2 en 3 veroorzaken veranderingen in x, 7 en q> een 

Yerandering van de grootheden die de beitelkracht bepalen. 

Dese grootheden zijn: 
• 

in v: v + (i' + a c; ) = v + IJ.v 

in - 1 2 s: II - (1 + 2' aq> ) ::::: So + IJ.s 
0 

• 
in r: r - (y + al£.<p) = r + IJ.r 



A.11 

• 
• 

in y: y + (q> - arctan 1- + a ~. ~) = y + l1y T 

. 
in 0 : 6 - (q> - arctan l ... a !£ • 9') = I) ... 60 T 

in b: ltonstant. 

We zien: waar K, y en q> onafhankelijk zijn is dit blijkbaarniet het 

geTal met deze grootheden. 

Teneinde tot een mathematische behandeling te komen geTen we het 

werkpunt aan d.m.v. de Telttor 

a = T, so' r, y, 0 t b. 

De variatie d.m.v. de Tektor 

!!. = I1T, AS, Ar, l1y t 60, O. 

Willen we de Taylor-ontwikkeling opschrijTen voor P = pC! + !!.) dan 

zijn er drie moeilijkbeden: 

1} Waarheen P te differentieren ? 

Zeals bOTen reeds opgemerkt zijn de komponenten van de vektor 

!!. afhanke li j k. ' 

2) Als de variaties groot ziJn moeten veel hogere termen meegenomen 

worden. En. zoals reeds eerder opgemerkt, kunnen de variaties 

in de snelheden zeer groot worden .t.g.T. het frekwentie-afbankelijke 

gedrag van de maximum-snelheden. 

3) net Diet dltferentieerbare gedrag dat wij meenden te bespeuren 

in het Terband beitelkracht-vrijloophoek 
• 

(verband houdend met 

de verhouding l). 
T 

De eerste moeilijkbeid kan eenvoudig omzeild worden door voorlopig 

q> en ~ te Terwaarlozen. (In het geval Tan de baarkonstruktie, die 

wij be schouwen , is dit wel te reehtTaardigen. Niet echter in het 

g~val van de konstruktiezoals die is afgebeeld in figuur 11.2.1 

in appendix II.) 



A.12 

De andere moeilijkheden leiden tot niet-lineaire differentiaal

vergelijkingen. Waarbij nog komt het belangrijke feit dat de 

bijbehorende koefficienten (afgeleiden) ontleend moeten worden aan 

dlnamische karakteristieken. 

N.B. Wij realiseren ons dat theoretiseren zoals bier is bedreven 

moeilijk tot tastbare resultaten kan leiden. (Zeker als men 

ook nog JIlet belangrijke effekten als Yrijloopvlak-slijtage. . . 
materiaalsoorten, etc. rekening wi1 houden.) 

!an de genoemde fenomenen voorbijgaan leek ons anderzijds • 
niet juist omdat - met name de invloed van de term y - een 

belangrijke invloed uitoefent op de dynamische stabiliteit 

(d&mpingsterm in de D.V.) • 

.. 



HOOFDSTUK B 

REPRODUKTIE - STABILITEIT 

(prinzip,der'fortschreitend erzwungenen Schwingung - Tlusty, 

Spandickenvariations-Effekt - Tobias). 

Naast zelf-geexciteerde trillingen kunnen gedwongen trillingen 

van de beitel optreden. Immers, een beitel, snijdende in een ge

golfde oppervlakte. ondervindt van buitenat een varierende kracht 

(afhankelijk van de momentane aanzet). Ook ala de beitel dynamisch 

zeer stijf wordt gemaakt, is deze kracht aanwezig. Ale de demping 

groot is. zal de invloed van deze kracht op de beweging van de 

beitel klein zijn. 

Is bet beitel-slsteem dynamisch zodanig gedimensioneerd dat geen 

zelf-geexciteerde trillingen kunnen optreden, dan hebben we blijk

baar alleen nog gedwongen trillingen te vrezen, die in dit geval 

kunnen optreden, nadat de beitel door een bepaalde oorzaak - inho

mogeniteit in het materiaal, stori~g van buitenat - in 8en vrije 

gedempte trilling is gezet. In het algeme~n immers overlappen de 

opvolgende sneden elkaar en zal dit stuk van het (gegolfde) opper

vlak de beitelpunt passeren, nadat de omwentelingstijd van het 

werkstuk is verstreken. In dit geval is demp~g noodzakelijk om 

opslingering van de trilling (welke uiteraard in de eigenfrekwen

tie van het beitel-slsteem is ontstaan r) te voorkomen • 

... 
Hiermede komen wij tot de (triviale) konklusie dat, als we zorgen 

dat geen zelf-geexciteerde trillingen kunnen ontstaan en daarnaast 

de demping voldoende groot is, ook de gedwongen trillingen zullen 

uitstervan. Wij noemen dit het primaire stabiliteitskriterium. 



B.1. Uit de literatuur. 

Treedt gedurende de eerste snede van de beitel een (bijvoor

beeld zelf-geexciteerde) trilling OPt dan zal bij overlappen

de sneden de beitel gedurende de volgende snede een gegolfde 

op~ervlakte bewerken. Afhankelijk van de verhouding tassen de 

frekwentie, ~aarin de beitel trilt, en de omwentelingstijd, 

van het werkstuk zal er bij de aanvang van de volgende snede 

een faseverschuiving bestaan tussen de reeds gevormde opper

vlaktekontoer en de baan die de beitelpunt op dat moment be

echrijft. 

Vele auteurs grijpen deze faseverschuiving aan om met behulp 

daarvan stabiliteits-kriteria te zoeken. 

Wij achten deze handelwijze ongeoorloofd om twee redenen: 

1. Ook in het geval dat de beitel ~ alleen in de y-richting 

trilt, wordt zonder uitzondering door alle auteurs gebruik 

gemaakt van de volgende formule die de momentane varia tie 

6s in de aanzet So zou moaten voorstellen: 

As = -[y(t) -y(t-T)] 

(T = omwentelingstijd werkstuk). 

Dat deze handelwijze ongeoorlootd is, menen wij te hebben 

aangetoond in de appendices I en II, waar respektievelijk 

de vergelijk1ng van de oppervlaktekontoer en de daaruit 

volgende vergelijking voar 6s zijn berekend. 

Weliswaar is dit geschied voor een harmonisch langs een 

rechte bewegende beitelpunt en niet voor het beter met de 

werkelijkheid overeenkomende geval van een ellips als baan

kurTe. In die geTallen echter, waar de verhouding van lange 

en korte as van de ellips groot is, is dit een goede benade

ring. 

B.2 

2. Men mag niet van de veronderstelling uitgaan dat het bewerkte 

materiaal een stof is, waarvan de eigenschappen in de opper

vlaktelaag geen veranderingen zouden ondergaan ten gevolge . 

van het dynamisch kontakt met de beitel. Zo komt het ons voor 

ala zouden optredende veratevigingen groter zijn op die plaat

sen, waar de beitel het materiaal binnendringt dan waar de bei

tel 6it het werkstuk treedt. 



Voorts valt ook niet te verwachten dat het materiaal van 

het werkstuk homogeen is. Optredende verschillen in eigen

schappen (!lein hartes Korn") zullen storingen kunnen ver

oorzaken in het momentane trillingspatroon van de beitel, 

waardoor de mathematische formulering ale boven zijn waar

de verliest. 

Wij menen dat men van deze moeilijkheden geen hinder onder

vindt bij het aanleggen van het primaire stabiliteitskriterium; 

vermeld aan het begin van dit hoofdstuk. Immere, daar wordt ge

eneden in een gladde oppervlakte, waarvan mag worden aangeno

men dat de veranderingen in eigenachappen, teweeggebracht door 

de vorige bewerking, het krachtaverloop op de beitel voortdu

rend op dezelfde wijze zullen belnvloeden. 

B.2. Reproduktie in de Eraktijk. 

Door enkele proeven uit te voeren op de SCHIESS-Karoesselbank 

'hebben wij getracht enig beeld te verkrijgen van de beitelbewe

ging, zoals die zich afspeelt gedurende de eerate en volgende 

eneden. ------
De omstandigheden: 

¢ = 198 mill I v:: 28 m/min (~470 mm/sec) 
n:: 45 o.p.m. 

so:: 0,09 mm/omw 

b = 2 mill 

in de figuren B.1 tim B.12 (bijlage I) zijn uitgezet de bewe

gingen x en 7 tegen de tijd t· (de schaalwaard~n vindt men in 

figuur B.1; deze zijn berekend op grond van de gegevens uit ap

pendix IV, IV.4.2). 

De afstanden tussen de vertikaal gestreepte rode lijnen geven 

de omwentelingstijd van het werkstuk, T = 1,p sec, aan. 

Bij het bestuderen van de figuren dient men zich te realiseren 

dat, alhoewel aangegeven als de oorsprong van het x-t en y-t 

stelsel, het intreetijdstipvan de beitel moeilijk nauwkeurig 

is te bepalen. Bij herhaalde experimenten verdient het aanbeve-

B ;;, ./ 

. ling dit tijdstip bijvoorbeeld lange elektrische weg vast te leg

gen. 



\ 
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B.4 

Wij geven .en oy.rzicht yan de figuren: 

Fig. a 1e omwenteling 2e omwenteling "modulatien 
opaerkingen verschijnsel 

B.1 0 0 opslingering ~gni~i ja (nieuwe 'b~ ~ 
te Teranderin o~~ig l! .. ~:I.<l 

:) 

B.l .150 opslingering geen signifikap) .;ia 
te verandering 

300 
1,; 

B.3 opslingering geen signitikan- ja 
te verandering 

B.4 450 opalingering geensignifikan- \ ja late start 
te Terandering 

B.5 60 0 opalingering Toortgaande op- ja late start 
slingering, 
daarna geen si~ 
nifikante Teran-
dering 

B.6 75° opslingering ja . (nieuwe beitel), 
1late start, Banyan-
~elijk o~reg.lmatig 
.t>eeld 

B.7 90° 
tim tim 

~ 

1650 B.12 

Tluat7 atelt in zijn bekend. publikatie (2) dat er Toor~ een syeteem als 

het onderhavige bij iedere hoek ex .en grenswaarde voor de snedediepte be

staat •. welke daardoor gedefinieerd is, dat voor b < b g geen zelf-geexci

tee~de trilling optreedt. Voor b > bg wordt de beweging instabiel. In 

hoofdstuk D zullen we aantonen dat het jUister is om te zaggen dat yoor 

b.> b.,· athankelijk van de grootte van b, grenskringlopen (limit cycles) 

van Terschillende grootte zullen ontstaan. Dit blijkt ook duidelijk uit 

- d~ figuren: ze zijn allen met dezeltde b opgenomen en alle trillingen , 

worden op den duur stabiel in die zin, dat de amplituden niet mear toene-' 

men. 



B.5 

lJ

volgens Tlusty zouden we dan juist op de grenswaarde Tan b = b g 
moeten zitten. Dit is natuurlijk niet ZOj Tlusty's beweringen 

moeten dan ook worden gezien in het licht Tan de door hem door

gevoerde linearisaties en de daardoor verkregen mathematische 

voorstelling Tan zaken. 

Een vergelijking tussen de door ons opgenomen bewegingen van de 

beiteapunt en de uitkomsten Tan Tlusty's theorie wordt nog moei-

·llijker, doordat de resonantiekarakteristieken van ons baar-systeem 

niet bekend zijn, waardoor de waarden van hg = bg(a) TOOI' ons 

systeem niet kunnen worden berekend. 

Een poging hiertoe lijkt ons echter mogelijk, daar de vorm van 

de kurve hg = bgCa), zoals deze door Tlusty is bepaald (blz. D 50 

van zijn publikatie, (2. ) ), globaal blijft gehandhaafd in het geval 

van de baarkonstruktie" welke veel overeenstemming vertoont met 

zijn systeem. 

l~ 

__ .... '0 

Ret polaire stabiliteits

diagram is hiernaast weer

gegeven. Wij hebben het ge

bied van ongeTeer 800 tot 

1700 aangegeven met "stabiel," 

daar wij bij deze hoeken geen 

signifikante trillingsverschijn-

. selen hebben gemeten. 

'10nze metingen in te passen in 

"I lusty's diagram blijkt niet 

:mogelijk te zijn, als we ons 

daarbij beperken tot de kur-

Ve a. 

Trachten we~aanpassing te vin

den bij de kurve d(Prinzip dar 

Lageko~plung), dan lukt dit be

ter. 

(Men komt eenyoudig tot deze 

konklusie, indien men bedenkt 

Fig. B.2.1 dat bij onze metingen b kon-

stant werd gehouden. Ret diagram moet due langa een cirkelboog doorlo

pen worden. Aanpassing geschiedt door te trachten Tlusty's stabili

teitagebieden met de onze (a = 800 tot 1700
) overeen te doen laten stem

men. Zo ook uiteraard met Tlustyts instabiliteitsgebieden en onze 

tl renskrin 100 ebiede II 



Bezien we nu de figuren B.1 tim B.6 nader. 

Wij merken op: 

1. De snelheid, waarm.de de trillingen in x- en y-richting toe

nemen (negatieve demping). verandert met a (vgl. B.2, 3 en 4). 

B.e 

2. :.tn bijna aIle figuren komt een Ilmodulatie tt-verscbijnsel voor. 

dat·zich afsp~elt met een frekwentie van Z 10 Hz. Dit verschijn

sel doet zich steeds voor na ongeveer 66n omwenteling. Bij een 

nadere beschouwing blijkt dat dit verschijnsel plaats vindt ge

durende een tijd die goed overeenkomt met de tijd, welke de bei

t.l nodig heeft om op te slingeren tot eeft konstante amplitude 

(vgl. de lengten a in de figuren B.2 tim B.5). 

Beide verschijnselen vallen onder de aanloopverschijnselen. Het 

schijnt ons toe dat het belang er van daarom in het kader van dit 

rapport relatief klein is. 

Ret komt ons voor dat ook het modulatie-verschijnsel, dat aanvanke

lijk gekoppeld leek te zijn aan het reproduktie-verschijnsel, na~wer 

verbonden is aan de amplitude-toename in het begin. 

3. Van reproduktie in de vorm van opslingering na de eerste en vOI-I1 

gende an eden blijkt~~ hetgeen moeilijk te rijmen , 

valt met wat hier zoal over is geschreven. . . 

B.3. Konklusies. 

1. Onze metingen, zeals die hier zijn besproken, bezitten niet die 

graad van representativ1teit, welke nodig is om absolute uitspra

ken te doen over het al of niet optreden van het reproduktie-ef-

fekt. 

WeI vragen wij ons af of - h~gende een dergelijke definitieTe ~ 
uitspraak - het niet meer in overeenstemming met de realiteit zou ) 

zijn zich te beperken tot het zoeken naar d~ grens-snedediepten 

op grond van het primaire stabiliteitskriterium. 

2. OVereenstemming met Tlustyts theorie (behalve.in een zekere mate 

met zijn Ilprinzip der Lagekopplung") is niet gevonden, hetgeen 

naar onze mening sterkpleit voor de waarde van het primaire sta

biliteitskriterium. 



3. Bij de mathematische formulering van de bewegingsvergelij

kingen die het systeem beschrijven. moeten met zorg de zelf-
, , 

geexciteerde van de ged~ongen trillingen worden onderschei

den. 

N.B. Opitz en Holken komen in hun publikatie (5) tot de konklu

sie dat de stabiliteitsgrenzen onafhankelijk zijn van het 

reproduktie-verschijnsel. 

B.7 



C .1 

H 0 0 F D STU K C 

DE B~NEGINGSVERGELIJKINGEN 

Bij a.tingen aan het syeteem'bleken buigingetrillingeA op te treden met 

een frekw~ntie v~ gemiddeld 148 Hz. 

Torsietrillingen werden niet gemeten. Toch zijn deze natuurlijk aanwezig. 

(Eigenfrekwentie 900 Hz, Appendix IV). 

Wij vragen ons nu at in hoeverre de twe. systemen (buiging-torsie) aktief 

interfereren. Uit hetgeen gezegd is onder hoofdstuk A voIgt dat ze gekop

peld zijn via de beitelkrachten. 

De grootheid welke de meeste invloed uitoefent op de grootte van de beitel

krachten is in het statische geval (wij zeggen "statisch", daarmee doelend 

op de reeultaten uit statische proefnemingen verkregen.) de momentane 

aanzet, zijnde 

Hieraan zien we: 

w~ de baar in zijn eerste torsie-eigenfrekwentie trillen (d.w.z. men kan 

schrijven ~ = ~o sin rot) 'dan varieert' .2 met een frekwentie die twee maal 

zo hoog ligt ale de eigentrekwentie (immers sin2 rot = ~ (1 - cos 2wt». 

Voorts is ?Oor een torsietrilling die eDige signifikante invloed wi1 

uitoefenen op het verspaningsproces (d.w.z. voldoend grote~) in verband 

met de grote stijfbeid tegen torsie (zie appendix III) een aanzienlijk 

groter kracht nodig dan in het geva1 een even grote verandering door een 

Kracht in de~ichting wordt bewerkstelligd. 

(1 mm verplaatsing in de~richti~g t.g.v. een kracht~in dec§lrichting 

koat in het statische geval 570 kgf; een Kracht van 2400 kgf aan de 

beitelpunt is Doodzakelijk om naast een translatie i = 4; mm een hoek

Terdraaiing <9 = 0 t01 radiaal en daarmee a<9 .. 1 mm" te geven.) 

Onbekendheid met de demping vanhet torsiesysteem ontneemt one de mogelijk

heid de resonantie-amplituden te vergelijken • 

.• ij menen echter op grond van voorgaande overwegingen met voldoende 

zekerheid te kunnen konkluderen dat de amplitudes van de torsietrillingen 

zo klein blijven dat ze slechta een sekundaire invloed hebben. 



C.2 

In het yervolg zullen we dan ook alleen de bewegingsvergelijkingen die de 

buigingstrillingen beheersenjbeschouwen. 

C.1 De bewegingeTergelijkingen 

Ret s;yst.e. yan figuur 1 (inleid1ng) vervangen we door: 

x 

Figuur-C.1.1 

x 

Pv ~--------~~--------~------~~---.. x 

Figuur C. 1 .2 

Bij tiguur C.1.1 spreken we oaf: k1 > ka en 0 < a. < 1t. 

"Uit tiguur C.1.2 kan eenvoudig worden afgeleid: 

en 

y = x sin a. + y cos a. ( 

x ~ X cos a. - ,. sin a. S 

Px ; PA sin a. - Pv cos a.a.- ( 

P 1'= P A cos a. + Pv sin S 



C.3 

De bewegingsvergelijkingen luiden: 
n t 

mx + c
1 

X + k1 • x :::: PA sin ex. - Pv cos ex. 

} II 

my + °2 Y + k2 • Y = PA • cos a. + Pv {'in a. 

of met: 

, c1 k 
I 

" 2 -:::: 
°1 = u>, 111. m 

C2 
en 

k2 
°2 

2 
::: -:::: U>2 

II m 

It t 2 1 
X + °1 • X + U>1 • X :::: (PA sin a. Pv cos a.] 

m 
If 

u>2 1 
l' + °2 • Y + • y :::: [p A cos a. + Pv sin a.] 2 III 

Met de gegevens u~t appendix IV wordt: 

°1 56,6i -1 
::: sec 

°2 40,00 
-1 

:: sec 

2 ::: 0.95 106 -2 
u>, • sec 

2 O,791i 10
6 -:2 

U>2 ::: . • sec 

1 
1666,~ kgf-1 -2 

:::: sec mm 
II. 

C.2 De beitelkrachten PA en Pv 

Vanwege gebrek aan beter zijn we genoodzaakt de reaultaten van 

statische proefnemingen te g~bruiken. 

Aan Kronenberg (4) ontlenen we de volgende relaties door Cave (5) in 

19lt6 gevonden. 

Pv :::: 221 (1 - 0,013 y) 
0,62 bO,92 

• s • 

PA 90 (1 - 0,017 y) 
0,74 b 1 ,15 :::: • S • 
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C.4 

Teneinde zoveel mogelijk overeenstemming te yerkrijgen met de proeyen 

verricht op de SCHIESS kiezen we: 

b = 2mm 

So = 0,09 mm/omw 

\0 = 15· 
y =' 500 mm/eec (30 m/min) 

(bij 45 o.p.m. van het werkstuk wordt de aanzetsnelheid 0,0675 mm/see, 

due r «v). o 

SChrijven we nu in overeenetemming met onze tekenafspraken: 

y := y - arctan l.. o y 

ell 

6 = S - yo 

en vervangen .e arctan 
• 

• 
1.. 
v 

waarden van y toegeataan) 

oyer in: 

door 

dan 

360 -. 21t 

gaan 

Pv :::: 417,69 [0,805 + 1,48 

P
A = 199,80 [0,745 + 1,96 

met i :::: x sin a. + y 

• 
1.. (uiteraard slechta voor beperkte 
y ~}-------

de vergelijkingen voor PA en Pv 

10-3 • 
• 0,62 

~ 7] • (0,09 - y] 

10-3 • ;) 
0,74 

• • [0,09 - y] 

cos a 



C.5 

c.} De rand- en proces-voorwaarden 

(in verband met de programmering van de analoge rekenmachine) 

Zoals nog zal blijken (hoofdstuk D) leidt een programmering van boven

staande differentiaalvergelijk1.ngen "zonder meer" tot enkale irreele 

situaties. • 

Tar kompletering van het stelsel differentiaalvergelijkingen si~na

leren wij nu reeds ankale van de rand- en proces- voorwaarden die 

maeten worden opgelegd om het proces reeel te doen laten verlopen. 

1. 4ls de beitel het materiaal verlaat moet blijkbaar 

Fy = FA = 0 zijn. 

Mathematisch: ala So - y ~ 0 dan Fy = PA = 0 

2. Als de relat!eve snelheid in de x-richting van.de beitel negatie! 

wordt (de beitel loopt dan voor op het materiaal) verandert Py 
niet aIleen van grootte, doch ook van teken. (zie hoofdstuk A, 

punt A .. 1.) 

Onder punt A.1.} is opgemerkt dat niet zozeer de grootte

verandering ala weI de tekenwisseling de stabiliteitsgrens aan

gaeft. DaarQm schrijven we voor:,' 
• 

Ala v ... i' < 0 dan Py vervangen door 

Aan de waarde van P A zoals die is vastgelegd do~r de rela tie 

gegeven onder C.2, kan op het tijdstip dat v + ~ ~ 0 wordt nag 

weinig waarde worden gehecht. Daarom zetten we tevens (niet in 
• ..... 

overeenstemming met de ~erke1ijkheid; daar speelt immers de y een 

balangrijk:e rol in de bepaling van PA): 

• 
Als v + i < 0 dan FA = U. 

}. In hoofdstuk A (A.2.3 punt 2) is reeds gewezen op de grate invloed .. 
die het teken vany heeft op de grootte van FA. 

Daar is oak gesproken over een Itbepaalde grens". 



-y 0.6 

v 

Figuur G.3.1 

• 
Uit figuur C.3.1 is duidelijk dat de grenswaarde van y (bij het over-

schrijden waarvan de aanzetkracht sterk gaat toenemen ten gevol~ 

van een groter kontakt van het bewerkte oppervlak met bet vrijloop

vlak) wordt gegeven door 
.!.. 

tan 0 = _ :.s: 
v 

of (bij kleine D) 

• 

y = - v tan 0 ~ - v • 0 g 

~s 1 kleiner wordt dan deze grenswaarde neemt dus PA sterk toe. 

~
In'de praktijk is het redelijk in verban? met de optredende vrijloop

lakslijtage deze grena bij nul te leggen. 

In overeenstemming hiermee legge'n we dus de volgende procesvoorwaarde 

~'''' • ~ : "APIa: : < 0 ( ) ? ~7~ ~\ ~ ~~ Il"' Jo!.:.. dan P A venangen door ~ •. p A' ~ > 1 ) A,LI<-':) 

~r ijllh4t. ",tA"an -:-. ~ 
~ de relaties voor de beitelkrachten (0.2) zien we dat, als y zeer ., 

.. A -~ klein ~negatief) wordt, de krachten ook ten gevolge van de eerste term, 

q.J welke y be vat t negatief kunnen worden. 

De grens wordt gegeven door de eerate term van P
A 

en bedraagt 
.0 
y = - 380 mm/sec g 

Het 1s duidelijk dat deze grena niet mag worden bereikt: 

a) De formul~van Cave gelden voor 0 0 < Y < 30°. 
Bij Yo = 15 0 worden maximum en minimum waarden van y gegeven door 

• 
I "i I < v • tan 15 0 



of (met v = 500 mm/sec): 

• 
o 111 < 134 mm/sec. 

£.~~. . :. 
b) Bij d grenswaarde van y is vervanging van arctan Z door 

v 

36
2

0 • Z'ni~t meer toegestaan. 
1t v 

C.7 

Om. deze redenen zal niet in aIle gevaIIen dit effekt (wij noemen 

dit het "y-effekt u ) meegenomen kunnen worden. 

In hoofdstuk D komen we hierop terug. 

'. 



D.1 

H ° ° F D STU K D 

DE RESULTATEN VERKREGEN MET BEHULP VAN DE PACE COMPUTER 

D.1 De d1fferent1aalvergelijkingen 

Het'lijkt ona ~in hebben, de termen waaruit de d.v.'s zijn opgebouwd 

nader te bezien. De programmering van de rekenmachine zal er nauw 

mee blijken eamen te hangen. 

In het algemeen zijn de d.v.'s gekoppeld waardoor een mathematische 

behande11ng zeer moei11jk wordt. 

We beperken ons daarom tot a = ° waar - in onze formulering - x w~l 

een funktie van y, ,. evenwel geen funktie van x zal b11jken te zijn. 

k If • Pv 

Bij a = 0 worden d. d.v.·s uit hoofdstuk C immer.: il, _ ~) 
f(~. ;~,?(gdwoKgen~ r 1i } (.1)2 X 

o~' 
x + Q 1 ,. x + :: :: 1 m 

~~~-y' 
n 2 

,PA 
Y + °2 • Y + (.1)2 Y = + -- :::: 

m 
t(y, y) (zelf-excitatie) 

De tweede d.v. 1s de toonaangevende. We bepalen ons tot een bespreking 

hiervan: 

a. = 0 ~ 

,. + 02 .;. + (.I)22y = 19;,80' (0,745 + 0';8 .. ;](0,09 _ y]0,74 

Willen we de"reeksontwikke11ng van Taylor in de buurt van y = 0 

toepassen op de term (0,09 _y)~,74 dan is het juister om van de 

rechter term (de aanzet-kraeht) de statische waarde 

PA • (d.i. -- voor y = y = 0) a~ te trekken. m 

De reeksontwikkeling: 

(0,09 - ,,)0,74 = 0,17 - 1,33y - 1,86,,2 - ••• (~~I< 0,09) 

P 
Sa aftrek van (-A) ,Yolgt: 

m stat 



" 1 0,74 • 1 
.., + in [C2 - 0,98 • (j> (0 t 09 - y) J.." + in {[k + C A J y + 

waarin C
A 

= 199,80 (:. b) 

en 
C

A 
(j> ::: .£....= (inons geval) =, 

·v 

D.1.1 De demping 

199,80 = 
500 

De de~pingsterm is blijkbaar een funktie van y: 

0,74 
c = c(y) = c2 - 0,98 • (j> (0,09 - y) 

D.2 

Wordt y > 0,09 (beitel treedt uit het materiaal) dan wordt voorge

schreven c = c
2

• De tweede term is voor y < 0,09 altijd groter dan nul 

en dus: 

Of: het 

Wanneer 

of 

effekt van de spaanhoek 

wordt c < 0 '1 

c
2 - 0',98 . tI> 

0,74 
(0,09 - y) 

'. 

(0,09 

is een verlasinei van de demping. 

0,74 
y) < 0 

Bij v = 500 mm/sec en b = 2 mm (.- (j> = 0,4) en c2 = 0,024 kgf sec 
-1 mm voIgt dan: 

y < 0,07 mm. 

M.a .• w.: aIleen in het geb-ied y > 0,07 mm is - bij deze formulering . 
~ de demping positie!. De maximale dempings-kracht treedt op als y is 

maximaal d.i. bij een harmonische trilling - als y = 0. 

Van deze zijde is dus een belangrijke opslingering te verwachten. 

I 

DuideliJk is voorts dat de grenswaarde van Yt waarbij tekenwiaseling 

optreedt t belangrijk wordt beinvIoed door de grootte van 'l> • 

• b 
'l> • • v 



Een klein. 8Dedediepte b en grot. .nijsnelheid hebben .en gun.tine ~ 
invloed op de.ligging der grenswaarde. 

(Men dient voortdurend in het oog te houden dat de term 

0,98. cj> kO,<?,9 ... ,.·')O;71t het y -effekt - slechts in een beperkt gebied 

van y g~igheid bezit. (Linearisering tangens en extrapolatie 
# 

y-gebied, zie hoofdstuk Co3) 

We kunnen ons nog afvragen of onder daze omstandigheden een 

grenskringloOE kan optreden. 

Wij hebben gezien: de demping is negatief voor ,. < 0,07 mm. In dit 

gebied"wordt due energie toegevoerd, terwijl in het gabied buiten de 

grenakrlncloop (als deze bestaat) energie wordt gedissipeerd. 

Voor de grenskringloop moet dus gelden: 

§Kd;r:o 

ais.K de dempingskracht is. 

• . ,. 
Om hier iets naders over te zeggen nemen we aan: 

y :: Y • cos lilt o met y < 0,09 
o 

(we hebben ons dus beperkt tot die omstandigheden waarbij de beitel 

hat materiaal niet verlaat) 

De term (0,09 - y)0,74 benaderen we door de eerste drie termen vande 

Taylor-ontwikkeling. (De vierde zal toch blijken nul te worden in de 

1ntegraal-berekening.) Dan berekenen we 

211: 

~ f ((e, 

o 

net resultaat is: 

Dit is nul voor: 

y :: ° o 

. 
- 0,17cj» + 1.30.4>.Y + 1,82.Ij>.y2} • y2 d(lIlt) 

Y~ [0,455 • $. y~ + (c 2 - 0,17.41)J. 

(triviaal) 



en 
0,17<P - c 

2 

0,455.<p 

Voor een reele oplossing is noodzakelijk: 

<p > 5,9 .. c
2 

4 -1 met c2 = 0,02 'kg! sec mm 

<P > 0,14. 

D.4 

Hieraan wordt onder de omstandigheden waaronder wij werken, weI 

voldaan (immers <p = 0,4) maar dan wordt Yo! 

y2 = °217.°.4 - °1°24 = 0,25 
0 0,455 .. 0,4 

Y = 0 
0,5 mm 

en dit is niet toegestaan. 

M.a.w. geen grenskringloop treedt op met y < 0,09 mm. 
o 

Voor welke <p treedt ,nu een grenskringloop met Yo ~ 0,09 mm op ? 

Daartoe: stel :1.0 ~ 0,09 mm dan volgt.uit 

y2 
0,17<1> - c2 

= 0,455. <p 0 

'. 
<p < 6 c 2 • 

Konkluderende 

1 • lis 5 ,9 c
2 

< <p < 6 c 2 

is - onder de veronderstelling vaneen .harmonische trilling -

de afleiding geldig en ontstaat een grenskringloop met 

~o < 0,09 mm. 
2. Of een grenskringloop kan ontstaan waarbij y > 0,09 mm wordt is 

niet zeker. Een noodzakelijke voorwaarde daartoe, nlQ de eia dat 

; .. K =_;2 .. [c2 - 0,98 <p (0,09 _ y)0,74J 
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gedurende een omwenteling een keer van taken moet wiaBelen, 

is aanwezig. 

3. Bij 7 = 0 is de demping negatief; de beweging is daar instabiel. 

~_f~~: 
.....,'"'""",'""'''~'' 

D.1.2 De veerkarakteristiek 

Aande differeptiaalvergelijking zien we dat de veerkracht gelijk is 

aan: (afgezien van het teken) 

We merken twee dingen.op: 

1. De "lineaire" veerstijfheid k2 is met het bedrag CA gestegen. 

2. We hebben te doen met een hard systeem. Erg "hard" is dit 

overigens niet. Het deel van de totale veerkracht dat bijv. bij 

7 = 0,09 mil door de tweede term wordt bijgedragen, bedraagt 

ongeveer 4%. 

rre ~oename van de veerstijfheid is aanzienlijk. 
k2 6 -2 k2 + CA Is -- - 0,792 • 10 sec t daarent~gen bedraagt: m m, 

= 1,125 

= 890 -1 1 sec , CI) 
2 .. 

D.2 De rekenmachine 

-2 sec 

-1 = 1060 sec ). 

Bij het interpreteren van reBultaten, afkomstig ~n een rekenmachine 

dient men zich voortdurend vOOr 'ogen te houden dat, hoe triviaal dit 

ook moge schijnen, daze resultaten de oplossing vormen van het probleen 

dat aan de machine is voorgelegd. 

Is eenmaal (i.e. door middel van de statiBche test) komen vast te 

staan dat de machine is geprogrammeerd geheel overeenkomstig de opge

stalde vergalijkingen, dan kan bij''ongewenste'' resultaten aIleen maar 

gekonkludeerd worden dat de mathematische formulering van het 
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(fysische) probleem niet in overeenste~ming is geweest met de 

werkelijk.heid. 

In ons geval bestond reeds bij voorbaat het vermoeden dat dit het 

geval zou zijn. Immers wij hebben - zoals reeds meerdere malen is 

opgemerkt - met een essentieel dynamisch probleem te doen en maken 

gebruik van "statische tt krachten. 
. I 

Wij geven in het kort de grootste moeilijkheden welke moesten worden 

overwonnen,aan. 

1. De schaalwaarden bleken te laag. (Er trad "oversturing" op.) 

Uiteindelijk werden de schaalwaarden genomen zoals vermeld in 

appendix V. Als hierbij oversturing optreedt kan (i.v.m. de 

grootte der sChaalwaarden) rustig aangenomen worden dat de 

mathematische formulering niet met de werkelijkheid overeenkomt. 

2. De term 0,09 - 1 werd negatief (en, dientengevolge oversturing 

der log-kaart). Geprogrammeerd volgens punt C.3.(1), hoofdatuk c. 

3. De relatieve snelheid van de beitel t.o.v. het werketuk werd 

negatief. Geprogrammeerd volgens pu~t C.3.(2). 
(Arnold-kriterium.) 

4,. Op ee~ enkele uitzondering na, kon, zonder dat oversturing 

optrad, het y-effekt niet in de vergelijkingen worden meegenomen. 

(Zie ook punt C.3. (4» 

Op dit punt gekomen werd uit de opgenomen figuren duidelijk dat de 
" 

demping,in de 1-richting beslist onvoldoende was. (De x-richting 

wordt begrensd door het Arnold-kriterium.) . 
In hoofdstuk A is al gewezen op de grote invloed van y op de aanzet~ 

kracht. 

Bij de aanzetkracht is daarom het y-effekt van teken omgekeerd 

daarmee verkrijgende het b (vrijloophoek)-eftekt. 

In de for mule : 

0,98 • ,0,74 
PA = 199,80 (0,745 + • 1] • [0,09 - 1] (r-effekt) 

v 

en 0,74 0,98 • 
PA = 199,80 [0,745 - • 1] • [0,09 - 1] «() -e ffekt) 

v 
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(Terzijde zij hier opgemerkt dat in het ~omputer-diagram deze teken

verandering is bewerkstelligd door het toevoegen van de versterker 

AOZ.) 
• 

Daarmede is verkregen dat, ala y < ° wordt, PA groter wordt. 

(In de d.v.onder D.1 wordt altijd de damping ~ c
2
). 

, . ' 
Fysisch is deze tekenverandering der demping juist. Erg gelukkig z~Jn 

we er niet mee want, alhoewel het beoogde effekt volledig werd bereikt, 

het If-effekt dat - zo is gebleken - een belangrijke, zij het on-' 

gunstige, invloed had, is er mee verduisterd. 

In de laatste fase werd er daarom toe overgegaan de procesvoorwaarde 

besproken onder punt C.3.(3), d.i • 
• 

als y < 0, P A vervangen dobr ~ • P A met 

op te leggen. 

Men ziet dat alle rand- en procesvoorwaarden, welke door middel van 

comparators worden aangebracht allen een fysische grond hebben • 
• 

Overal wordt teruggekoppeld van een "mathematische" grootheid 
• • 

(v + it y, So - y) op de oorzaak'van d~ beweging, zijnde de beitel-

krachten. 

D.2.1 Aantekeningen bij de figuren DP-1 tim DP-Z1 

Nen overzicht. van de waarnemingen treft men aan op blz. D.1.2, D.13 en 

D.14. De bijbehorende figuren zijn verzameld in bijlage II. 

In alle figuren zijn de maten uitgedrukt in kgf, <-mm t mm sec -1 t sec, 

volt, al naar gelang de grootheLd. 

De tekens komen overeen met die in de systeemfiguur. 

Men zal kunnen opmerken dat de aerate figuren, na de ingevoerde 

verbeteringe,n, Diet mear relevant zijn. We hebben ze Diet verwijderd 

omdat ze de gelegenheid bieden verschillende figuren te vergelijken 

en daaruit konklusies te trekken met betrekking tot het belang van 

de ingevoerde wijziging. 
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Bij de figuren: 

1., Toen aanvankelijk invoering van het y -effekt onveranderlijk tot 

oversturing leidde, werd de oorzaak gezocht bij een te kleine 

demping. Verbetering bleek mogelijk (natuurlijk !t zie d.v.) door 

de demping te vergroten. (Fig. DP 1 tIm 5) 

2. Verandering der demping betekent natuurlijk een aantasting van 

hat teitelijke systeem. 
-' 

Fig. DP-Ba geeft de situatie weer bij a = }Do, met oorspronkelijke 

dempingsgrootheden. 

Tot hier bleek het dus niet mogelijk, zonder tot oversturing te 

komen, het y-effekt in te voeren. 

3. In fig. DP-8b, c is het effekt van een cylindrische baar bekeken. 

Men ziet aan de figuren dat de beitel het mat~riaal niet meer 

verlaat (so = 0,09 mm). Of het systeem volgens ~ig. DP-8b blijft 

oscilleren is niet zeker. (De bewegingen zijn 1000-voudig ver

traagd. ) 

In eerste instantie leek dit probleem'niet zo interessant en werd 

overgegaan tot variatie van ~. 

4. In fig. DP-9 tIm DP-12 is het res~ltaat weergegeven. Omdat deze 
, . 

figuren ook onder "verbeterde tl oastandigheden zijn opgenomen.l gaan 

~ er bier niet op in. 

, . 
5. In fig. DP-13 is de invloed bestudeerd van een verandering der 

snedediepte. In fig. DP-14 is deze nader bestudeerd. Voorlopige 

kOnklusie: er bestaat een grens-snedediepte waarbeneden geen 
<-

trillingen optreden. 

6. In fig, DP-15b, c zijn andermaal de- 'efJigenfr,ekwenties van het 

systeem veranderd. In fig. DP-15c is vaag een grenskringloop te 

be.peuren. De beite1kracht verandert dua van richting.l~~) 

7. Fig. DP-16 geeft het desastreuze gevolg van een verhoging dar 

snijsnelheid: de amplituden in de x-richting kunnen tweemaal zoo 

groot worden (Arnold-kriterium). 

De amplitudes in de y-ricbting zijn bier uiteraard mee gekoppeld. 



• - '! 
8. In alle figuren is het Arnold-kriterium (alsv + i < 0 wordt 1~' 

I ' Pv vervangen door - Pyen P
A 

= 0) toegepast via comparator M2. 

Elders is al opgemerkt dat, waar npy vervangen door - Pyl! een 

reele eis is, dit niet van PA = 0 gezegd kan worden. 

Om de invloed van dit veraehijnsel na te gaan is in fig. DP-17 

PA !!!! ,elijk aan nul gemaakt ala de relatiev~ snelheid negatief 

wordt. (Men#vergelijke de amplituden in de y-richting van fig. 

DP-17a met die van fig. DP-13a.) 

9. Bij de aanvang van dit hoofdstuk (D.2) is o.m. gewezen op de 

mogelijkheid om demping te introduceren via het 6-effekt. 

In'fig. DP-18 ziet met het effekt: de amplitude in de y-richting 

neemt aanzienlijk af. (Vergelijk met fig. DP-13al) 

In fig. DP-20 is bovendien de PA-versterking ingevoerd. 

10. Om eerder genoemde redenen werd in de laatste fa~e van de experi

menten met de PACE ~~mputer het 6-effekt verwijderd. 

#~ogingen om naast het p
A
-versterk1ngseffekt het y-effekt bij PA 

weer in te voeren mislukten-. (Proeven werden bij ex ::15 0 ui tge voerd) 

Besloten werd PA ~lleen te be~vloeden met het PA-versterkings

effekt en het y-eflekt op Pv te laten voor~bestaan. 

In dit geval. 'bl.eek het noodzakelij,k de PA-verste~king ~ :: .1,9 te 

maken opdat een te g~ote (negatieve) waarde van y - waardoor Pv 
bij- grote negatieve y van teken wisselt - niet zou worden bereikt. 

(~: aanTankelijk leek de situatie, bij y-effekt op zowel Pv 
ale PA en ~ :: 1,9, stabiel te zijn. Door als "initial condition" 

via P14 (zie computerdiagram)'x :: - 0,2 am te programmeren·werden 

de beginvoorwaarden veranderd. Het resultaat Wi'!S oversturing van 

de rekenmachine. De aanvankelijke situatie is dus een labiele.) 

Onder deze kondities werd de para1pete:r a. gevarieerd. Het resultaat 

~s weergegeven ~n figuur DP-21. In de situaties a)· en I) dempt de 

beweging gaheel uit. Zo oak bij ex > 75°. (Nadat de grenskringloop 

bereikt was werd de machine in "hold!1 gezet waarna bet assenkruis 

in derichting 1 ward verschoven opdat een duidelijker beeld van de 

grenss~tuatie zou worden verkregen. Vandaar de "dubbele" riguren~) 
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De konklusies onder D .. 1 uit de lIoplossing" del' d.v. verkregen, 

blijken te kloppen: bij a = 0° kan, onder de gegeven omstandig

heden, met toepassing van het y-effekt geen grenskringloop ontstaan 

met y = y < 0,09 mm .. Als het y-effekt wordt verwijderd gaan de . 

d.v. '13 zoals genoemd onder D.1. over in 

" 
, 

2 

} x' + Q1 X + w1 X ::: fey) 
II , 

2 Y + 122 Y + UlZ Y ::: fey) 

Duidelijk is, dat voor de tweede vergelijking y = 0 een stabiele 

evenwiohtsstand is. (Dit klopt niet met fig. DP 21(a), daar is 

eohter - overeenkomstig de programmering - een statische afwijking 

aanwezig ten gevolge van PA t t ) ,s a • 

In dat geval is ook de oplossing van de eerste d.v. (d.i. de 

bewegingsvergelijking van een sedwongen trilling) gelijk aan nul: 

x = o. (Een en ander ui teraard voor t - 00 ) .. 

"Ter vergelijking vindt men achter in bijlage II enkele foto's 

van de baankurve, genomen tijdens proeven"met de baarkonstruktie 
, , 

op de SCHIESS karoesselbank. (Bij a = 90° en groter traden geen 
, 

trillingen meer op; zie hiervoor ook bijl~ge I.) Helaas zijn in de 

loop van de tijd de schaalwaarden van de foto's verloren 'gegaan 

zO.dat een kwalitatieve vergelijking niet goed mogelijk is. 

Zoals reeds opgemerkt, kan uit de figuren in bijlage I geen fase

verschuiv1ng gemeten worden, zodat een ''korrekte'' berekening van 

de x op grond van de daar te meten amplituden in x- en y-richtmg max 
niet mogelijk is. De grootte del' amplituden in,bijlage I doet 

eohter weI vermoeden dat .bij de hoeken. 15° ~ :l. ~ 60· het Arnold

kriterium bereikt wordt. 

Nemen we dit aan dan is een vergelij~ing.der figuren DP-21 en, 

foto' e D23 ...- D26 toch mogelijk. 

De punte~ van overeenkomst: 

a) De vorm del' Ifellipsen"; afgeplat aan de negatieve y-kant. 

b) De ligging der lange asean; in aIle gevallen een kleine 

negatieye hoek met de x-as makend. 

(Uiteraard ste~en ook de omloopsrichtingen - rechtsom - overeen.) 
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11. In fig. DP-22 tenelotte zijn, om een goed inzicht te verkrijgen ,. 

in het verloop der proceebepalende grootheden, als funktie van de 

tijd, enkele van deze grootheden opgetekend. 

Ter vergelijking vindt men, op dezelfde tijdbasis, boven elkaar 
• 

<v + i 'aignaal voor r~), een evenredige .. 
voor M1) t Y (signaal vo or HO) t PA en P . Y 

maat voor s - y (signaal 
o 

aangegeven. 

Zeer goed is de invloe d op P A en Py te zien wanneer een der eerste 

drie grootheden negatief wordt en de bijbehorende comparator 

schakelt. . 
Men lette ook op de vorm van y! (het gevolg van het schakelen 

van comparator 112, A~nold-kriterium) • 

. . 



Nr 
DP: a 

1. a 30 0 

b 

2. a 

b 

3. a 

b 

c 

4. a 

b 
-

5. a 

b 

e 

d 

e 

f 

6. a 

b 

c 

7. a 

b 

.c 

8. a 

b 

c 

II 
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LIJST VAN WAARNEMINGEN UP DE PACE COMPUTER 

(Indien niet andere staat vermeld is v = 500 mm/sec, 0 en w uitgedrukt 

in sec-
1

, b in Mm, So in mm/omw) 

PLOT DEMPING FREKW. 
b y-EFFEKT 6 -EFFEKT OPMERKINGEN 0

1 
0 S met zonder met zonder ,2 

W1 w
2 0 

- -x-y 100 100 978 890 2 0,09 0 0 - -x-y 0 0 

• 
y(t) 0 0 • 
yet) 0 0 

PV(t) 0 0 

PACt) 0 0 

PA-PV 0 - 0 

y(t) , 0 0 frekwentie 

" x(t) . 
0 0 j 148 Hz . . 

I, 111 -
, - -x-y 100 100 - 0 0 

125 '125 , 0 0 

150 150 0 0 

175 175 0 0 

175 175 0 0 

175 17.5- 0 0 

-

75 75 0 0 

60 60 
, 

0 0 '-

50 50 o· 0 

~ 40 40 0 0 

100 150 0 0 

30 30 0 0 

40 978 890 0 
. 

57 0 

57 40 1000 1000 0 0 oscillerend 

200 200 1000- 1000 0 0 uitdempend 
(stabiel) 

\ , 



Nr. PLOT DEMPING 
DP: a. "1 "2 
9. a O· - -x-y 57 40 

b 15 0 

c 30· 
- . 

1 o. a 45· 

b 60 0 

c 75° 
p 

1 1. a 90 0 

b 10.5· 

c 120 0 

1 2. a 135'0 

b 150 0 

c 165 0 
J 

-

1 3. a 15· 

. 

b 15° 

c 15· 
. 

1 4. a 15° - -x-y '. b' yet) 
. 

c x(t) - -d x-y 
e yet) 

f i(t) 

- -1 5. a x-y 

b - -. %-1 - -c x-y 
-

. - -16. %-1 

FREKW. 
b 

<», <»2 50 

978 89C 2 0,09 

. 

. , 

, 

2 O,O~ 

, 

1 0,09 
1 0,18 

0,75 0,09 

0,75 0,09 

P,75 '0,09. 

0,50 0,09 

P,50 0,09 
.jo,50 0,09 

978 89C 2 0,09 

1000 708 

708 70S 

978 89C 

y-EF]fEKT 
m,t zonder 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

-. 
0 

0 

. 0 
. 
0 

0 
, 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

. 
0 

0 

0 

0 

6-EFFEKT 
.. et zonder 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

. 
o. 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

., 0 
.... 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

D.13 

o PMERKINGEN 

met y -effek t 
d ops1ingeren 

zelfde spaa n-
1s doorsnede a 

13.c 

. 
T=1000 nun/a ec 



Nr. PLOT DEMPING FREKW. 
b DP: a °1 Q2 

~ 

0)1 0)2 

- -7. a 15° x-y 57 40 978 890 2 
b PACt) 
c Py(t) 

8. a - -X-1 
b PACt) - • . 
c Py~t) 
d (v+i)-t 

t - -1 9. a x-y 1 - -b x-y 1 - -c x-1 1 

d PACt) 1 
e PV(t) 1 

- -O. a x-y 2 

b :A(t) 
, 

2 

c y(t) . 
2 - -d x-1 1 

e PACt) 1 . 
f :y(t) 1 

g y(t) 1 
• 

h (v+i)-t . 1 

- - " 

1 • a· 0° x-y 2 
'b 15 0 . 

c 30 0 

d 45° 
e 60· 

f 75° 
-

• 
2. a 15- (v+x>.t 

.j 

'b 
. , 

• 
C 1- yet) 

. 
d PACt) 
e Py(t) 

f i(t j 

g yet) 

y-EFFEKT 
8

0 met zander 

0,09 ( 0 

0 

° 
° 
° 0 

0 
II 

0,09 0 

0,18 0 

0,27 0 

0,27 0 

0,27 0 

0,09 0 . 

0,09 ° . 0,09 ° . 
0,09 ° 0,09 P 

, 

0,09 ° 0,09 0' 

0,09 ° 
0,09 , {OJ 

- (0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) -
(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

b-EFFEKT 
met zander 

0 

0 

° 
° 0' 

° 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
. 

0 

° 
° 0 

° 
° 0 

° 
° 0 

° '-

° 0 -. 

0 

0 

0 

b 

0 

0 

0 

0 
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OPMERKINGEN 

.!.. 
Als v + x < o 
PA -I 0 

(M2k verwijd 

reit&l tree 
niet meer u 
materiaal 

dt 
it 

tPA-verster king 

~1;. ::: 1,2 

PA-versterk ing 

1;. = 1 ,1 

y-effekt aUeen 
bij Py ' 

PA-versterk ing 

1;. = 1,9 

. 

FiS- 21a en f 

atabiel 

. 
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D.2.2 Konkluaies 

Teneinde resultaten te verkrijgen die met de werkelijkheid overeen

komen is het noodzakelijk geweest de volgende rand- en proceavoor

waarden op te leggen: 

a. _Het Ar.old-kriterium dat de beweging in de x-richting begrenst. 

In alle Iiiet-stabialegevallen werd daze grena bereikt. 

b. Het randwaarde-kriterium dat de krachten doet wegvallen ale de 

beitel uit het materiaal treedt.· 

c. 

d. 

.!. 
~et EA-versterk1ngseffekt bij negatieve y dat de beweging in de 

y-richting begrenst •. 

Doorvoering van het Y-kriterium bleek niet mogelijk omdat y zo 

groot (negatief) wordt dat PA en.PV van teken wisselen. 

De grote (negatieve) waarde van y is bij een 'grenskringloop, oak 

in de praktijk, zeer weI mogelijk •. In dit gebied echter is extra-

,~ polatie van Cave's,krachtrelaties niet meer toegestaan. 

Het y-effekt is een belangrijk effekt gebleken. 

, 
Ret ziet er niet naar uit dat in de naaste toekomst dynamische 

beitelkracht-relatiee tar besehikking komen. Ret is evenwel gebleken 

dat een programmering dar analoge rekenmachine op fysischa grondslag 
I 

tot zaer redelijke resultaten kan leiden. 

Zolang geen 'dynamische relaties beschikbaar zijn, verdient het aanbe

veling een onderzoek in te stellen naar de grootte van het P
A

-

versterkingseffekt. Mogelijk zou dit lru.nnen geschieden d.m.v. een· 

stijve baitel gemonteerd in ~en harmonische oscillator op een slede

schaafbank. De harmonische oscillator zou in staat moeteu zijnkleine 

oscillaties met ean hoge frekwentie uit te voeren zo, dat de maximum -

snelheid van de orde van de snijsnelheid wordt. De tijdbasl s van de 

~lnamometer welke de krachten meet zou daarbij aan de oscillator 

.Moeten worden gekoppeld. (Uit~taard moet met zorg de frekwentie der 

oscillator in verband met excitatie van het beitel-

systeem 

Op daze 



D.1 

D.2.3 Stabiliteitsgrenzen 

Uit enkele proeven is komen vast te staan (z1e fig. DP-13,14) dat 

bij gegeven s (aanzet) en v{snijsnelheid) atabiliteit kan worden 
o 

verkregen door de snedediepte b te verkleinen. 

Met behulp van de "trial and error" methode kan een grenswaarde voor 

de snedediepte worden bepaald. 

Ook bij de bespreking van de d.v. 'a (D.1) is naar voren gebracht 

dat een afname van de snedediepte de stabiliteit vergroot. 

De methode kan bij verschiIIende ~ worden gevolgd waardoor een 

polair stabiliteitsdiagram kan worden getekend. 

In hoofdstuk E komen we ~ierop terug. 

'. 



H 0 0 F D STU K E. 

SLOTOPMERKINGEN. 

E.1. VergeliJking met Tlusty's theorie(6). 

In zijn theori;e volgens het "Prinzip der Lagekopplunglf 

heeft Tlusty ale systeem een baarkonstruktie overeen

komstig de onze beschouwd. Direkte vergelijking is daar

door mogelijk. 

Bij de analyse van de bewegingsvergelijkingen (zonder dem

ping) past Tlusty, als s~abiliteitskriteriumt het HURWITZ

kriterium toe. De mogelijkheid daartoe is geopend door de 

linearisering van de beitelkracht-relaties. 

Het gevolg is natuurlijk de volgende konklusie: 
, 

Opslingering, indien aan het Hurwitz-kriterium niet, uit-

demping als hieraan wel wordt voldaau. 

In ons geval kunnen als stabiliteitsgrenzen de grootten 
\ 

van diver~e parameters fungeren, w~lke 6f eigen aan de baar

konstruktie, 6f eigen aan het verspaningspro~es zijn. In 

overeenstemming met Tlusty kan bijvoorbeeld de snedediepte . 
. I 

word~n gekozen. Gezocht wordt dan naar een snedediepte (grens-

snedediepte b ), waarbij de beweging juist nog stabiel is. 
g 

(Hoofdstuk 0:2.3). 
Daarboven - zo hebben wijgezien - ontstaan grenskringlopen 

" . 

welke, afhankelijk van de grootte der snedediepte, verschil-

lende amplituden bezitten. . 

-Het verschil van Tlusty's theorie met de behandeling 6p de 

ana loge rekenillachine ligt dus ogenschij'nlijk. niet zozeer in 

het stabiele als wel in het instabiele gebied. V~~r de prak-

_ tische toepassing van de verkreg~n resultaten is dit laatste 

gebied natuurlijk helemaal niet interessant; wel, zo is geble

ken, indien wordt gewerkt met de ana loge rekenmachine. 

E.'j 



Men kan zich ook afvragen, in hoeverr~ de resultaten van 

Tlusty's theorie verschillen van de onze. Ten einde dit 

te onderzoeken is een nadere analyse nodlg met behulp 

van de computer. Immers, zijn de grenssnededlepten, wel

ke op de computer kunnen worden bepaald, gelljk in ver

schillende omstandigheden? (bijvoorbeeld met of zonder 

~-effekt; 'met. of zonder P A -versterkingseffekt). Het ver

moeden bestaat van niet. In dat geval wordt juist een na

der onderzoek van het instabiele gebled belangrijk (bepa

ling invloed y in praktijk ! ). Ook kunnen in dat geval de 

resultaten van Tlusty slechta bij benadering juist zijn. 

Kwantitatief stemmen de Tesultaten van ons onderzoek met 

die van Tlusty overeen (vergelijk fig. DP-21 in bijlage II 

met fig. B.2.1, kurve d hoofdstuk B). 

E.2. Toevoeging van een demper. 

Zoals opgemerkt, is stabiliteit te v~rkrijgen door bijvoor

beeld de snedediepte te,verk~einen. 

Vanult produktie-oogpunt bekeken ligt het meer voor de hand 

te trachten naast een grote spaanproduktie (waaraan inhae

rent een bepaalde (grote) snedediepte en due kans op inata., 
I 

biliteit), toch een stabiel procea te verkrijgen. 

De eerate, voor de hand liggende. oploasing - helaas be

grensd in z~jn mogelijkheden - is een vergroting van de dem

ping van het systeem. 

De tweede oplosslng wordt geboden door toepassing van een 

demper. 

Dimensionering van een dergelij'ke demper, hetzij van he~ ai

gestemde massa-veer-demper-, hetzij va~het Lanchester-type, 

is mogelijk met behulp van de analoge rekenmachine.In plaats 

van twee worden dan vier gekopyelde differentiaal vergelij

kingen verkregen. 

In voorgaande hoofdstukken is evenwel gebleken dat een pro

grammering van de rekenmachine met de juiste kracht-relaties 

een eerste eia ia om tot goede resultaten te komen. Juist,om

dat vanuit het instabiele gebied gedempt moet worden. 

E.2 

v 



1.1 

A P PEN D I X I 

DE VORM VAN RET BEWERKTE OPPERVLAK 

In het navolgende wordt de vergelijking van de oppervlaktekontoer 
. ' 

berekend t uitgedrukt in de koordinaten van een met het werkstuk bewegend . 
ass.natelsel. 

1.1 Notatie 

x,,. 
x,l 

q> 

b 

C
1 

C
2 

V 

t 

III = 2ft! 

A 

bk 

J
k 

wi C
1 1 

z = v .. 

) 

assenkruis door de bei telpunt - ~ - _ 

assenkruis.met bet werkstuk bewegend 

hoek tussen trillingsriehting beitel en de y-as 

amplitude der beiteltrilling 

amplitude in de x-richting 

amplitude in de y-riebting 

snijsneljJ.eid 

tijd . 
hoeksnelhe'id dar beiteltrillin~ 

golfl.engte 

coefficienten der Fourier-ontwikkeling 

Besselfunctie van de eerste soort, kde orde 

ampli'tude-verhoudingsgetal. 



1.2 

I.2 Situatie 

v.t 

v .. 

x X 
~~~~----------------~------.- -- - - -- .. 

Figuur 1. .. 2 

Men kan zich de hierboven geschetste situatie het beste voorstellen 

door te denken aan een'orthogonaal snijdende beitel op een slede

schaafbank. 

1.3 Elliptische bewegin~,der beitelpunt 

i 

Beweegt de 'beitelpunt volgens een ellips dan ~ deze beweging 

worden geschreven: 

x.:::: a cos <p cos tilt b sin <p sin wt ( 

y :::: -a sin <p cos wt -b cos <p sin tilt 5 
, . 

waarin a en b de halve aseen der ellips voorstellen. 

Mathematisch leidt een Fourier-ontwikkeling van deze parametervoor-

stelling in het bewegende koordinatenstelsel tot ~eer ingewikkelde 

integralen. 
-, 

Wij beperken ons, gezien het beperkte belang van een d&rgelijke uit-

breiding. tot de beweging van de bei telpunt langs een rech t..e en ste lIen 

daartoe 
a :::: p. 

- 1.4 ~armonische be.eging lapss een rechte , 
De bovenvermelde parametervoorstelling gaat over in: 

x :::: - b sin <p sin wt ( 

Y = - b cos <p s,in wt 5 



or 
x = C1 

sin lilt } 
Y = C2 sin lilt 

In het x-Y-kruis: 

x = x + vt = C1 sin lilt + vt } 
l' = l' . - C2 sin lilt -+ l' = rei) . 

1.4.1 Fourier-ontwikkeling 

y kan niet expliciet als rei) worden geschreven. Vanwege de periodic i

teit echter kan y in een Fourier-reeks ontwikkeld worden. 
2n 

De periode in de tijd is blijkbaar 0)-

De golrlengte A bedraagt dus 

A =~. 
w 

Stellen we onsy = rei) = f[i(t)] voor. 

We konstateren 

. 1. l' == f(i) is periodiek met perioqe A 
2. l' = f(i) is een oneven functie. 

De Fourier-.ontwikke ling luid t : 

CIO 

Y == rei) == L b k sin k ~ i 
1 

met 

- 2n - -rex) sin k ;r x dx 

We berekenen deze coefricienten bk : 

" 

b k = t r f[i(t)] sin k ~ itt) dX"(t) 

o 

= :: Jilt c, . sin .. t. sin k ~ (C, ain "t + vt) d(C, sin wt + vt). 

o 

Met lilt = p: 

n 

b k -- 2n
lll

v
C 2 .J sin p • sin k ~ (C1 sin p + ; p) d ( C1 sin p + .; p) 

o 



= --klt f 
o 

w ain p d [coa k 
v" 

v 
(C~ ain p + ; p)] 

2C2 W V It 

= - k1t Cain p • coa k v (C, ain p + W p)J
o 

2C2 fn 
+'k-It. 

o 

coa k : (C1 ain p + ; p) d ain p. 

r.4 

De eerate term wordt nul na het invullen der grenzen. 

= 2Cz Jlt cos klt k ~ (C v 1 

kw V (C, cos p + -) 
v) v w dp sin p + :: p • 
'" kw C 

v • 1 

= 

= 

o 

2Cz Slt 
kn 

cos k ~ (C
1 

sin p + ! p) v dp 
v w· wC, 

klt 

21' 

k 2 nw 

o 

v 
• kW • 

C 
2 ·c . 1 

1 Slt 
C1 

cos k ~ (C, sin p+; p)d ~w (C, sin p+; p) 

. ,0 

. c~s ~ : (C, sin'p + ; p) dp 

, V n 
[sin k ~ (C sin p + - PI] v', w 0 

21' Cz Jlt 
-~.c,-

kwC, 
cos (---- sin p + kp) dp. 

v 
" 0 

De eerate term wordt weer nul en we krijgen: 

21' 
- kltw 

C f' kUlC, l.. C: cos (.-v-, sin p + kp) dp. 

o 

Deze integraal is de bekende Bessel-integraal: . 

/ 

Jk(z) =~ f ~o. (z sin ~ - k~) d~ 
o 

(Bessel). 



Tt 
2C

2 J sin p d [cos k~ ( C~ sin p + v p)] = --kTt Vi ... 
0 

2C
2 

Tt 
(sin p • cos k w ( C, sin !. p)] = - k Tt P + 

V w 0 

2C Tt 

+. k n
2

• J cos k~ ( C, sin p + !. p) d sin p. v w 
0 

De eerste term wordt nul na het invullen der grenzen. 

kw 2C, f" - ( C1 cos 
bk = 

= 

= 

k 2! (C p + !. p) v cos sin kn v 1 
. kw W - . 

0 y 

y y 2C'r k~ ( C, p) cos sin p + - • '- dp kn: wC, y w 
0 

2C
2 V 1 [ k2! ( C1 

y 
p)d . - . cos sin p+ -kn kw C1 

y W 
. ,0 

2C2 Sn: 
- kn: • W~1 . c~s k : (C, sin'p + ; p)' dp 

C 
2 .C-

. 1 

o 

[sin k ~ I(C 
V ,. 

n: 
sin p + !. p}] 

w 0 

kwC, 
cos (---- sin p + kp) dp. 

v 

De eerete term wordt weer nul en. we krijgen: 

2v 
= - k;t; 

C f' kwC 1 l-

C: cos ('-y-. sin p + kp) dp. 

o 

Deze integraal is de bekende Bessel-integraal: 

C
1 

kw 
V 

I.4 

V p + -) w 
dp 

(C, sin p + .; p) 

Jk(z) = ~ ~ 'cos (z sin ~ - k~) d~ 
o 

(Bessel). 

! 



Eenvoudig zijn de volgende eigenschappen af te leiden: 

1. J_k(z) k = (-1) Jk(z) 

2. J k (z) k = (-1) Jk(-z). 

Voor de Fourier-coefficienten voIgt: 

2v - - . k(&) 

Deze tekenverandering is ?oorgevoerd omdat C, gedefinieerd is als 

C1 = - b sin ((.I. II' beperkend ~t 0 ~ II' < 1t is dus altijd C, ~ o. 

De volledige Fourier-ontwikkeling luidt nu: 

y = f{i) = 

I.4.2 Nader. diskussie 

1. Deze ontwikkeling is niet geldig in het geval C1 = O. In dat 

geval is trouwens deoplossing triviaal: 

2. De ontwikkeling is allee,ngeldig als bij iedere x een y behoort. 

/' 

Om de grens te vinden beschouwen we x = i{t): 

~ = C1 sin (&)t + vt -

x = (&)C
1 

cos (&)t + v. 

(&)/ c, I • -Zolang ---..( 1 is, dan is altijd x ~ O. 
v 

D.w.z. ten opzichte van het bewegende assenkruis beweegt de beitel

punt nooit in de negatieve x-richting. 



3. De ontwikkeling kan ook, geheel 1n de tijd t uitgedrukt, neer

geschreven worden: 

/ 

-__ 2v. ~ ~l J (kIllIC
1 1) sin k ! (n sin I·'t +vt) 

C ~ ~1 -W 1 k k v v 
1 . 

Het komt dus neer op een. "vreemde" ontwikke ling voor 4. sinus. 

1.5 De vorm van de kontoer. 

De vorm van de kontoer wordt b~paald door de grootte der coefficienten 

b
k

: 

2 C > ( klll~C11 ) bk = - v 2 
--J t, 

kw C, k 

III Ic, I 
met = z v 

b -
2v Ct 

'Jk ~ (kz). k - - kw q, 

Interessant is in eerste instantie de verhoudins der opvolgende 

amplitudes: 

b
2 1 J

2
(2z) b, 2 J, (3z) 

b= 2 J, ( z) en b= ,- J
2 

(2z) . 1 " 2 

Voor verschillende waarden van z zijn deze vormen in navolgende tabel 

uitgerekend. 

J
1

(z) J
2

(2z) J,(3z ) 
b

2 b, 
Z 

~ b
2 

0,1 0,0499 0,0050 0,0006 0,05 0,07 

0,2 0,0995 0,0197 0,0044 0,10 0,15 

0,3 0,1483 0,0437 0,0144 0,15 0-.22 , 
0,4 0,1960 0,0758 0,0329 0,19 0,29 

0,5 0,2422 0,1149 0,0610 0,24 0,35 

0,6 0,2867 0,1593 0,0988 0,28 0,41 

0,7 0,3290 0,2073 0,1453 0,32 0,47 

0,8 0,3688 0,257,0 0,1981 0,35 0,51 

0,9 0,4059 0;3061 0,2540 0,38 0,53 

1,0 0,4400 0,3528 0,3091 o,~o 0,58 

Tabel I.5.1 



In grafiek 105.1 zijn deze waarden uitgezet als funktie van 
w IC,I 

z = v ' terwijl in grafiek 1.5.2 de waarden z gevonden kunnen 

worden ala fullktie van 00, v en de trillingsamplitude.(()QAFJ£~eN NA 
APPENDIX' :s;o:) 

1.5.1 0pmerkingen 
i 

/ 

1. De tabel, alamede de grafieken, hebben uiteraard geen betekenia ala 

Cz = 0; dan trilt de beitel in de x-richting. 

2. Ala C I 0 wordt de verhouding der amplituden niet beinvloed dOOr 
2 

de grootte van C2 ! 

3. z is gebleken te zijn een absolute maat voor de verhouding dar 

amplituden. Wij noemen z daarom het Itamplitude-verhoudinga getal". 

'. 



11.1 

A P PEN D I X II 

DE TRILLENDE BEITEL MET i.::eN GRAAD VAN VRIJHEID 

11.1 Notatie 

Zie notat1e b1j appendix I 

h dikte be1telachacht 

.e lengte vrije beitelachaeht 

v konatante 

So aanzet, voeding 

s optredende apaandikte 

0 hoeksnelheid werkstuk 

T omwentelingst1jd werkstuk 

CT konstante 

'. 

/ 



11.2 

1I .. 2 Situatie 

/ 

~ x: 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 

2(, 
........... --...._ -------- ------

---- -- --- ------...."..-...,. --
'- t 

-y 

v.t 

I 0-- --y 

Fig. 11.2.1 

Arnold (1) heert aangetoond dat de beweging van de beitelpunt in 

benadering beschreven kan worden als \( fig. 11.2.1): 

Y = \IX 

met \I :: 

Daardoor kuanen we gebruik maken van de in appendix I afgeleide 

formules. 

In appendix I hebben we ons beperkt tot een stilstaand x-y assenkruis. 

In het navolgende t waar we ons'gaan bezig houden met h~~ snijden in 

een reeds gesneden oppervlakte, wordt het x-y assenkTuis bewegelijk 

gemaakt. 

Om bet ons zelf gemakkelijk te maken, maken we de volgende veronder

stellingen: 

1. Na een bepaalde tijd T bevindt bet punt X = 0 zich weer 

ter plaatse x = o. 
2. Na dezelfde tijd verplaatst het x-y kruis zieh discontinue 

over een afstandso (de voeding) in de negatieve y-richting. 



IL3 

COp deze manier omzeilen we de ingewikkelde formules die ontstaan 
I 

ala we de gevonden Fourier-ontwikkeling op een(Archimedische)spiraal 

als basis superponeren.) 

II., De dikte van de afgenomen spaan 

We'houden on~ bij een qrthogonaal verspanende beitel en vragen naar 

de momentane spaandikte ter plaatse van de beitelpunt. 

Daartoe onderscheiden we twee gevallen: 

1. Het oppervlak van het werkatuk is tijdens een vorige omwente

ling nog niet bewerkt door de trillende beitel. (Eerate 

omwenteling. ) 

2. De oppervlakte die door de beitel wordt bewerkt is reeds 

gegoltd. (Tweede e.v. omwenteling.) 

11.,.1 Berste omwenteli~ 

---.---+-0 ... - - -

, . 

Het punt van 

en 

/ 

1'J 
I 

, ,I ill . 
V.!::I ~ )( b , 

~~---t'T-' ---
, I 

A 
1.4(1:') -------_x 

-x 

Fig. II~3.1 

uitgang (appendix I) is geweest: 

x = °1 sin tilt 1 ,. = °2 sin wt 

x = x + vt } 
Y = Y 



II .4 

In verband met de onder II.2 gemaakte ·veronderstellingen gaat de 

vergelijking 

yo = Y 

over in yo = y + CT 

waarin CT de "konstante lf is die na iedere tijd T met een bedrag 50 

verandert~ 

In figuur 11.3.1 is blijkbaar 

y = Y + so· 

Stel nu dat de beitelpuntzich ten tijde t = t' in het punt A 

bevindt dan is duidelijk: 

yet') = yet') -+; So = C2 sin <Ot' + 

De aomentane spaandikte bedraagt 

, 

en varieert due harmoniech. 

s • 
o 

11.3.2 Tweede e.v. omwenteling 

So 

/ 

, 

t
Y " 

I 
- - +-

I 
I 
I :A 

- - -
--:... ..... 1 -- ..... I 

'J" 'J. 

'4& 

v.~ 
x(T+I:-'J 

Fig. I1.3.2 

Fig. 11.3.2 tekent de situatie na t = T sec., waarin 

T = 21t 
Q 



/ 

11.5 

de omwentelingstijd van het werkstuk voorstelt als Q de hoeksnelheid 

is. 

Het x-y assenkruis bevindt zich op dezelfde plaats t.o.v. het x-1 

stelsel, met dien verstande dat het laatste over een a!stand So is 

gezakt. En due geldt: 

Bij het berekenen van de momentane spaandikte moet nu rekening worden 

gehouden met het feit dat de beitel ten tijde t = T + t' een andere 

plaats in het x-y stels~l zal innemen t.o.v. die ten tijde t = t'. 

Stel (figuur 11.3.2) de beitelpunt bevindt zich in het punt B. 

De y-koordinaat vande beitel (YB) is: 

De vergelijking van de tijdens~de eerate omwenteling geaneden kurve 

is (appendix I): 

De i-koordinaat van de beitel (iB) is: 

XB = x(T + tt) + vt' 

en dus is de Y-koordinaat van'het reeds bewerkte opper!lak t.p.v. 

xB 

Y1 = So + L bk sin k (~ X (T + t') + Qlt '}. 

1 

De dikte der spaan ten tijde t = T + t': 

seT + tt) = l1 - YB 
00 

= So +Lbk 
sin k ( ~ x (T + tt) + Qlt'J 

v 
1 

- C ain Ql(T + tt). 



II.6 

Vervangen we t' door t-T dan is 

00 

set) + 2:= bk 
III 

+w(t-T») - C2 = So sin k{-X(t) sin wt 
v 

1 

met 
x = C1 ain wt 

00 

set) = s 
0 +L b

k 
sin k {!£ C v 1 

sin wt + w(t-T) ) - C2 sin wt 

1 

We merken op dat, ala C
1 = ° (in y-richting trillende beitel) deze 

vorm (zie ook appendix I) overgaat in 

set) = s + C
2 

sin III (t-T) C
2 

sin wt 
0 

2 
1 cos'w(t T 

= s C
2 

sin - wT 2') . 
0 2 

met T 2lt = Q 

set) 2 C'2 sin It 
w wet It) = S - - cos 

0 Q Q: . 

II.4 0pmerkin$en 

/ 

1. Tobias (a)'beschrijft op pag.161 (vgl. 28.6) de variatie in 

spaandikte als: 

ds = v [xC t) - x( t-T)] '. 
(Trillingen van het type B.) 

In verband met y =. v x is dit 

ds = yet) - y(t-T). 

D.w.z. (zie figuur II.3.2) hij vergelijkt de y-koordinaten van 

de punt van de beitel. (YB en y A) op tweetijdstippen ·'zonder 

daarbij rekening te houden met het verschil in de x-koordinaten. 

Dit is alleen correct in het geval de x-koordinaten niet ver

schillen. D.w.z. in het geval C
1 

= 0 maar dat is bij trillingen 

van het type B juist Diet het geval! 



/ 

In de llteratuur over dit onderwerp wordt overigens deze fout 

op meerdere plaatsen gemaakt. 

2. Men kan zich afvragen in hoeverre de afgeleide formules de 

werkelijkheid weergeven. Inhomogeniteiten in het materiaal immers 

zulle~ momentane storingen in het trillingspatroon van de beitel 

yeroorzak~n waardoor gedurende de volgende periode (tijd T) de 

afgel.ide formules niet geldig zijn. 

Elders in dit rapport wordt hier nader op ingegaan. 

'. 



111.1 

A P PEN D I X III 

GEGEVENS DE BAAR BETREFFEND (STATISCH) 

111.1 .. 

/ 

Notati~ 

M 

1ft 

F 

,e 

I~ 

IT} 
E 

G 

k~ 

kT) 

Ik 
I s 
I 

P 
I 

k 

d 

a. 

.. 

massa kop 

massa baar 

oppervlakte der baardoorsnede 

lengte baar 

oppervlak~etraagheidsmoment om ~ 

oppervlaktetraagheidsmoment om ~ 

elasticiteits modulus 

glijdingsmodulus 

buigingsstijfheid om ~ 

buiging~stij fheid om T} 

massatraagheidsmoment 'der kop om 0 

massatraagheidemomant dar baar om 0 

pola~r oppervlak~traagheidsmoment 

traagheidsmoment behorende bij_ de torsie-stijfheid 

torsiestijfheid 

diameter kop 

stijfheid inklemming 

Aan de hand van tekeningWT 1021-0 werden navolgende grootheden 

van de baarkonstruktie berekend. 



III. 2 

III.2 Massa van de kop CM) 

M ::: 3,9 • 10-3 kg! em-1 sec 2 

111.3 Massa van de baar Cm) 

111.3.1 Oppervlakte ~ 

, 
111.3.2 Oppervlakte ~ 

F2 :: ~ bh = 4,56 em 2 

1II.3.3 Totale oppervlakte 

F :: 2(:P; + F?) :: 24,82 em 2 

Fig. 111.3.1 

Vanwege de onbekendheid met~de "inklemming" wordt de lengte van 

de baar op 32 em ~e6chat: 

L ::: 32 em. 

Dan wordt de massa m: 
\, , 

I' Ii It' '~) 
, G,::~' til 

" 

111.4 Oppervlaktetraagheidsmoment 

111.4.1 Om ~ Cfig. II!.3.1): 

IF 
rIo e 

sin e] 7,7 em' :: 8 [1t • 180 0 -
::: 

1 

IF 
1 J 

F2 (~ h)2 12,3 em" ::: JE),bb + • ::: 

2 3 

I~ "" 2(Ir. + IF ) ::: 40 em" 
I 1 2 
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111.4.2 Om 1'1 (fig. 111.3.1) 

IF. 
rlt e sin e] 27,6 em' :: lr [1t • 1800 + = 

1 

IF 
hb' 

= 3,0 emit = 48 2 

. I = 2(IF.' + IF ) = 61,2 emit 
1'1 

1 2 

111.5 Buigingastijfheid 

/ 

Bij een verend ingeklemde staaf wordt de stijfheid ala voIgt 

berekend: 

x 
p 

• z. 

Voor het statische geval van fig. 111.5.1 geldt: 

M 
z" = EI 

M = p. 

Randen: x :: ,£ 

X :::: .e 
" 

x 

z = 0 

z'=-<p :::: o 
p,e 
a. 

(N.B. De "veringtf van de inklemming. is vastgelegd d.m.v. de 

evenredigheidskonstante a) 

Ala oplossing voor z :::: z(x) voIgt: 

1 Px' ,£ [1 ,£ ] p,e~ [1 .e ' ] 
Z :::: b EI ... P a: + 2EI x + a: + 3E1 

,en dua voor x = 0: 

2 1 ,£ 
Z 0 = p,£ [ ex. + 3E I ]. 
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Voor de stijfbeid k voIgt: 

waarin k de stijfbeid van de ideaal ingeklemde staaf voorstelt. o 

111.5.1 Stijfheid om ~ (fig. 111.3.1) 

3EIF .... }-1 
k ". = -- = 7,7 • 10 kg! em 0,.... .e' 

111.5.2 Stij fbeid om '1 (fig.. III. 3.1 ) 

3E11'\ ,-1 
k = -- = 11,8 • 10 kg! em 

0,1'\ .e' 

. ' 
~11.6 Masaatraasheidsmoment 

II1.6.1 Van de kop. om o. 
:1 2 6 I. ' - 2 ' 

~ = ~ M d = ,~. 10 kg! em sec 2 

Van de baar, om 0 (fig. 11I.3.1 ) '. 
I = J r2 ~J s 

dm = !! dF 
F 

I = i S r2 • dF = !!1 
s F p 

waarin 

I = polair oppervlaktetraagheidamoment 
p 

I 
PtF1 

(fig. I1I.3.1) = 35,4 emit 
;' 

I p,F (fig. 1II.3 .. 1 ) = 14 emit 
2 

8 8 It·) I = 2( I F + IF) = 9, em p p, 1 p, 2 
C ;>.\ 

'Lb " 8 -, 
I m I ! 9.10 98,8 -J kgf em sec 2

• en = F = 24,82 .. = 35,5. 1 0 s P 
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III.? Torsiestijiheid 

/ 

Ter bepaling Tan de stijfheid tegen torsie gebruiken we de 

benaderingsformule van de Saint-Venant: 

. 
waaruit de stijfheid tegen toraie k voIgt als: 

en dUB 

k = GI 
7" 

GI 
k = 7 = 

k = 2,4 • 
Q 

0 28 . 
10' 

10' 
<a1P. 

.. 96 
32 \A 

w,> 

kg! cm rad-1 

(N.B. Voor een cirkelvormige doorsnede,met een gelijke oppervlakte 

ala de onderhavige d.w.z. d = ,5,62 cm, vindt men k = 2,45. 10' 
kgf cm rad-1 

.). 

'. 
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APPENDIX IV 

GEGEVENS DE BUR BETREFFEND (DYNAMISCH) 

De baarkonstruktie zoals die is aangebracht op de SCHIESS-karoesselbank 

(tek. WT 1021-0)' is.een systeem met oneindig veel graden van vrijheid. 

In het navolgende wordt een ekwivalent systeem gezocht voor de twee 

eerste buigingsvormen. 

IV.1 Notatie 

/ 

Zie notatie appendix III. 

II 

c 

c c 
d 

A 
n 

x-y 

~ -TJ 

I.p 

" 

ekwivalente massa 

demping 

kritische demping 

logarithmisch dekrement 

amplitud~ der n-de perioae 

vast assenkruis 

assenkruis vast aan-baar. beweegbaar in x-y stelsel 

hoek tussen x-yen .; -TJ stelsel 

rek 

cirkelfrekwentie 

In overeenstemming met het gebruik in de mechanica duidt een 

index op een richti~g ~ £! wordt gewerkt. Zo geeft cTJ 

bijvoorbeeld een rek aan, die het gevolg is van een verplaatsing 

Itom" de TJ -as dUB in de ~ -richting. 
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IVo2 Ret ekwivalente slsteem 

Ret gegeYen systeem za~ vervangen worden door een systeem dat 

beheerst wordt door een lineaire differentiaalvergelijking: 

I;;:;:+cz +kz::: 01 

Deze differentiaalvergelijking besehrijft het gedrag van een vrij, 

gedempt massa-veer systeem. 

De oplossing eryan luidt, zoals bekend: 

Z ::: e 

met 

c - -=.t 
2m 

. 
(A cos wt + B sin wt) 

Voeren we in de kritische demping 

en de eigenfreiwentie 

dan is 

fA) = \[fk n -m '. 
w 

w n 

Voor kleine waarden van~ (zoals bij ons het geval zal ~lijken te 
cc 

zijn) verschilt w blijkbaar weinig van wn • 

In het navolgende wordt dan ook geen onderseheid meer gemaakt 

/ tussen w en w • 
n 



/ 

Uit de oplossing van de differentiaalvergelijking blijkt dat de 
; 

amplituden der vrije trillingen in het tijdsinterval tussen twee 
1 trillingen (d.i. na T = f sec) afnemen met de faktor 

d.w.z_ 

of 

c 1 
- 2m • f • 

A = A n+1 n 

A 
n log - = 

An+1 

c 1 

e 
-&-1 

c -. 
2m f 

nit noemi:-meft het logarithmisch dekrement d 

dus 

c 
d=-

2m! 
= 

A 
n log -A 
n+1 

Gemiddeid over meerdere' perioden geldt 

d = 

Ook 1Yas 

1 log 
n. = 

'c -2mf 

- '\ {k:"' 
2m V ; = 2ii.w = 41t. iii!. 

Uit deze twee betrekkingen voIgt 

c 
- = 

d 
21t • 

De vraag is nu: hoe groot zijn M, c en k in het geval van de 

baarkonstruktie ? 
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IV.3 De baarkonstruktie dlnamisch beschouwd 

De baarkonstruktie wordt beschouwd (zie ook appendix In) als een 

elastiech ingeklemde staat (massa m) met een geconcentreerde Massa 

(massa M) aan het eind. 

Met de metho~e van Rayleigh wordt Toor de eerste buigingstrekwentie 

becijterd 

t = -fi V M + ~t24 m 

In Terband met voorgaande moet blijkbaar m = M + 0,24 m gekozen 

worden (als k - op de normale wijze gedetinieerd - gehandhaatd wordt), 

om een dlnamisch ekwivalent slsteem te ver~ijgen. 

m wordt dan (met de gegevens uit appendix III): 

IV.4 Metingen aan het slsteem 

y 

Fig. IV.4.1 

:z. r- - - -
-
M 

·A 

B -
, 

/It. 

Bij verschillende' hoeken ~ werd het slsteem d.m.v. een hamer 

aangeslagen in zowel .de l: - ale de ,,-richting. 

Op de baar zijn t.p.v. B rekstrookjes aangebracht waarvan de weer

standsverandering een maat is voor de ter plaatse optredende rekken. 
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Op de bekende wijze is de grootte van deze verandering zichtbaar 
,. 

gemaakt op een oscilloseoop en d.m.v. een Polaroid-kamera gefoto-

grafeerd. (Fotols IV.4.1 tim IV.4.7-zie bijlage II). 

In de navolgende tabel IV.4.1 Termeldt: 

kolom 1 

kolom 2 

kolom 3 
. ko1.om 4 

kolom 5 

kolom 6 

kolom 7 

. 1 

Foto 

IV.4.1 
IV.4.2 

IV.4.3 

IV.4,,4 

IV.4.5 

IV.4.6 

IV.4.7 

het nummer van de foto waaraan de gegevens . 
de grootte van de hoek I.p • 

de exeitatierichting (l; of TJ). 

de ingestelde tijdbasis op de oscilloscoop. 

de berekende eigenfrekwentie f. 

: het berekende logarithmiseh dekrement 

: de Terhouding 0 
c c 

Tabel IV.4.1 

2 3 ' 4 

(uit c 
c c 

EXC.RI. TIJDBASIS 
<p (msee/om) 

° TJ 5 

° l; 5 
1t 

5 "2 l; 

'It 
5 "2 TJ 

1t 
5. -"Jt: 11 

'It 
l; 5 -1; 

1t 

1; l; 5 

d :: 2"n). 

. 5 6 

f \ 
d '-

(Hz) 

-

1~5 , 0,12 

155 0,17 

158 0,19 

141 0,16 

141 0,38 
-

155 0,17 

158 0,17 

d. 

7 

1\ c 
0 c 

0,019 

0,023 

0,030 

0,023 

0,061 

0,023 

0,023 

IV.4~1 Diskussie der resultaten, berekening Tan k, 0 en a 

zijn ontleend. 

8 

e ~ , 1 
(kgf sec om- ) 

0,21 

0,32 

0,36 

0,27 

0,64 

-. 
0,32 

, 
-

0,32 

Het lag in de lijn der Terwachtingen dat voor verschillende hoek en 

<p de eigenfrekwentiesin dezelfde richting zouden Terschillen. De 

~nklemming is nl. niet rotatie-symmetriaoh en de in appendix ,III 
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Wel is het natuurlijk zo dat, ala de c:onceptie van een "verende" 

inklemming, gekarakteriseerd door a, juist is, de eigenfrekwentie 

in de richting ~ bij een bepaalde hoek ~ en de eigenfrekwentie in 

de richting ~ bij dezelfde ~ + ~ berekend zouden moe ten kunnen 

worden uit een zelfde a.. 

Onder punt 4 is dit doorgevoerd voor de richting x ;; 1. 

1. De eigenfrekwenties f 

Om het systeem niet nodeloos gekomplieeerd te maken, benaderen we 

,de eigentrekwenties in de richtingen ~ en ~ door de gemiddelden 

van de waarden gevonden bij verschillende hoeken ~ (kolom 5). 
Dit levert 

t~ == 142 Hz 

f~ = 156 Hz 

2. De Yeerkonstanten' k 

(w~ = 2 'It f~ 

(w~;; 21tf~ 

-1 ;; 890 sec ) 

8 -1 = 97 sec ) 

. Er van uitgaand& dat de dynamisch ekwivalente Massa i inderdaad 

gelijk is aan M + 0,24 m (er zal weinig ~ders opzitten omdat het 

gedeelte van de,massa dat deel uitmaakt van de inklemming zelt, 

en dat "meewerkt ll in het uynam1seh geheel:, nie,t bekend is) moet 

de veerkonstante k noodzakelijkerwijs terugwerkend worden berekend 

uit de formule 

f = ...!.Vfk . 
'. 21t -m 

Dan volgt 

k~ - 4,75 
J -1 k = 5,70 • 10 kgf em 

~ 

.3. De demping c . 

Koneekwent doorredenerend moet voor de berekening der demping e 

/ volgens 

e=2m.f.d (zie IV.2) 

m = M + 0,24 m. en f zoals gemeten worden genomen. 
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IV.7 

In kolom 8 (tabel IV.4.1) is de berekening doorgevoerd. ,. 

Opvallend is de waarde van de demping ontleend aan gegevens van 

foto IV.4.5. Wij veronderstellen dat ten tijde van de opname 

bijzondere bronnen van demping aanwezig zijn geweest en besehouwen 

de gevonden waarde als een uitbijter. 

De waarden.uit kolom 8 middelend vinden wij 

-1 
et = 0,24 kgf sec em 

-1 
e Tl = 0,34 kgf see em 

N.B. De trillende baar ia in feite een niet-lineair aysteem. 

Uit aanvullende opnamen (over een langere tijd, met de lus

oseillograaf) is dan ook geblekendat de amplituden niet 

zuiver exponentieel afnemen: m.a.w. over ~ logarithmiseh 

'dekrement kan niet worden gesproken. Afhankelijk van de 

grootte der amplituden werden logarithmisehe dekrementen 

berekend die tot faetoren 3 rersehilden. (Grote d bij grate 

ampli tuden. ) 

Om een goedee in reken~ng te ,brengen meet de amplitude der 

trilling dUB in aeht worden genomen; maar deze kan voorlopig 

slechta geaehat worden. 

4. De :rae tor a 

In hoever~e is de inklemming verend, d.w.z. is de hoekverdraaiing 

daar tar plaatse evenredig met het aanwezige moment ? 

Om dit na te gaan t alsmede om een indruk te krijgen van de grootte 
L 

van at vergelijken we de'a's die berekend kunnen worden uit de 

foto's IV.4.5 en IV.4.7 (in beide gevallen bepalen we'de a's in 

de richting x :::: 1). 
Gegevens: fl; :::: 141 Hz (foto IV.4.5) 

fTl :::: 158 Hz (foto IV.4.7) 

Gebruik makend :::: 6 10-3 kg! see 2 -1 voIgt: van m • em 

k~ = 4,7 103 kgf em -1 

kT} :::: 5,9 103 kg! -1 . em 
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In appendiX III is berekend 

k ?,? 103 kg! 
-1 r 

::: em 
Ott 

k :11,8 103 kgf 
-1 

o'YJ • em 

en dUB is 

1,64 

2,00 

Voarts is volgensappendix. III 

1 3EI 1 - ::: -- + 
lJ. .i.a 

en dus 

2f ~::: 1 - 1 0,64 • ::: 
at lJ.t 

2f-
I 1 

• ....!I...::: -- 1 ::: 1,00 
a'l lJ.1l 

In. verband met 

II; ::: 40 em4 

.IT} 61,2 4 
::: em 

wordt 

62,5 3E 12,3 
6 I. -1 

a = 7" = 10 kg! em rad 
t 

61,2 3E 12,0 106 .kg! -1 
aT} .;: 7" = • em rad 

Een goede overeenstemm~ng, waarbij we eeh'ter in het oog moeten hougen 

dat dit voor ~en riehting g~ldt. De waarden voo~de frekwenties in 

kolom 5 wijzen er op dat de overeenstemming voor de andere richtingen 

minder goed is. 
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IV.4.2 Enkele opmerkingen bij de rekken die oEtreden tar plaatse van 

de rekatrookjes 

/ 

1.De rek die optreedt ter plaatse van de rekstrookjea moet beschouwd 

worden ala het gevolg van een verplaatsing die, door welke oorzaak 

ook, aan het uiteinde van de baar wordt medegedeeld. In verband met 
• 

het dynamisch gebeur~ is immers het verband tUBsen oorzaak en 

gevolg (kracht en verplaatsing) frekwentie-afhankelijk geworden. 

Z.In verband met de interpretatie van de waarnemingen (het vergelijken 

van de outputs der twee Wheatstone bruggen) is het gewenst het 

verband te kennen tussen de verplaatsingen aan de baarpunt en de 

daardoor ontstane rekken t.p.v. de rekstrookjes, zowel voor de 

~- ala de ll-riehting. 

Het zal duidelijk zijn dat dit verb and voor de verschillende 

richtingen I.p versehillend is. 

Wij verwachten eCh'ter dat de verh(;lUdingen van de gevoeligheden in 

de ~ - en de ll-ric'htin~ weinig van de eenheid zullen versehillen 

(exakt een ala deinklemming~atar ~s). 

De berekening wordt doorg~voerd-voor een willekeurige stand van de 

baar. We kiezen: I.p = o. 

De gegevens ontlenen we aan de bijb~horende foto 'a IV.4.1 en 

IV.4.Z. 

Op dezeltde wijze ala onder punt 4 van IV.4.1 wordt berekend: 

k~ = 5,0 • 103 kgf 

k Tl :::r 5,7 • 103 kgf 

-1 cm 

-1 
em 

Met daze gegevens becijfert men op ~lementaire wijze (rekening 
.' 

houdende met het feit dat de rekstrookjes op een'afstand van 32 em 

van de beitelp\lnt gep:laatst zijn) dat 1 JIm verplaatsing van de 

baarpunt in de ~-riehtin~ en rek veroorzaakt van: 

c ::;: 4, 25 lJ. rek in de ~ - brug 
T) 

en een verplaateing van 1 mm in de n-richting geeft 
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c~ = 4 35 'jl rek in de TJ -brug" 

Het verschil bedraagt 2,3%. 
(Het nacijferen voor andere standen der baar levert nooit een groter 

verschil dan 2,6% op.) 

IV.5 De eerste torsiefrekwentie 

/' 

Met behulp van de,gegevens uit'appendix III (111.6 en 111.7) 

berekenen we de eerate torsiefrekwentie uit de bekende formule 

f ~~ k 
;:: 

Ik + I /3 s 

met k 2,4 • 10
6 

kgf -1 
;:: em rad 

Ik = 6,4 · 10-2 kgf em sec 2 

I 35,5 10-3 kgf -2 
;:: • em sec a 

levert dit 

f ;:: 900 Hz. 

.. 
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APPl:!1NDIX V 

RET 'FROGRAMMEREl~ VAN DE "PACE" CO}1PUTER 

V.1. De vergelijkingen in standaardvorm 
; . 

Aan hoofdstuk C ontlenen .e de volgende bewegingsvergelijkingen 

(met waarden): 
.. 

+ 0, x + /"),2:1t x 

Y Q. 2 + 2 Y + W2 Y 

1 
I: -m 

1 
= -In 

r 
L FA 

[ PA 

sin a -

cos a + 

Pv cos (l ] l 
Pv sin a ] ) 

4 r 8 8 -3..!.l [ FV = 17,69 LO• 05 + 1,4 .10 • .,. J. 0,09 

PA • 199.80 [0,745 + 1,96 • 10 .. 
3 

• Y J. [0,09 

at :: 
2 ('), = 

y = x sin n . + y cos n J 
x = x eos a - y sin (l 

-1 see . 

0,95 ~ 106 sec- 2 

1 = 1666,~ kgf~1 sec-~ mm 
11 

V.2. Schaalwaarden .. 
V.2.1. Amplitude-schaal 

. / 

Het is duidelijk dat.de interpretatie dar resultaten aan
merkelijk vereenv¢udigd wordt door zowel x en y als x en f 
van dezelfde schaalwaal"den te voorzien. 

Aanvankelijk werden de schaalwaarden van x en ,aan de prak

tijk ontleend. Eenvoudig valgen d~ hieruit de i- en.y-schaal

waarden. 

Met deze waa~den bleek de PACE overatuurd te worden. Op -grond 

VIiUl ervaringen,gedurende de aerate metingen opgedaan, werden 

tenslotte de schaalwaarden ala voIgt vastgesteld • 

x = 2 mm m 
y. = 2 DUD 

fm • 2000 mm/sec 
~ - 2000 mm/sec .7 m -

p 
A,m =200 kg! 

p = V,m 400 kgf 



N.B. De ingangen van alle optellers moeten kleiner dan 

100 Volt zijn. Daarom zij~ ook schaalwaarden he

paald voor de faktoren, waaruit PA en Pv zijn op

gebouwd. 

Daze zijn: 

(0,09 - ') = 5 mm . m 
(ingang A 15) 

. 
+ 1,48 ~ 10-3 j) (0,805 ::: ? (ingang A Z4 ) m 

(0,745 6 -3 .&. 7 (ingang A 23) + 1,9 .10 y) = m 

(Deze schaalwaarden zijn bepaald op grand van 

x = y = ",ZDIII, X ::: y :;; 2000 mm/see en (X = 45°). 

V.2 

V.2.Z. Tijd-schaal 

Met bovengenoemde amplitude-schaalwaarden is het nodig een 

tijd-schaal te kiezen ala voIgt: 

"t'= l3.t 
me't 13::: 1000. 

V.3. Kach1never6elijkingen 

V.3.1. (1ntegratoren) 

-a) ~-d"t' - (z;oo) 
d(l) _ . . \ 

b) dT - (-d50 ) . 
V.3.2. 12toO) ,-

a) 0,0567 (20~0) -' 0,95 /x) (FA) 
d't .-: - \2 + 0,1666_.s1n« ZOO; + 

- 0,.3333 c"Oa 
( FV \ 

ex t;:oo) 

~ d -L.. 

0,04 (:2ioo) - 0, 7917( f) + 0,1666 
. PA \ 

b) 2000 
cos ex (200) + 0.1: :;; -

I' 

C~\ + 0.3353 s in (X 1iC5O J 
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V.3.3. (kracbten) 

a) (:0~)S23t01[ 0.1064+ 0,5600 sin ~(2toO)+O,5600COS(l(2k,) J x 

x [ 0,018 - 0,4 sin (l (i)- 0,4 C08 a (i) JO

)74 

( Pv ) [ ( t )' ( • ~ l b) 400 :: :9.84 0,1150 + 0,4228 sin (l\2000 + 0,4228 C08 (l\'2.JOQl .J x . 
x[ 0,018 - 0,4 sin cx(~) - 0,4 COB tt( -i) ]q62 

V.3.4. (rand- en proces-voorwaarden) z1e hoofdstuk C.3. 

a) C.3.(1) 

0,018 - 0,4 81n a (1) - 0,4 cos (l (f) >0 toegestaan. 

Ala 0,018 - 0,4 sin (l(~) - 0,4 cos a(,) ~ 0 wordt, dan 

Pv :: PA :I: O. 

(Comparator M 1) ~ 

b) C.3.(2) 

0,2.5 + (20~0) C08 (l - (:~~oto ) sin (l > 0 toegeataaD. 

Ala 0,25.+ (2~0 )008 ~ - (2ioo )S1ft (1" < 0 'lfordt, dan 

+ Pv Tervangen door - Pv en P A :: ',0. 

(comparator M 2) .. 
c) C.3.(3) 

Ala (2~O) sin a. + (iioo) cos, a < 0 wordt, dan PA ver

Tangen door t. P A met. ~ > 1. 

(Comparator M 0) 

V.4. Schakelscbema 

In tigvur V.1 is het complete Bchakelschema aangegeven. 

In de Torm, w&arin men bet daar aantreft, zijn de beginwaarden nul. 

O~"n punt wijkt het af van de hierboTen gageven Tergelijkingen. 

nat is namelijk de versterker A 02 die op grond van bOTeJlstaande 

Tergel1jkingen niet aanwezig mag zijn. In hoofdstuk D komen we hierop 
terug_ 



Voorts bedenke men dat, ale ex > ! en d~s de oosinus negatief wordt, 

al die pot-sets, die een cosinus bevatten, IIomgepoold l1 moeten wor

den (6f door een versterker toe t. voegen, 6f, zoals in vele geval

len lIlogelijk is, door gebruik te maken van teken-wisselingen die in 

bet 8cbakelschema aan"ezig zijn). 

V.5. Potentioaeter-lijsten 

Men trelt ze aan op blad v.6, V.7 en v.8. 

v.4-

We ver~elden bier in bet kort de gegsvens, waarop ze gegrond zijn. 

alemede de nummers van die potentiometers, welke door de verspanings

variabelen direkt worden beinvloed. 

So ::: 0,09 mm/OIllW 

b 

v 

Yo 

b 

= 2 mm 

a 500 DlI2/eec 
::: 150 

Q.15 evenredig met, 8
0 

: Q 33} prakti8ch evenred1g lIlet b~ (zie hoofdstuk C) 
Q40 

; ~ ( ••• nredig met ~ 
P 22J 

P 28 evenredig lIlet v 
, . 

Y Q 23l ' 
- 0 Q 2It J .. at voor Yo (zie hoofdstuk c) 

v.6. Statiscbe test 

Op grond van 

X :: - 0,1 ram 

y = .. 0,01 l'DIIl 

x 1:1 t ::: 100 mm/sec 
ex :: 300 

werd uit de basisvergelijking berekend (V.1): 

PA ::: 4-9,33 kgf 

Pv =129,03 kgf 

i::: 55.785 mm/sec 2 

y ~ + 182.636 mm/sec 2 



V.7. 

Op de machi.ne W'ordt dit: 

x 
- 0,0500 -:= 

x. instelling: P 14 

~= - 0,0050 
31m 

instelling: P 33 

x + 0,05.00 ,... ::; 

Xm 
ins telling: P 13 

• +-c + 0,0500 
Y'm 

instelling: P 32 

p-
A + 0,2466 -. 

PAt. 
checkpoint: A 34 

Pv 
+ 0,3225 p-= 

V,m 
cheokpoint: A 40 

1 dx 
- 0,0278 ~_ i edt= 

III 

cheokpoint: C 20 

1 d-
i .~= + 0,0913 J3. 1m . dt checkpoint: C 30 

MeetErolramma 

In principe was het meetprogramma ala volgt opgezet: > 

1. Zoeken naar grenSkr1nglopen van x(t)" - f(t). 
2_ Varie~.n van de parameter «(gedrag grenskringlopen bij ver

schillende a) • 
. , 

3. De invloed van de verschillende s~steemgrootheden op de grens-

kringlopen na te gaan. 

De resultaten treft men aah in hoofdstuk D. 

/ 

V.5 



T. H. E. 

JNDER-WERP: Bet teltrillillien 

AUTEUR: J .B. Leellrel. 

aiD ex 
f:J '" 1 000 

C08 ex 

ADRES 
PARAMETER 

INSTELLING BESCHR IJVING 

Q~O 
a, __ 10 -) 0,0567 

PlO 1a),2. 10-6 0,0950x~~ >----

Q30 a • 10-3 
1-_ .. ~ __ ~_ ... ~_.~ __ ~ 0,0400 

P 30 2. 10-6 
~.~--.. 

O,0792x1C 

Q23 ( Yo) 0,1064 

~.23 ___ o 5600 aiD a ,....~.-.~.-.-.-----.. --

f--
Q22 . - 0,5600 oos a 

.------~ . 

Q24 ( y,,) 0,1150 

P24 0,4228 sin ex 

P22 0,"228 coa « 

Q15 (:. ao ) 0,0180 

P 15 0,4 au a 

P 31 ()," ooa a -_. 

P11 0,7400 

Q17 ( .1 .. P 17 ) 0,2600 ._-

P18 0,6200 
Q18 (.1-P18) 0,3800 

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

P 34 0,1666 ain ex 
-- . 

Q34 _0,1666 008 • 

plt-o 0,3333 00. ex 
f--------------. 

Q41 0,3333 aiD Cl 

P2? ooa cr. --- f---

Q27 ain ex 
1----- --- .. ----~--~ .. - ~-~~~"-~"'--.-~ 

P 28 ( :. y) 0,2500 
1------f-------- --~ 

Q33 (:. b) 0,2301 

ANALOGE REKENMACHINE 

POTENTIOMETERS 

PROBLEEM NR.: 

DATUM: junl 1962 

a 
1,0000 

° 
(10-1 

(10-1 

° 
0,5600 

0 

0,4228 

0 

0,4000 

---.. 

a 
..---

0.1666 .----.--
0,3333 

r--------- ---... --

0 

1 000 ~-.--

° ~. 

0,2588 

0,9659 

150 

I1gaJlg) 

~an.-!) 

0 .. 1 4Jt:.2. 

0 .. 5409 

0,1094 

0,4084 

0.1035 

0,386" 

0,0431 
c-----.. 

_0,1609 

0,3219 

0,0862 

0.9659 

0.2588 

0.5000 
0,8660 

30° 

.--.-~---

0,2800 

0 ..... 850 

0-,-2114 

0,3661 

0,2000 

0,}464 

0,0833 

0,14'3 

0,2886 

0,1666 

0~86oo 

0,.5000 

BlAD NR.: ,.6 

4,° 

0,3960 

0 ... 3960 

0,2990 

0,2990 

0,2828 

0,2828 

0,1178 

0,1178 

0,23'7 

0,235? 

0 ... 7071 

0,7071 

N.B. Men letta op P 20 an P 30, .elke be1el. op .en 10-::lr&1!D1 yan de integrate 
a1jn aang.aloten. 



T.H.E. r 

ONDERWERP: Beitel tr1111ngen 

AUTEUR: J.R. Leeare1. 

f3 '" 1000 

ADRES 
PARAMETER 

BESCHRIJVING 

Q40 (:. b) 

1--
p 37 sin lX 

Q;1 cos lX 

P 38 cos ex . __ ._ . . - ..... 

Q38 sin a. 

Q39 81n ex .- -------.~-----...... -~~--

P 39 008 0: 

~_~'±i_ J~A-yer8terkins;) 

~05 ___ (tijdschaal) 
--'...~-- - . 

QO; (scaliDS y + i) 

p14 

P13 .to .... ",. + ..... 

P33 ----------........ 

P22 ... 

~~-.--

r-~-""'- -- .. _--

.. _---- --

.. , .... --~---...... 

... -.----...... ----.---.. --------~-

81n ex 

008 ex 

INSTELLING 

~,1984 

... -. 

0,1 ~ x 10 

~-.--.---

--~------

J 

-. 

-

ANALOGE REKENMACHINE 

POTENTIOMETERS 

PROBLEEM NR.: BLAD NR.: V.1 

DATUM: ju.n1 1962 

o 
1,0000 

0 

. --

.~. 

....... 
. ..... -

-... -

...• ---

....... ---

0,2588 

0,9659 

150 

.•. 

--

._-_ .. _----

0,5000 
0,8660 

;0° 

0,7011 

0,7071 

45° 

---'._-_._--1-.-

.-.-~-



T. H. E. AMALOGE REKEMMACHIME 

POTENTIOMETERS 
ONDERWERP: Beiteltrill1ngu 

PROBLEEM NR.: BLAD NR.: v.8 .. 

I 

AUTEUR: J .H. lAeare1. DATUM, JUDi 1962 

:---------------------------------------------------------------------------I 

f3 '" 1000 
sill ex 0,8660 0.9659 1,0000 

0,5000 0,2588 0 co. ex 

ADRES 
PARAMETER 

INSTELLING 60° 75° 90° 
BESCHRIJVING 

Alleen die ~~_~-sets~el~ ~en_.in or ~_ be_y-" t.i n" r='L.--~~-r----· 

r--.----r---'-'--'-" 

__ !' 22 Q-,-5600_a~~_ . O.~.Q~ _Q.~ 0..-2600 

Q22 o 5600 eoe a . ~~-.. - ..... -.---.--r---------. o 2800 __ -c ... 0-,1449 0 

P24 0.4228 ain a _~36ii~ .. 0,4084 0,4228 ---- .. ------~---------. --
P22._ o 4228 coa a. o 2114- ._Q .. l9~ __ 0 -=..t2. __ __ ......... 

--~-.-- .. ---.. r---------~ -.--~--.--.. - f--. 

P15 Q,4- aiD a. o 3464- o }864 f--~I.4000 --.--- - r-~-.. ----. ,.. ___ t. ____ . --
P 31 0 .. 4- co. a 0,2000 0,1035 0 

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

-~~--.- o 1666 .in ex ~. -'-'-'-'-"- - 0.14~ .. _ ,.9 .16Q2 ___ o 1666 r-'-~---' 

Q;4 <?!.166~~_,!!. a 0,0833 _eJ-,0431 0 
I-----.~-=-

~:40 0.3333 eoa (l o 1666 1-----.... --,----~O86.? __ 0 -.--

.5i 41 0,'3'3 Sin Cl 0,2886 0,'219 0,'33' .- .----
P27 C08 ex -----.-- - . _---r-'--'-- - . 

Q27 aiD ex 
.--~----. 

P '1 aina -- +-_._---- !--- _. 
Q'7 ooa ex _~J.L..bovel 

p 38 C08 ex ---"._--- -----_._------_._- -----.-.----.- r---·--

Q38 ain a: 
-~.--. 

_'U2-__ . ain -" r- ~ .. ---- -'~ 

__ !'_~2.._ C08 ex r------- .. --_.-------- .. - -.--~-

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

-------~--~.-.-- --~.----.---

----.---~ -----'-'- ----..... _----r--'--'~-- r-

-.~-- . 



A P PEN D I X VI. 

EINDSTUDIE-OPDRACHT. 

Voor de beschrijving en verklar~ng van het dynamisoh gedrag van 

gereedschaps~erktuigen zijn de theorieen van Tobias-Fishwick en 

van Tlusty-Polacek de meest belangrijke. 

De theorieen van Tobias-Fishwiok hebben bet~'ekking op systemen 

met een graad van vrijheid. zoals bijvoorbeeld gevormd door een 

kotterbaar die in een stilstaande stijve houder is gemonteerd. 

Het aanbrengen van een demper met hulpmassa voegt een tweede 

graad van vrijheid aan het systeem toe. Zijn de theorieen van 

Tobias-Fishwick nu geheel onbruikbaar voor de besehrijving van 

het dynamiseh gedrag van dit systeem? Of is aIleen de methode 

van Tlusty-Polacek geschikt voor dit doel? Hoe ligt dit ala de 

baar in twee hootdrichtingen verschillende eigenfrequenties ver

toont en voorzien is van_een demper? 

De opgave bestaat nu niet uit het construeren ?f beproeven van 

kotterbaren, maar uit. de beantwoording van de navolgende vraag: 

/ 

In hoeverre en op welke wijze is het mogelijk de analoge 

rakenmachine te gebruiken voor het 'vinden van de stabili

teitsgrenzen van de navolgende baarconstructies: 

a) stilstaande prismatische baar ~et demper ingebouwd en 

met cirkelvormige doorsnede; 

b) stilstaande prisma~ische baar me.t demper ingebouwd en 

met recht~oekige doorsnede. 

VI.1 
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