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. BOOFDST17I: 1 

Inle1d1., 

De doelstelliD@ van dez~ projectgroep was, 011 door 1I1dd81 vanaet 

doorlopen van een andere onderwijssituatie, dan die volgenB de stu'diegids, 

te komen op het niveau van bet K2-diploma. 

Dit als gevolg van de on~rede die d. leden van de projectgroep hebben met 
dit huidige ayat.em. 

Om het doel' te bereiken werd gekosen voor het .erken aan "ft bepaald 

project, gedurende een half jaar, met ale onder.erp de riehtingsstabiliteit 

van een auto., 

, Als leidraa4 voor de bestudering "an dit probleem is genomen de z.g. 

r'c';r-clusltgedaeht ,zoals geforlluleerd in lit,,1 t pag~ 8. 

Dit verslag iedan ook volgene deze cyclusgedachten opgebouwd en 

behandelt. als gevolg daarvan de volgende raeen uit de geasalete studie: 

- best~dering van de realiteit en de probleemstelling (hfdet. 2) 

modelTor.lag en hypothesen (hoofdstuk ') 

-uitwerk1l1g van het wiskundig model (hootdstuk 4) 

- resultaten uit het wiskundig model (hootdstuk 5) 

- metingen aaa eenechte auto (hoofdetuk 6) 
"" ~onfrontat1e van de met1Bgen en bet model (hoofdstuk 7) 

.. t.rugkoppel~ naarde hypotheselll en modelvorming (hoofdetuk 8) 
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HOOFDSTUK 2 

Probleemste1lins 

'. 

Door de projectgroep W 75-1 is bet probleem van de wegligging van 

automobielen aan de orda gesteld. Het gaat hierbij om de baan die een 

auto voIgt. tleze is van tweefaktoren.afhankelijk: 

- de door de bestuurder gewenste baan en zijn daaruit volgende handelingen 

- de eigenscho.ppen van bet voertuig ell,If.n'o>de.. weg;·waar.over'/wordt,~,ger:~den. 

Hierbij wordt oilder baan verstaan: delijn die de pro~ectie van het 

z17aartepunt op'de veg voIgt en de stand van de langsas van een voertuig 

ten opzichte van de raaklijn' aan diebaan; zodat er dus ii~r' parameters 

nodig.zijn om de positie van het voertuig geheel vast te leggen. 

De bestuurder tracht op het voertuig zulke krachten en koppelsi~iiit te 

oefensn, dat de positie van het voertuiS' steeds geheel aan zijn _ensen 

.,oldoet" Hierbij moet hij er echter rekening mee houde~. dat er oak'nog 

andere kraohten en mementen op het voertuig kunnen werken, zoals "in~,!",: 

en versnellingskrachten en de daaruit voortkomende momenten (o"a. door 

hetrijdcn in bochten). In dit gehael vaninvloeden,moet de beetuurder 

in staat blijven het voer-tuig zo goed mogelijltin de gewenste positie' 

te houdon. Bet is bekend dat de· maten waarin dit,-mog.elijk i8 'afhangt: 

van de fysische grootheden van de auto .. 

Het onderwerp "aartoe de projectgroep W 75~2'zich beperkt i.s -het gedrag 
I 

van een voertu~g op een'rechte weg onder invloed Tan een storing. 

Hierbij wordt nagegaan of binnen de reaktietijd van de ~estuurdert 

als gevolg'van die storing, een situatie ontstaat die onveil~g genoemd 

kan worden (~ie bijlage f). 

I 
.. 
r 
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ljOOFDSTUK , 

Modelvorm~ng en hzpotheaen 

Op grond van de bevindingen van W 75-1 (zie lit. 2 ), 1& een personenauto 
r 

geschematiseerd tot het model volgens fig. 1 (zeepld.st). 

'.- ...... 

fig. 1: Geschemattseerde auto, als uitgangspunt voor de modelvorm1ng. 

I 
Hierbij z1jn. ftiet geheel in analogie met W 75-1, de, volgende aannamen 

gedaan: 

- de auto gedt-aagt z1ch als een star gaheel met .. ielen 

- het zwaartepunt van de wagen ligt op het wegdek 
_ ~.: zijnJgeen ,::.. .. de i31e41ehten aa:nwe:Z,ig, zodat de volgel;1d~. be"f.{eg:i.ngcn 

:bui",ten~b~uc,",,~JXYliJl,'g:;;bJ.i'jv.en: ,~ 

de vertikale beweging (z) 

het~taltpen (P) (rotatie om de y-as) -eft , s 
het rollen (y~) (rotatie om de x-as). . 

• de invloed van de luchtkraehten op het weggedrag is niet belangrijk 

... de zijkracht en het terugstelmoau.tftt. welke eeft band opbouwt als gevolg 

van het contact met het weg~ekt zijn lineair athankelijk van de 
, fr 

sliphoek ot.. De sliphoek is de hoek tussenhet symmetrievl8lt van <2 band en 

de r1ehting van zijn, enfllhe1dsveetor.(Het verband tussen w1elbelaeting 

en zijkraehtresp. terugstelmoment is niet-li1'1eair.) 

- de wielea maken geenstuurbewegingen. 
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Het aldus gedefinieerde fyaiache model van fig. 1 kan alleen nog 

bewegen in het x-y vlak waarbij telkens zijn posit!e en stand is 

vastgelegd door drie coC;rdinaten x, y ey. AangendlnEit dat de wie:" 
len op de grond blijven. 

De bewegingsvergelijkingen zijn: 

2. - 4(-W
1 - W

2 
.... , ... W,.> co,," ... (51 + 52 S:; • 5At.> si~ mx :: + 

-. oR .... 

3. rrii :: -(-W1 - W
2/

"it- W3 ... W,.) Si~ ... (51 ... ~2 ... 53 ... S4) c0r' 
! 
i 
I 
I 

De afleiding van de~ vergelijkingen is na 1::8 gau tm.b.·:v ". ~.; 

figuur.2 

y 

" .. -

~ig. 2 
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HOOFDSTUK .. 

Uitwerking wiskundig model 

Dez~ bewegingsvergelijking~n kunnen-opgelost worden met een analoge 

rekenmaehine; deze kan systemen nabootsen. 

Daarvoor is- nodig dat de vergelij~ngen worden ,be~scbreven in een 
y- • 

zodanige vorm dat ze op de ana~oge IIgepatched" kunnen worden. Voor 

een u1.tvoerige beschrijving van dit omwerken zie de bijlage:.het 

analoge programma. 

Op de analoge werd gewerkt met liar!.e variabelen: 

- drie snelh-eden: 10; 20; 30 m/s 
.. drie zwaartepuntsliggingen: 0,50; 1,0 en 1,5 m van de acbteras 

- drie storingstijden: 0.5; 1 en 1.5 s. 

Het model wordt gestoord door remmeD. op het achterwiel. Wij kozen 

een l"emkr~eht-, van_ 750 N. Dit is afgeleid Van een totale remvertraging 
.2 van 4 m/s • 

Verder zijn de !Xfyiiisdlieh..: eigenschappen van de Volkswagen, model 

Kever ingevoerd: 

m = 900 kg 
-2 i J I: 1100 kgm • --

s = 0,64 m. 

1 = 2,40 m. (= a + b) 

." .... 
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HOOFDSTUK 5 . 

Resultaten uit het wiskundig model 

De resultaten van het wiskllndig model geven aan dat een wagen, die' 

het zwaartepunt voorinheeft liggen veiliger is dan e8n wagen 

Jlet eeft naar achteren liggend zwaartepunt. , ..• } 

veilig onveilig , 
20 

10 L-_-'-
. I 

CI+--...;;...-----+--I...-_....-t""'!""':~-:-----
t>. I.,oc t,1.S ~ ',itS" ....... Q (m) 

Fig .. 3: Deze grafiek tOOllt het v~erbab.d tussen .de zwa~'tepuhtJ',af,s.ta:nd .(Q) 'en 
~ri: ~ie~heyh~i~~~~o~i":h~r·~~';i~t~~:~~t (Vz ) 

Doze graf1ekis o1ltstaan door op de grafieken uit de analoge het 

criterium voer jveilig-onveilig\·toe te passeli.. (zie bijl. 2-~: 
.'t, ~ 

Uit deze grafiek voIgt dat bijeeD ver naar achteren·gelegen 

~waartepunt (a,)is klein) de auto aIleen m~ar bij een zeer lage .., ; I " . , 
snelheid nog ,ie veilig beschouwd kaD wo~den en dat naarmate 

het z.aartep~t ve.r-der naar' voren 11gt een hogere snelheid kan 
, 

worden toeg~laten. 

net criter~um veilig-onveilig berust op de grootte vali de 
/ '." .. 

zijdelifig,'e verplaatsing per tijdseenheid. Ui.t bepaalde gegevens, 

verkroge~ van het Zintuig Fysiologisch Instituut te Soesterberg, 
i 

voIgt ~at eels:, ~sc'hauf{eur~ tussen +~ O. 35 •• Van z1jn-·geftllst.,,;r~ete 
, -

baan ~een en. weeX' .slingert .. .Dgze. Ot-3~~m.(' is': afhankel.ijk ,~.-;, 
'\ 

van ~~rkeersdrukte, snelheid, wegmarltori:ag':'e'u. 
"' j . 

Aanw,~nomen wordt dat binnen de tijd,waarin de chauffeur kan 

re,¢eren(Ot5 s),de auto nietmeer dan 1 m mag zijn uitgeweken. 

U,itkde grafieken van de. analoge is de zijdelingse verplaatsing 
1'· . , 

ala" funktie van de tijd bekend en daarop kan dit criterium worden . . 

toetepast. 
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Hoofdstuk 6 

Metingen aan een Gente auto 

Het meten aaD een, echte auto bleek de meest gunstige p1~~!l?p.~:1'J' voor 

het testen van het mathematisch model,. De overwegingen die, hiertoe 

geleid hebben staan vermeld in bijlage 8. 
Om het model te kunnen testen ala (een) dynamiach syateem, is een 

storing nodig, die de auto uit zijn stabiele evenwichtstoestand 

brengt .. 

Een eenvoud1ge.m;ethoae~<; hiervoor is remmen op een achterwiel. 

De te meten grootheden zijn de hoekverdraaiing p, de zijwaarts~: 

versnelling y en de zijwaartae verplaatsing y • c c 
De metingen zijn verricht aan een ~V model Kever op het vliegveld 

de Peel. 

De bouw van het proetmodel en de meetopstelling w~rdt peschreven 

in bijlage 3 en 4. De, statische ~xp'erimehten zijn uitgevoer<i.in het 

laboratorium voor Verbrandingamo~oren en Automobieltechniek. Bepaal~ 

wet-den: !,;d'e masfui",t 9 mass"traagheidsmoment, plaats van het zwaa,rtepunt. 

Bovendie~ werd een ijking uitgevoerd van de remkrachtmeter~ 

Op het vIiegveld zijn versch111end~" te'stritten "gemaakt>omde appa:ratuur 
at te stellt?D, en om de nauwkeurlgheid vaD 'de apparaten te bepalen. 

(zie voor verdere informatie bijlage 4) • 

. Uit,dez~ titten bleek dat de nauwkeurigheid van de Yc = 2% als Yo 
'kleiner dan ;2 m. 

Voor de hoekverdraaiing is daze rout 5%. 
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Hoofdstuk7 

Confrontat1e van de.metingen en het model 

Bij het vergelijken van de resultaten vanhet model en met 4ie!an~de metin 

valt meteenop. dat dezekwalitatiefzeer goed overeenkome~. 

Kwantitatief laat de ovez:a.enk.omst~e,chter_"el te wensen over. t . 

Het is echt~r moeilijk om over de oorzaken hiervan , 'ans,~J~:15l1.i'jke., ~it-
spraken te doen, omdat de grafieken bepaald worden door zeven ' 

variabelen; . 

met/zonder vering 

.. snelheid 

- Dl8.ssa 

. - massatraagheidsmoment 

zwaartepGntsligging 

- remkracht 

remtijd 

Bekend zijn uit ~ewerkiftgen aan het wiskundig ,model de invloedeti·, 

van veranderingen in: 

- snelheid 

- zwaartepuntsliggingen 

remtijd 

Enige uitspraken ~itil ae h'and van,grafieken waariri slechts' een of twee 

p~eters verschillen. 
Uit~de gr~'f1eken,waar:de enige verandering het weI of niet aanwezig 

zijn van fde vering is, blijkt. merkwaard.igerwijs, dat het model de 

auto metl ver:l,.ng beter beschrijft dan de auto zonder vering .. (zie bijlage 

6 t ,grafiek 2 en 11; 5 en 14) • Boven:iiienliJi.jltt da t de vel;"ing weI een 

grote;"invloed op het gedrag van de auto heeft. 

De i~vloed van snelheidsverandering is kwabtitatiet in het model 

en bij demetingen aan de starre auto hetzelfde (zie bijlage 6t 

grafiek 2 en 8; 6 en 9). 
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Wat betreft de invloed van de remtijd blijkt. dat deze in het model 

kleicer is dan bij de metingen aan de wagen (bijlage 6. 

graf1ek 14 en 17). 

Ui t de graf1eken 11 t 12 en 8t 9 uit de bijlage 6 blijkt t dat e,en 
. ' , . 

verandering in de zwaartepuntaligging'en het massatraagheidsmoment 

i,n werkelijkheid bijna geen invloed heaft op het gedrag van de auto 

terwijl dit in het model juist wel het geval is. Voor veranderingen 

in de massa geldt het tegenovergestelde. (bijl.' 61 graft (7.9 en 10,12» 

Waarschijnlijk is dit. te w1jten aan de onnauwkeurigheid bij het 

"c.ons,trueren'van bandkarakteristieken voor kleine waard,en van 0( 

bij verschillende voorkomende wielbelastingen. Het construeren 

van deze bandkarakteristieken was nodtg .c;>mdat in 'de liter a tuur • 

slechta een beperkt aantal grafieken opgegeven W8S • . 
Be.t,ere ui tspraken kunnen gedaan worden als de invloed van, de drie 

parameters (lDassatraaghe idsmoment, remkrach t en massa). b;;ke~d>.f!.s. 

',n-it' kan \folgena~'onsi'ol:F<de ~analHgEr <:(ompi.ttey g~be.uren.t.w,ege·ns·1~1jdge
~orek kun'nen wij van boveryngenoamde~l)robYlniErn ~geen: 'st'utlie m~er maken. 

'\ 
, 
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Hoofdstuk 8 

Terugkoppeling naar de hypothesen en de modelvorming 

In de eerate plaats zij vermeld, dat de reaultaten een betrouwbare 

geldigheid he\lben als :r kl.einer is dan 2 m., en/of' de :meetJ:ijd niet 

langer" is' dan 2 seconden. 

Wanneer nu de realiteit wordtvergele~en met het model blijkt dat er 

grate overeenkomsten tussen model en realfteit bestaan (z~e bijlage 6 

gr:a.fiek 1 .. 9). 

Volgens het criterium !eilig/6nv~ilig t is in ,de meeate gevallen 

de werkelijkheid veiliger dan het model. 

Oorzaken voor de verschil~en tUBS en model en werkelijkheid zullen 

, a.e aannamen zijn. 

De linearisatie v~n de zijkracht als funktie van de sliphoek kan 
• " 0 0 gebeuren, in de meeste gevallen,'tuBsen 0 -en 3, in plaats van 

a 0 I o en 7 II: Dit. heeft tot gevo~g dat de q's ongeveel' 1,5 ,keerzo groot 

worden .. Voar de Y'='1¥fll:-:, 0(~1<.«(r;t).~ :.~ betekent dit dat hun krommen 

mindel" steil zullen lopen dan nu het gaval is. Hierdoor zullen de 

werkelijk~eid en . .net model \waarsch:i1jnlijk ~beter overeenk'pmen. 

Verder is gebleken. dat de grootte van de sliphoeken veel invloed heeft 

ophet gedrag van de auto. Hierdoor is het san te raden bij een 

eventuale nieuwe opzet van het model, met be trekking tot de sliphoeken. 

een zeer grote na~wgezet~eiaj ta betrachteno 

In deze cyclus is het helaas door t1jdgebrek niet meer mogelijk geweest 

deze verbeter~ngen do'or te voeren. 

Op grand van de tot,nu toe gemaakte studies kunnen verder nog de 

Yolgende,'suggesties gedaan worden voor een eventuele voortzettl,ng 
A 

van dit'project. 
J 

1 .. De ,te gebruiken bandkarakteristieken zul1en zo nauwkeurig mogelijk op 

hu~ betrou.baarheid bekekGn,moeten worden. 
i • 

2 .. 9~ meer ge~evens over'de invloed "van' de par.ameters'· te krijgen het 

3~ U~t de ~etingen is duidelijk gebleken (zie bijlage 6) dat de vering 

enVoi de damping en de opJ:!anging een grote invloed hebben op het 

ge~rag van de auto, zodat bij een nieuwe modelvorming hiermee zeker 
1. . . 

, rekenin.g gehcuden. moet worden. 



.,. 

14 
..... 'VlT-Rapport no.0259 

Bijlage 1 

Het analoge programma: 

Symbolenlijst: 

J 

po. 
,. 

(i 4) Mit ::; 1 -
~it " " 
'8

1 
,. II " 

X 

Y 

~ 
FL 

v 

). 

a 

b 

2s 

« " i I (~ = 1 i' 4) 
m 

kit i = 1 - '+ 

qi' i = 1 ":" '+ 
p 

q 

massatraagheidsmoment van'de auto!om de 

'gier{;!o.' 

kgrl 

~,:! hoek tussen langsas van de ;au~on, en de x-as rad 

terugstelmomenten op~ de vier wielen Nm 

wrijvingskrachten 'Opt de vier wielen N 

:zijkrachten op de vier wielen N 

coordinaat in voorwaartse richting m 
coordinaat -L ,x.' '.r-

Iuch tkoppel.} ingevoerd om een storing te 
luchtkracht, simuleren 

snelheid van het zwaartepunt 

de hoek tusaen de x-as !!tn de snelheidslV.ect'Or 

afstand achteras' tot zwaartepunt 

afstand vooras tot zwaart~p~nt 

wielbasis 

sliphoeken 

massa van de ,s;a~to. 

coefficient voor het terugstelmoment 

coefficient":V'oor de z1jkracht 

Iengtemaat 

lengtemaat 

f . 

m 

Nm 

N 

m/s 

rad 

m 

m 

m 

rad 

kg 

Nm/rad 

N/rad 

m 

m 
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.-x 

Aan de hand van de tekening -kan men de volgende bewegingsvergelijkingen 

opstellen •. 

Tot nu toe is het volgende aangenomen: 

- de ca1'rosserie mas f met ui tzondering van de massa m en het massatraag

heidslnoment J t buiten be li:H;nouwing. gelaten worden. zz . 

-' vering en demping -hebbengeen invloed t als geV'olg daarvan is aan~nomen . 

dat· er' geen 1'01 ... en ·stampbewegingen.optreden. 

- windinvloeden mo·gen verwaarloosd worden. 

- stuurhoek is O. 

. V~~r het oplossen van de differentiaalvergelijkingen nemett we aan: 

.. Mi = k. x "i 1 = 1 !. 4 
~ 

.. 
.. S1 = qi x 0(1 i = 1·': g.. .. 
.. q1 = q2 = qv k1 = k = k 2 T 

.. q, = q4 = qa k, = k4 =,k a 
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.- (>.. +f\-)"::O,1 rad dUB sine)' +fA) ;='·(>.·~}d; cos( ~+.M) = 1 

• /" <. ° t 1 rad . due sin r = f; cos jI-, = 1 

• Ill i t 1 = 1 ;. 4 is klein ,< 6,1 r&d." 

• .,2 (.( x2 

Berekening van de sliphoeken: 

Elk "1el heert zijn ~ige~ aliphoekClC i (j.J.z:.,,"1~':'.~). 

5 

f1g .. !5 
, -~ --Conatructie van de aliphoek£)(,a .. ~ 

-pv ~t~ 

Uit de me~tkundige configurat1e blijkt 

v it ain O. .. f..A )bM

tan oL 2 = v z cost '" + f"-) - s~ 

~Op. analoge wij:ze<:=:~,n kunnen alle hoaken IItL berekend worden. 

De aliphoeken worden nu: 

v z ( .>. + . .M) -' 'lb h 
01. 1 :: Vz + f:.s 

v ( >. + ... ) + ~;·,a z -. 
v z + Ik\S 



v (X + ",) + ~a z 
v -~s z 

Het omschrijven van de d.v.',s voor de analoge: 
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1. }i.oJ = -~ + ,C ... W1 + W2 + W} - W4 ) + (b<ly"'; kv)(ot1 '+ 11(2) - (aqa + ka ) (o(} +~4) 

rl <Iv. + ~.J 2. i~m= +(-W1 -·W2 + W} + W4 ) - q~. M.
L

(et1 ,.: 0(2) q;: + <-} + ~~) qa 

3. Y.m: -(_W1 - W2 + W3 + W4~ - q .. ~"1 + "(2) ~ + ("3 + "(4) + f. J 
4. v2 :: :.i2 + '12 ; 1;2 » .,.2--.. v2 ::: 12 

• • ,. ~ = arctan i = ; 
J(, x 

Nu kunnen weschrijven: 
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4. (.L) = (L) • v = i 
v i , 

m m m m 

(~) 
., • 1 5. m. (L) =~ . . 

(L) Xm Am m Ym t m 

Voor het bepalen van de bandconstante~ ~ en k sebruiken we DKS bert 172. 

Hieruit volgt S = S(I!(,G); waarbij G de wielbelasting ;.s,. 

Ook M = M(ot.,G). De c:=onstanten q en k zijn :arhanke~ijkyan d~ ~e,lasting: 

V~~r de-Volkewagen wordt opgegeven bandtype 5,60 - 15. Bande~spanning 

1,4 ato voor .en 2,0 atq achter, 'hij' maximale belasting .• 

Volgens bijlage 1 km au de onderstaande tabel opgesteld ·worqen. 

G,;N 1000 2000 2500 3000 4000 

Cl""N/rad 8300 14ooo~' 17000 19000 ... 20090..: 

~a ;N/rad 8006 1~OO; 16000 18000 20000 1 
.. 

If ;Nm/rad 17 31 45 80 
"'v 

k oHm/rad a' 12 ,18 

Tabel 1 
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De verdere, bij het analo,ge programma gebruikte, gegevens van de auto 

zijn: 

e = 0,64 m. 
J 1100 kgm 2 = 
m = 900 kg 

1 = 2,40 m .. 

De stor~ngsvorm is remmen op een achterwiel (linker). Als variatie 

in de stor1ng geldt de remtijd: 0,5, 1 en 1,5 sec. 

De grootte van de .. remkracht is 750 Nt dit is afgeleid van een totale 
~. 2 . 

remvertraging van 3 t 3.m/s e 

Rekening houdend met het criterium is het nodig dat de grootheden Yo 

en y~ oepaald worden op de plaate van de bestuurder of eventueel op .. 
die van de opnemer. ' ~ 

c 
I> 

Z f1 g.6 

<\. 

Resultaten: 

De kompl~~e analoge output is verwerkt in 27 graf~eken; bevattende 

bet verloop van y ; y en.a als funktie van de tijd, bij drie c c /' 
remtijden. dr;e zVlaartepuntsliggingen en «rie snelheden .. 

Op page 20 l t/m 22 staan de 9 grafieken bij v = 30 mls. 

Op page 24 staat~ tegen Yo uitgezet bij een remtijd van 1,58. 

Op pag 25 het verloop van~ als funItt!e van .a op het moment 

dat y = 0,35 m en'y = 1,00 m. e e 
Op pag" '26 grafielt waarin de tijd, die verloopt tUlJtSOll Y c ;: 0.'5 m 

en y = 1,00 m. uitstaat tegen zwaartepunteafstan4.a. e 
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Conelusies: 

tIit de 

en v ,: 

grafiek 

10 m/s .. 

van 

Dit 

y tegen a valt het merkwaardige gedrag op bij a = 0,5 m 

is te verklaren als we kijken naar het gedrag van 

(«;+<< .. ) . "\ , .. 
,., 

~ 2v [(" +4oA>,;)v b~l 
~1 + 2:: 2 2 2 

v - a tt. 

Voor(ta:;;:CI'-jOi'O~Ta~:I~Hi', Vlordt b :: 1 t 90 m, als nu ook >- +.M '" •• 'V klein: zijll, 

~an wordt ~. + 0(,2 <: O.Dit'h~eft tot gevo~g dat (y) kleiner wordt da. 

/1:)ij a i:: j 1. m. en, #~~t4":' ::~minder sneltoen.emt. 

I Ve'rder hlijkt u1t 'deze ,grafieken duidelijk dat"eell::meer;D'IM¢'vor!!fl. u'ggend 

A zwaartepunt voorde.len heeft, en dat bijeen' hoge snelheid' de, situatie ' .; ! . . . 
• 'o!" 

/ gevaarlijker is. (Zie hoofdstuk 5). 
( 

.' 
J/" In degrai'iek van At-e'gen :Ie staan twee rech~en: voor Y-c = 0,35 m e!1 vo6~ 

'" =5
0

• bit zijnde:~ . .,. drempelwaard.n.· (Zie' bij~ilge ,2); 
.. 

De waardfl'n hangen echter 'sterk ,af van verkeersdrukt.e. ~nelhe<id. 

wegmarkerlng enz .. o 

De grafiek geeft de informatie datvoor: 

De drempe1,:"aarde,tvan.' iJ. eerder bereikt wordt dan die voor de Yc

De graf1ek fA- tegen a op het tijdstip dat 'y c :: 0.35 m geeft ongeveer 

de,zeltde informatie, maar de grafiek van)J. op het tijdstip ,dat 

Yc :: 1.C lIl'is interessant. aieruit blijkt dat, rijdend.met.30 mls. het 

zwaartepunt op meer dan.' ~1 '11 v~n de achteras moet liggen in verband 

. met de 150 
grens. (zie bijlage 2). 

Uit ,de laatste grafiek kan worden afgelezen. dat de man dan 0,2 s 

heeft om te haftd.eien. . f. 

\I'~tiliet 'C.r-ite:ri.uin':.oor'''';·z~jn de V'olgende:.·hhsitua1;ies veilig: 
c· 

'v ='10'",m/s; c. a=::0.5.:1 ~ en 1.5 .m. f. '. )': < •• 

v :: 20 m/a a = 1.5 m • 

. v = 30 mla : 



/ 
/ 

I 

/ , 
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Op grond va~ het criterium voor ~ is veilig: 

10 m/s c" 
v = a = 0,5, 1 <en 1,5 m 

v = 20 in/s a = 0,5, 1 en 1,5.m 
c' 

v = 30 m/s a ::: 1, 1,5 m. 

Ii 
FL': ··:,B~ide c.criteria c~.:£1 toegepast op de bekeken situaties geeft een 

veilige toestand bij: 

v = 10 m/s 

v = 20 m/s 

a = 0,5, 1 en 1,5 m. 

a = 1,5 m~ 

",' .... 

.. 
.. 
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......... 

" 

Potmeters: .Inste~11ng: 

Poo W1/Wm 

P01 W!Wm 

P02 W !w 
3 m 

P
o3 

w'/w 
4· m 

P
94 

W ell-:. /m.y m m m 
• 

P05 #m/~tm 

P06 Pl"m/Y cm 

P
09 Ym/Ycm 

P10 2 

P12 " 2/v
2

. 111m 
'I 

P18 -,b-rt/~fm 
P

29 
y /). .i . m m m 

P
34 

'2 1-
q~m;Ycm .? 

P41 comparator . 
'" 

P42 comparator 

P
43 

comparator 

P45 2bA/v m m 
P46 2aA /v m m 

P48 
2.2/ 2 511- v m m 

QOO sWm/fim] 

Q01 W /mx m m 

Q03 
j.)- / •• 

qa m mxm 

Qo4 w /w w . sto1"i_ ' • '5 m s 

Q07 ';Um 

Q14 (bq - k )/ il J v v m 
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"15 i Ip,l m m 

Q16 l IJl x • m 

"17 f,/~ t. 

"18 PPm/Yea 

"19 
•• J I 

Y"/~em 

"25 q,/Ycm 

"26 1/~1m 

"28 ~m 

~29 . yq. 

"32 q./mYli 
" 

"36 (·qatt~/~ri] 

"49 
,. 

voor de sehr1jver. 

" <1 

2 - 2 .. 15 m/s2 
= 1'0 rad/a x = 1,5 m/s y ::: 

m m m 

:: 5 rad/s t :: 10/20/:;0 ./s t= 10 m/s 
III, a '. m 

:: 0.5 rad x = 500 II ". = 5 m. II m 
W 

m = 2000 N :: 2 
m = 0.5 rad 

Yem= Y. v = :l m • .. .. 
'Yem= ". 
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BIJLAGE 2: 
" . 

Veil1g-0nveilig , , . 
G 

Om een criterium vastte ~tellen, aan de,hand,waarvaJi,u1tspraken ,gedaan 

iq:mnen worden'over het &1 of ,niet veilig zijn van eenauto, is 

allereerat nodig te'bepa1en welke grootheden voor de chauffeur 

van belang zijn voor het gedrag van de auto. H.a.w. op welke 

grootheden reageert d, chauffeur? Deze vraag i~ moeilijk te 

beant.oorden omdat op dit gebiednog slechta ieer weinlg onderzoek . , 

i8 gedaan, ,zoals bleak na overa;eg' met het Zintuig . , 

Fysiologisch Instituut in Soesterberg. Dit overleg heeft toch ee. 

alleazins aceeptabel resultaat opgeleverd, deels gebaseerd op de 

persoonlijke ervaringen 'Van chauffeur~. 

De grootheden waarvan men de veranderingeD bemerkt ,en.taar9P~iiien 

reageert zijn: 

,1. De veranelling loodrecht op.de rijrichting (1) 
. . "" .. . .. ~ 

2. De verplaatsing loodreeht op de rijric),tting (y) 
• • ~ l> - • 

3. De verdraaiing van de auto.in het horizontale vlak~). 

Nu is de vraag bij welke m~nimale waarden van veranderingen ~n deze 

grootheden, de z.g. dreinpelwaarden~""'il de chauffeurdeze veranderingen 

corrigeren? In overleg met het z.F.i. werd de drempelwaarde'voor de' 

verplaatsing Ioodrecht op de auto bep~ald op 0,35 m en v~~r, de 

hoekverdr~aiin~ op 50. Over e~n evel}t,-ele ,:dr:empelwaarg-e .~voor.~ de'.~j ia 

zelfa.iina~>be.at~9-el'i~g"~n J,i1:.~~.' ni~ts qoncreete ,te: Z!lg~\)., 

Het ,cri'terium ll1idt nu ala, volst: 

Binnen de reactietijd (0,5 seconde), die verloopt nadat een of 

meerdere'drempelwaarden overschreden SijD, mag de situatie waarin 

d~ auto zich beY'indt niet "u1t de hand lopentl. 
Onder ':ui~. 4e hand ,l~ptntL-.oJt4tverBtaaD ,dat:· ,,' .. • .. ~ 

1. op .:het nlC?inent d4t .dechauffeurgaat ,b\jaturen, qeau~ .~og niet 
, -

de max~ toelaat~,are waa:~de'van;y overl1chred~ii~mag ,hebben;;:':'.:::n. 
2. op'het moment dat de chauffeur gaat bijsturen de auto nog niet 

, / 

de maximasl t~elaatbare waarde van ~ overschreden mag hebben. 
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De waarde van' -7' . - "a'arb~:j' de situatie' uit de} hand looptligt' ~ ~ 
bij .. 1'1Ii. van h::Xmidden vah tie~·i"ijbaaD. (dez~ .aarde·~is'" ge'kozen, - . , <. , • .,,.,., ~ y' '. '" ~ .. - -, ·'0 \,' ~. .... ~ .~ "" 
rel~tJ.inghoudend met de afmet'ingen"vaQ een VW Kever' en"een tweebaa'ru!t, 
1""~ :~.tie·g' ,)" ' .. ~ ~r ,. .f .'_..; ;~' "'"':.. ,«, .... :~ . : • r-~ ~ "' ... ~~;'\{:' ;_Y"'- • '," ~ 

,I • ., 
. . .. f • \." .... '~., ~ ,.. ",+ ... "" 0'1.' _ ..... ." i',,· "," '\ ~ . 

;D. waarde va~~a~ is '()rigeveer':5 .lti&paald na overteg"me't hetZ. F. I:.) 

In de volgende grafieken wordt'het ~gebruik van 'het criterium hog 

'verduidelijkt~ , 

2, 2 .. 
2.5 1.5 .. 
~ " 
J J ---

q5 ~s 
0,35 q35 -- ---

4t;- C!5sec .... i (s-) _ qs.st!c ..... t(sj 
fig. 27 fig. 28 

(~~ (1~ 
hlec,:"eil.t'f pt9iL /9 

I .:~::, 

20 20 

. 15 :t5 

--to to 

5 5' 

" 
_qssec_ 1(5) ..... 0.6"' S #'c -+ t ($) 

fig.29 f1g.30 
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De\ werkzaamheden 
! ; . . 

aan de -auto omdeze om te bouwen tot een testwagen zijn: 

" l1. &et "starU makenvan -d~~;.;;2Phanging. 
I 

/ a. Bij de voorwielen ~w.erden ~-de .:" schokdempers vervangen. doo.r Q 

~ stalen pijp. 
:~ , 
:i 
if 

b. Aebter.konden we de draag,rm met wiggen vastzetten", 

chassis 

fig.3::t:: Schets van starre 

De ingrepen zijn zo uitgevoerd ds.t zein korte tijd weer , 
onge'd~a.n: gemaakt':kUnnen'lworden. 

2. Rem ~p ean achterwiel. 

Ditgaf probl~mep'daardeze 'Ragen, alleen sen mechaniseh remsysteem 

heeft. Het is eehter mogel,ijk om Cirie kabels 1-08 te koppelen en 

zo te rem~enop '~n achterwi~l. 
(" ~ 

3. Veiligheid 

Ter verhoging van de veiligheid,tijdensde metingen werd de auto 

voorzien van een rolbeuge~ en ~en driepunt veil1ghe1dsgordel. 

4. Plaatsing van de instrument-en. 

a .. De accu"s. ~,Deze ·dianeD. ~ voor de voeding van de meetapparatuur en ---------; - , de sehrijver. Gemonteerd werden twee aecu's van 12 V en 160 Ah 
t 

"entwee aCCU,e s van,12 V ,en 60 Ah. ". " , 

Deze bevinden zich' achter de chauffeur op een construct!e van 

gelijkbenig hoekstaa,l. D, constructie rust gedeeltelijk op het 
I 

horizontale gedeel te van de rolpeugel. 

.... -



II 
j, 
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:0. De schrijver. Deze staat naast de .accu·s oj) eenzelfde constructie .. ---~ ...... --.. -
en is afgeveerd in schuimplastic. 
Merk C.E.D. 124. 

I o. Op de plaats naast de bestuurder staan: 

. " 

- 8en versnellingsopnemer (Donner! 19). 

- een gyrotol (Cageable Vertical Gyro) 

eeft rekeneenheid, waaronder 2". integr!ltoren 

- een omvormer, om van gelijkstroom naar 400 Hz 

wisselstroom te komen. 

De versnetlingsopnemer en d. gyro staan op een verstelbaar 

horizontaal plateau. 

De rekeneenheid heeft e8n twee-standenschakelaar (set en reset) 

iOeze wordt binnen, handbe.reilt vande chauffeur opges·teld. 

d .. !?!_!:;'!~:!:2~~!:~~. De' weerst.aDaprug staat boven de rekeneenheden 

(zie tekenin~; pag.. 37 tIm 39 ' " 

Om de remkracht te meten i~ de ankerplaat ',~ draaibaar gemonteerd. 

Van de ankerplaat leopt een:strip,naar de ophangarm. De strip is 

aan beide uitei.aden -,met-!':kogelscharnieren gemon __ eerdop d~ ankerplaat 

reepektievelijk de. ophangarm. Op de strip zitteJl.;'vier rekstrookjes 

in brugse~akeling., (zie tek. pag,. 120) 
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Opste111n,S van de apparat~ur in de wageD (zie ook.tekst) 

Bovenaanzicht: 

11 .' ',~ 

" -, 

{ \ 

0 ~@] 
I I € J 

I F I 
- !------ I IG I - --

f\\ C] ( ] ¥() I (:; .. ~ ,. 

, I E I 0 oI 
( \ I 

-~ 

A, ~ rekeneenheid '+ schake1bord. Opdit plat .. av. staat de weerstandbrug 

voor de rekstrookmeting. 

B c verlDell~ngsopnemer 
.. .,t". 

C = gyro 

D = omvormer: gelijkstroom in w1sselstroom (400 Hz) 

E ~ aceu's12V, 6,,0 Ah 

F ;; schrij"er 

G = accu's 12V; 160 Ah. 

I = remkrachtmeter 

Aanz1cht A-R: , 1 
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BIJLAGE 4 

Electronische apparatuur 

Om een overz1cht yan de gebruikte meetapparatuur te krijgen. is eeD. 

blokschema toegevoegd waarin alle eenheden zijn ondergebracht.Een 

korte beschrijYing van deze eenheden volgt hieronder. 
'lIi tgebreide informaties.taat in het stage'W'erslag van K. den Doelder (E). 

1. De componenten, in de opstelling 

1.1. De koerstol 

De koerstol is een Cagea1?le Vertical Gyro. 

De gyro-motor WOTdt sevoed meteen spanning van 115V en een . 
frequentie van 400 Hz; hiervo.or is een omvormer gebruikt. 

Deze hoge frequentie is noodzakelijk om een hoge omwentelings

snelhei;d en daardoor een groot impulsllloment van de tol te 

• verkrijgen. 
~ 

De tlpick-off" is een potentiometer, waaryan het huis aan 

~en van de gimbals en de loper aan het huis van de tol zelf 

is bevestigd. Door een symmetrische spanning over ,de uiteinden 

van deze " pick-off tl aan te brengen kan men bij een vrij 

bewegende toleen spanning tussen loper en aarde (= 0 V) krlijgen, 

waarmee een galvanometer van de UV-schrijver gevoed wordt. 
, • J 

Als ~~pick-off" is ,de outer-gimbal gekozen. omdat drlze e..,jn 

grotere hoekverdraaiing (tot! 870
) dan de inner-gimbal (t 90

) 

toelaat. 

1.2. De versnellingsopnemer 

De versnellingsopnemer.is in slechts 'en richting gevoelig 

en geeft een signaal aft dat evenredig is ~et de versnelling • 

in die richting; in~.~ttoestand worBt een geli~kspanning 

afgegeven. Gemete,n mpest worden de 'versnelling J.. ~·'~i de .. 
langsas van de auto in het horizontale vlak; over d~ invloed 

van het niet horizontaal ,staan van de opnemer wordt ~sproken 

op pag.J.6 van dezebijlage. ~ 
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G 

1.,. Het filter 

Om de interessante componenten uit het versnellingssignaal te 

onderzoeken is" het noodzakelijk een filter achter de versnellings

opnemer te plaatsen. De versterkingsfaktor van dit filter is 

o dB (1x) in het doorlaatgebied; boven de grensfrequentie van 

10 Hz wordt het signaal onderdrWtt. De demping voor deze hoge 

frequenties,bedraagt 40 dB/octaaf. 

Om het niet horizontaal staan van de versnellingsmeter zeer 

nauwkeurig te compenseren bij een horizontaal staande auto. 

is na,ast een tamelijk grove Ibechanische instelling ee.n electr.onische 

fijninstelling. aangebraeht: «~~~ wordt verwe'zenlijkt door een 

variabele gelijkspanning aan een der versterkers in het filter '. ': ..... 
toe te voeren. 

1.4. De integratoren 

De integratoren integreren het uitgangssignaal van het filter 

tweemaal, zodat een plaatss1gnaal ontstaa*. Hiertoe zijn de 

beginvoorwaarden gelijk aan ° gekozen. De k-faktor van de 

integratoren wordt bepaald door d'e volgende overwegi,ng: 
, , 

Na eentijd van drie (3) seconden, dient elk der int~gratoren 

t.g.v. een ingangssignaal uit het filter behorende bij eerl 

versnelling van 0,1 g bijna volledig (80%) uitgestuurd te zijn. 

Dit levert een k-faktor op van k =i sec. Door het bijna 

uitsturen krijgt men een goedesignaal/stoorverhouding bij 

het'integreren. Daarom is ook een potentiometer toegepast 

tussen de twee integratoren: rlU kan zowel de eerste als de 

tweede integrator bij een geachiktey(aarde van 0< (z1e fig. 6 ) 
goed uitgestuurd worden. 

1.5. De tijdschakelaar 

Omdat de chauffeur op het be'slissende moment zijn aandacht 

volle dig aan de auto moet schenken, is het noodzakel1jk 

periodiekvoorkomende handelingen zoveel mogelijk automatisch' 

werking 1s ale volgt: door een druk op de 
. '" 

te l.aten verlopen. De 

knop op het dashboard op het tijdstip 't' = 0 sec wordt de 1nstallatie 
, 0 

ingeschakeld. De gyrotol wordt ~rijgemaakt en behoudt gedurende 
~ ~ . 

de meting de stand, die op het ,moment to :;w,e~,d .ingenolDl!:n. 
.. 
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Na t + 10 sec. ala de grotol volkomen vri,3 ia. gaat het lampje 
o 

op het dash'b.ovli~ dat de remtijd aangeeft branden: na resp_ 1,5 -·1-:" 0,5sec 

naar keuze wordt dit lampje gedoofd. Op hetzelfde moment, dat 

het lampje oplieht, wordt de rekeneenheid ingeschakeld. De rekentijd 

is variabel instelbaar tuasen 10 iJr.. 65 aeeonden.Desgewenst kan dit 
, 

rekenen ook afgebroken worden door op de knop reset 'te drukken. 
j 
ii Aan het eind van deze rek~ntijd wordt ook de gyrotol weer vastgezet 
r 
i (caging). '.' . '. 
1 

Om ook totgoede res:ultaten b1'j kleinere aignaalamplitudes. dan die 

op grond van de theorie werden ~erwachtt te komen, werdaan elk 

van de vier kanalen een st'appeDverzwaltker to"gevo!gd; de stap

verh9uding bedraagt 4 : 2 : f~ Tevena dienen de galvanometers in de 

UV-schri,jver gedempt te worden: ook dit wordt door de verzwakker 

verzorgd. ' 

1.7. Dt UV-schrijver 

de UV-schrijver neemt een bijzonder groot vermogen op: 40A bij 

. " 

12V;: ; daardoo!"- zijn grote aceu' a (160 Ah) n~dig. Omdat de spanning 

over de aeau's gedurende een hele dag meten, verloopt, is het 

noodzakelijk de verste:r:ker- en opnemer-appa.ratuur. uii;,twee aparte 

accu's (60 Ah) te voeden; de meeta~paratuur is spanningsgevoelig. 

De in.~oed van de temperatuur. die in een open opstelling in de 

auto groot bleek te zijn, werd verminderd door ae schakelingen in 

een thermisch goed geisole,erd kastje te plaatsen • 
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2. Gevolgen van het ontbreken van een ho'r:izontale stabilisatie 

1 

J 

voor de 'j-opnemer. ~p.s 
'II.. I 

,> 

"I ""6 .I 

! bf,.. 
""""t::.:::t:;;""--tIlo1-=':;;-::'::----- --- ---" 

.' 

\ , 
\ 
\ , 
\ , , 
\ 
'\ 
\ 

I 
I 
I 
I 
IT' 
I . 
I 
I 
I 
I 

I 

'I \d..1 . 
*1 \ . 
\1 . 
t I 
\J 

~ ~ 
j fig .. 36 

I 

Afwijkende stand van de auto t.&.v. het horizontale 

vlak, t .g.'V'.- de.kromming va'n thet .. ilegprofiel. 

, 
We nemen aan. date het\.weg:profiel cirkelvormig is en dat 0«< 1 is. 

Er geldt dan: 
, 

0( i:;Z ; Y is de zijdelingse ver:pIaatsin'g van het midden van de auto .r 
r is de straal van het ! .. wegprofiel. 

Yo or de versnelling kunnen we nu noteren: 

.. -- 's. 
Y~chijnbaar - 1werkelijk - r .y 

Bij het bovengetekende profielgeldt bovendien: 

'" b 
h = 2' • 2 

Invullen van h = 20 cm; b = 2;' m levert ot ~ 20
• 

Dan' voIgt voor r: 
b r = 2'. cotg Q(. =12 x 28,6 III = 345 Ill. 

'" 

(1) 
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2.1. Sinusvormigebaan 

V~~r een sinUsvormige baan geldt: 

V~~r de betekenis van 'de gebruiktesymbolen besehouwe;;.-men het 

sehetsje ,hieronder: 

, ... 

1 k2S:
' \'f3tj •• - - - - - Wt 

, , ... ~y 
.... ~ ,/ I 

1 X ~ ~ 
, ' I ,IlL 
I 1(p I "'1.1.. 
.... -------....., 1 L_______ _____ L-.... 

-x 

Met (1) geldt n1).~voor de schijnbare versnelling: . . 
2 [ • - = d 2 1 sin (~ t) _ ~ ., sin (2

xt;;,t)] = 
Y sch dt 'IN xp r w xp 

. ~ 2 Xi 2 ) , 21t! = -Yw (-) + ~ sin (- t), . x· r x 
p p 

... 
Dus "seh =Y w [1 + ~(~)2 ] 

P 

,Omgekeerd:,. -11 .; dt2~ seh - J seh ' 

met (1) en (2.1.1.) volgt: 

voor i = 0 
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V yA'J sin ·(x~i .t) J sch l1li _ 

p. 

+ 1 

~1Tt ' . ) 

p 

& A sin (~.t) r • Yw x 
p 

Dus: t sch ~. t w' [1 + ~ • tenminste als 

Voor de fout in de plaats geldt: 
• 

1 

~ 

Deze tout is te verkleinen door de volgende maatregelen: 

~: t groat maken 

h: x klein maken. 
p 

Ben numerieke berekening van fy levert op: 

Stel: g l1li 10 mis' 
r = 345 m. 
x = 10 mls 
x I: 100 m. 
p 

f (reI) = ~ 
y . 

De waarnemingen op de meetdagen zijn correct, indien ~i~ de 

gevonden plaatsamplitude bij sinusvormige,baan 7% wordt 
t..-,· It 

o 
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2.2 .. De "werkelijke baan 

fig.3B 
" , ~:V' 

Werkelijke baan van de auto nB. de storing 

Neem aan: 
.. 

constant ...... 
.. t 2 

Voor "1 = "1 :: Yw -'2 w 'II' 

Met (1): 
.. = y (1 _J5. t 2 
Ysch VII' r • 2") 

en: "1sch :: Jf lsch dt2 ; met- (1) levert dit: 

t 2 . t 4 
Ysch = y __ Eo 

-21; w 2 - r 

Dus Ysch 

Stel: Y :: 3 m. 
g :: 10 m/s 2 

,r . It: 345 m. 
i 
11t = 3 sec .• 

, .'" ,. ... 

In een nu~er;eke berekening van de fout in y: 

fy =:~2 • :. t
2 ~ 100% vindt ~n: 

• 
[Yw<D) =- 0 

'y~ (~) = 0 

(2.2.1.) 
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De fout in y en in y is klein te houden (zie 2.2.1. en 2.2.2.) 

. door t klein te maken •. 

Combineren van (2.2.1.) en (2.2.2.) resulteert in 

Gombineren van (2.1.2.).en'(2.1.:;~) resulteert in 

t .. = 6 t 
'1 Y 

f = f .. 
"I sin '1sin 

be oorzaak van de grote versnellingslout in 2.4.1. is gele~n in . 
~. . . 

bet volgende feit: 

... 
r 

'.f., .' ~ 

·,Bt'j.ontwikkeling in een reeks van Fou~ier van bovenstaande baaD 

bJ.;rjkenvee.l hoge~.e harmC!nischen met grote \dus belangrijke) . 

ampli tudes voor t 20 2 - 3 seconden aanwezig te zijn. ' . 
~ . . 

Deze hogere barmonischen worden door het filter en de' integratoren . .. 
onderdrukt; hierdoor wo,dt de tout ve.rkleind. De fout is ~ers 

tijdafbankelijk eli jui·s"t~""bi.jgrote t. vanwege h~t 

kwadrat1sche karakter; de invloed vaJi'ee~ :srote t is nujuist 

verkleind door de fil terwerking van de "t'e.kenapparatuur. 
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BIJLAGE ·5. 

Bepaling lDassatraagheidsmoment, ,door m1ddel van o.p)U~llgil8aan twee !tabels, 

Cloor M.M •. van Kempen en E.J. Stam. in aamenwerking met de projectgroep. 

~ ~~ 

fig. ~41 

8
1 

b = + b a 

8Z 
a 

.: 
~ b a mg 

\ 

De tangentie~e krachten bij een hoekverdraaiing~ om ~ zijn: 

..u ~ ab 't h d d l' • S 1 = 1 a + b DIg. 1 = leng e van de op ang raa 

~ S - ~ ab' m 
1 • 2-)., a.b g 

M c: _J~ T = 2 Ir:fl' "f~ 

" moment om Z = M = 1 ab mg 

Zo werd gevGnden • .. .2 
J leeg, .. ,' a: 'u 1010 ~ ,m I: 750 kg 

J + 1 peraooD &: 1090 kgm.~'" n = 850 kg 

zwaartepuntsligging leeg 1,0, m van de achterae. 

Nadat ~e wagen van de benodigde apparatuur was voorzien zijn.de metingen 

opnieuw gedaan. 

Resultaten hiervan: 

1. Wagen met apparatuur en chauffeur: 

'Ill = 990 kg; 
a = e,92 m; 
J 1\1 1300 kgm2. • 
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2~ WageD met chauffeur' • apparatuur 190 kg voorin: 

m '= 1180 ki : 
# 

a = 1 t 16 mt " 

J =' 1600 kgm'2 

, 

• 

" G 
3.', WageD met ,chauffeur + apparatuur eD 100 kg voor1n en 90 kg achter1n: 

in r: 1180 kg ~ 

a .: 0,96.,.,. ;'. ,!,; 

J 'Ii: 1400 kgm2 

• 
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~ H:J:;;:t:J:t:mtHfff.lti:m 
o H+'+l+H=l+4+l: 

o~~= 
~ 

.j..) 
H ,,..,,-j !-,c,,",H 

o tffi=tt!-i+fH+ 
Po; 
Pi 
(1j 

0:; 
i 
~ I :t;l! I l1UJJ ~Jl !:8H 

:r- 17f.!~lLh"'l+H+H+fln-;::'fH7H·;:::;;ii'lfi+F~ 

~ 
I 

'.~ 
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Bi.jlage Z 

L1neuiseri..P-I .. van de bandkarakteristiek. 
'fir)~ .H •• , . ' ~f· _ ..... 

, Veer de be paling van -q- uit de vergelijking S :: q.o<. is gebruilc 

gemaakt van de gegevens uit D.K.S •. heft 172 •. Het verband tUasen S 

en DC is eehter niet lineair. Een bete~e dan lineaire benadering 

van de krommen maakt het eplossen van' de bewegingsverge'lijkingen 

• olUllogeli:j.k, daar 'cte ,analoge computer voor 1Ii1;' p~obl:e'em~ te kl.e1n ·i"s·.·'·~··, 
(;I 

voor. • ~neerste instantie werd aangenomen, dat I)(.max :: 10 ., Hadat 

de eerste resultaten bekend waren,bleek " " 

01 1 ... 01 ¢ < 0,1 rad en c(:3 ... (J( 4 <: 0, 1 r~~~:. 

De aanname: .( ~ax :: 10° is toen ~eranderd iIi..-< max :: 70
• Voora! bij kleine 

~de: v.'l « .... blijkt dan de lineaire benade~ins,beter te voldoen. 

1 

De' qv is bepaaltl bij 1,4 ato. 

De q4 is bepaald bij 2,0 ato. 

De bandenmaat is 5.60 - 15. 

De volgende paginats geven een rekenvoorbeeld met numerieke uitkomsten, 

voor versehillende beiastingen. 

N.B. De 1fv, en i~~ hebben maar een geringe invloed.op het bandgedrag. 

Benaderingamethode: 

Wielbelast~ng: Q :: 2500 N. 

SD (DKS) S (11n) (S S )2 
- D 

0 0 0 0 

1 ,500 N q (q - 500)2 

2 900 N 2 . 2q (2q - 900) 

3 . 1200 N 3q (3q 1200)2 -
'label 2 

.•. 
; 4- '1,400 N 4q (4q 1400)2 -. . 

(5q - 1580)2 
I 5 1580 N 5q 

6. ~ 6q 
. 

(6q - 1700)2 1700 N' 

\ ? 1800 N 7q (7q - 1800)2 
I 



7 
<r = i Z; (SD - S) 

2 .= 140 ~ 2 
- 83600 q + C 

o , 
, ' dd' 

ale del =: 0 

280 q = 83600 

q = 300 N/graad 

~ 17000 N/rad 
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De overige uitkomsten zijn in onderstaande tabel ·verme14: .. H 

Q: 1000 2000 2500 

,'Iv ' 8300 14000 17000 

CIa. 8000 1'4000,'; 16000 

If. v 17 31 

1(4 12 18 

tabel, .3 

~OOO 4000 

'19000 20000 

18000 20000 

45 80 

27 

5000 

18900 

N 

N/rad 

N/rad 

Nm/rad 

Nm/rad 
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1-/ e t 1.) e r b () n e/ .,L 14 S S~n 'S - e-n 0(, 

hiJ' behoY-(Ynol-e ,'-/1in-eaiyt! ~eT?O/oIeYin" bj' 

WY$f.!..hi //('r'ld-e' W;£l) b-e JCfS.JI'n;.eI'? 

3000 

2000 

IBc OJ.. 
I 

(bOOl 

1400 

1100 , 

I f)·OO 
~ .", 
~ .. 
800 

600 

400 

- --

-

1 000}J .' 
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Bljlage 8 
." 

Metingen aan een echte auto 

Om het mathematisch model te toetsen is besloten om metingen 

,te verriehten aan een auto op ware grootte, en zodoende het 

weggedrag te bepalen. Dit in tegenstelling met de door W75-1 

voorgestelde methode(~ie lit. 2); meten aan een star model. 

op een transportband. 

Voordel.en van het model op de transportband: 

- De metirigen kunnen binnen de TH.ruf:mten gesehieden • 

... De begincondlties iijn gemakkelijk in te voerelJ.~ , 

- Het'model kan goed aan het mathematisch model worden aangepast, 

zodat. -de aannamen atzonderlijk getoetst kunnen worden. 

Niidelen van dit kleine model: 
.. 

':".De bandjeszijn moeilij~ op schaal na te bouwen (er zijn geen 

schaalfaktoren bekend). 

Er zijn tenminste twee meetopstellingen nodig; 

1. voor de bepaling van de bandkarakteristi~k 

2. voor de meting aan het model 
, 

- De fixatie van het model op de band zaJ."een groot regelpro~l.eem 

met' zich mee brengen. 

- Uitelndel~jk zal er toch aan een model op ware greotte gemeten 

moeten worden, omdat door middel van het mathematisch model 

uitspraken over de werkelijkheid gedaan moe ten worden. 

Voordilen van het metenaan een echteauto: 

- net toetsen van de gedane annam~{ ~n in principegeschieden . .". 

door ze afzonderlijk constructief te verwerken. 

-,De bandkarakteristieken zijn bekend. 

- ~esten entijd om ee~ auto gereed te maken zijn geringer dan het 

construeren van een' model en't'ransportband met regelapparatuur. 

- De meetopstelling is eenvoudiger:-

Nadelen zi;1n even.al dat de ,metingen buiten de TII verrichtmoeten 

worden en dat er een zeker gev~ar veor de Chauffeur in schuilt. 
;. .. 

.. . 
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Ook moet de reproduceerbaarhe1d in de gaten gehouden wordentde metingen 

worden. niet verrioht onder laboratoriumom~tand&gheden • 

. 
•. .1 

" 
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