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SAMENVATT L"'JG.

Dit rapport handelt over de mogel~kheid tot het

vr~-programmeerbaarmaken van instellingen,

synchronisaties en bewegingen b~ verpakkings

machines. Het onderzoek is verricht aan de hand van

een kartonmagaz~n met dozeninzetmechanisme voor

een waspoedervulmachine.

In het kartonmagazijn staan een groot aantal plat

gevouwen dozen. Deze dozen moeten met een snelheid

van driehonderd per minuut in een transportsysteem

geplaatst worden.

De aand~ving van de bestaande machine is star en

wordt met behulp van nokken en stangen gerealiseerd.

Hierdoor is de machine storingsgevoelig, aangezien:

- De eigenschappen van de dozen sterk wisselend z~n,

- De machine vaak omgeschakeld moet worden op andere

doosafmetingen.

Iedere verschillende do os vraagt een andere behandeling

in de machine. Daarom is besloten een nieuw karton

magazijn te ontwikkelen waarb~ in de machine en de

besturing een maximale flexibiliteit is ingebouwd.

Het werkingsprincipe is daarb~ onge~zigd gebleven.

Eomenteel is een prototype gerealiseerd, waarbij

de timing van de bewegingen en het bewegingspatroon

volledig vrij-programmeerbaar zijn, zodat verschillende

dozen ieder op hun"" eigen manier verwerkt kunnen

worden.
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ABSTRACT.

This report deals with the possibilities of

realising programmable motions, settings and

synchronisations with packaging machines.

The subject of research has been a carton magazine

with erection mechanism, suited for a powder

filling machi~e. The magazine contains a large

number of cartons. These cartons must be unfolded

and placed in a conveying system, at a speed of

300 cartons per minute. The motions are generated

through cams and rods and both the motion profile

and timing cannot be changed. This results in a

great number of breakdowns because:

- The properties of different cartons vary a lot,

there are for instance stiff and weak cartons.

- The machine settings must be changed very often

from one sise to another.

So each different carton requires its own specific

handling for realising a reliable carton erection.

Therefore it was deeided to-build a new carton

magazine with maximum flexibility, based upon the

same principle as the existing machine. It had to be

possible to change the motion, the timing -and the

settings very easy, with the aid of a micro com

puter. This resulted in a prototype for testing

the new concept.
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1. INLEIDING

Bij conventionele produktiemachines worden bewegingen veelal gegenereerd door

nokken-, stangen- entandwielmechanismen etc. De timing van de bewegingen ten

opzichte van elkaar ligt meestal vast in de geometrie van dit mechanisme.

Naast deze "starre" machines wordt de laatste tijd steeds meer plaats ingeruimd

voor "flexibele" machines. Bij flexibele machines moet men denken·aan machines

waarbij instellingen, synchronisaties en bewegingen op eenvoudige wijze

aangepast kunnen worden, eventueel volautomatisch onder toepassing van modeme

besturingstechnieken (microprocessors).

Flexible automatisering ·1s met name interessant bij produktie van kleine series.

Bij massaprodukties zullen de starre machines, die optimaal voor hun werk

gekonstrueerd zijn, het belangrijkste produktiemiddel bl1jven.

Enkele voordelen van flexibele automatisering zijn onder andere:

- kortere omsteltijden;

- goedkopere grondstoffen:

- lagere bemanningsgraad;

- hoger machinerendement;

- snel kunnen inspelen op vraag;

lagere voorraden.

Binnen het kader van het "Programmable Machines" pro.1ekt van Unilever Research

Laboratorium, Vlaardingen heb ik een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van

programmeerbare bewegingen, synchronisaties en 1nstellingen bij verpakkings

machines.

Ret onderzoek is toegespitst op een kartonmagazijn voor een waspoedervulmachine,

fabrikaat ACMA type 799.

Ret kartonmagazijn bestaat uit een voorraad gedeelte, waarin een groot aantal

platgevouwen dozen staan en een mechanisme waarmee de dozen uitgevouwen en in de

vulmachine geplaatst worden.
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Ret huidige kartonmagazijn is voor een groot deel verantwoordelijk voor

optredende storingen. Van de totale stilstand van de produktielijn komt 28% voor

rekening van het kartonmagazijn(l). Dit is mede een reden geweest om het

onderzoek toe te spitsen op deze machine en zodoende een beter inzicht te

krijgen in het funktioneren van de machine en het materiaalgedrag. De storingen

worden veroorzaakt door:

verschillende kartonkwaliteiten, elk met eigen gedrag;

- slecht funktionerend aandrukmechanisme voor de dozen;

- slechte of geen instelbaarheid van de timing van de bewegingen;

- vaak omstellen op verschillende maten dozen.

Aan het principe waarmee de huidige machine werkt is niets veranderd.
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2. RET KARTONMAGAZIJN VAN DE ACMA 799

2.1 Algemeen overzicht waspoedervulli1n

De plattegrond van de hele waspoedervullijn is schematisch weergegeven in figuur

1.

•

KAR.TON
MA'-A 2.1,,) N

... CA~E_

PAO<SR

Figuur 1: P1attegrond van de waspoedervullijn.

Vanuit het: kartonmagadjn (de hoofdstuk 2.2) worden de dozen in de vulmachine

gezet. De dozen wordeneerst aan de onderzijde d1chtge11~d, dan gevuld en

vervolgens aan de bovenzijde dichtgelijmd (zie ook foto 1 en bij1age 1). Via een

lange aandrukband gaan de dozen naar de case-packer, waar ze in grotere dozen

verpakt worden voor transport naar de klant.

Op deze machine worden tlMe typen dozen verwerkt, na1lelijlt de formaten E2 en E5.

Ret is tevens tIlogelijk 0Dl de tussenliggende maat !3 te verwerken. In figuur 2

zijn de afmetingen aangegeven.



Foto 1: De ACMA 799 met rechts het kartonmagazijn
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De vulmachine werkt kontinu en is in staat om te draaien met een snelheid van

300 cmp (cpm = cartons per minute) voor het E2 formaat (5 per sec.). Voor E5

geldt een maximum van 150 cpm. Beide maxima worden bepaald door de case-packer.

Op de vulmachine zelf zijn hogere snelheden mogelijk (tot 350 cpm voor E2). De

maximum snelheid van 300 cpm wordt nooit bereikt vanwege de grote

storingsgevoeligheid van de kartoninvoer.

Bij de ombouw van de machine worden een groot aantal wisseldelen gede- en

gemonteerd. Deze ombouw vindt ongeveer 1 maal per twee weken plaats en duurt 1 a
2 dagen.

2.2 Ret kartonmagazijn

Ret kartonmagazijn is ongeveer 3 m. lang en staat met een zijde op de grond en

met de andere zijde op de vulmachine. Zie bijlage 2.

De werking van het kartonmagazijn is als voIgt: (zie figuur 3)

De kartonnen dozen worden van achter uit het kartonmagazijn aangedrukt en voor

tegengehouden door kleine strips (op 3 zijden van de doos). De voorste doos

wordt op de korte zijde vastgeplakt met 2 of 3 zuignappen, voor E2 resp. E5.

Vervolgens maakt de zuignapas een slag van ongeveer 90°. Hierna wordt het

vacuum gelost en wordt de doos met behulp van de sprietas tussen de twee blokken

op de transportband geduwd. De heengaande slag duurt ongeveer twee maal zo lang

als de teruggaande. Zie bijlage 3.

De aandrijving vanuit het kartonmagazijn geschiedt vanuit de hoofdas van de

vulmachine. Op het einde van de hoofdas zijn twee groefnoktrommels aangebracht.

Van deze groefnoktrommels loopt een stangenstelsel naar de zuignapas en naar het

doorzetmechanisme van de kartonnen dozen. Vanuit dit doorzetmechanisme vindt de

aandrijving van de sprietas plaats.
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zuignap-aa )

epriet-as

Figuur 3. Je werking van het inzetmechanisme.
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Ret doorzetten van de dozen gebeurt door een transportketting. Met behulp van

een palwielmechanisme worden de dozen per slag over deafstand van ruim 1 doos

dikte voortbewogen. Zie foto 2. Rierdoor wordt de druk voorin het magazijn

steeds groter waardoor de voorste doos zal uitbollen. Deze verplaatsing zorgt

via een hefboompje voor het sluiten van een lek in een persluchtleiding waardoor

druk opgebouwd wordt in een cilinder, die op zijn beurt het palwielmechanisme

blokkeert. Hierdoor komt de ketting tot stilstand (zie bijlage 5).

Foto 2: Achteraanzicht van het kartonmagazijn
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2.3 Bevindingen uit onderzoek

Uit voorafgaand en eigen onderzoek naar het funktioneren van het kartonmagazijn

is het volgende gebleken:

- beweging van de doos tijdens het opzetten is ongedefinieerd en verschilt per

fabrikaat en afmetingj

- de timing van de bewegingen is moeilijk instelbaar en kan aIleen bij stilstand

gebeuren. De instelling varieert per partij dozen en per onderhoudsmonteur. De

timing van de sprietas ten opzichte van de zuignapas is in hetgeheel niet

instelbaar;

- De timing van het vacuum is alleen bij stilstand mogelijk en luistert zeer

kritisch. Het vacuum wordt bediend via een nok en een 3/2 ventiel (zie figuur

5)j

r----- van zuignapas.

---- naar vac uiimpomp •
...------ beluchting.

Figuur 5: Werking van het vacuummechanisme

- het doorzetten van de dozen gebeurt schoksgewijs en is daardoor een bron van

storingen. Met het huidige mechanisme wordt geen konstante aandrukkracht

gereali seerd j

- instellingen van de geleidingen zijn niet eenduidig;

- de rij kartonnen dozen is dermate lang, dat deze halverwege scheefzakken, wat

met kunstgrepen geeorrigeerd moet worden;

- tijdens het inzetten van de doos is op de beweging een trilling van

ongeveer 20 Hz gesuperponeerd, hetgeen tijdens de high-speed video opnamen

duidelijk is geworden.
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2.4 Voorstellen voor verbetering

De belangrijkste verbetering die aangebracht kan worden, is het loskoppelen van

de bewegingen en het kartonmagazijn een aparte aandrijving te geven. Zodoende is

men vrij om de timing van de bewegingen in te stellen. Ret bewegingspatroon van

de zuignapas zou ook instelbaar moeten zijn, omdat men met verschillende soorten

en maten dozen werkt die waarschijnlijk ieder een andere beweging eisen. Tevens

is het zo, dat de hoekpunt van een doos dezelfde snelheid zou moeten hebben als

de snelheid van de transportband (zie figuur 6).

Figuur 6: TangentiE!le sne'lheid van de doos is snelheid transportband

Bij verschillende formaten dozen betekent dit verschillende bewegingspatronen

van de zuignappen ....

Verder kan het magazijn korter worden omdat het inzetten van de dozen in het

magazijn kontinu gebeurt en de lengte van de rij dozen problemen oplevert met

betrekking tot scheefzakken van de dozen.
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Tevens moet een konstante aandrukkracht gerealiseerd worden omdat het uit het

magazijn trekken van de dozen moeilijker gaat bij grotere aandrukkracht. Met

andere woorden: de doos blijft langer in het magazijn en zal tijdens het

loskomen onder grotere spanning staan. Hierdoor ontstaan trillingen tijdens de

oversteek van de doos.

Algemene konklusie is dat het uitnemen van een doos met zo min mogelijk

weerstand moet plaatsv1nden~ dus de tegenhouders moeten de doos nog juist vast

houden en de aandrukkracht moet zo gering mogelijk zijn.
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3. FLEXIBILISATIE VAN DE ONDERDELEN

3.1 De zuignap-as

Gezien de grote versnellingen die optreden, is de bepalende factor bij de keuze

van de aandrijving de massatraagheid van het systeem. De maximale versnellingen

die optreden zijn in de orde van 4000 rad sec-2 (zie bijlage 6).

om zoveel mogelijk spelingsruimte te krijgen voor verschillende bewegings

patronen moet het massatraagheidsmoment zo klein mogelijk zijn (berekeningen zie

Bijlage 7).

Voor het berekenen van de versnellingen ben ik uitgegaan van theen/tterug- 3

(Theen .. tijd heengaande slag, tterug .. tijd teruggaande slag). Deze

verhouding is aanmerkelijk groter danbij de ACMA (theen/tterug - 1,7) omdat

het zodoende mogelijk is te voldoen aan een van de uitgangspunten in hoofdstuk

4.2, figuur 6, namelijk: gelijke snelheid van de hoekpunt van de doos en de

transportband.

Bovenstaande gegevens leiden tot de volgende, door de last gevraagde momenten:

~dOOS .. 1,05 • 10-3 kgm2 (zie Bijlage 7)

~s .. 5,84 • 10-4 kgm2 (de Bijlage 7)

D{ heen .. 436 rad sec-2 (zie Bijlage 6)

0{ .. 3944 rad sec-2
terug (zie Bijlage 6)

M. - (1d + '1- ).0( heen - 0,71 Nm
'~een a<oos 0 as

Mterug -1as ·~terug - 2,30 Nm

Hierbij is uitgegaan van een versnellingsverloop volgens de scheve sinus,

vanwege het gunstige versnellingsverloop (zie grafieken Bijlage 6).
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Voor E5 dozen, welke met een snelheid van 150 cpm verwerkt worden, geldt

analoog:

1 doos • 4,04 • 10-3 kgm2 (zie Bijlage 7)

1as • 5,84 • 10-4 kgm2 (de Bijlage 7)

~ heen • 109 rad sec-2 (de Bijlage 6)

0( terug - 987 rad sec-2 (zie Bijlage 6)

~een • 0,50 Nm

Mterug • 0,58 Nm

Uit bovenstaande blijkt dat de situatie tijdens de teruggaande slag met een

snelheid van 300 cpm de grootste belasting oplevert.

Voor de lagerwrijving kan 0,1 NIB genome~ worden. De luchtweerstand heb ik

verwaarloosd.

Indien we uitgaan van een moment van 2,3 NIB bij een ver~nelling van

4000 rad sec-2 tijdens de teruggaande slag, is het mogelijk tijdens de

heengaande slag versnellingen van 1400 rad sec-2 te bereiken.

M = 2,3

1,6 • 10-3
• 1400 rad sec-2

De keuze voor de aandrijving van de zuignap-as is bepaald door de volgende

factoren:

- goede/snelle regelbaarheid

- goede positie-terugkoppeling

- lage eigen massatraagheid.

Een schijfanker-motor voldoet het beste aan bovenstaande eisen (tijdkonstanten

tuesen 5 en 15 me, lage zelfinduktie).
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De koppeling tussen motor en as kan direkt gebeuren of met een ovet:!!.~enging. In

bet eerste geval wordt de motor op een ongebruikelijke wijze belast, de boek

verdraaitng is u.mers telkens ruim 90°. Bet is dus wenselijk een overbrenging

toe te passen. Tevens is bet massatraagheidsmoment van de last omgekeerd

evenredig met het kwadraat van de overbrengverhouding.

Ik beb verschillende overbrengingen bekeken, telkens bleek echter dat de

massatraagheid van het totale systeem aIleen maar groter werd. Dit wordt

duidelijk als we bedenken dat een tandwiel met d • 85 mm en b • 15 mm al een

massatraagbeidsmoment heeft gelijk aan de hele zuignap-as.

Tevens is het massatraagheidsmoment van de motor ongeveer twee maal zo groot dan

-dat van de zuignap-as. Deze situatie leidt ertoe dat zelfs met een massa

traagheidsloze overbrenging het te leveren moment van de motor aIleen maar

toeneemt (zie Bijlag 20).

·Een andere mogelijkheid is dat de motor via een mechanisme de as aandrijft zodat

de draair1cht1ng van de motor gelijk blijft en de hoeksnelheid per omwenteling

gevarieerd wordt. Mogelijkheden zijn een krukdrijfstangmechanisme of nok

mechanism.e. Ook hier is de massatraagheid van dergelijke systemen te groot.

Blijft als laatste mogelijkheid een direkte koppeling tussen motor en zuignap

as. Een torsiestijve koppeling kan in di~ geval aIleen gerealiseerd worden met

behulp van een volledig starre konstruktie (zie Boofdstuk 4.1). In tabel 1 is

van een viertal motoren de gegevens over de te leveren momenten opgenomen (zie

ook Bij lage; 8).

Alle motoren zouden kortstondig overbelast moeten worden. Dit is toegestaan mits

aan twee voorwaarden wordt voldaan:

- Piekstromen niet overschrijden in verband met beschadiging yan rotor en kool

borstels.

- Totale warmte-ontwikkeling zodanig dat de rotortemperatuur beneden 150°C

blijft.

Aan de eerste voorwaarde wordt altijd voldaan. In tabel 1 is tevens de warlate

ontwikkeling en het geleverde vermogen opgenomen (zie Bijlage 9) •..
De rotortemperatuur wordt bepaald door (zie B1jlage 10):

Tt. • Tc.geving-+ PV(ltrl + Rn)

Resultaten in Tabel 1.

Koeling van de motor is bij deze belastingen noodzakelijk.
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Tabel 1: te leveren moment door de motor •
.

Me't MC'~ Mel, MC2~
d,~e"

SIt.

I QJ) *"0"4 S',,8Lt S,8&i is BLt S,8'" 1.<..",1.
1

I~oto..- ... ~c.k~ .... IQIof C3.'1 11/5 2.I.f,~ US k,.,.."",
0< hoC.kV.... ~ ", .. u..l~, ,",000 Ltooo '1000 '1000 ,.~ 1-sc.e.

Mb t.~~ """."", .."t+"",.t",. 'J I 6)9 J2..1 I I~~+ N~

Hw W"-UVI"'J O,Ob 0, )~ °1 1'2. 0, Ie; N"k
M ~O~QAl. bJI b ~o '2122 15'185" N"'l
M N ...,. "'" i '"GUll.L ""'0""«.'"t "'0t. .)~o 1,'10 1;00 ~~o N~

avt."\o&LCll~f-t~iS.r-.,to.. ~.... ?2 2/ 2- 1,1-5 'lOs" -I .
15 ,t1ll'M,dd(.le:t ve ........o~~.., ,.~ .. ~i '1'1 t1- 9~ wQ.ttCo ,"'."
~ , .._.dClC.l.lIII v"',,"l'&\\It...~-

~o'} IS'1 2Sb 2.041 ~(l,ttv Gt&"" ..t. ... foy',,"US

~ ~o+~ .... 51~ '2.01- '2.11oi ,60 of-

~t""oo"'" /..."" 0 "'" Co '" t ~Jc; 4) , 'I~~ 2.) e., I AIN""
.:rp,&k p I ~ Ie. $r~. """ '2')6 28,t 2&t,L 31

1
2- .~

1'- ~e.''''Q'' ISC.~e. t!J~ kOVl\tQ~t .. 't, '2. 7-, " a S' J I "'nI S •

De keuze is gevallen op motor MC19P vanwege:

- warmte-ontwikkeling!rotortemperatuur

- benodigd vermogen.

De Me 19 P heeft een mas~atraagheidsmomentvan 11.10-4kgm2

Voor de verhouding van 1motor/{last ge1dt: (11ast=;as)

'" motor

1 1ast
=

Uit (4) b1ijkt dat een optima1e verhouding van t<t/ t /"-1 t([ mo or r as
1igt bij 7/3 = 2,34 •
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De piekstro1llen en de aansluitspanning zijn bepalend voor de keuze_!an de

servoversterker (vier kwadrant). De aansluitspanning UA[V] is:

(de Bijlage 10)

IA • ankerstro01ll [A] R = rotorweerstand [..Q..]

'ICE • EMX per 1000 01llW [V1Ilin/lOOOJ

n • toerental (Bijlage 6) [omw. 1Il1n-1]

UA =28,7.0,46 + 25,5.471.10-3 = 25 v.

De BBC Axodyn transistorregelaar voldoet rui1llschoots en is s'Peciaal afgestemd

op de MC19P (U • 4S V, I • 20 A, I p1ek • 40A) •

. "."
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3.2 Spriet-as

De spriet-as heeft tot doel de doos voor de zuignappen weg te duwen en tussen de

blokken te plaatsen. De eisen die aan de beweging gesteld worden. zijn:

- wegduwen binnen 20 ms

- timing instelbaar.

Ret ligt voor de hand ook hiervoor een elektrische aandrijving te kiezen. Ret

moment dat de aandrijving moet opbrengen voIgt weer uit:

M - -"'1, .0(
as a

~ -4
Ospriet-as - 7.1 • 10

0{ • 1900 rad sec-2

Zodat Mas • 1.35 Nm

(de Bijlage 12)

(zie Bijlage 13)

Op grond van de volgende aspecten is voor een draaimagneet als aandrijfelement

gekozen:

- robuuste en goedkope komponent

- bewegingspatroon minder belangrijk

- eenvoudig aan te sturen.

In verband met levertijdaspecten is de keuze gevallen op het fabrikaat KUHNKE.

type E94. relatieve inschakelduur 69% bij 35°C. Ret draaimoment is nominaal

1.2 - 2.1 Nm. Bij een eigen massatraagheidsmoment van 1.5 • 10-4 en een

belasting ten gevolge van de doos. leidt dit tot de volgende maximaal haalbare

versnelling:

1 doos =
-31.0 • 10 (de Bijlage 12)

= 1.5 • 10-4

(de Bijlage 12)

(zie Bijlage 14)

~ -3 k 2totaal - 1.86 • 10 gm



1,2 + 2,1
l1(. ..!L. 2__

I'-V -34 1,86. 10

• _ ...1"',....8.;;.2 _

1,86 • 10-3
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- 977 rad sec-2

De eis is 1900 rad sec-2 , het te leveren moment zal dus vergroot moeten

worden. Dit kan door de draaimagneet op een hogere spanning te bedrijven. Dit

heeft tevens een gunstige invloed op de mechanische tijdkonstante (normaal

ongeveer 70 ms (zie Bijlage 14». Indien de magneet op 100 V in plaats van op

24 V bedreven wordt, verkort dit de relatieve inschakelduur tot 4,6% (Bijlage

14). Dit betekent dat de draaimagneet gedurende 4,6% van 200 ms, dus 9,2 ms,

Ingeschakeld mag worden (bij 35°C omgevingstemperatuur). Indien de draalmagneet

voldoende gekoeld wordt,· kan deze tljd tot de gestelde 20 ms verlengd worden.

om ervoor te zorgen dat de sprieten snel in hun ruststand terugkeren, is als

begrenzing aan het einde van de heengaande slag een veer opgesteld. De

kinetische energie van de sprieten wordt, behoudens verliezen, omgezet in

potenti~le energie van de veer. Deze potenti~le energie wordt weer benut voor

het versnellen van de sprlet-as tijdens de teruggaande beweging.

Dit heeft ook tot voordeel dat de terugstelveer vrij slap uitgevoerd kan worden

zodat de heengaande beweglng sneller ver~~opt (zie Figuur 7 en Bijlage 11).

3.3 VacuUm

_De bediening van het vacuum levert de minste problemen Ope Een elektrisch

aangestuurd 3/2-ventiel voldoet goed. Problemen kunnen eventueel ontstaan met de

traagheid van het vacuum. Deze kunnen vermeden worden door het ventiel zo dicht

mogelijk bij de zuignap-as te monteren. Uit experimenten is gebleken dat de

totale schakeltijd kleiner is dan 20 ms (zie.Bijlage 15).
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4. KONSTRUKTIE

4.1 De opzetmodule

Het principe waarmee de dozen 1n de vulmach1ne geplaatst worden 1s hetze1fde

gebleven. Het hele opzetmechanisme is ondergebracht in een losse module die met

twee bouten aan het magazljn bevestigd wordt. Dit heeft de volgende voordelen:

- goede toegankelijkheid bij onderhoud of reparatie

- toepasbaar op verschilende kartonmagazijnen (bijvoorbeeld verschillende

lengte's).

Zoals in Hoofdstuk 3 is gebleken, is het noodzakelijk het massatraagheidsmoment

van beide assen zo klein mogelijk te houden.

Voor de spriet-as geldt dat voordat kontakt met de doos optreedt er sprake is

van een versnellingstrajekt (zie Figuur 7).

st'JVL
veer-~ spr,ct

........... +''''LI~ ~t~t v~e ...

versnellingstrajekt
sprietas .

Figuur 7: versnellingstrajekt spriet-as
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Zodoende zal bij een lichtere konstruktie een grotere kinetische energie zijn

opgebouwd in de spriet-as tijdens kontakt. Hierdoor zal de doos sneller

weggezet worden.

Als grens voor het lichter maken van de konstruktie geldt echter ~iet zozeer de

maximaal toelaatbare spanning in het materiaal alswel de stijfheid van de

konstruktie en het bestand zijn tegen ruwe behandeling. De zwaarst belaste

onderdelen van de zuignap-as zijn de zij-armpjes. Uitgaande van een U-profiel

10 x 13 x 10 x 1,5 leiden gegeven belastingen tot een spanning in het materiaal

van 10 Nnm,\2 en~en doorbuiging aan het uiteinde van enkele honderdsten

milimeters (zie Bijlage 16).

De koppeling tussen motor en as is volledig star uitgevoerd. Dit is noodzakelijk

omdat er een goede relatie ~oet zijn tussen de positie van de motor-as en de

zuignap-as, met andere woorden: geen speling en torsiestijf. Bestaande

koppelingen om uitlijnfouten op te vangen zijn niet bestand tegen het grote

aantal belastingwisselingen. Alleen bij een sterke overdimensionering is een

redelijke levensduur te verwachten. Ruimtegebrek en een te groot

massatraagheidsmoment laten dit echter niet toe.
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Voor de lagering van de as bestaan de volgende mogelijkheden (zie Figuur 8):

- as dubbe! gelagerd en motor aIleen tegenverdraaiIng borgen.

- as enkel gelagerd en motor opspanvlak· nauwkeuring bewerken.

Op gTond van de in Figuur R opgenomen plus- en minpunten 1s gekozen voor de

konstruktie met een lager en vaste motor.

Doordat het bouwvolume beperkt is, was het niet mogelijk om zelfinstellende

kogellagers toe te passen. De keus is gevallen op glijlagers om de volgende

redenen:

kompakt

- hoog belastbaar

- goedkoop

- lage bijdrage tot massatraagheid

- geen nadelige invloeden van grote versnellingen en plotselinge belasting-

wisselingen.

Zie voor de samenstellingstekening Bijlage 24

+ eenvoudig te be
werken

+ gunstige belssting
motorlagers

- moeilijke opspanning
motor

- extra lager nodig

+ slechts een lager
+ eenvoudige montage
+ weinig onderdelen
- hoge bewerkingekosten

Figuur.8: Mogelijke lagerlngen voor de zulgnap-as.



21

4.2 Kartonmagazijn met molen

De belangrijkste verandering ten opzichte van het ACMA-kartonmagazijn is dat de

lengte gehalveerd is. Aangezien in de praktijk het vullen van het

kartonmagazijn met dozen kontinu gebeurt is het niet nodig een lange rij dozen

in het magazijn te plaatsen. Een lange rij leidt tot scheefzakken van de dozen.

Het magazijn met molen is bij de MEDU ontworpen~ een samenstellingstekening is

te zien in Bijlage 24.

Ten aanzien van een eventuele definitieve versie zou ik over het volgende enige

opmerkingen willen maken:

a) het instellen van de geleidingen

b) aandrukken van de dozen.

c) transport. van de dozen

a) Het instellen van de geleidingen- - - - - - - - - - - - - - - --

Het instellen van de geleidingen zou met_behulp van een schroefspindel plaats

kunnen vinden, die aangedreven wordt door een stappenmotor (z1e Figuur 9).

geleidingev'\(
. '."

Figuur 9: Translatie:eenheid voor geleidingen.
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1')eze translatie-eenheid zou weer als mor'111e ui. tgevoel:"c'l kunnen worden zodat hi;

voor aIle gele!rlin~en in ~e machine h~likhaar is. Aan~ezien het verstel1e~ van

de ~eleidin~en niet snel hoeft te ~eheuren is het mogeli~k om de stappenmotoren

na elkaar aan te st.uren, ~orl!\t slechts een bestllring no~{g is (totaaJ. onReveer

6 - q stappenmotoren nodig). Vool' de juiste insteJ.lin~ kan men vanuit een

aanslag een vast aantal stappen ma~en, a~hankeli1k van c'le rloosafmeting.

~en andere mogeli;~heid is om in plaats van sta~penmotoren, han~wielen aan te

hren~en en de 1uiste instellingen te verkrii~en c'loor twee aansta~en. nit is

mo~elijk aangezien slechts twee formaten dozen worden verwel'~t.

~7oor een ~oerl functioneren van het ~8rton",ag8z11n is een konstante aandrul<vr8cht

op de voorste r'ozen gewenst. ne aanrlrukkracht zou met hehulp van een

stappenrnotor gerealiseern kunnen worden (zie ~i~uur 10).

aandrukplaat

geleid~ng voor aan
drukplaat

r,------------....;i----==-----~:t;;~C's tappen-
• tanC;.riem motor

druk.
sensor

machine
besturing

s.tappen
motorbe
sturing

'Il'lguur 10: Hogel1jke realisering van tfe aandrukkracht
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~en Rroot ~onstnl~tief probleem nlst nOR hij het tussenvoe~en van nleuwe dozen

zodanlR dat de aandru~kr~cht konstant hl11ft. ~et aandruksysteem zou duhhel

111 tgevoerd moeten worden zortat de systemen om en om de rlozen aandrukken (de

'C'lRuur 11).

e-

I~"~~ ca----

~~ ~~.~-)

f

.
1.,.

~1 ~\\\ .ce---- -a

2 1

lJ g g

~ - - - - - aandruk
sne1heid

1 ~

IIH
I

~- ..--
..

2.

.. ~ 001 an

\ FIRuur 11: Aandruksvst-eem
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~et transport van de dozen door het magazi1n naar voren leirlt vaak tot

scheefzakken vaf1we~e de wri.ivln~ tURsen de doos en de ~111tafel waar de "~ozen op

rusten. l:'en oplossln~ zou din om de dozen on een llleebe",e~ende transporthanii te

zetten. Zodoende worden de dozen alti1~ vJak aange~oden aan ~e zuignappen (zie

l"hullr 1 7.) •

bestaande situatie

. ..... .-

verbetering door transportband.

...............
18 • • • • •• • ••••

Figuur 12; Dozentra~sport.



25

5. MACHlNEBESTURING

5.1 Besturing servomotor

De aandrijving van de zulgnap-as is opgebouwd uit standaard komponenten. De

motor met tacho is van het fabrikaat AXEM, de transistorversterker met analoge

P-I regelaar is van BBC (zie Figuur 13).

regelaar verster
ker

Figuur 13: Komponenten zuignap-as aandrijving.

Het betreft een 4-kwadrantenregelaar omdat de motor zowel links- als rechtsom

alamede als motor of generator bedreven moet kunnen worden (zie Figuur 14).

n+

@ ®
M- II I M+

~ .11 IV f@
n-

Piguur 14: 4-kwadra~~en bedrijf
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lJ"".L , . 'ITt:-·1;_-Sl., -T &i .,

'~Q

!an de regelaar wordt een signaal toegevoerd welke een maat is voor de

hoeksnelheid van de motor. Iedere volt die aan de ingang wordt aangeboden

wordt omgezet in 100 omw. min-1• Uitgaande van een gewenste versnelling of

verplaatsingspatroon zal vooraf het verloop van de snelheid berekend moeten

worden. De eerste experimenten zijn gedaan met een scheve sinus (zie Figuur

15).

I

<rl
C..qdJ

''SO·

'00

.j
Cf>

[S~:']-+--=:::::;---I---_+--_::::::::::'~ __--".I_

So

Figuur 15: De scheve-- sinus
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Vanuit de tacho vindt een snelheidsterugkoppeling plaats naar de regelaar. Als

het berekende signaal zonder meer toegevoerd zou warden aan de regelaar, is het
onmo·,,
gelijk om de oorspronkelijke startpositie van de beweging te bereiken. Door de

traagheid van het systeem vindt een na-ijlen op de werkelijke snelheid plaats.

Hierdoor treedt, met name bij grote versnellingen, een blijvende positiefout op.

Tijdens de expertmenten is gebleken dat er een afwijking van ongeveer 1,80 over

de hele cyclus optreedt bij gegeven functie. Deze afwijking is ook afhankelijk

van de drift van de motor. Indien de DAC (Digitaal Analoog Converter) en de

regelaar niet goed afgesteld zijn, zal de motor toch langzaam draaien, terwijl

er een nul als signaal aangeboden wardt. Een juiste afregeling zal toch na enige

tijd verlopen.

De startpositie zal na iedere slag vrij nauwkeurig bereikt moeten worden. Een

talerantie van ± 1 mm is toelaatbaar, deze positie-afwijking wordt door de

elasticiteit van de zuignappen gecompenseerd. Om de startpositie te bereiken,

wordt het signaal aangepast, zodanig dat na het doorlopen van de cyclus een

kleine negatieve spanning aangeboden blijft op de regelaar. Zodra de

startpositie b~reikt is, wordt het signaal naar de DAC nul gemaakt zodat de

motor stopt (zie Figuur 16).

Als de machine stil gestaan heeft zal de zuignap-as zich ergens tussen beide

uiterste posities bevinden. Er zal dan een initialisatie uitgevoerd moeten

worden. Dit gebeurt door de regelaar een kleine negatieve spanning aan te bieden

zodat de zuignap-as naar.zijn startpositie loopt. Zodra de gewenste positie is

bereikt stopt de motor.
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Cff
[nad]

200

So 10D 1'50 I of.. ....
I [tnlS]
I

~f
I
I
I

l:Sec'- '1 \
1200

'So 100 i~
~S]

Figuur 16: Aangepaste scheve sinus.
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De snelheid waarmee de dozen verwerkt worden wordt bepaald door de vulmachine.

Boven de blokken waartussen de dozen geplaatst worden is een sensor aangebracht.

Deze sensor geeft t zodra een blok passeert t een startsignaal aan de

microprocessor. Aangezien de vorm van het signaal en dus ook de vorm van de

beweging vast iS t zal de manier waarop een doos ingezet wordt ook niet

veranderen. Alleen het starttijdstip van de beweging zal aangepast moeten

worden. Bij draaien op volle t respectievelijk halve snelheid t ziet het signaal

er als voIgt uit (zie Figuur 17).

800

'00100

Figuur 17: Ret signaal op volle en halve snelheid
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B1j de conventionele machine is het verloop als in Figuur 18.

800

.
~"fnCLX ._._---.- - - -.

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

t(l"f\1 5]

Figuur 18: Bestaande situatie bij ACMA

B1j versnellen van de machine zal dus een ander gedrag van de doos optreden, dit

is nadelig voor de bedrijfszekerheid.

om de beweging goed te laten verI open zou de delaytijd kontinu aangepast moe ten

worden. Aangezien de vulmachine altijd op twee snelheden loopt (volle en halve

snelheid) is het voldoende ee~delaytijd te hanteren (z1e Figuur 17). De positie

van de sensor moet zodanig zijn dat de doos op volle snelheid goed geplaatst

wordt (zie Figuur 19). Goed wil zeggen: hoekpunt doos in hoek tussen volgblok en

transportband.

in

200 ma. bij 300 cpm.
400 ms. bij 150 cpm.

F1guur 19: Plaats van de sensor.
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"e posltie \'an de sensor Is afhanke1!1k V.:in het soort -ioos. 'Fr is volgens n~ur

?O een ~ulrleli1k versc~i' tussen een stiive en ~en s'aope ~OOA.

~i.~uur ?n: 'Il'en stUve en een slappe dnos ti.irlens ~ontakt '-'oos-molen.

~e opstartprocedure zou er ~ls vol~t uit kunnen zlen:

1. ~tarten vl1bl~ch1ne tot. "alve snelhe iii.

'. Initialisatie zui~nao-as + starthewednp,; kartonma$Zazi.1n (maxJMum cfelavti1d).

1. ~acuUm Inschakelen.

4. "raaten op halve snelheiet.

5. Vacuum uitschakelen

~. nelavtljd nul ~ken

~. Vulmachine snelheid verho~en tot maximum

~. uacuUm Inschakelen.
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5.1.3 Genereren van het signaal----------------
Ret signaal wordt verkregen door met een gegeven snelheid een tabel uit te lezen

die gevuld is met vaste waarden. De getallen zljn een maat voor de hoeksnelheld

van de as en worden met behulp van een DAC omgezet in spannlngen. Het

ingan~ssignaal naar de regelaar zal dus een getrapte vorm hebben, volgens

Hguur 21.

u1
(V)

flguur 21: Signaalvorm.

om in een gehied met grote snelheidstoename een voldoende goede beschrijving van

_ het signaal te geven, is er een maximum gesteld aan de stapgrootte.

Ti1dens ex~ertmenten met een hogere programmeertaal (BASIC) is gebleken dat de

snelheid waarmee twee spanningen elkaar opvolgen te laag is. Slechts ieder

7 1 8 ms werd een nieuwe spanning aangeboden. Dit betekent dat in een gebied van

40 ms voor de teruggaande slag het signaal .met behulp van 5 1 6 stappen

beschreven zou moeten worden. Dit is absoluut onvoldoende. naar aanleidlng

hlervan is overgestapt op IDachinetaalniveau voor het eigenlijke besturlngs

programma. De communlcatle en opstartprocedure's kunnen op hoger nlveau

plaatsvinden om zodoende de ~ehrulkersvrlendli1kheld te waarborgen.
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Er 1s gekozen voor een verdeling van het si~naal in 200 stappen van 1 ms. F.en·

fijnere verdeling 1s mogelijk. maar bli1kt niet noodzakeli1k te zijn. Naast de

staplengte moet ook de staphoogte voldoende klein zi1n, zodat niet gedurende

bi1voorbeeld 10 ms dezelfde spanning gegenereerd wordt.

Aanvankeli1k zou de besturing geschieden met behulp van de KONTRON-computer van

de MEDU. Deze komputer was daartoe uitgerust met een 12-bits DAC met een maximum

uitstuurspanning van + 12 Volt. Ret bereik van 20 Volt kan dan verdeeld worden

in 212 = 4096 stappen van O,004Q Volt. Ret verschil tussen twee opeenvolgende

spanningen ligt in dezelfde orde en de staphoogteverdelin~ is dus voldoende

fijn.

Ret blokschema van de oorspronkelijke besturing Is opgenomen In Figuur 22. Na

verloop van tijd bleek echter de KONTRON nlet geschikt te zijn voor real-time

besturingen. Er is toen gebruik gemaakt van de F.WMC (zie Piguur 23). De KONTRON

kan In deze situatie gebruikt worden om een nieuwe tabel te genereren en in de

F.WMC te laden (zie Ri1Iage 17).

De DAC die bl1 de F.WMC gebruikt wordt zit op de PEIK-print en Is 8-b~ts, met

maximaal +1- 10 Volt ujtstuurspanning. De staphoogte bedraagt In dit geval

20/28 = 0,078 Volt. Aangezien de staphoogte tussen twee opeenvolgende

spannin~en in het Iage toeren~ebied Kleiner is dan 0,078 volt, Is het raadzaam

om de DAC volledig uit te stu~en. Tussen de' uit~ang van de DAC en de ingang van

de regelaar moet dan een verzwakker gemonteerd worden (zie Bijlage 1A).



lCON7ftON

~ vtNT. INl'fJtF

OS-l.V-OS
SiRVOVER_

t----'1....STIi ~ Ie e "

?iguur 22: Oorspronkel~Ke opstelling .

OS-LV.OS
SERVOVE'R.

t---""'II'!STERKER

'NTE'R F: ,,--I
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Figuur 23: Huidige opstelling.



35

5.2 Synchronisatie 3!2-ventiel en draaimagneet

De aansturing van het 3!2-ventiel en de draaimagneet geschiedt op tijdbasis.

Vanaf de start van de cyclus worden een viertal klokken afgeteld:

- klok 3 - draaimagneet in

- klok 4 - 3!2-ventiel in

- klok 5 - draaimagneet uit

- klok 6 - 3!2-ventiel uit

Zodoende is men in staat om de timing van de bewegingen volledig vrij te

programmeren (zie ook 5.3).

De stroam voor de draaimagneet wordt geleverd vanuit een grote capaciteit. De

voeding kan zodoende zo klein mogelijk gehouden worden want de condensatoren

worden kontinu bijgeladen. E~n maal per cyclus van 200 ms vindt gedurende 20 ms

een gedeeltelijke ontlading plaats. Er loopt dan een stroam van ongeveer lOA. De

capaciteit is zo groot dat de spanning tijdens de ontlading minder dan 10%

terugloopt.

Voor de stuurschema's zie documentatiemap.

MOiOIl

(kLOI< 3)
IN

Df{AAI M~(,.NEET ~

3/'2.- VENTIEL

( KI,Of< s)
un-

*(Kl.OK'i)
IN

~ (G-EEN VAC.UUM)

'200

(J<LOk.b) 2.00

UIT

Figuur 24: Synchronisatie draaimagneet en 3!2-ventiel
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5.3 Programmatuur

Ret uitvoeren van de spanningen en het stoppen van de motor bij het bereiken van

de thuis-positie gebeurt op interrupt basis. Ret starten van het signaal gebeurt

met behulp van een sensor die in een wachtlus voortdurend uitgelezen wordt. De

twee interrups zijn:

Interrupt 1: Interrupt 0 komt iedere ms, zodat iedere ms een nieuwe spanning

uit de DAC komt.

Interrupt 2: Interrupt 1 komt binnen zodra de indexpuls in de pulsgever gemaakt

wordt.

Zie voor het blokschema en het programma Bijlage 19.

Na het activeren van de startsensor worden de interrupts toegelaten en komt

het programma in een volgende wachtlus. Bij interrupt 0 wordt naar het programma

INTER gesprongen (zie 5.3.2). Bij interrupt 1 wordt naar programma INTER1

gesprongen. In dit korte programma wordt de motor gestopt en teruggesprongen

naar het begin van KARMAG en niet naar de wachtlus, zoals bij INTER.

Iedere ms wordt naar INTER gesprongen om een volgende spanning uit de DAC te

sturen. Tevens worden in. INTER een aantal klokken bijgehouden voor het aansturen

van de draaimagneet en het 3/2-ventiel (zie Figuur 22).
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6. IERST! BEPROEVINGEN EN METINGEN

6.1 Afstellen van de machine

Door gebruik te maken van de high-speed video installatie is het mogelijk

geweest de juiste afstelling van de machine snel te bereiken (zie foto's blz.

38, 39). Reeds na enkele uren kon met succes gedraaid worden op een snelheid

van 160 cpm. Voor het overschakelen naar 300 cpm was het nodig de sensor te

verplaatsen. ABn de hand van de video-opnamen was het mogelijk deze nieuwe

positie te voorspellen. Ret overschakelen op 300 cpm ging nagenoeg foutloos.

Aileen de aanvoer van de dozen stagneerde ten gevolge van de wrijving tussen

400s en geleiding.

Sinds de eerste proefnemingen zijn naar schalting 4000 dozen, waarvan ongeveer

3000 op volle snelheid, foutloos gedraaid.

6.2 Ret snelheidsverloop

In Figuur 25 zijn 3 signalen opgenomen, de bovenste is het ingaande signaal, de

middelste is het stuursignaal van de tacho-generato~ en de onderste is het

verschilsignaal van beide.

Figuur 25: Normsignaal, tacho-signaal en verschllsignaal van de scheve sinus.



Foto 3: Proefopstelling kartonmagazijn.

Foto 4: Idem achterzijde.
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Foto5:: Overzicht inzetgedeelte.

Foto 6 Detail inzetmechanism&~

---- 1
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U1t het verschils1gnaal b11jkt dat tijdens de slag de motor het signaal goed

voIgt. T1jdens de teruggaande slag is het verschils1gnaal aanzienlijk groter ten

gevolge van de grote versnellingen.

Een uitvergroting van de signalen is weergegeven in Figuur 26.

Figuur 26: Bovenste signaal: heengaande slag.

Onderste signaal: teruggaande slag.

Aan het einde van de teruggaande slag is te zien dat de motor doorschiet. Dit

kan verkleind worden door het stuursigna~l "aan te passen, of gebruik te maken

van positie terugkoppeling.
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6.3 ne overdrachtsfunctie

De overdrachtsfunctie van het systeem is op de volgende manieren gemeten (zie

Figuur 27).

rege1aar

vers terker ...t-------.....

Figuur 27: Meetpunten overdrachtsfunctie.

1- Overdracht I - II

2. Overdracht I -III

3. Overdracht II - III
4. Overdracht II - III (met belasting aan de zuignappen)

N.B.: Ret signaal van de versnellingsopnemer is eenmaal geIntegreerd.

De resultaten van de metingen zijn opgenomen in Bijlage 21. Hieruit blijkt dat

eigen frequenties optreden vanaf ongeveer 400 Rz. Aanstoten van het systeem bij

deze frequenties zou kunnen gebeuren door het feit dat het stuursignaal

stapsgewijs verandert. De frequentie van deze veranderingen ligt bij 1 kHz.

Aangezien de spannin3sstappen klein zijn, zal dit waarschijnljk geen gevolgen

hebben voor het dynamisch gedrag. Dit blijkt uit het feit dat het signaal uit de

tacho kontinu is (zie Figuur 26).



6.4. Versnellingen op de zuignap-as.

Behalve de overdrachtsfunktie ztn ook de versnellingen

op een zuignaparmpje gemeten. De plaats van de vernellings

opnemer was als in figuur 27 aangegeven. Het gemeten

versnellingsverloop vertoont veel overeeenkom5t met het

versnellingsverloop van de scheve sinus. Dit is niet

verwonderlijk als men bedenkt dat het mechanisme geen

last heeft van spelingen.

De grote pieken in de grafieken worden veroorzaakt door

het plotseling stoppen van de moto~.

De netingen zijn 'zowel met als zonder doos verricht,

waarbij het versnellingsverloop zonder doos beter is dan

ffiet doos. ~it is met naoe zichtbaar nadat kontakt tussen

de docs en het transport-systeem is opgetreden.

De resultaten van de metingen zijn opgenomen in bijlage 23. , ..~~.



7. CONCLUSIES.

Tot slot wil ik de volgende punten onder de aandacht

brengen:

7.1. Ten aanzien van de konstruktie

- Aangezien de belastingssituatie voor de servomotor

ongebruikelijk is)zal pas na een duurproef blijken of

de motor geschikt is voor dergelijke toepassingen.

Omdat de koolborstels telkens over hetzelfde deel

van de collector glijden,kan een onregelmatige slij

tage optreden.

- Het is gebleken dat de Celektrische) belasting van de

motor veel groter kan zijn dan door de fabrikant op

gegeven wordt. In verband met de temperatuuront

wikkeling in de rotor zou bij gegeven motor een

geforceerde koeling nodig zijn. Na enkele uren in

bedrijf zijn van de motor bleek echter de warmte

afgifte aan de omgeving voldoende te zijn om een

toelaatbare bedrijfstemperatuur te garanderen.

- Het frame van het kartonmagazijn dient zeer stijf ge

construeerd te worden, met name bij de bevestiging

van de inzetmodule. Tijdens bedrijf treden namel~k

grote rukken op die trillingen in het frame ver

oorzaken.

--Het transport van de dozen dient verbeterd te worden

in verband met het scheefzakken, zoals beschreven in

hoofdstuk 4.2, figuur 12. Tijdens de gedane experimenten

is teikens het niet goed doorschuiven van de dozen

een bran van storingen geweest. Zonder een betrouw

baar dozen transport kan de machine niet goed funktio-

neren.
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7.2. Ten aanzien van de besturing.

- Bij de huidige besturing is het wenselijk de gebruikers

vriendelijkheid te verhogen door een goede kommunikatie

op te zett~n tussen de KO~~ROI; en de E~1C. Het berekenen

van nieuwe curve's en andere besturingsparameters kan

dan tijdens bedrijf gebeuren. Lij gebruik van de LONTRON

alleen was de tijdrovende opstartprocedure erg nadelig.

- Om het juiste ontstekingstijdstip van de draaimagneet

en het 3/2-ventiel vast te stellen zou het wenselijk

zijn deze tijdstippen tijdens bedrijf te kunnen veranderen,

bijvoorbeeld met duimwielschakelaars. Door geltktijdig

met deze veranderingen video-opnamen te maken,kan men

zeer snel zien hoe de dozen op een bepaalde verandering

reageren.

Het storingsvrij maken van de SWMC is absoluut nood

zakelijk. De machinebesturing moet in zijn geheel ge

scheiden worden van de rest van de apparatuur om een

betrouwbaar systeem te .verkrijgen. Deze scheiding kan

met behulp van opto-couplers en netscheidingstrans

formator gerealiseerd worden.

- Het is mogelijk om met behulp van de pulsgever een

positieterugkoppeling naar de Dfl4C te realiseren.

Voordelen zijn: geen tachogenerator (minder massatraag

heid), digitale regeling (optimalisatie van de regel

parameters) en g~en ruk ten gevolge van het plotseling

stoppen van de motor aan het einde van de teruggaande

slag.

Snelheidsterugkoppeling met analoge tacho en regelaar

is echter een betrouwbaar en goedkoop systeem.



LIJST VAN SYMBOLEN.

n = toerenta1

. -1mJ.n

ms

Nm

Nm

Nm

A

°c
vlatt

Watt

I0/r
1

-1
KW

Nm
kgm2

-2rad.sec

V

A
. -1VmJ.n.1000

. -1omw.mJ.n

. -1omw.mJ.n

= nominaa1 moment motor

= wrijvingsmoment

= moment last + motor

= EMK per 1000

= warmteweerstandscoe!!icient

= gemidde1d ver1iesvermogen per cyc1us

= warmteweerstandscoe!!icient

= cartons per minute

= moment

= massatraagheidsmoment

= hoekversne11ing

= rotortemperatuur

= gemidde1d vermogen per cyc1us

M

cpm

Pv
R

T1
R

T2
1\
Mw
1~

I piek = piekstroom door motor gevraagd

~ = mechanische tijdkonstante

U
A

= ankerspanning

IA = ankerstroom

~

R

'f
cf
~
T

t

= ankerweerstand

= hoekverdraaiing

= hoeksne1heid

= hoekversne11ing

= cyc1ustijd

= tijd

rad
-1rad.sec
-2rad.sec

ms

ms
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BIJLAGE O. Flexibiliteit, stand van zaken.

I" ti j dschaal k_o_r_t --i:e:;:;..;:=l::a..ng

I "~ ----r------r--------t

t
o
e
n
e
m
e
n
d
e

f
1
e
x
i
b
i
1
i
t
e
i
t

x
geen

synchroni
satie en
volgorde
van bewe
gingen.

instellingen
bijvoorbeeld
geleidingen
en aanslagep

machine
cyclus

partij iden
tieke mate
rialen

haalbaar
heid onder
zoeken.

partij iden
tieke pro
dukten (ver
schillende
part. mat.

"starre"
machines.

bestaande
technieken,
PLC.

wordt op
beperkte
schaal toe
gepast.

Ft-------++---_--+ -+-- --4

weg-tijd
diagrammen

wenseljjk
heid onder
zoeken.

haalbaar
heid onder
zoeken.

in ontwik
keling

Bron: Unilever Research.



2

BIJLAGE 1. Principewerking waspoedervulmachine.
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BIJUGE 3. De werking van het kartonmagazijn.
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BIJLAGE 3.

karton_inzet gedeelte van de ACMA 799.

detail karton-inzet
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BIJLAGE 3.

bovenaanzicht inzet-mechanisme.
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BIJLAGE 3.

Carton Erection Step by Step,

The following seven poges diagrammatically explain the operation
of carton erection at certain angulor positions throughout one cycle
·of the machine, namely:- . . -' --~. _.._ ..

00 Sucker starts out.

Jet Pusher full y back.

1uf Pusher starts focwmd.

14S' Pusher conteXts carton, YGCUUIIl Off.

2100 Sucker ful'ly out, pusher fully forward.

,. 270° Pusher storts back.

335' Sucker fully back.

ACMA 799
CARTON INFEED Stage 1

t
Sucker

·~-o-·+·_-
..J' i-----C!;-.----



BIJLAGE 3.

10

ACMA 799
CARTON INFEED Stage 2

.~r-~_.+---
..J:....-. i~t&---- ---Ii

Sucker

ACMA 799
CARTON INFEED

·~~-o_.+---
.J . --...i--4-40:-.:....-- _--,

Sucker

_.' -

70 0

Stage 3
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·-t-- .. 1L5 0

Stage L

,
i

Vacuum aff

ACMA 799
CARTON INFEED

.J""--'+'.,~
190

..JL-.~__i ----4--- ---J-...,t -,--.
Sucker

BIJLAGE 3.

. ACMA 799
CARTON INFEED

j

·~-o-+--
..JL-._~ ~i~t-- _~

Sucker

Stage 5

210 0
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Stoge 6

270 0

t
Sucker

ACMA 799
CARTON INFEED

-1-.+°".-
190

.1.--!' .

BIJLAGE 3.

Stoge 7

335 0

ACMA 799
CARTON INF EED.

--f .+.
190

.~
i

t "'
Sucker
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BIJLAGE 5. Principe"erking aandrukmechanisme •
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BIJLAGE 6. Bepa1ing maximum versne11ing.

stel veer de verplaatsing een sinusvermig verleep.
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BIJLAGE 6.

Voor de linker kurve geldt een cyclustijd van T=30C fiS.

en een <.0 van 2.lT rad •• Voor de rechter kurve:r max
T=IOO os., <t> = !!' rad.

I max 2

..
Cf"m0lJlt 'h",~ Lf' tt\1wy;T 'f~/Il

[rrnsJ [s-1.1 [5-11 [ 'Wll-n
l
]

30c '3 '1'5" 1h) li I'5"l- !C
2-

JQO 3100 Ii t3.3 4}1 r
2.

Indien we uitgaan van een scheve sinus ztn de waarden

als voIgt:

T ..
g>~ "il 'f~<f'm~ ""~

~SJ [S_2J rS-'] [tt,.,,~-']

~?>b
-

If
300 1~5 100 2,..

100 39LtLt ~I.) '1 ~oo
'1i-2..

. ..".- t ' . "t 'If .L.'{J1 - II _ (I~ .... - • v
"1 - T - '1 ,J V"'''' T

Uit bovenstaande bl~kt dat rekening gehouden moet

4 -2worden met versnellingen van 000 rad. sec •

Formule's ontleend uit (3).
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BIJLAGE 6.

T <f%a.,t 1~ 'Y\~ 'f~
["""'sJ [s.-1.J [('] ~m41]

boo log 5) 2. 50 1r
2:

2.00 fj8} lSJt \50 r
2.

HOEKVERSNELLINGEN en SNELHEDEN voor E5 dozen (cyclu6~

tijden twee maal zo lang.)
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BIJLAGE 7. Massatraagheid van de zuignapas met doos.

Konstruktie splitsen in onderdelen.

-
..c:l L. _

C::J

",til

'f ~

c.lrkelCll,nd""Isc.hQ. de.Ll2.Il'l:
d"",

N~: S-h vI<. "&/1'4", .evS Va I~tL'Y\S

IY\!"" .3; ~~kClL"'ell Q.,. b vs

d LA. -:. 2.3

dL.=-2.0
h =- 1'5

~ ..... 1'1.: 2,v. ~~Dt. fOt.S

d - I B",,-

d~ = 110

h ... 3~S"
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BIJLAGE 7.
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BIJLAGE 9. Vermogensanalyse •
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BIJLAGE 10. K~uzebepa1ing servosysteem.

rundformeln Drehmoment

Beschleunigungsmomenl

Reibmoment

M =!!.-J M =- 0105J.:..\_n
A 30 I

A
' I

A

---~-------
m-g- ~ -h

MR 1000 -2x
--- ------- - -- --------

Gesamtleistung P = PL + PA

Beschleunigungsleislung

leistung der Last

Beschleunigungszeil

Formelzeichen M = Motordrehmoment in Nm
ML = Lastdrehmoment in Nm
MA = Beschleunigungsdrehmoment

inNm
J = Gesamttragheitsmoment in kg m2

I\n = Differenzdrehzahl in l/min
lA = Beschleunigungszell zur 098r-

windung von ~n in s
P =Motorteistung in kW
PA = Beschleunigungsleistung in kW
m = Masse in kg
9 = Erdbeschleunigung

= 9.81 m/s2

- IL = Reibungskoeffizienl

vs = - (2 - Ig - IA - IB)
0,12

v

1----- tg ----_..1

Il

V

sjtionier-Antrieb

Ia-n tB-V

UB = 120 = 0,12 d -It

Formelzeichen v = Geschwindigkeit in m/min
n = Drehzahl in l/min
s = Gesamtvorschubweg in mm
SA = Anlaufweg in mm
Sa = Bremsweg in mm
d = Walzendurchmesser in mm
h = Spindelsteigung in mm
tA = Anlaufzeit in s
Ie = Bremszeit in s
Iq =Gesamtvorschubzeit in s
Ua = Umdrehungen fOr Bremsen

iebsfaktoren Um eine sichere Funklion des gesamlen
Antriebes zu gewahrleislen, mussen
je nach Betriebsart mindestens folgende
Betriebsfaktoren erreicht werden:

f
B

= M~enz
Mt- + Mf{i- MA

Mg...... = Grenzdrehmoment
lmpulsbetrieb

• siehe Auswahltabelle Seite 8-11

fl:l
gleichmaBiger Betrieb
kleine Massen
ungleichm. Betrieb
mittlere Massen

• --" ._>-.- -_.-- -

ungleichm. Betrieb
groBe-~ssen

StundenlTag
3 8 16

_0,8 1,15

1,25 1,4

1,5 1,75 1,8
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Messentriigheitsmomente Vollzylinder J
m2 ;"[,-4

=-r =- or22 ~

Hohlzylinder m ( 2 2) :r I 4 4)J . =2" ra -r, =2 '" (ra - rj

Schwungmoment
Umrechnung von Schwungmoment
G02 in Massentragheitsmoment J

Transportwalze (allgemein)

J

Spindel (atlgemein)

Umrechnung von Translation auf Rotation

Reduktion uber Getriebe

J

J

= m (J:!..)2
2:t

m (V)2 m (V)2
= 4rr2 n = 39.5 n

Formelzeichen J = Tragheitsmoment in kgm2

m = Masse in kg
d = Durchmesser in m
I = Lange in m
ra = auBerer Radius in m
r, = innerer Radius in m
Q =.spezifische Dichte in kg/m3

(Angaben in Tabetlenbuchern ~J in kg/dm l

Umrechnung: 1 kg/dm3 ~ 103 kg/m3

i = Obersetzung . .
h = Spindelsteigung in m

'i'
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Beschreibung einiger Kennwerte
aus der ObersichtstabeUe

Fur eineexakte Antriebsauslegung muB
man zunachst die durch die Aufgaben-

. stellung bedingten Forderungen kennen.
Sind kurze Reaktionszeiten, konstantes
Dauerdrehmoment, hohes Beschleuni-

Ein Antrieb besteht in der Regel aus:
1. dam anzutreibenden Teil
2. dem Servo-Motor mit und ohne

Getriebe
3. Elektronik (Spannungsversorgung,

Regier)

Ein Servo-AntriebmuB inbeiden Dreh
richtungengleich gut funktionieren.
DieDrehzahl in Abhangigkeit der
ang~tenAnkerspannungunddas

Das Motor-Ersatzschaltbildhat
foigenden Aufbau:

-I,

t_~_::_R_'_L_'t.
Antriebsteistung P

P = M~· n_ [kW]
9549

Motornennstrom IA

MN + MvIA = .-K:~._- [A]

Das ist der Strom, der erforderlich ist, um
im Arbeitspunkt das Nenndrehmoment
abzugeben.

Verlustmoment Mv
Mv = MA + Ko . n . 10 3 [Nm]

AnschluBspannung UA

UA = IA • RAW + Ke . n . 10 3 [V]

mit RAW im betriebswarmen Zustand:

RAW = RAG25

gungsmoment und ein groBer Verstell
bereich mit exaktem Rundlauf ~order
lich, so ist datur besonders der Scheiben
laufer-Getriebe-Motor pradestiniert.

Ein SeNo-Antrieb mu8:
1. die nOtige Antriebsleiswng bereitstellen
2. den gewunschten SoUwert erreichen
3. den Sollwert stabil.einhalten
4. servicefreundlich setn
5. einehoheBetriebssicherheitaufweisen.

Drehmoment inAbhangigkeitdes
Ankerstromessollen so Iinearwie
miiglichsetn. Diesistbeim Scheiben
laufer-Antriebgegeben.

Rs Burstenubergangswiderstand (:::: 0,1 Q)
RA Ankerwiderstand
LA Ankerinduktivitat
UA AnschluBspannung
IA Ankerstrom
n MotordrehZahl

Dabei sind Werte wie folgt einzusetzen
(siehe Seite 5 und 6):
MNinNm
MvinNm
n in l/min
P inkW
KM in Nm/A
IA inA

MAin Nm
Ko in Nm/l000 l/min
n in l/min

IA inA
RAW in Q (AnschluBwiderstand im warman

Zustand)
Ke in V/l000 l/min
UA. inV
RAG in Q

56

Elektrische zeitkonstante 'tE

LA
'te =.- -- ems]

RAG

LA in mH (Ankerinduktivitat)
RAG in Q (AnschluBwiderstand bei 25 "C)
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Mechan'sche leitkonstante 'tnt
Damit wird angegeben, in welcher Zeit
63 % der Solldrehzahl (gema.B angelegter
Ankerspannung) erreicht werden.
Mit drei Zeitkonstanten werden etwa 95 %
der Solldrehzahl erreicht (siehe Slid).

Thermische Daten
Dar Motor vemalt sich in seinem ther
mischen Verhalten ahnlich einem HalO
leiter, mit dem Unterschied, daB die
Warrneverluste drehzahfabMngig abge
·fOhrt werden. Die in der Tabelle ange
gebenen Werte gelten bei blockierter
Welle.
't T1 ist die thermische Zeitkonstante
der Lauferscheibe bezogen auf den

Dauerbetrieb
Tl-TumgPv - _._-.- - ----

- Rn + RT2

Obergang zwischen SCheibe und Motor
gehause. Ole Liuferscheibe dart maxi
ma.150°C warm werden (Tt,).
't T2 ist die thermische Zeitkonstante
des Motorgehiiuses bezogen auf den
Obergang zwischen GeMuse und
Umgebung.

Kurzzeltbetrleb

Tl =Tumg + I~· RAW' Rn (1 - ;; tt) + I~· RAW' 'RT2 (1 _ ;; k )
t = Elnschaltzeit Rechenbeispiel siehe Seite 59

Die Motoren sind von - 10°C bis + 60°C
einsetzbar. Dabei sind ab + 40°C je
2%rC vom Gleichstrom-Nennwert abzu
ziehen.

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

57
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BIJLAGE 10.

Die Auswahl des geeigneten Reglers kann
an Hand von einfachen Oberlegungen und
klaren Zuordnungen schnell getroffen
werden.

A) Betriebsart
1. Nur Treiben in positiver oder

negativer Drehrichtung
- Einquadranten-Regler-

2. Treiben und Bremsen ohne groBe
Genauigkeit l)eim Bremsen
- Einquadranten-Regler mit
Bremswiderstand":' •

3. Treiben und Bremsen, gefOhrt in
jeder SoUwertsteUung
- Vierquadranten-Regler-

B) DrehzahlsteilbeNich
Drehzahlstellbereich k1einer 30
-I x R-Kompensation - .
Drehzahlstellbereich groBer 30
- Tachoregelung-

C) Regelkonstanz
bis 3 % -I xR-Kompensation
besser 1% mit Tacho

D) Regler-Totzett
kleineTotzeit (145) - Transistor-Regler
grOBereTotzeit(ms)-Thyristor-Aegler-

E) Motor
Entsprechend der MotoranschluB
spannung und dem Motorstrorn ergibt
sich der Regler in der gewtinschten
Typenklasse (Einquadranten-/
Vierquadranten- und Transistor-/
thyristor-Regier)

Die in der Uste angegebenen Motor
Daten beziehen sich auf normale
8etriebsbedingungen und ideaten
Gleichsuom. Dabei sind noch keine
Reduktionsfaktoren berucksichtigt.

Beispiel: Fur eine einfache Schleif
maschine mit Rundlauf. kleinen Dreh
zahlen, jedoch keiner zu hohen Regel
konstanz (3 % ausreichend), und nur einer
Drehrichtung, wird fUr den Antriebsmotor
MC17H mit Getriebe der geeignete

. RegI8figssU,cht. ',' . ~ . • .'
1. Getriebe-Motor steht nach Auswahl

tabelle fest: G5V1 MS/MC17H
2. In der Tabelle ..Typenubersicht"

erkennt man fUr den Motor MC17H
die prinzipiell geeigneten Regier.

3. Fur die Betriebsart ..Treiben in einer
Drehrichtung« ergibt sich die Art c;jes
Reglers:
- Einquadranten-Regler-

4. Nun kann man anhand der Gesamt
ubersicht oder anhand der einzelnen
Reglerubersichten den erforderlichen
Regier fur den Motor MC17H aus
wahlen:
Der Regier 1TYR 220/160-12 W mit
Trafo, Glattungsdrossel und Soilwert
potentiometer ist ein geeigneter Regier
(/ xR-Kompensation ohne Tacho).

Auswahl des Reg'ers gemaB
Einsatzfall und Motor
A) Drehzahlstellbereich: A == 30

Regelkonstanz: 3 %
Anwendungsbeispiele:
Transportbander.
Pumpen' ".,:,!

Werkzeugmaschinen

B) Drehzahlstellbereich: R ~ 30
Aegelkonstanz: 1% und besser
Anwendungsbeispiele:
Werkzeugmaschinen
Textilmaschinen
SChwei6maschinen

C) Drehzahlstellbereich: R ;;;: 300
Regelkonstanz: ~ 1 %
Anwendungsbeispiele:
NC-Maschinen
SChleifmaschinen-Vorschub
Wickelanlagen
Prufmaschinen
Medizinische Anlagen

,

1. Motor- und Geritestrom
Fur die Scheibenlaufermotoren sind in
der Motor-Datenubersicht (Seite 5 und 6)
die Nennstrome a1s maximale Dauer
gleichstromwerte angegeben. Fur
dynamischen Betrieb. also bei zeitweise
auftretendem Hochstrom gilt, daB der
(meist nur rechnerisch zu ermittelnde)
Effektivwert des Motorstromes hOchstens
gleich diesem Dauergleichstromwert sein
dart. Der Effektivwert laBt sich nach
folgender 8eziehung berechnen:

leU= \1---

58

;n =1,2,3.

Werden keine Aegler aus der Heynau
Obersicht (Seite 31) eingesetzt, so ist
die Motortypenleistung gemaB dem er
zielbaren Formfaktor (F) zu reduzieren.

p == ~L.sIIL _

Anhand der Strombegrenzung muB ein
entsprechend reduzierter Strom-Mittel
wert eingestellt werden.
Die Strombegrenzung der Heynau
Aegler ist bei Inbetriebnahme maximal
auf Motorstrom, bzw. gemt:iB Getriebe
moment einzustellen,
Steht der Motor blockiert unter Dreh
moment so ist der Motorstrom auf 40 0/0
IN-Motor zu reduzieren.

2. Bei erhohter Kuhlmltteltemperatur
(ab 40"C) ist die Nennleistung zu ver
mindem (siehe Seite 57).

3. Aile Daten beziehen sich auf eine
Aufstellungshohe von 1000 m NN. Fur
jede weiteren 500 m daruber ist die
Leistung um etwa 4 % zuruckzunehmen.

4. Um eine sichere Funktion des ge
samten Antriebes zu gewahrleisten,
sollte der einsatztypische Betriebs
faktor fa berucksichtigt werden.

StundenlTag 3 8 16
gleichmaBiger 8etrieb
kleine Massen fa = 0,8 1,15
ungleichm. Betrieb
mittlere Massen fa = 1,25 1,4
ungleichm. Betrieb
groBe Massen f8 = 1,5 1,75 1,8
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20 ODO...--,.-....-r--,-.,,----r--·-----l
I [Il) i

1
15000

i

Achtung: Diese Werte sind nur Anhalts
werte, da der tatsachliche VerschleiB
nach der Motorausnutzung und dar
mittleren Drehzahl verlauft. Beispiel: 10ooot------fl:-----''rl----''I:--'~·''''=

Ein Gleichstrom-Scheibenlaufermotor
F12M2 erfordert bei einer mittleren Dreh
zahl von 2000 1/min erst nach etwa
12000 Stunden einen BOrstenwechsel SOOOI-----I---"'l!'~~~,.---

(siehe Tabelle).

Bei Gleichstrom-ScheibenUiufermotoren
sind die KohlebUrsten nach 3000 Betriebs
stunden zu tiberprufen (Formfaktor
besser 1,1).

BO,stenwechsel
bel Gleichstrommotoren

2000 3000
-" (1''''';"1

standzeit eines BOrstensatzes bet
24-Stunden-Dauerbetrieb In elner
Drehrichtung bel Gleichstram
SChelbenlaufermotor
t (h] = BOrstenlebensdauer
n [1/minJ = Motordrehzahl

Blockierschutz Wenn der Antriebsfall fur den Getriebe
motoreine Blockierungsgefahr ein
schlieBt, so mul3 als Verbindungsglied
vom Getriebe zur Maschine eine auf das
zulassige max. Drehmoment eingestellte
Oberlastkupplung vorgesehen werden.

Eine elektrische BlockierOberwachung ist
in Verbindung mit den Heynau-Reglem
ebenfalls einsetzbar. Siehe Seite 48.

Hachein Hlnweis, den Sie
unbedingt beachten sollten:

Ottnen Sie keinen Gleichstrommotor mit
permanentmagneterregtem Nebenschlul3
feld (z.B. Axem-Servalco)! Wird der
Magnetflul3. der tiber die Eisenteile des
Motorgeha.uses geht, unterbrochen, so
verlieren die Dauermagnete einen Teil ihres

Magnetismus. Da die Magnetisierung mit
etwa 5000 A erfolgt, haben Sle wahr
scheinlich keine Moglichkeit, nach dem
Zusammenbau die gewOnschten Eigen
schaften wieder zu erzielen.

61
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BIJLAGE11. Bufferveer voor sprietas.

*" ""'t <.p '1..Kinetische energie van de as: • dr I

[~.,,? J
t~sec:-'l
[NtM-'J
tt"MJ

:J .:::a 7, •. 10-~ ~tm'2- (bij1age 12)

Cj = l!j a () ~~_:L (bij1age 13)

cf=-cf,,+ef t ... cr- 3srtaDL ,IU--'

as I\.L_-I'J 52. 10 ''"".

N _I
== IS2. 'l11W1.

~ • '2.
C .. (J'f =

u.."1.
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BIJLAGE 12. Massatraagheidsmoment sprietae.

IS 1o

k .. ,
,~ .

-Cot
3, ~. 10

do

~*=7)as.,o-' (_O/2X+-b'O)

- J
.-

r<
,y--.!..2 ~+IS

1S'l5'
1

Ul

- -
" •1'S'i

ls,.. / '1..2. ~*~
o ISO'

ds,.' 7, 815/1..1.f- 0, '2.'l +- bo ) dIlC ~
o

,0 ~o

JW /:I\?' ~*J.t. 7, 8S. ",- r.J'X. 1. (-~~ +120) rh.. 2., It.. 10.sr 1. •

o 0

Qt.;j : JfJV:) = /J~' /0- IS~ 2..

kopjO.e. t bvs : Jko= J., or. 1O-S"~ '1..
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BIJLAGE 12.

I' -'-*to) bo }o

").J lb. /0-')

-~
IJ 8 0 • /0

r'L" 2. 20

'h1'
B

~:

de doo s sc ~a. r'\1lt2,~t: Otl?1 to LIn i A

"\Itt = OJ 0«-t5' ~.
r, = 0 , 150 "n1 •

r'1.. ... 0, ':120""".
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BIJLAGE 13. Versnel1ingen op sprietas.

stel eenparige versnel1ing;

• I 'l.Cf= 'f~ of: +- 2. O(t

c.f::. cfo +O(t
00

Cf.::~

~o =- 0 ~<ac..-'.=-.. 'f= t~t 2.

-t : 0 02. .et..c..,

~0138



BIJLAGE 14. Draaimagneet.

Re1atieve inschake1duur:
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d Io.V') ...,.. ~ c,.h QL k £L.d..~ "'no1 ClVll: I" tnle.utL 30 ~



35

BIJLAGE 14.

Relative Einschaltdauer

Um bei den Drehmagneten mit 24 V .. , 100% ED ein gr06eres Drehmoment als in den
entsprechenden Datenblittern ausgewiesen, zu emltlen. muB die Betriebsspannun9 erhol'lt
werden. wobei .Ieh die relative Einschaltdauer zwangslaufig reduziert. Bei den Orehmagne·
ten 180 V .. , ca. 5 % ED kann ein kleineres Orehmoment als in den Oatenblittern angegeben
erreicht werden durch Venlngerung der Betrlebsspannung. wobei sic" die relative Ein
schaltdauer vergrOBert.

Ole Abhlnglgkett der reI.tlven Einschattdauer zur Betriebsspannung errechnet sic" nacn
totgender Forme!:

U,.. UN
2,162V EO

100

Annlherung U ..
UN

V ED
100

U = Betriebsspannung
UN ,.. Nennspannung (24 V'" bzw. 180 V =)
ED .. relative Einschaltdauer (%)

....,... (AnnAherung)

U ~ 100 V =; UN ~ 24 V =

lJNI . 100 24' . 100
eo = u' .. 1Q02

4. Abwefchende hzugatempet'Rir

576 ·100
10000

5,78% ED

Ole Magnete sind aueh bei abWelchenden Bezugatempet1ltUren etn:uettzen, wenn die
zullssige ED mit dem entsprechenden Umrechnungsfaktor multiptiztert wird. Das bel
betrlebswllrmer Wlcklung angegebene Drenmoment wird "Ieht beeinfluBt.

umrechnungsfaktoren fOr abweiehende Bezugstemperaturen.

Bezugstemperatur (0 C)

Umrechnungsfalctor fiir ED

20

1.20

35

1.00

50 75

0.80 0,47

.........: Ein Magnet mit einer Iistenml81gen eo von 40 % unn auch bel einer eezugstem
peratur von sao C YerWendet werden, wenn die ED 0,8 x 40 % .. 32 % 1m Betrleb "ieM
iibe~hrittenwlrd.



36

BIJLAGE ~4. Drehmagnet E 9
AnschluBarten
F .. Standardlitzenlange 20 em
N"" SteckhulMnanschluB 6.3 DIN 46247

-tlt--- --_.-_.--.

o--

t------ 0700 --------+

+

I
I
I
1--30---t--- 68 -----I

~_._---I
C'Ie-,
f

.
Orehwinke' E 92 E 93 E94 E96 Egg

25< ·35' 45' 65< 95<

Spul. Nenn- Nenn- Henn- EO' Orehmoment In Hem
Nr. wdst spng. strom LK

U V iii. ~o MA I ME MA I Me MA I Me MA I ME MA I ME

43 12.2 24"" U7 100· 137 220 117 205 88 196 34 176 19.5 122
44 9.2 2.61 69 166- 245 151 230 117 210 44 196 24 137
45 6.8 3.53 49.5 191 264 176 245 142 235 58.5 215 34 151
48 3.4 7.05 24 284 343 274 313 215 259 117 254 63.5 171
50 2.3 10,43 15 333 382 323 339 254 284 156 264 88 176

19 754 180= 0,238 100 100.5 176 78 181 63.5 161 24.5 151 14.7 102
2' 549 0.327 75 139 225 119 205 93 196 34.3 176 19.6 122
23 411 0.437 54,5 188 254 156 335 122 205 49 196 26.4 137
27 244 0,737 30.5 235 313 225 294 176 246 88 235 49 158
30 161 1,11 19.9 284 343 274 313 215 264 117 2S4 83.5 17'
38 49.7 3.82 5.5 480 480 431 362 352 2M 294 259 147 176

Gewicnt ca. 4.5 kg
Oyn. Tnigheltsmoment (Orehmaasel: ca. 150 x 1()"4 kg In'
Zettkonstante: ca. 15-80 ms
Aile Magnete MA > 18 Nem sind mit Rut:kholfeder MR 15.0 Nem lieferbar.
met mit Zusatz OS 9420 angeben.

• lK = Luftkuhlung. bei KUhlflii::he ~ 1600 em" 1St die 1.7tach. ED zuWissig
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BIJLAGE 15. Snelheidsmeting vacuUm.

Om de schake1tijd van het vacuUm te meten is de volgende

opste1ling gemaakt.

;:: io ,",S,

Op onderstaande foto's is de stroom door het 3/2-ventiel

afgebeeld (bovenate kurve) en het vacuUm (onderste kurve).

De totale schakeltijd wordt bepaa1d door het vacuUm en is af

~anke1ijk van:

- grootte van het vacuiim,

- doorlaat van het 3/2-vent~el,

- inhoud van het vacuUm gedee1te. st:.J,.&ct.L.,.,

P:=_OI8~

p-c_O,b e

.,,= oV.(."'dt"v~

Bij verwachta._ werkdrukken van .Q ,·4 bar bli;jkt het vacuUm

binnen 25 ms.weg te val1en. Een voorontsteking van hat

3/2-ventiel van 25 ms.is minimaal noodzakelijk.
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BIJLAGE 16. sterkteberekening zuignaparmpjes.

•• 2
'1'_IIO~ S-.

F.::: t'h1. ~t -= 0 J0 '1'1 s. t 7- ~ .3, '13 N.
~ O'm~'t'\* bij ''Y1kLt.-mltM''Yt': .~-::. F,.i =~.CiJ.. OJo'}-=- 0) 14~ .

\le¥ol.e.e.AolL baa LQ.sb,.,~ :

t.
Hb= f 9.: ~d~

o .

H
0-.- -- Wb -

Wb~ 100 ~3
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BIJLAGE 16.

0-= ~ (;.)'1..1-

opp.

"'" = oJ o!.fli; .,.. C)/O~t;)/'2. '::' 010 b2. ~
I.... _"2-
1041 ::: {t <) 0 EPc.

opt=':: 4S~ 1.-

r =1- ~ C'MM1.

daol'"bVf<t'''''1 alLu h i·8,v d ltIt'1rs k"Gl.c.~t.

s-kl bel<:ts+, ""7 a.Ls V4J1..tj t :

tIT !9ut= 3,~N

fi~=~' p~ 1

R: 0,01 :. ')~ ~
~::lIO~ ~ .,

)':: 35", )()- k~ 'ht In
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BIJLAGE 17.

Berekende funktie m. b. v.

Kontron.(scheve sinus).

l-
e:
CI

•
N
:z:
• I, 07;
::c

~ u, U-;;.
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BIJLAGE 18. Verzwakker.

100

t"r\ ---'> e t"",)]

r~~~J
...~aa --- ---- ..... - _._- - -- - - -- .. --

. -1De maximum snelheid die bereikt wordt is 300 omw.m~n

Dit komt overeen met 3,P volt. Maximaal is 10 volt

uitsturing mogelijk. -
10F.r is dus een verzwakking gewenst van - = 3,34
3

Hierdoor wordt feitelijk de staphoogte van het signaal

verkleint tot '2.,078=002. volt per stap.
3

1
3'1 I
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BIJLAGE 19. Blokschema en programma.

, '.

K.A R, MAC, )

oeF'N,r,E
POORTEN

MA5lKS R 'ZE rre:.N

'\IoCR '''''9 e:N
I~" I

,31.l-V&NT leL. ....
oa',,'tMAC:rNeffT UIT

ex.
MOT()~ LIN~SOM
'-ATIIN DRPsA'CM

·aE&IN -
DJ:
t10ToR sro p

ADA INT;
\\ 'Mr~

S.ErMIrNT OAi~
LA)).,. I"'Er oe P:.

--
STARTS eNs.0'"
L,52SN

seNtoA. .. ,1
-n,.t.

"

7
~

.
JC4

SI
WAC.HT L.US

RiT. NAAl BEG-IN

:

•

iNTER 1

MOTO~ ~T() r
ToP V. D. $TAe I(

L..A 0&1'1 Msl'"'
AORES'WUII

BE'&IN

RET



BIJLAGE 19.

INTER

.
J()..

r""-.(;.;:.c.~ --1 J(LO Ie 1. A FUO r.eN

""e.c.>----------~-__1 KL<:)J( '3 14 t= I-t QGo6N

;>-----------~ KL.o!< 4 ItFH06-EN

en 4.~ 3/,-_ ve N TIl: l

I III St.H At< e L..e JIf



•
J~

T'1f&.'-8Sl VOo"
MIt".,MUM ""~T'J'fL
S"ANNIN&r5
.UHOVDeN 2,00

44

r,".;.:e:'::~:"- -- -l J( too K 6 ~f.i~EN

\'0 L"tiNo. "'''I9ftDe
fIe"~ II DAC S T&1I1t.,.

.
JCM..

RET
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40;'1 IOU Pf.)(J:l I 1 Hill 402lH I ING~ ST,e,~T EN STOP
:In-1 ,'(1(1 lUAU Hill 3"~JH
3f+~ :10(1 IJI\II 1'011 3H-~H

4022 400 1"00111 ~' I,G\J 402:'11 I UITGANQ DR"";I, EN 3/2 VENT.
4030 ~,O(l Dn\. Hill 40:JOIi IUl1~ANQSPO~RT NAA~ DAt

6(10 ORG 140011 I 91 ART ADRES
'/00 ; tt"~,,,,,,*****,,,****,,_••*"._**t..**••__...* ......-••_*_

1400 ~FD 000 MVI A. OFIJH I t1A8tU:R ZETTEN VOeR INTO
1402 32.... • '100 9TA INTCON. IOSEQ"'J I
1405 2J ISI4 lO()(l LXl H.BMS I
1408 Z?(. r,:'F J I (J(J . SlILD I 1All
1408 3':03 J:-'OO P1VI A.03H I OM DRMJt1AC~l. EN 3/2 YENTIEL
140D ::P2240 1:100 STA PlJORT2 I J N RUST-9TAt4D TE ZET rEN
1410 3:1-4 1400 NUL: MVI A.-I2 I
I41;? :P:J040 1~IOO ~.rrA DAC I OM LANQ2MI1 NAAA t4UL-
1415 C:3JOI4 f600 ,)HI' NUl- I SlAND TE' L.ATEN LOPEN

1'/00 "A"n:
1418 :JiB;? JUOO MVI A. a...""H I JNITIALISATIE V~4

141A ~13340 J"'OO STA 40:l:JH I PDORT 4030 ALS UJTOAl'oIG
141D fo3 ;>000 III I JNURRUPTS BL.OKKE:REN
14U: :?HH 14 :-'JOO LX) H.INH,k I ADRES INTEl( IN H EN L
1421 ~Ic J :"IF :~~~()O nHLD lOAD i 5PRONQADRES VOeR INr 0
1424 21'1714 ~':IOO I Xl H.INTEHJ I AllIU'S YAN IrffERl
1427 2a'f: 5:;F ;-'400 SHLD HAD I SPROHQADRES VOaR INTI
I4~!A 3'00 ,':100 I'lYl A.O .. UJTCilANQ VAN DAC D MAAEN
142C 3!304Q 2600 51A DAC

2'/00 Ul-.l.:IN.
142'- ::J:FE ;:>800 P1Vl ,...OFcH I WlSKER ZETlEt4
1431 :32"••-* ~!9(lO ~:rr" INTCON. JOSEg+l
1434 21**•• 3000 IXI H.TABEL.DAIA 18EQINADRES TABEL.
1437 ~ ..*... :1JOO r>HLD COUNT. DATA I LADEN IN COUN r
143A 3.:03 3;:>(10 P1VI A.03H
143C 32~~40 ::l:JOO !H/\ POOfH~ I DRMI". EU 3/2 VENT. UIT
J43F :?A**•• 3400 UUD KLUtH. DATA
1442 22*.*. 3~OO SHLD KLOK10.DA1A
1445 3A••_. 3600 I UA KLOK;>.DATA
144H 32**". 3'100 ~HA KLOK20. DATA
144U 3A*.*. 3000 LDA KLOK3.DATA
144E 3"•••• ~1'/(lO ST/\ KI_UK3O. DATA
145J 3A*••• 4000 LDA KLOK4, DATA
1454 3?*••• 4100 S1/\ KLOK40. DA1A
1-457 3A.*.* 4;'00 I.DA KIOK~.DATA

14::1A 32**•• 4:';00 STA KLOK50.DATA
1450 3A*••• 4400 LOA KLOK6.DATA
1460 :k,>•••• 4~.OO OTA KLOK60. PA1A
H63 3A*••• "bOO IDA CN"I. DATA
J466 32•••• 4-/00 STA CNTO.DATA

4UOO Ul:N:..uR: I STARTSIQNAAI
1-469 3A2140 4'/00 lOA POOOTJ
1-4bC E602 ~.(lOO ANI :.'
1-46E C269J4 ~J(lO JNI SENSOH
147J AI. r,;loo I: I

~':I(J(J Lilli!' :
147;" (10 t.4(/() NUP
1473 foU ~':'O() I, I
1474 C3'12J4 ~"()O ,11'11' lOOP j WACHTEN OP INTt::RRUPT

:-./00 IN":"!) :
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BIJLAGE 19.

"
/0. 1984 1: 08 PM

1'1 T/ ~A PO
.1'l/ r l :I;'.IOlt·:.
147(: ~'l;'1 J4
1'17f 1:.J
1480 (:9

~ .' \I t\ I

~ .. " J\ )

,I\IU~)

,"lO(l

~;, ·O(}

,~~ cOO
(,J1{;(I

,,:.00

1'\') , 1\. () ; II I H:I\NG 11j:,C 0 MA....".r~
:' r/; )I,\C
I ~ I It, /JI'(;lN i It ('N L lADE:rJ I';~T BECIN
X rHI. i 7 fIl.l/\'I NA RE I NA.=.R BEC I N GESPRONGEN
I~L r ; WuFHll EN rHET NAAR L.OOP

, k-k·:l"ti-t.·k · " .. ~~.·* *·.r.t** *Cf::*h: iC-*** **** ..
1In [-I<IIlII' I f'llU(:/<Al'lMA

1\1 I':.

,M."J~illiIUNG IJI~AAII'lAGNH:T E.N 3/2 VEN')Il'L

J 1~ k!:· tr**_****.****,C**';. :;.***"",w-* 1: f' .******** •• -••41'••
KI 1';1:

I r. i. ~: '!-t.~ k-..*.......~ i:-** *'***,. ... :.:; **''*''K'** ~ l."~ .********.....<lII .....

JNI"L

i V(JOk UITSCH!.KE:LE:J
; llkAAJMAGNEt.T

; ZlIlllli\ CN'I 0 IS. EINDE TABEL
; :rUOA1 MEN rHE) un TABEL LOOPT

; VllOt( UITSCH-(;KELEr~

; ;Jl2 VENlIEL.

; AJ-:Il- Ll. EN lO.l.OK6

; INSCHAKELErJ DRAAIMAGNEET

; Af-UiLLEN ;.\LOk3 veOR

; 111-1 AY1IJD AFWACHTEN
; ZCJ1 ANG DELAY rHEl
; VI"HLDP~N IS TERUG
i NAAR LOUP VIA KLKl

; AI-1 L:.l I.EN Ioi.L 010\, 5

; VIIUH I N~CH!:KEl.E'rJ VAN
; :fl2 VENTlEI

; Af-'lcLLEN VArJ KLQ:'-4

I I)I~ KLOK30,1JA1A
1I1l.\ 1\
,1/ KII~4

IICH 1\
:. r1\ KUI~:30, DATA
,1/ 11M1N

I D.\ 1'\1. OK40, VA-'/\
( Iltl'. 1\
,JL 1\1 1(:,
IICll A
t-f':' KI.U~4(l, OA"I A
,J'L IJWI J N

I 1)/\ IU 0'(:;;0, 11111 A
(JI<I\ /\-

,1/ KI l~{,

)ICl~ 1\
~; r,\ Kl Ol(~(l, VA1/\
,IL 1l~1\J) -,

1 tll-lJ KI OKlO. VATA
I'II.1V )1.11
I'IUV 1\. I-
,.IIN 1,.1_
111M H
,INI K) '\1

, ; L ~ It *** It v .*«**it .. '!! ..·••***** i.. ~ If ***** :1.( .

I 0,:\ KLUl\6(). VA'II\
1110\ /\
,Ii CON-II,'
PII< 1\

:. r /\ 1(1.01(60. VA" I'
,IL IIln\))',

I i-I. t- R-*Ir"~k*.t**tt***il!.•****** JlC..,.JIo.******** .
CI J~~ I J;' I J)/\ CNTO. IJA1 A ; H'L1,ER B I.;: !OUOEIJ VOOR

]ICii ,\ ; MIIXlI'lAAL AA~HAI. UIT TE
:;r,,, CNTO.III\1A
lJl/!" ,\
, I\,j .. (: ON j J
"1',' I /\, 1

btl()\)

,'./00
bltOO
t)lJ(J(}

'/(1(,,)

/100
1;"0(1
I: Ii i(l

/'Hl(l
1:,(1('
/{.(lO

/10(.
/ (C(lO

1'/(10
[10(10

til ('0
{J;f(JO

~.' l( 10

(/'J(l(1

:t~ .00
(1/.00
(J/OO

'l~ ,( ~o,,'/()()

',U(lO

'/J(lO
I/~ '00
'J:I()O

'1'100
,/1 / \10

·/{·oo
rj"l(h)

'/{$OO

'I'}(I(l

I (JI,tO(1

JOt U~~

J \.); '00
J O'l()(l

I .. j 'i • l~ I

J 0: d ;(1

J (;\',\ l()

J \) /( 1('

JPH\i\)

J (,' 'i 1(1

I J p(hJ

) J 1(','

J L '~'(l

.I J .I":}

j j Jh,\)

14811 :iA......
148f- ll/
14:31, C1\9 r/14
149~ ~111

14'13 :J;!""* ..
1496 CAH-14

1499 30\*.....
1'19C D"/

1491) CII1I7J4
14110 ~111

14A 1 :.i;-'.rrl ..
141\4 (;;\(.'1 J :J

14A/ :J,.\..* ...
14AI\ If!
14AIl (;AIl~J4

l11AI" 311
141'\1" ~')*'.....
14H;' Gf\J415

140:, ;;,\ 'HH. li-

1 'I 1:1 H )1/

1'111 'I CI\<::'J 14
I JIU(: :Ul
l111W :littr~. It-

1'1CO Cl'dl'J~

14C :1 31\',' .. ,.
1'1(;.'> :Jjl

111C7 ~lti-I;:stl:

1 '1(; A IU
14CII C!II:J14
14CI, :J-OI

1481 ~-*....-..
1404 :A
14a~, :til
14U.... ~1lJ

J48:t B4
14BO C&:!l-I" 14

SEGMI:NT BMS <.KI AOWIlIIUKFI::R}MI1EDffi
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BIJLAGE 19.

SEGMENT Bt;,.~S 'J
..J <.¥-,LAV.>fJ[jfJUV£lS}MOEDEJ< January 01 1984 1:08 PM

i

; S\lftflOIIl INE'S VOOR AANSTURINO DRAAJMAlilNEET E'~ 3/2 VENrIEL

; I'*r·" w",••••*",**.**.****.**_.*.w !"Ir********·It·,. c * *
1)~11 "l:

iAFTF1LEN DEI AvrI~U
i H,-BITS WI-..·.I:tCE

i INSCHAKELEN DRAAIMAGNEET

i \I) TVOEREN VA'~ SPAr~NIt~GEN

i U) IVOEREN W.N SPA'~NINGEN

; COUNl BEVAT GEHEU'~E"'ADRES

; VAN SPANNIi~'J

iUI1SCHAKELEN DRAAIMAONEET

i KI OK:"~ IS '.:ODIO OM MOTOR urr
iINIIEXPLS T~ LATEN LOPEN 81,)
i fll ARl EN VA'J BE!.JEC ING
; MI\SKF-R VOQR INT 0 EN 1

i INSCHAKELEIJ 3/2 VE'NrIEL .

i OM un DE INOEXPIJi..S TE LOPEN
i 1\1-1[:.1 LEN WnEXTI..JO
; a-BIlS WAA~DE

; neLAYTIME

POORT?
O;'lf.

CNHI. IIATA
IITT

COliN I. flAT A
1\. ~t

PIIC

POOR1~'

(1111
POOHTP
KII~('

PIIDIH?
KII~:-•

POORT::'
0111
POOHTP
KL 1~4

I{

KLOKI0.DA1A
1/11

COl/NT. 111\1 A
Kl OI~;;?O. DATA

"
'~I KP
1\. or'CH
INTCON 10SEG+J

I HI.O
~tfJV

.Il

IDA
~iUJ

~iTA

,I~I..

:; f 1\

XCtlG
IlCX
3HLD
~IMP

I 0/\
~i\lI

~;r/,

• IMI'

I· J
HET

~ 1 f (\

It·' )(
:.1-11 D
1 n,\
rIfV\
,IN7.
MVJ
:nA

1 DA
Mil
~;rA

.IM"

I 0" f'norn;' ; unSCHAKELErl 3/2 VENrIEL
AlII O~lll

~n1\ PUORT;'
,/HI' CON'I ) ;.

; ",.<:.", "' *•••• ,. ll- _** r·.I( r **.**** -C"'" c· *

C(I~n ,

Il~tlll , .

'~I I~ I.

perl 1\
~;rA KI.OK20. DA1A
,IMI' \Ill

; •• '. ~*.*•••••••******•. ;; ••*_*It f' l! If *********· ·x c *

DlnllT I'

I l ~i(l(l

J J {,(lO

J J 1(1(1

t J : 1(1('

JJ'/(I(l

J ;'000
J;' J 0(1

1; ';'(J(I

J ;'~JO(l

J ;'40(l
1;.. ~;oo
J i'b()()

J;'/(I(I

J ; '!lO(1
J ;->'}(I(I
1: I(I( 1(1

J :11 O(l
, : I; '(I(l

J :J:JOO
J:I'1(1(1

J :1~,(I(I

J ~lb('(1

1:1100
J :1/1(1(1

J ~i't(lO

J 'WO(l
J410(l
.14;'(1(1
J "~iO(l

J 4110(1
J 'I :;00
J 'I (,(1(1

J'I700
J 4 fino
J4'7(1(l
J ~,(I(IO

J ~d 00
J :'; '(l0
J ~,:JOO

J :,400
J ~';'OO

J ~lbOO
J ~'100
J :.[100
J ~OOO
J b<J(IO
J6100

.'J {);'JOO

1 l>~100
J(,400

14EF FlJ
14FO 2Jl
14F1 ;'2**11*
14F 4 C:Jr:TJI 4

14F7 :m
14F8 :-J;.'••*.
14FD C3HlJ4

1400 ::J;.'**'*
14 n:1 CAl-ill"
14D6 ?A**H:'
140'1 "IF
14DA ::J:.':JO.,O
1401) ?J
14DF ~*.a*

1'IE 1 311I.* r.- ...
14E4 Ill'
14E ~ Cpr'714
141::0 ::EFC
14EA 3:='••**
14E- D Fll
14FF C9

14FE 311;>240
1501 IX,01
150:1 :P?;?.,O
150b C89'71.,

I5H- 3ft;';'4')
1522 C60;'
1524 3::';,,;,.,.j
1527 C3C:1I.,

1509 3fl;:>;->40
150(; 060;>
150E ::J:;>;>;->40
1511 C3"'"l14

151 4 3fl;'~'4,)
1511' Cf,01
1519 3::';>;"1')
151e C3n~d4
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; f;*~' t f' "'r*.*~"it-.f~iI**"«*~'",'*«****::;: r ******* .c ...

; ~IM·.!WI-N IIftOR DE VEHSCHILL8IlDE I(IOKKI:N

i flFLAYTlI1E 114 MS
;TJJO OM VIT INOEXPULS TE PEN
JDfLAYTlME O~AAIMAGNE~T

J DHAYTII'JE' 3/2 VEN'IEI..
JWAARD5-wAA~03=PULSDUVR DRAAIMAGNEET
;WAARDb-WAA~04.pULSDUUR 3/2 VENTIEI..
; MAX AANTAL SPAtmINOEN IN DE TABEL
Jl&LLfR VOQR TA8EL
; ;'00 PLAATSEt{ W TASEL

3<:00
3(:0;'
3eO:1
3e04
3C05
3C06
~3C07

3<:08
3CI0
3CIJfI
3(:I)A
3con
3CDC
JCDD
3CDF
JCDF

100
; tOO

:100
1100
:.00
(,flO

-/00
flOO
?OO

JOOO
J100
J200
J:300
J400.
J500
J/.OO
J100
'ROO
J?OO
;>000
?JOO
;:>;;'00
?~mo

:. ** to, r- *..**¥o ..* **'*****~ rc-**H** 1:::'t ~.*****."'t ..
(ill(.~ ~l(:()()H

KI n'~ J . liS ;,
KI (J'<;' lIS J
KI Ol\~l- llS 1
I~I 0 1(4' NJ J
KI Ol(:,: llS J
KUJl<,/.: liS 1
(;N'! : liS J
CfllINI' 1>S A
-rf\D" , 1>5 ::'00
".10I(J0: ns ?
KIUI\;'o: US J
KI 01'.:10: lIS J
KI o;~.,o: liS J
,(, O!( ~,o - IJS J
KJO~~O: 05 J
CNH': flS 1
;*.'!~"'*.**** **.. **** l( ••_**C!~*•••*••***c ..
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BIJLAGE 20. Toepasbaarheid overbrengingen.

Stel volgende situaties:

geen overbrenging:

( ~e~ 0 ~ I~---I l",~ t

'i".,-=- 'l3"1- ".e l'.c
C;'mt .. if..e c:e~

overbrenging i:

I~oto~ r---I ov....b~-L~3''''''~ L.

'd-~: l/~1 r.e
'il:' T!- !.e.
£frm : Lcf.e

M2~ct~ ()Vc.~b~·(1'm-+ 1-e ) if-t. == (1)'1r' 1-€ -+- 1.e ). ~{::
=: '2J~T·1~·if~

ML ,,(11l1o-l-1~ ) q~ = (1 ,'11·1R .. f.. "}.e ). L~.e=

:. (IJ ~t + t2. )~-"}~ ·~.e
Uit bovenstaande berekening bl~kt dat, zelfs met een

massatraagheidsloze overbrenging , het door de motor

te leveren moment alleen maar groter wordt. Dit wordt

veroorzaakt door de typische verhouding van J1l'l en 1..e.
K01~LUSIE: geen overbrenging toepassen.
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BIJLAGE 21. Overdrachtsfunkties.

Op de volgende pagina's zijn de resultaten weergegeven

van de volgende 4 metingen:

1. Overdracht regelaar-tacho,

2. Overdracht regelaar-zuignap,

3. Overdracht tacho-zuignap,

4. Overdracht tacho-zuignap, met belasting.

Telkens zijn achtereenvolgens de amplitude, de coherence,

de amplitude en de lase weergegeven. (de eerste log-log,

de rest lin-log).



BIJLAGE 21. 51 meting 1

'Iu 188

LGMAG
DB

-98. - ....-..,..._-----~--,.._-----..,..._-_r__--'

TRANS

&1

11._ LG HZ 1.I8I!JIK

EXPAND'Aa 188

La

REAL

COHER •1._.....,... __

11.111 LG HZ 1._ K
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BIJLAGE 21. meting 1

'Aa 188

588. •
•

8.8
18.888 LG HZ 1._ K

'Aa 188

. ~.. ..

., .... '....
TRANS

188. 88 --r------------------.....-----......,

PHASE

-1811." ---r-------.,..---r-------..-,.----"T-......
18._ LGHZ 1._ K
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meting 2 •

,Ita 188
.·:.+~6. 7.3

TRANS
.-28. III- --.-- --.........-----,

-111..
I

11.888

-11------- •

LG HZ

EXPAND'Aa 1.J .• • ..J: ... .-.

COHER
1. aas-r------------------------,

REAL

1.8 I
11.&

._-- r----- -,----- .----

LG HZ 1._ K



BIJLAGE 21. . meting 2.

TRANS

78._
•

'Aa UII

18.. LGHZ 1._ K

'Aa 1.I .• ,.,-
I' .• ~ ~-

TRANS
1ea.. '"'"T"'"------------------------,

1•..., KLG HZ

~

t ---

11.111

PHASE" "."

-188..
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, ...... -.

I • ...... t +

55
BIJLAGE 21

:-:. ','i10. Z~
TRANS

21.__---------------------..,

-71." ----...,.--------,r-----r-------r-----O--,..-----'

11._ LG HZ 1._ K

.J 1-·'

EXPANDflu 111COHER

1. - -r-----:::===::=::::===-=====-------.......,

REAL

1.1 I
11.&

I
LGHZ 1.·.. K
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meting 3.

11.& LG HZ 1." K

,,.. 1..l ..
... ...

·1 .•••• i·

PHASE

-181.. • .....-~~------r---...------- .........---r---'

TRANS188..~ ----,

11.888 LG HZ 1._ K



meting 4.

fAa 181

.57

,. .,
BIJLAGE 21.

-78.& ..,.... _

TRANS21._ ....... -_---,

18._ LG HZ 1." K

1._ K

EXPAND,At 188

T- ------- - ----,--

LG HZ

.-

I
18._

REAL

8.8

';.1. .• '" ....

COHER
1... .,.- -::::==:::::--:;:=======::::::-- ---,
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meting 4.

fAa 188TRANS
4. 5188 .._-------------------..,....----,

MAG

1._K
ILl I

1&.818

-------,---.....I·------...,....---O"-loo--r-----'

LG HZ

fAa 188TRANS

188. • ""'T""---------------------.-----,

PHASE

-188. •.---~---__:-_.,..__-_..,.------__r_-...-.."'""T""-....
lL lII88 LG HZ 1._ K
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BIJLAGE 22. Het juiste snelheidsverloop.

De ideale vorm van het snelheidsver-loop zal tijdens

experiment en bepaald moeten worden. Een goede richtlijn

kan volgens onderstaande methode berekend worden.

Uitgangspunten zijn:

- Zo snel mogelijke oversteek van de doos van het karton

magazijn naar de transportband.

- Vanaf het moment dat kontakt tussen de docs en de band

optreedt zal de snelheid van de doos gelijk reoeten zijn

aan de snelheid van de band.

~~et behulp van het onderstaande mechanisme kan het hoek

snelheidsverloop van de zuignap a:s bepaald worden.

Waarschijnl~K zal de vorm er als volgt uit zien:

>Sanelle over_eol
steek tijdstip van kontakt

docs-band.
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BIJLAGE 23. Versnellingen op de zuignap-as.

Op de volgende bladzijden zijn de resultaten van de versnellings

metingen opgenomen. Op de eerste drie bladztden is de bovenste

grafiek steeds zonder doos en de bovenste met doos.

~eting 1, 2 en 3 ztn telkens met toenemende bandbreedte

gedaan. :':et lILame bij meting 2 is op de onderste grafiek

(met doos) te zien dat na kontakt van de doos met de

transportband trillingen geintroduceerd worden •

. eting 4 gc.eft een beeld van het frequentiespektrum,

met name de lage frequenties ztn sterk vertegenwoordigd

(tot ongeveer 150 Hz).

Uit meting 1 is goed op te maken hoe groot de maximum ver

snelling is.

versnelling tijdens teruggaande slag: 350 ms-2

afstand versnellingsopnemer tot rotatie-as: 0,07 m

hoekversnelling 0( 350
5000 rad.sec -2

= = .
O)Or

HB: Aanvankelijk was berekend: 4000 rad.sec -2 bij een tijd

van 50 ms. voor de teruggaande slag. De hogere ver~

snelling wordt veroorzaakt door het.feit dat de terug

gaande slag in ~O ms. plaats vindt •

• 'f
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TI AVG 1 Rf: 2

61
meting 1

1 EXPAND

700.00

REAL

~oo
I

-300.00

0.0

TI AVG 1

700.00

REAL

-300.00

O~O

RI: 5

SEC

SEC

fA: 1 EXPAND

300.00 m

300.00 II
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meting 2

TI AVG 1 AI: 3 IA: 1 EXPAND

BOO.OO

REAL

-400. 00 .-£o.--r----r----.----...-------,...-------,...----__,~-__,--1

TI AVG 1 .

0.0

RI: 6

SEC

IA: 1 EXPAND

140.00 m

BOO·. 00

REAL

-400. 00 -l--r--~__r--___,.--__r_--......,..--......---_--...._-J

0.0 SEC 140.00 m
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!Oeting 3

70.000 m

EXPAND1IA:

SEC

4RI:

-10.000 m

REAL

TI AVG 1
1. 0000 ""T""-------------'---------"-"'----,

K

-400.00 -t----.---,...---r-----,r------r---.--""T""---i

70.000 m

EXPAND1'A:

SEC

7RI:

-10.000 m

~400. 00 -+---:::r---""T""--""T""--""T""--""T""--""T""--""T'"---!

REAL

TI AVG 1
1.0000 ""T""--------------,---------...,

K
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l:!eting 4

EXPAND1,A:5RI:TI AVG 1

40.000"""r----------------------,

REAL

-20.000

0.0 HZ 800.00

Shelheidsverloop verkregen door integratie Yen meting 2

EXPAND1,A:3RI:TI AVG 1

2.0000"""r----------------'-------...,

REAL

-4.0000

0.0 SEC 140.00 m
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