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Hoofdstuk P : Inleiding 

Door droge wrijving kunnen zichzelf-in-stand-houdende trillingen ontstaan. Deze frictie gein- 
duceerde trillingen worden stick-slip vibraties genoemd. In technische applicaties zijn stick-slip 
vibraties zeer ongewenst. Tijdens boren naar gas en olie kunnen in de boorstangen torsie-stick- 
slip trillingen optreden, die meer slijtage en een lagere penetratiesnelheid tot gevolg hebben. 
Om stick-slip vibraties te onderzoeken, is daarom een experimentele proefopstelling van een 
gesimplificeerde boorstang gemaakt (zie hoofdstuk 2 voor beschrijving van proefopstelling). 

Een boorinstailatis bestasit over het dgezeeri git Xe volgendr: onderdelen: 
0 Boorstang, bestaande uit de drillplpe (boorpijp) met daaronder gelegen de drill collars 

(dikwandige pijpen), downhole motor en bit (boorkop), die samen de bottom hole assembly 
vormen. 

rotatietraagheid voor een constante hoeksnelheid zorgt. 
Rotary table, een groot vliegwiel gelegen aan het aardoppervlak, die door zijn grote 

De opdracht van deze stage het onderzoeken van droge wrijving , die optreedt in de bottom 
hole assembly en het regelen van de hoeksnelheid van de rotary table m.b.v. de gemaakte 
proefopstelling. 
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Hoofdstuk 2: Beschrijving van de proefopstelling 

De experimentele opstelling bestaat uit een metalen draad met een diameter van 2 mm, die als 
torsieveer dienst doet, Aan deze draad zijn twee schijven bevestigd, die de rotatietraagheden 
van het systeem voorstellen. De bovenste schijf (appendix A: schijf 2)  representeert de rotatie- 
traagheid van de rotary table en de onderste schijf (appendix A: schijf 1) die van de bottom 
hole assembly. Een elektromotor drijft schijf 2 aan. Om de dynamische aspecten te analyseren, 
die tot stand komen t.g.v. stick-slip vibraties, is het noodzakelijk om de hoekverdraaiingen en 
hoeksnelheden van zowel de bovenste als onderste schijf te meten. Het analyseren en verwer- 
ken vm de meiiîîgcfi gebeiït m.5.~. M2t12b, S i d i i k  en~ Wham. Verder is schijf 1 voorzien 
van een liflmechanisme, zodat schijf 1 desgewenst van de torsieveer kan worden gelicht. De 
rotatietraagheid van schijf 1 is eenvoudig te veranderen, doordat deze schijf uit afzonderlijke 
delen bestaat. 

Zie appendix A de schematische weergave van de proefopstelling en de specifrcatie van de 
schijfeenheden. 

0 2.1 Meetapparatuur en dataverwerking 

De hoeherdraaiing van scEjf I worden gemeien met een hcremelitde cncoder die een resslu- 
tie heeft van 40000 counts per omwenteling. De hoekverdraaiing van schijf 2 Ujn gemeten met 
een tachometer met een resolutie van 4000 counts per omwenteling. Voor de data acquisitie 
van de signalen van de digitale encoders wordt de MultiQ-GE van Quansar Consulting met 
Wincon gebruikt. 

5 2.2 Aandrijving 

Het systeem wordt aangedreven door een elektromotor met een vertragingssysteem, die direct 
de rotary table (schijf 2) aandrijft. De elektromotor is een Maxon DC motor, waaraan een ver- 
tragingskast is bevestigd met een overbrengingsverhouding gelijk aan 1 : 13,73. Tevens is de 
motor ook van het tachometer voorzien. 
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Hoofdstuk 3: Gebruik van software en hardware 

De encoder en tachometer zijn op de MultiQ-GE kaart aangesloten. Deze hardware is op zijn 
beurt weer direct verbonden met het moederbord, waardoor alle signalen die verzonden wor- 
den door de encoder en tachometer via de computer kunnnen worden uitgelezen met Wincon. 
Om dit te verwezenlijken is met Sirnulink een blokschema gemaakt, waarin de in- en uitgang 
van de MultiQ kaart zijn gedefinieerd. De software van Wincon zorgt dat in- en uitgang van de 
MultiQ kaart als Simulii blokjes beschikbaar zijn. Een eventuele regeling tussen in- en uit- 
gangen kan dan in Simulink mbv deze blokjes verwezenlijkt worden. 

8 3.1 Hoekverdraaiing en hoeksnelheid 

De signalen worden in de vorm van pulsen verzonden en moeten nog worden omgezet in 
radialen (hoeksverdraaiing) of radialen per seconde (hoeksnelheid). Van de encoder is bekend 
dat deze een nauwkeurigheid heeft van 40000 pulsen per omwenteling. De tachometer heeft 
een nauwkeurigheid van 4000 pulsen per omwenteling. Door het aantal pulsen te vermenig- 
vuldigen met 27c/40000 resp. 27c/(4000* i), waarbij i de overbrengingsverhouding is, zal dit de 
hoekverdraaiing opleveren voor schijf 1 resp. schijf 2. Numerieke differentiatie naar de tijd 
levert de hoeksnelheid op. Zie voor blokschema appendix B. 

8 3.2 Hoeksnelheidsregelaar 

Om de rotary table (schijf 2)  met een constante gewenste hoeksnelheid te laten draaien, is er 
een hoeksnelheidsregelaar nodig. De gewenste hoeksnelheid kan weliswaar nooit exact bereikt 
worden, maar het is wel mogelijk om dicht in de buurt van die exacte waarde te komen. Twee 
soorten regelaars zullen besproken worden, namelijk de I-regelaar en PI-regelaar, en met 
elkaar vergeleken worden. 

8 3.2.1 De kegelaar 

De rotatiesnelheid van de elektromotor wordt geregeld door het koppel als stuursignaal te ge- 
bruiken. De grootte van het koppel wordt bepaald door de stroom, die de servo aan de elektro- 
motor levert. Met Simulink is het mogelijk om de stroom met een bepaalde regelspanning te 
regelen. Zie figuur 1 voor schematische weergave. 

S e r v o  

M o t o r  

Figuur i: Regeling van het koppel van de motor 
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Het koppel van de motor is proportioneel met de stroom voor een ideale motor. De stroom die 
de servo levert, wordt proportioneel verondersteld met het regelvoltage. De hoeksnelheid van 
de rotary table kan dan met een I-actie naar een gewenste hoeksnelheid geregeld worden 
volgens: 

waarbij V de tijdsafgeleide is van de spanning, QTef de gewenste hoeksnelheid, & de gemeten 
h~etssdheid VEE sc.hijf2 en C een constante is met de dimensie [Voltlrad]. Door vgl(1) te 
integreren naar de tijd (I-actie) levert dit het aantal voltages op die de servo op een bepaalde 
tijdstip t aangeboden krijgt. 

met V, de integratie-constante. 

Opmerkingen: 
e Omdat we in de werkelijkheid (boorproces) moeilijk informatie, betreffende de hoekxer- 

draaibg en de hoeksnelheid, ter ple&e van de boorkop kunnen verschaffen, zijn q, en 4, 
van schijf 1 (bottom hole assembly) ook niet in de regelaar opgenomen. 

e Theoretisch: zolang q2 f @ref zal de spanning Y blijven veranderen (P + O). Na een be- 
paalde tijd t wordt & = @ref ,  waardoor P = O wordt. De spanning Vis vanaf dat moment 
constant 

M.b.v. van Simulink is een blokschema van de I-regelaar gemaakt (zie appendix C). In figuur 2 
zijn de resultaten, die verkregen zijn met de I-regelaar, weergegeven. 

6 
4i2 ( t >  

5 

4 

3 
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1 

O 

-1 i 

4 0  60 80 1 0 0  120 1 4 0  160 ‘ O  20 
t 

Figuur 2: Hoeksnelheid Q2 ds functie van tijd d 
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Opmerkingen: 
0 De gewenste hoeksnelheid is gelijk aan$,.ef = 3 rad/sec 

Hoe groter de constante C ,  des te groter is de “overshooting”. 
0 Hoe kleiner de constante C ,  des te trager is de reactie van de regelaar op een verandering 

in de hoeksnelheid (duidelijk te zien aan de perioden van de beide curven). 

§ 3.2.2 De PI-regelaar 

De PI-regelaar wordt verkregen door aan de I-regelaar een P-actie toe ie voegen. in appendix 
D is een blokschema van de regelaar weergegeven. Verwacht wordt dat met de PI-regelaar een 
betere volggedrag van & zou opleveren. In figuur 3 zijn de resultaten, die met de PI-regelaar 
verkregen zijn, weergegeven. 

5 

so2 ( t >  

4 

4 

2 

1 

O 

Figuur 3: Hoeksnelheid G2 als functie van tijd t 

Opmerkingen: 
e De gewenste hoeksnelheid is gelijk aanq&= 3 radsec 
o Hoe groter de P-waarden, des te kleiner is de “overshooting”. 
e Bij grotere P-waarden is de volgfout kleiner en wordt de gewenste hoeksnelheid eerder 

bereikt dan bij kleinere P-waarden. 



5 3.2.3 Verschil tussen I-regelaar en PI-regelaar 

Om een goede uitspraak te kunnen doen welke regelaar beter is, moeten de meetresultaten 
verkregen met de I- en PI-regelaar met elkaar vergeleken worden. In figuur 4 zijn twee curven 
te zien, namelijk voor C=O.O 1 (I-regelaar) en P=l (PI-regelaar). 

4.5 

Figuur 4: Hoeksnelheid & als functie van tijd t 

Opmerkingen: 
0 In de bovenstaande figuur is duidelijk te zien dat de PI-regelaar sneller reageert op verande- 

ringen in de hoeksnelheid dan de I-regelaar: het tijdsinterval tussen de opeenvolgende perio- 
den is bij de PI-regelaar kleiner dan bij de I-regelaar. 

e De “overshooting” is veel groter wanneer een I-regelaar wordt gebruikt. Deze kan welis- 
waar kleiner gemaakt worden door de constante C kleiner te kiezen, maar een kleinere C 
resulteert weer in een kleinere reactietijd van de regelaar. 

0 Voor t naar 00 is de volgfout bij de PI-regelaar aanzienlijk kleiner dan bij de I-regelaar. 

Conclusie: 
Gekozen wordt voor de PI-regelaar, omdat hiermee de gewenste hoeksnelheid beter (snelle 
reactie op hoeksnelheidsveranderlligen) en nauwkeuriger (relatief kleine volgfout) bereikt 
wordt. 
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Hoofdstuk 4: Analytische berekeningen 

$j 4.1 Berekening van de torsieveerstijfheid K 

Analytisch kan de torsieveerstijfheid eenvoudig bepaald worden volgens: 

i 2T o," 
K = G- = G--- = 0.0772 [ N m / r ~ ~ d ]  4 32 1, 

waarbij : 
e G = 79.6 lo9 [N/m2] : glijdingsmodulus 
0 D, = 0.002 [m] : diameter van torsieveer 
0 1, = 1.62 [m] : gemeten lengte van torsieveer 

8 4.2 Berekening van de rotatietraagheid Ji 

Figuur 5: afmetingen van schijf 1 

Berekening van de rotatietraagheid van schijf 1 gebruikmakend van de afmetingen in figuur 5: 

?r 
J1 = plIIZl = pi --014~1 = 0.0815 [kp'] 

32 (4) 

waarbij: 
e pi = 8500 [kg/m2]: dichtheid van messing 
e Di = 0.250 [m]: diameter van schijf 1 
e li = 0.015 [m]: dikte van schijf I 
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Hoofdstuk 5: Experimentele onderzoeken 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het experimenteel bepalen van de eigenhoek- 
frekwentie en de rotatietraagheid van schijf 1 en de torsieveerstijfheid. De eigenhoekfi-ekwentie 
kan eenvoudig experimenteel bepaald worden door schijf 1 een aantal keren op te winden en 
vervolgens los te laten. Hierbij dient schijf 2 gefixeerd te zijn. Met .pl - t - curve kan de eigen- 
frekwentie Vc) bepaald worden en dus ook de eigenhoekfkekwentie ( me),  Voor het bepalen 
van de rotatietraagheid (J, ,)  en torsieveerstijfheid ( K , )  wordt er uitgegaan van de volgende 
relatie: 

waarbij coeI bekend is en J1, en K, de onbekenden zijn. Om Vgl(5) toch te kunnen oplossen, 
is er een extra vergelijking vereist. Deze vergelijking kan als volgt bepaald worden. Schijf 1 
bestaat uit drie afionderlijke schijven, namelijk twee schijven met een hoogte van 10 mm en 
één schijf van 5 mm. Door twee schijven (5 mm en 10 mm) weg te halen wordt de rotatietraag- 
heid van schijf 1 kleiner en de eigenhoewehentie verandert. De rotatietraagheid van de 
verwijderde schijven ( J , ,  ) kan vrij nauwkeurig analytisch bepaald worden door de eenvoudige 
geometrie. Voor het veranderde systeem (eII) geldt dan de volgende relatie: 

Hierbij stelt ,IlA de rotatietraagheid van de overgebleven schijf voor. Vgl(5) wordt voor het 
gemak herschreven waarbij J1, vervangen wordt door de termen JIA en JIB . 

We hebben nu twee vergelijkingen en twee onbekenden, dus het probleem is oplosbaar. Indien 
de torsieveerstijfheid K, en rotatietraagheid Jle bekend zijn, kan het (Coulombse) wrijvings- 
moment bepaald worden gebruikmakend van de relatie die geldt voor het geval dat er droge 
wrijving optreedt. 

(Zie 9 5.4.1 voor afleiding) 

8 



6 5.1 Experiment I 

Eerst wordt er uitgegaan van schijf 1 met rotatietraagheid gelijk aan Jle . Na opwinden en los- 
laten van schijf 1 wordt de pl - t - curve verkregen zoals te zien in figuur 6. Omdat deze figuur 
opgeslagen is met een “plot sample period” gelijk aan 0.001 seconde, is de maximale tijd waar- 
in er meetgegevens opgeslagen kan worden beperkt tot ongeveer 16 seconden. 

I 
Figuur 6: hoekverdraaiing pl als functie van t 

Berekening van de eigenhoeksnelheid: 

2x 
t d  

(jj =- 
el 

Uit figuur 4 volgt dat t ,  = 6.8569 seconden. Deze waarden invullen in vgl. (5) levert: 

co,, = 0.9163 [rnd/sec] 

Opmerkingen: 
9 Schijf 1 kan niet meer dan één omwenteling opgewonden worden, want daarna treedt er slip 

op in het contactvlak van de conus met de schijf. 
e Wanneer de toppen van de curve met elkaar verbonden worden, dan blijkt het een lijn te zijn 

die lineair in de tijd afneemt naar nul. Dit verschijnsel kan worden toe geschreven aan droge 
wrijving. 

e Differentiatie van tp, (f) naar de tijd levert de hoeksnelheid ( t )  op (zie appendix E). . _ .  

Differentiatie (f) vamaar de tijd levert de hoekversnelling 6, ft) op (zie appendix E). 

9 



3 5.2 Experiment 11 

De rotatietraagheid van schijf 1 wordt kleiner gemaakt door twee schijven, namelijk één van 5 
mm en één van 10 mm, weg te halen. De rotatietraagheid die schijf 1 nu heeft, wordt JIA 
genoemd en die van de weggehaalde schijfeenheden JIB genoemd. Met de rotatietraagheid JU 
wordt de ql - t - curve verkregen zoals te zien in figuur 7. 

I 

-3 

Figuur 7: hoekverdraaiing ql als functie van t 

Berekening van de eigenhoeksnelheid: 

2n 

Met td  = 4.3234 seconden: 

coeg = 1.4533 [rad/sec] 

Opmerkingen: 
e Schijf 1 kan niet meer dan een halve omwenteling opgewonden worden, want daarna treedt 

e De rotatietraagheid is in dit geval kleiner, hetgeen betekent dat schijf 1 sneller uitdempt. 
* Er hier weer sprake van droge wrijving, want de maximale uitwijking neemt lineair af met 

e De hoeksnelheid (t) en hoekversnelling Fl ( t )  kunnen door differentiatie van p, ( t )  naar de 

er slip op in het contact vlak. 

de tijd. 

tijd bepaald worden. De verkregen curven hebben ongeveer dezeKde vorm zoals die in 
appendix E te zien ujn. 
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$j 5.3 Bepaling van de rotatietraagheid &e en de torsieveerstijfheid Ke 

De rotatietraagheid J1, en torsieveerstijfheid K, kunnen bepaald worden, nu de eigenhoek- 
fì-ekwenties w, en wen bekend zijn. Rotatietraagheid JIB is vrij nauwkeurig analytisch te 
bepalen: 

7r JIB = pl -(DB4 - dE4)lE = 0.0489 [ k p 2 ]  
32 

waarbij : 
e pi = 8500 [kg/m2]: dichtheid van messing 
e DB = 0.250 [m]: buitendiameter van de twee schijfeenheden 
0 dB = 0.040 [m]: binnendiameter van de tweeschijfeenheden 
0 1B = O. O 15 [m]: dikte van de twee schijfeenheden samen 

De torsieveerstijfheid wordt gevonden door vgl. (6)  te herschrijven: 

Substitutie van vgl. (14) in (7) levert een uidrukking voor JIA op: 

Invullen van JIB, aeI en wefl in vgl. (15) en (14) resulteren in: 

J I A  = 0.0324 [ k p 2 ]  

K, = 0.0682 [l\rPn/rad] 
en 

Rotatietraagheid J1, is dan gelijk aan: 

J1, = JIA -t- JIB = 0.0813 [ k p ’ ]  (18) 

Opmerkingen: 
e De experimentele waarde .I,, is vrijwel gelijk aan de analytische waarde JI (vgl. (4)). 
0 De experimentele waarde K, verschilt van analystische waarde K (vgl. (3)). Een mogelijke 

oorzaak is dat de lengte van de torsieveer niet juist is opgemeten. 

1 1  



rj  5.4 Bepaling van het Coulombse wrijvingsmoment 

rj  5.4.1 Theoretisch 

In 9 5.1 en 8 5.2 is er aan de hand van figuur 6 resp. 7 aangetoond dat er droge wrijving op- 
treedt. Het Coulombse (of droge) wrijvingsmoment T(t) worden bepaald uit de bewegings 
vergelijking. 

Figuur 8: schijf 1 met torsieveer 

Gebruikmakend van de bovenstaande figuur kan de volgende bewegingsvergelijhg opgesteld 
worden: 

T(t )  + K q l ( t )  + Jl@l( t )  = O 

In standaard vorm: 

In een zuiver Coulombse model is T(t) = qh ( t )  = T , ~ z g n ( ~ ~  ( t ) )  met Tc de grootte van het 
wrijvhgsmoment en sign(-) de sign-functie. Wordt Th(t) uitgezet tegen (t) dan is het 
resultaat te zien in figuur 9. 

T t h  

T c  

+ *  

- T  c 

Figuur 9: wrijvings moment T,h(t)aIs functie van ( t )  
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Opmerkingen: 
e Voor alle@l < O is het wrijvingsmoment positief en gelijk aan Tc. 
e Voor 

Dit betekent dat het koppel kan variëren tussen -TC en +TC. 
Voor alle@l > O is het wrijvingsmoment negatief en gelijk aan -TC. 

= O is T(t) afhankelijk van het uitwendig aangebrachte koppel: T(t)  = -Kql(t) . 

(5 5.4.2 Experimenteel 

Eet Coubmbse WrijvingSrmoment is expelimenteel te bepalen door de gegevens, die bepaald 
zijn in de 0 5.1, 5.2 en 5.3, te gebruiken. Als resultaat worden de figuren 10 en 1 1 verkregen. 

16 l4 t 2 4 6 8 10 12 

Figuur 10: wrijvingsmoment T(t) als functie van t 

-5 O 

Figuur ll: wrijvingsmoment T(t) als functie van (t) 
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Opmerking: 
In figuur 11 is te zien dat het wrijvingsmoment in de buurt van$l = O niet door de oorsprong 
heen schiet, maar geleidelijk van de teken verandert. Dit verschijnsel wordt hysterese genoemd, 
die waarschijnlijk wordt veroorzaakt door compliantie (Liang, J.W. en Feeng, B.F. [4]). Het 
moment gaat onderlangs wanneer de hoeksnelheid van een positieve in een negatieve waarde 
overgaat. Omgekeerd beweegt het bovenlangs als de hoeksnelheid van een negatieve in een 
positieve waarde overgaat. 

14 



Hoofdstuk 6: Aanbevelingen 

1. Wanneer er veel experimenten worden gedaan, kan de torsieveer plastisch gedeformeerd 
worden. De meetresultaten die dan worden verkregen, zijn niet meer betrouwbaar. Het is 
daarom aan te raden om de torsieveer te vervangen bij het optreden van onbetrouwbare 
meetresultaten. 

2. Tussen de conus en schijf 1 is er onvoldoende wrijving, waardoor er slip op kan treden in 
het contactvlak van de conus met schijf 1. Dit heeft een negatieve invloed op de meet- 
resultaten. Er zou een oplossizg gem& =Geten worden OE de vrrqvhg tzsse~ de corns en 
schijf 1 te vergroten. 
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Appendix A: Proefopstelling 

Onderdelen: 
1. Elektromotor 
2, Digitale encoder l(tachometer) 
3. Vertragingskast 
4. Schijf 2 (“rotary table”) 
5. Torsieveer 
4. Fysische rem (nog niet gerealiseerd) 
7. Schijf 1 (“‘bottom hole assembly”) 
8. Liftmechanisme 
9. Digitale encoder 2 

Informatie over de gebruikte schijven: 
Er wordt gebruikt gemaakt van twee schijfeenheden met een dikte van 25 min. De buitendia- 
meter van schijf 2 is gelijk aan 400 mm en de buitendiameter van schijf 1 is 250 mm. Schijf 1 
bestaat uit drie ahonderlijke schijven met een dikte van 5 of 10 mm en is gemaakt van messing. 
Schijf 2 is een stalen sehijf, die slechts uit één onderdeel bestaat. De rotatietraagheid van sckjf 
1 is eenvoudig te veranderen doordat deze schijf uit afzonderlijke delen bestaat. 
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Appendix B: Dataverwerking 

- 
MultiQ P 

- Gain1 hoek1 
encoder1 correct stepl 

a 
snelheid2 Analo Butterworth 

Lb Filter2 
brk&nfe; i  Rate Limiter2 J- 

ongef-snelheid1 

Toelichtingen: 

- 
MuliiQ 

encoder1 en encoder2: ingang van de MultiQ kaart: signalen afkomstig van de incrementele 
encoder en tachometer komen hier binnen. 
correct step1 en 2: er wordt gebruik gemaakt van een 24-bits encoder, hetgeen overeen- 
komt met 16777215 counts. In de beginsituatie staat de teller van de encoder op nul. Heeft 
de teller 16777215/2 counts geteld dan treedt een discontinuiteit in de hoekverdraaiing van 
schijf 1 en schijf 2 op (zie figuur €31). Correct stepl en 2 zorgen voor het verdwijnen van de 
discontinuiteit (zie figuur B2). 
gain1 en gain2 factoren om het aantal pulsen naar de hoekverdraaiing (radialen) om te 
rekenen. 
derivative1 en 2: tijdsdifferentiatoren. 
Rate limiter1 en 2: worden als filters gebruikt om ruis weg te filteren, die tot stand komen 
door het gebruik van de tijdsdifferentiatoren. 
Analog Butternorth LP Filter1 en 2: filters die naast de Rate l ie te r  1 en 2 worden 
gebruikt. 

Gain2 
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Figuur B1: hoekverdraaiing 9 2  ais functie van tijd t (zonder correct step) 
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Appendix C: I-regelaar 

Gain1 

hoek2 ag2ongf 

MultiQ 

encoder2 
Gain2 

hoekt 
MultiR 

encoder1 

MultiQ 6 
Cum 

+ - -  

I correct step agl ongf 

Toelichting: 
e DAC: uitgang van de MultiQ kaart: Voltage signaal dat naar de servo gaat. 
e Limited Integrator: integrator die begrensd is tussen twee waarden (upper- en lowerbound). 
S- Gain3: grootte van constante C. 
e Ref - snelheid: hiermee kan de gewenste hoeksnelheid op elke tijdstip veranderd worden. 
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Appendix D: PI-regelaar 

- 

- 
hilulti0 

Gain2 

Lp Filter2 

hoecl I nnrinf snelheidl 

Rerivativel Rate Limiter1 snelheidl h a l o  Butterwort i 
I-! Filter1 

I 
Multi0 4 o 

DAG 
Sum1 Sum 

Gain3 

Toelichting: 
0 DAC: uitgang van de MultiQ kaart. 
0 Limited Integrator: integrator die begrensd is tussen twee waarden (upper- en lowerbound). 
0 Gain3: grootte van constante P. 

Ref snelheid hiermee kan de gewenste hoeksnelheid op elke tijdstip veranderd worden. 
0 In deze sihiatie wordt constante C gelijk aan 1 gekozen. 
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Appendix E: Hoeksnelheid en hoekversnelling 

2 

O 

-2 

-4 

16 
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iguair El: hoeksnelheid als functie van t (gefilterd) 

Opmerking: 
In figuur El is het gefilterde signaal van de hoeksnelheid@l weergegeven. De ruis die o.a. 
wordt veroorzaakt door de differentiatoren, is voor het grootste deel weggefilterd. Hierbij is 
gebruik gemaakt van een Butterworth Filter. 
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-E 16 t 
2 4 6 12 14 

I 
Figuur EZ: hoekversnelling el d s  functie van t (gefilterd) 

22 



Opmerking: 
0 Figuur E2 toont het gefilterde signaal van de hoekversnelling. 
0 Telkens als de hoeksnelheid Uj, ( t )  van teken wisselt, is in figuur EZ een knik in de el -t-curve 

te zien. Deze knik geeft aan dat op dat moment het (Coulombse) wrijvhgsmoment van 
teken wisselt. 
De grootte van de knik is gelijk aan 2131/J2, (Tongue 1121). 

0 De rechte lijn, getrokken door de toppen van de curve, heeft een richtingscoefficient die 
gelijk is aan (41í$'J2, t,)t (Tongue [Z]). 
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