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Samenvattinq 

Dit is het verslag 
Machinefabriek De Boer 
tot werktuigbouwkundig 
Eindhoven. 

van het werk, dat ik verricht heb voor 
B.V. in Nijmegen, in het kader van mlJn studie 
ingenieur aan de Technische Hogeschool in 

Het eerste hoofdstuk geeft een korte opsomming 
welke Machinefabriek De Boer ontplooit. Mijn 
zich toe op de moeilijkheden welke ontstaan 
vervaardiging van uhandvorm" bakstenen. 

van de activiteiten 
werkzaamheden spitsen 
bij de mechanische 

Hoofdstuk twee gaat in op de fabricage van bakstenen. Zowel de 
traditionele werkwijze, als de machinale vervaardiging van bakstenen 
komen aan de orde. Als conclusie komt naar voren, dat metingen aan de 
·werpinrichting voor het vormen van stenen U noodzakelijk zijn, om meer 
inzicht te krijgen in de eisen welke men aan een dergelijke 
werpinrichting moet stellen. 

Bij de analyses en simulaties in de hoofdstukken drie tot en met vijf 
speelt de computer een bijzonder grote rol. 

In hoofdstuk drie komen een aantal metingen aan de bestaande 
·werpinrichting voor het vormen van stenen" aan de orde. Aan 
voorbereiding, verwerking en resultaten wordt veel aandacht besteed. 
Naast de verkregen numerieke gegevens, met betrekking tot 
inwerpsnelheid en benodigde vertraging op het moment van werpen, kan 
men concluderen dat een nieuw ontwerp van een werper gewenst is. 

In hoofdstuk vier is een model ontwikkeld van een nieuw type werper: 
De zes-stangen werper. Simulaties, in IMP, met dit model leiden tot de 
conclusie, dat de aandrijving van deze werper in twee stappen dient te 
geschieden: Begin van de beweging bij lage hoeksnelheid, daarna een 
vier maal zo grote hoeksnelheid van de aandrijfmotor. Hoofdstuk vijf 
laat zien hoe men, eveneens via simulaties in IMP, tot een verantwoorde 
keuze van twee aandrijfmotoren voor deze werper komt. 

Het laatste hoofdstuk gaat nog in op een aantal beslissingen welke 
genomen moeten worden voordat een ontwerp van een nieuw type werper tot 
stand kan komen. Het ontwerp van de zes-stangen werper kan de toetsing 
hieraan doorstaan. 

Een woord van dank wil ik nog uitspreken aan de volgende personen: 

Eindstudie-hoogleraar: Prof. Ir. H.P. Stal 

Coach THE: Ir. P.J.C. Mikkers 

Coaches De Boer B.V.: Hr. H.G.R. Rensen 
Hr. W.J.M. Kosman 
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1 INLEIDING 

Dit is het verslag 
Machinefabriek De Boer 
tot werktuigbouwkundig 
Eindhoven. 

van het werk dat ik verricht heb voor 
B.V. in Nijmegen in het kader van mlJn studie 
ingenieur aan de Technische Hogeschool in 

Machinefabriek De Boer heeft momenteel ongeveer 
Men houdt zich bezig met onderhoud, bouw, en 
werktuigbouwkundige constructies, evenals met 
opdracht van andere bedrijven. Voorbeelden van de 
gebied van ontwerp, bouw en onderhoud zijn: 

- Atracties voor kermissen 
- Slootbodemmaaier 

70 man in dienst. 
ontwerp van grotere 

deelbewerkingen in 
activiteiten, op het 

- Installaties t.b.v. fabricage van bakstenen 
- Installaties t.b.v. handling van bakstenen 
- Grofvuilpersen 
- Vliegas-sintermachine 

Met deelbewerkingen wordt ondermeer bedoeld: 

- Draaien 
- Frezen 
- Kotteren 
- Boren 
- Lassen 

Een bedrijf dat in eerste instantie afhankelijk is van orders voor 
grotere projecten, kan gemakkelijk in problemen komen ten gevolge van 
te grote leeglooptijd van personeel en bewerkingsmachines. Door 
deelbewerkingen (b.v. freesbewerkingen aan contragewichten voor 
vorkheftrucks) uit te voeren, en een kleiner eigen product (b.v. 
slootbodemmaaier) op de markt te brengen kan men grote leeglooptijden 
voorkomen. Het verrichten van onderhoud aan, in het verleden 
geleverde, bestaande installaties heeft hierop ook een gunstige 
invloed. 

Mijn werkzaamheden spits en zich vooral toe op de moeilijkheden welke 
ontstaan bij de mechanisatie van de vervaardiging van -handvorm" 
bakstenen. 
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2 FABRICAGE VAN BAKSTENEN 

Elnd Mei 1982 heeft er een werkbezoek plaats gevonden aan 
Machinefabriek De Boer B.V. in Nijmegen. De situatie zoals die toen 
was is in de volgende paragrafen beschreven, evenals de geconstateerde 
problemen en de suggesties van onze zijde om die problemen aan te 
pakken. Dit hoofdstuk levert dus de benodigde achtergrondinformatie 
welke bij kan dragen tot een oplossing van de, nog te noemen, 
moeilijkheden. 

2.1 Gladde bakstenen 

V~~r het fabriceren van gladde bakstenen is bij Machinefariek De 
Boer een steenpers ontwikkeld, ook weI HDe-Boer-pers" genaamd. Deze 
machine is schematisch weergegeven in figuur 2.1, en bevat als 
voornaamste onderdelen: 

1 Vormband 
2 Vormbak 
3 Uitdrukmechanisme 
4 Transportwiel 

5 Perskuip met roerwerk 
6 Persblok 
7 Platenmagazijn 
8 Kettingtransporteur 

5------+----

Figuur 2.1 Principeschets van een steenpers 

In de perskuip (5) wordt klei aangevoerd. Het roerwerk zorgt 
ervoor dati onder in de kuip, de klei goed verdeeld wordt over de 
vormen van de vormbak. De vormband (1) bestaat uit een 
aaneenkoppeling van vormbakken (2) tot een gesloten keten. Deze 
vormband voert een stap-rust-beweging uit. Na elke stap van de 
vormband maakt het persblok (6) een neergaand draaiende beweging. 
Dit heeft tot gevoig dat de klei, onder uit de perskuip, in de 
bezande vormen van de vormbak geperst wordt. Elke vorm is op deze 
wijze geheel opgevuld met klei, vormling genoemd. De vormlingen 
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hebben aIle een gladde bezande buitenkant. Hieruit zal uiteindelijk 
ook een gladde baksteen ontstaan. 

Uit het magazijn (7) worden droogplaten aangevoerd. Elke plaat 
bedekt een vormbak. De samenstelling van vormbak en plaat wordt 
omgekeerd bij het transportwiel (4). De uitdrukkers (3) duwen de 
beweegbare bod ems van de vormen naar beneden; dit geschiedt 
volkomen synchroon met de neerslagstoel, waardoor de droogplaat met 
de vormlingen wordt overgenomen en op de transporteur (8) geplaatst. 

De droogplaten met vormlingen plaatst men nu in een droogoven. Na 
het drogen is een tamelijk stevige en harde Massa verkregen. De 
volgende bewerking be staat uit het ordenen en stapelen van de 
gedroogde vormlingen. Ze worden in een bepaald patroon op een wagen 
gestapeid. De wagen verzorgt het transport door de tunneloven, waar 
de stenen gebakken worden. Na een afkoelperiode zijn de bakstenen 
klaar voor verder transport naar de bouwplaats of vooriopige opsiag. 

2.2 Bakstenen met de hand gevormd 

Een met de hand gevormde steen is wat onregeimatiger van vorm dan 
een machinaal gemaakte steen, en heeft groeven aan de zijkanten. 
Het typische uiterIijk van zo n baksteen is een gevoig van de 
productiemethode. In figuur 2.2 is de traditionele werkwijze 
schematisch weergegeven. 

A BEZANOEN B INGOOIEN AFSNIJOEN 

~ 

~m~t 
E OROGEN EN BAKKEN 

Figuur 2.2 Vervaardiging van handgevormde bakstenen 

Van de voorraad klei op de werktafel wordt met de hand een 
gedeelte afgenomen, dat wat meer volume heeft dan de te maken 
vormling. De handvormer rolt dit gedeeite in verschillende 
richtingen door aardvochtig zand of zaagmeel tot een theemuts-model 
(A). Dit bezanden is noodzakelijk opdat de vormling later 
gemakkelijk uit de vormbak verwijderd kan worden. Het 
theemuts-model wordt, met de punt naar beneden, in een vormbak 
gegooid (B). Door de inwerpsnelheid stuikt de kleibal zodanig, dat 
de vormbak hierdoor gevuld wordt. De plooien in de kIei, tegen de 
binnenzijde van de vormbak ten gevolge van het stuiken,bevatten 
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zand. 
Met behulp van een draad snijdt men de klei, die nu nog boven de 

vormbak uitsteekt, langs de rand van de vormbak af (C). De vormbak 
wordt omgekeerd (D). Doordat de vormling een bezande buitenkant 
heeft, zal deze gemakkelijk loslaten uit de vormbak. Tijdens het 
drogen en bakken van de steen (E) valt het overtollige zand uit de 
groeven. 

Het eindproduct is een handgevormde baksteen met een kenmerkend 
gegroefde buitenkant. 

2.3 Inrichting voor het vormen van stenen 

Er bestaat een markt voor bakstenen die het uiteriijk hebben van 
een handgevormde steen. De echte handgevormde baksteen is moeilijk 
te verkopen wegens de hoge kostprijs. In 1970 zette 
Machinefabriek De Boer de eerste stappen, in de vorm van proeven, op 
de weg naar de mechanische vervaardiging van een steen met het 
uiterlijk van een handgevormde baksteen. Er werd gezocht naar een 
inrichting die bij de bestaande steenpers kon worden ingebouwd, 
zodat dezelfde machine naar wens gladde stenen of handvorm stenen 
kan produceren. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een mechanisme 
dat redelijk voldoet, maar waaraan toch een aantal bezwaren kleven. 

In figuur 2.3 is aangeduid hoe de "inrichting voor het vormen van 
stenen R functioneert in de bestaande steenpers. De belangrijkste 
elementen waarmee de bestaande installatie moet worden uitgebreid 
zijn: 

9 Zandstrooier 
10 Werper 
11 Walsen 

12 Transportwagen 
13 Bezandingstafel 

Figuur 2.3 Mechanische vervaardiging van handvorm bakstenen 

Klei uit de perskuip (5) wordt door middel van twee walsen (11) 
door een aantal openingen naar buiten geperst en afgesneden. Een 
mechanisme zorgt ervoor dat de kladden aan de zijkanten geplooid 
z~Jn. De transportwagen (12) plaatst de kladden op de 
bezandingstafel (13). Uit de zandstrooier (9) worden de kladden 
bezand. Onder transportwagen en bezandingstafel is een brede 
lopende band aangebracht. Deze band verzorgt de afvoer van het zand 
dat naast de kladden terecht komt. 
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De transportwagen (12) plaatst vervolgens de kladden op het 
draagvlak van de werper (10). Dit mechanisme moet ervoor zorgen dat 
aIle kladden, met de bezande zijde naar onder, midden in de vormen 
van de vormbak terecht komen. Dit dient met een bepaalde snelheid 
te geschieden, opdat de klei zich zodanig spreidt, dat de gehele 
bod em van elke vorm van de vormbak voorzien is van klei. Het is 
wenselijk, dat de ingeworpen klad niet boven de rand van de vormbak 
uitsteekt. 

Het volume van een klad is kleiner dan de inhoud van een vorm. 
V~~r het opvullen met klei van de resterende ruimte in een vorm 
zorgt het persblok (6). Tussen het persblok en de vormbak bevindt 
zich een plaat met openingen, een soort masker, roosterplaat genaamd 
De vormband is zodanig gepositioneerd dat deze openingen in het 
midden boven de vormen liggen. Elke opening is smaller en korter 
dan de open bovenzijde van een vorm. De nageperste klei zal dus het 
materiaal van de klad, van het midden uit, verdringen. De geplooide 
en bezande zijkanten van de klad worden op deze wijze tegen de 
binnenwanden van de vorm gedrukt. In figuur 2.4 lS het proces 
geillustreerd. Er ontstaat een homo gene massa binnen in de 
vormling. De vormlingen krijgen nu aan de buitenzijde nagenoeg 
dezelfde plooiing als bij handvormen. 

t-----Klei------------....., 

V---...... -Roosterplaat ---------, 

~~~r--Klad------t!!~~~ 

Figuur 2.4 Napersen 

Bij het napersen mag er boven op de kladden beslist geen zand 
liggen. Dit zou namelijk binnen in de steen terecht komen, zoals 
figuur 2.4 laat zien. Als gevolg daarvan zou de steen tijdens de 
warmtebehandelingen gaan scheuren. 

AIle verdere bewerkingen verlopen op dezelfde manier 
fabricage van gladde bakstenen. Het uiterlijk 'van een 

als bij de 
handgevormde 
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steen ontstaat, ook bij deze methode, doordat het overtollige zand 
tijdens het drogen en bakken uit de groeven van de steen verdwijnt. 

Een groot voordeel van deze productiemethode is, dat de stenen 
over het algemeen beter stapelbaar zijn dan met de hand gevormde 
stenen. Een steen kan met elk van de zes vlakken op een horizontaal 
blad geplaatst worden, zonder om te vallen. Tijdens het napersen 
Zl)n er een aantal punt en in elk van de zes vlakken, waar de klei 
tegen de binnenkant van de vormbak wardt aangedrukt, zonder dat zich 
daar zand ophoopt. De omhullende van zo'n vormling is dus een 
rechthoekig biok. Dit verschijnsel komt de verdere handling zander 
meer ten goede. 

14--'---' 
19---~~. 
20------' 
16 _____ ---J 

15------~·-~ 

21-----------~~--~ 

Figuur 2.5 Werpinrichting voor het vormen van stenen 

De werper (10) behoeft een nadere beschrijving. In figuur 2.5 is 
de werking schematisch aangeduid. De schakels 15, 16, 17 en 18 
vormen een stangenparallellogram. De kruk (15) en schakel 16 hebben 
welliswaar een gemeenschappelijk draaipunt, maar kunnen 
onafhankelijk van elkaar bewegen. Het mechanisme heeft dus twee 
vrijheidsgraden. Een ervan is voorgeschreven door de aandrijvende 
kruk (15). De andere vrijheidsgraad wordt gedurende de loop van de 
beweging door de aanslagen 20, 19 en 21 samen met de zwaartekracht 
opgesoupeerd. De slag van de kruk, 180 graden, is begrensd door 
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twee rubber aanslagen. Een draagvlak voor de kladden, de riek (14), 
is star met schakel 18 verbonden. 

In rust neemt het mechanisme de stand in die met dikke getrokken 
lijnen is aangegeven (stnd 1). De aanslag 20, een hydraulische 
demper, vangt de stoot na teruggaande beweging op en zorgt ervoor 
dat de riek op de juiste hoogte tot stilstand komt zonder dat deze 
verder zakt onder invloed van de zwaartekracht. 

De werkende slag of heengaande beweging bestaat uit drie delen. 
In het eerste gedeelte draait de kruk (15) over 90 grad en rechtsom. 
Als de wrijving in de diverse lagers klein genoeg is, blijft schakel 
16 tegen de demper 20 rusten. De riek zal dus ook 90 graden 
rechtsom draaien, om het draaipunt tussen de schakels 16 en 18, 
totdat schakel 18 tegen de aanslag 19 rust. De stand die in de 
figuur dik gestippeld is (stnd 2) wordt zo bereikt. De straal van 
de cirkelbaan die de klad beschrijft is klein, zodat ook de 
centrifugaalcomponent van de kracht die op de klad werkt relatief 
klein blijft. De klad blijft in rust ten opzichte van de riek, als 
de hoekversnelling van de kruk voldoende groot is. 

Tijdens het tweede gedeelte van de beweging draa it de kruk (15) 
nog eens over 90 graden rechtsom. Als de hoekversnelling van de 
kruk groot genoeg is, zal het parallellogram zieh, ten gevolge van 
de aanslag 19, als star geheel gedragen. Ook nu zal de riek weer 
over 90 grad en reehtsom roteren, met als rotatiecentrum het 
gemeenschappelijk draaipunt van schakel 16 en de kruk 15. De 
werklijn van de centrifugaalcomponent van de kracht die op de klad 
werkt gaat door dit rotatiecentrum. De centrifugaalcomponent drukt 
dus de klad tegen de riek. Tanden op de riek moeten voorkomen dat 
de klad naar buiten glijdt. De kruk heeft nu zijn eindstand bereikt 
en het mechanisme bevindt zich in stand 3. 

Tijdens het derde gedeelte van de werkende slag staat de kruk (15) 
stil. De riek beweegt nu verder als gevolg van de kinetische 
energie die reeds in het systeem opgebouwd is, en ten gevolge van de 
zwaartekracht. Deze laatste fase bestaat uit een translatie van de 
riek volgens een cirkelvormige baan met een straal gelijk aan de 
lengten van de stangen 16 en 17. Bet mechanisme komt abrupt tot 
stilstand (stnd 4) tegen de aanslag 21 welke eveneens als 
hydraulische demper is uitgevoerd. De vertraging die het geheel 
ondervindt is zo groot, dat de klad van de riek (14) loslaat en 
gelanceerd wordt in een vorm van de vormbak. De klad zal verticaal 
naar beneden transleren, aangezien deze geen rota tie- of horizontale 
translatiecomponent meekrijgt uit de laatste fase van de 
werpbeweging. 

In figuur 2.6 vinden we een ruimtelijke weer gave van het 
mechanisme. De grootste uitvoering is voorzien van een 
zeventienvoudige riek. Elke werkslag werpt dUB 17 kladden tegelijk 
in de vormbak. De dempers 20 en 21 bestaan beide uit zes stuks, 
regelmatig verdeeld over de breedte van de werper. De diverse 
stangenparallellogrammen worden via een doorgaande as (22) 
aangedreven door twee dubbelwerkende lucht-draaicylinders (23) met 
een slag van 220 graden. In bijlage 1 wordt de installatie 
beschreven in de vorm van een octrooiaanvraag; octrooi is inmiddels 
verleend. 
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Figuur 2.6 Werpinrichting voor het vormen van stenen 

2.4 Problemen met het werpmechanisme 

Moeilijkheden in een technische installatie treden vaak op bij 
schaalvergroting. Een machine die volgens bepaalde uitgangspunten 
ontwikkeld en geconstrueerd is moet steeds meer producten per 
tijdseenheid kunnen verwerken. Het is denkbaar dat 
productieverhoging een situatie creeert welke in strijd is met de 
uitgangspunten voor de constructie. Er moet dan een geheel nieuwe 
opzet gekozen worden. Ook is het mogelijk dat bepaalde onaangename 
symptomen bij productieverhoging bestreden kunnen worden door kleine 
wijzigingen en aanpassingen in de constructie. Deze mogelijkheid is 
uiteraard begrensd. 

We concentreren ons op het zeventienvoudig werpmechanisme, met een 
productie van 34000 vormlingen per uur. Dat komt neer op een 
cyclustijd van 1,8 5. Het gedrag van deze werper is te beinvloeden 
door de werkdruk en smoorventielen van de beide draaicylinders in te 
stellen. Een richtwaarde voor het luchtverbruik is 95 liter van 
8 ato per slag. Voor verdere studie is de keuze op dit type werper 
gevallen, omdat bij zo'n grote installatie de problemen het 
opvallendst naar voren komen. 
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Een aantal symptomen van die problemen kunnen met het blote oog 
worden waargenomen. Het mechanisme werpt de kladden soms niet goed 
in de vormbak. V~~r dit verschijnsel zijn een aantal mogelijke 
oorzaken aan te w~Jzen. De kladden raken in stand 2 van het 
mechanisme weI eens los van de riek, en rusten dan met de kop op de 
achterplaat. Dit loslaten is waarschijnlijk het gevolg van een 
stoot die optreedt ten gevolge van de aanslag 19. De kladden kunnen 
ook als gevolg van centrifugaalkrachten naar buiten toe bewegen 
tussen de standen 1 en 2 en/of 2 en 3. Een andere mogelijkheid is, 
dat de kladden ongecontroleerd, en dus te vroeg, loslaten tussen de 
standen 3 en 4. De snelheidsvector van een klad heeft dan ook een 
horizontale component. Dit alles is uiteraard sterk afhankelijk van 
de kleefkracht tussen riek en klad, maar kan weI een ongewenst 
werpgedrag tot gevolg hebben. Door de instelmogelijkheden aan de 
draaicylinders is het werpgedrag over het algemeen toch voldoende 
gunstig te beinvloeden, zodat het mechanisme goed inwerpt. 

Ret meest opvallende symptoom is de snelle slijtage van de 
hydraulische dempers 21. Die hebben in deze opstelling een 
levensduur van ten hoogste drie maanden. Ook de lagers slijten in 
deze agressieve omgeving van zand, klei en water tamelijk snel. 

2.5 Conciusie 

Dit hoofdstuk geeft een kwalitatieve beschouwing van het proces en 
van de problemen die op kunnen treden. Deze inzichten zijn 
onvoldoende om betrouwbare uitspraken te doen met betrekking tot het 
aanpassen of zelfs geheel vervangen van het werpmechanisme. 
Numerieke gegevens zijn onontbeerlijk om een advies te kunnen geven 
aangaande dit werpmechanisme. 

Algemeen kan nog opgemerkt worden, dat een dergelijk mechanisme 
vraagt om een gedwongen beweging van het draagvlak, de riek, zoals 
bijvoorbeeld het geval zou zijn bij een uitvoering in de vorm van 
een stangenmechanisme, aangedreven door een ronddraaiende kruk. Ret 
samenspel van een aandrijving door middel van luchtcylinders, grote 
invloed van zwaartekracht, aanslagen en eventuele wrijving op het 
mechanisme en een sterk varierende belasting, zorgt voor een 
moeilijk voorspelbaar gedrag van de werper. 

Het volgende hoofdstuk behandelt een aantal metingen die het 
inzicht zodanig verdiepen dat een weg gewezen kan worden om tot een 
oplossing van genoemde problemen te komen. 
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3 METINGEN AAN DE INRICHTING VOOR HET VORMEN VAN STENEN 

Om inzicht te verkrijgen in het verloop van de beweging van het 
werpmechanisme zijn optische en electromechanische metingen uitgevoerd. 
De optische metingen zijn gedaan in de vorm van enkele 
high-speed-filmopnamen. Deze films geven een globaal beeld van het 
proces. De electromechanische metingen zijn verricht met behulp van 
versnellings- en hoekverdraaiingsopnemersj ze leveren gedetailleerde 
informatie over versnellingen en snelheden op bepaalde plaatsen in het 
mechanisme. 

Dit alles heeft plaats gevonden in de steenfabriek Huissenswaard te 
Angeren. 

3.1 High-speed-filmopnamen 

De opnamen zijn gemaakt met een snelheid van 400 beelden per 
seconde. Tussen het openen van de vlinder bij twee opeenvolgende 
be elden is dus een tijd verstreken van 0,0025 5 tijdens de opname. 
Het tellen van de beelden laat toe de tijd te bepalen die verloopt 
gedurende de diverse fasen van de beweging. Globaal kan zo ook een 
indruk verkregen worden van snelheden en versnellingen. De totale 
beweging is vervat in 740 beelden. De cyclustijd bedraagt dus 
1,85 s. 

14--1...--' 
19---~~-tlIliIIIn 
20-------" 
16-------' 

15--------~~ 

21-----------~~-~ 

Figuur 3.1 Werpinrichting voor het vormen van stenen 

De resultaten worden besproken aan de hand van figuur 3.1. De 
beweging van stand 1 naar stand 2 is vastgelegd in 80 beelden. Oat 
komt overeen met 0,2 s. Stand 3 is in de film niet als zodanig te 
onderscheiden. Het traject van stand 2 tot het moment dat de demper 
21 voor de eerste keer geraakt wordt bestrijkt 132 beelden. Deze 
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fase duurt dus 0,33 s. 
Vanaf het tijdstip waarop het eerste contact met de demper plaats 

vindt, totdat de demper definitief verlaten wordt voor de inzet van 
de teruggaande beweging, zijn 96 beelden opgenomen. Er verloopt 
tijdens deze "stilstand" dus een tijd van 0/24 s. Gedurende die 
periode voert het mechanisme een vr~J complexe beweging uit ten 
opzichte van de demper. De eerate 4 of 5 beelden laten zien dat de 
demper 25 mm wordt ingedrukt in 0,01 tot 0,0125 s. De gemiddelde 
snelheid bedraagt hier dua 2,0 tot 2, 5 m/s; de gemiddelde 
vertraging 160 tot 250 m/s2. Nauwkeuriger gegevens met betrekking 
tot botssnelheid en vertraging verkrijgt men uit andere metingen. 

De volgende 8 beelden (0,02 s) laten onder andere een horizontale 
beweging over de kop van de demper zien. Oit kan verklaard worden 
uit het feit dat er triIIingen optreden ten gevolge van de verende 
rubber aanslagen, de luchtveer in de cylinders en de elasticiteit en 
massa's in het mechanisme; een complex massa-veer-systeem dus. De 
gevolgen hiervan komen bij de conclusies nader aan de orde. 

In de onderste stand vormt de demper een stugge veer. Het 
parallellogram veert nu in 13 beelden (0,0325 5) ongeveer 25 mm 
omhoog. De volgende 26 beelden Iaten zien dat het geheel in 0,065 s 
weer de onderste stand van de demper bereikt. In de Iaatste 
44 beeiden (0,11 5) van deze "stilstand" zien we het paraliellogram 
omhoog bewegen totdat de demper losgelaten wordt. 

De electromechanische metingen moeten meer numerieke gegevens 
opleveren. Conclusies blijven achterwege totdat we ook die gegevens 
tot onze beschikking hebben. 

3.2 Electromechanische metingen 

3.2.1 Meetopstelling 

Figuur 3.2 Iaat het schema zien van de meetopstelling zoals die 
gebruikt is bij de electromechanische metingen aan het 
werpmechanisme. Onderstaand voIgt een korte beschrijving van de 
diverse componenten. 

Yersnellingsopnemer: Deze opnemer, Bruel & Kjaer type 4367, zet 
versnellingen om in corresponderende Iadingsvariaties. De 
omzetting vindt in de opnemer plaats door middel van 
piezo-electrische kristallen. De ladingsgevoeligheid (pC/m.s-2) 
is opgenomen in een ijkraport behorende bij de opnemer. 

Yoor nadere informatie wordt verwezen naar de pUblicatie 
·Piezoelectric Accelerometers and Vibration Preamplifiers" van de 
firma Bruel & Kjaer. 

Lagingsversterker: In de ladingsversterker, Bruel & Kjaer type 
2635, worden ladingsvariaties omgezet in corresponderende 
spanningsvariaties. De lengte van de kabel, tot 500 meter, heeft 
bij deze toepassing geen invloed op de ladingsgevoeligheid van de 
opnemer. Als de gevoeligheid van de opnemer is ingesteld op de 
versterker, dan rest nag het nul punt van de versneIIing te 
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hepalen. Dit komt later aan de orde en geschiedt pas hij de 
verwerking van de meetresultaten. De afgegeven spanning is 
evenredig met de versnelling van de opnemer. 

VERSrELUNGS
OPNEMER 

."....." 

ledings
varieties f 

LADlNGS
VERSTERKER 

t> 

spannings-
varietiest r _____ ~ r 

SGNAALRECORDIER 
2 KANALEN rvET 
6E~ENSCHAPPELlJKE 
TIJDBASIS 

,r 

o 

+ 
fi] 

_ VOEDING 

MEETOPSTELLING 

10 bits code 

. 
INTERFACE 

--

I I 
DISK-DRIVE 

.~ 

,r 

o 
X-Y-SOflINER 

BEELDSC1-ERM
TERMINAL 

Figuur 3.2 Meetopstelling 

Dit type versterker bevat actieve integrerende netwerken, zodat 
aan de uitgang desgewenst direct een spanning kan worden 
verkregen, welke evenredig is met de snelheid of de verplaatsing 
van de opnemer. De netwerken beinvloeden de fase-responsie van 
de versterker hij enkele stoten en inschakelverschijnselen. De 
vervorming die daarvan het gevolg is maakt deze netwerken voor 
ons doel onhruikbaar. Deze moeilijkheden kan men omzeilen door 
het versnellingssignaal numeriek te integreren en zo het 
snelheidsverloop te bepalen. Het signaal moet dus opgeslagen 
worden ten behoeve van latere verwerking. 

Gedetailleerde informatie over de ladingsversterker is 
opgenomen in de publicatie ·Piezoelectric Accelerometers and 
Vibration Preamplifiers" van de firma Bruel &. Kjaer. 

EINDSTUDIEVERSLAG THE A.A. Spaninks 



METINGEN AAN DE INRICHTING VOOR HET VORMEN VAN STENEN pagina 13 

yoeding en potentiometer: V~~r het omzetten van een 
hoekverdraaiing in een electrische spanning is een lineaire 
draaipotentiometer gebruikt, gevoed met een gestabiliseerde 
gelijkspanning aangesloten op de uiteinden van de koolbaan. Op 
de loper van de potentiometer, die bevestigd is aan het asje, is 
nu een spanning aanwezig welke evenredig is met de 
hoekverdraaiing van de hoofdas. 

Signaalrecorder: De hoekverdraaiings- en versnellingsinformatie, 
in de vorm van spanningsvariaties, worden toegevoerd aan een 
signaalrecorder, Biomation Model 1015 Waveform Recorder. 
Gedurende de meettijd wordt van elk der beide signalen 2048 maal 
de grootte gemeten en in de vorm van een 10-bits code tijdelijk 
opgeslagen. 

De geheugenplaatsen 0001 tot en met 2048 bevatten het 
versnellingssignaal; de geheugenplaatsen 2049 tot en met 4096 
bevatten het hoekverdraaiingssignaal. De plaatsen 0001 en 2049 
worden simultaan gevuld; zo ook 0002 en 2050 en aIle volgende 
geheugenplaatsen. De beide signalen, welke op deze wijze 
bemonsterd zijn, hebben een gemeenschappelijke tijdas. 

De tijd die verloopt tussen twee meetpunten, het 
bemonsteringsinterval, kan vrlJ gekozen worden. Samen met de 
geavanceerde triggermogelijkheden van de signaalrecorder stelt 
dit ons in staat elk interessant gedeelte van de signalen vast te 
leggen voor latere verwerking. 

Uitgebreide informatie is opgenomen in het handboek behorend 
bij de signaalrecorder. 

Oscilloscoop: De inhoud van het geheugen van de signaalrecorder 
moet direct na een meting gecontroleerd kunnen worden. Door 
middel van een oscilloscoop kan de geheugeninhoud continu 
uitgelezen worden. We zijn nu dus in staat om te bepalen of de 
tijdelijk opgeslagen signalen geschikt zijn om permanent 
vastgelegd te worden. 

X-Y-schrijver: Signalen welke voor verdere verwerking in 
aanmerking komen leggen we op milimeterpapier vast met behulp van 
een X-Y-schrijver. Ook dit is aIleen een hulpmiddel tijdens het 
verrichten van de meting en zelf. Aan de hand van deze grafieken 
wordt beslist welke gedeelten van het totale signaal nog 
interessant kunnen zijn voor verdere studie. 

Interface: De geheugeninhoud van de signaalrecorder is direct op 
een connector beschikbaar, in de vorm van een 10-bits 
parallel-code. De binaire 10-bits code representeert een 
decimaal getal tussen 0 en 1023. De interface leest de code uit 
de opeenvolgende geheugenplaatsen van de signaalrecorder, en zet 
deze telkens om in ASClI-tekens. Aan de uitgang van de interface 
verschijnt zo een serieel signaal, bestaande uit vier cijfers 
gevolgd door een ";", gecodeerd volgens ASCII voor elk van de 
4096 geheugenplaatsen van de signaalrecorder. Wanneer de totale 
geheugeninhoud is uitgelezen en omgezet, verschijnt er tenslotte 
aan de uitgang van de interface nog een ETX-signaal. Deze 
interface is op de THE ontworpen en gebouwd. 

EINDSTUDIEVERSLAG THE A.A. Spaninks 



METINGEN AAN DE INRICHTING VOOR HET VORMEN VAN STENEN pagina 14 

Disk-drive: De disk-drive, Sykes Comm-Stor III, bevat een 
magnetische geheugenschijf, een floppy-disk, waarop het 
ASCII-signaal van de interface vastgelegd kan worden. De 
disk-drive bevat enige eigen "intelligentie" en ~s zodanig 
geconfigureerd, dat de cijferreeks vastgelegd wordt met 15 
getallen van 4 cijfers op een regel gevolgd door een "cariage 
return". Elk getal van 4 cijfers wordt uiteraard nog steeds 
gevolgd door een ";". Het ETX-signaal stopt het 
registratieproces in de disk-drive. 

Op de floppy-disk is nu een file gecreeerd die geschikt is om 
bijvoorbeeld in de Prime computer van de afdeling 
Werktuigbouwkunde van de THE in te lezen en verder te bewerken. 
De grootte van het versnellings- en hoekverdraaiingssignaal wordt 
gerepresenteerd door een getal tussen 0 en 1023. De 
schaalwaarden van de ladingsversterker en de signaalrecorder 
dienen in de verdere numerieke behandeling verwerkt te worden. 

Gedetailleerde informatie over de disk-drive is opgenomen in 
"Reference Manual, SYKES Comm-Stor III" en "Configuration Manual, 
SYKES Comm-Stor". 

Beeldschermterminal: Een beeldschermterminal maakt communicatie 
mogelijk met de disk-drive. Van hieruit kennen we aan een 
meetfile een naam toe, en geven we de instructie aan de 
disk-drive om het binnenkomend signaal vast te leggen in een file 
op floppy-disk. De terminal stelt ons ondermeer ook in staat om 
het datatransport, van de interface naar de disk-drive, te 
controleren. 

3.2.2 Voorbereiding 

Uit het voorgaande blijkt de complexiteit van de apparatuur 
waarmee gewerkt gaat worden. De metingen in de steenfabriek 
moeten soepel en snel verlopen, en mogen geen vertraging in de 
productie veroorzaken. In het laboratorium is daarom de gehele 
meetopstelling opgebouwd, alsmede een simulator om de verwachtte 
signalen te genereren. 

Figuur 3.3 Simulator 
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De simulator bestaat uit een slingerstang, aangedreven door een 
dubbelwerkende luchtcylinder, zoals figuur 3.3 laat zien. De 
snelheid van de zuigerstang kan beinvloed worden door het smoren 
van de uitgedreven lucht. Twee timers, geprogrammeerd in een 
PLC, besturen het geheel via een electrisch bediend ventiel. De 
versnellingsopnemer is gemonteerd aan het uiteinde van de 
hefboom, en registreert de versnellingen in de richting van de 
raaklijn aan de cirkelbaan die dat punt beschrijft. De as van de 
potentiometer is star verbonden met de hefboom en ligt in het 
verlengde van de lagering van de hefboom in het gestel. Deze 
potmeter registreert dus de hoekverdraaiing van de hefboom ten 
opzichte van het gestel. De simulator komt op een aantal 
essentiele punten overeen met de werper: 

- Aandrijving door middel van luchtcylinder 
- Eindstanden gerealiseerd door middel van aanslagen 
- Aanzienlijke spelingen in lagers 
- Versnelling bepalen langs cirkelboog 
- As maakt geen volledige omwentelingen; as oscilleert 

Met behulp van de simulator is het mogelijk om ons het werken 
met aIle apparatuur eigen te maken zodat we bij de uiteindelijke 
meting en niet voor onaangename verrassingen komen te staan. 

Met de versnellingsopnemer willen we versnellingen bepalen aan 
de riek (14), de drijvende as (15) en de demper (21). Later 
kunnen hieruit desgewenst snelheden berekend worden. In figuur 
3.4 is de meetrichting en plaatsing van de versnellingsopnemers 
aangeduid. 

11. 
19------~~~~ 
20-----:......; 

16 --------..1 
15------------~~ 

pot-meter 

21-------------~~----..I 

r,10 
meetrichtin 
en plaatsing 

van opnemers 

Figuur 3.4 Plaatsing van de versnellingsopnemers 
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De opnemer op de riek is door middel van 
gemonteerd, dat deze de versnellingen, ter 
links naast het lager tussen de schakels 
evenwijdig aan schakel 18 registreert. 

een blok zodanig 
hoogte van en 15 mm 
16 en 18, steeds 

De opnemer aan de drijvende as {15} is, met behulp van een 
hefboom, zodanig op de as van de draaicylinder gemonteerd, dat 
deze een halve-cirkelbaan met een straal van 34 mm om het hart 
van de as beschrijft. 

Met behulp van een speciaal kapje op de plunjer van een demper 
(21) kan een opnemer zodanig gemonteerd worden, dat deze 
versnellingen registreert in de bewegingsrichting van deze 
plunjer. 

Met een potentiometer gaan we, als referentie, 
hoekverdraaiing van de as van, de draaicylinder bepalen. 
potentiometer is vastgezet in een beugel. Het asje is via 
flexibele koppeling en een verloopstuk met de as van 
draaicylinder verbonden. 

3.2.3 Verwerkingsprogramma 

de 
De 

een 
de 

Het verwerkingsprogramma leest gegevens uit drie verschillende 
files. De file "COMMENTAAR" bevat aIleen tekst. Elk van de 12 
metingen, DBOl tot en met DB12, is hier met een regel kort 
beschreven. De file -INFO" bevat een tabel waarin de ingestelde 
schaalwaarden van de apparatuur zijn vermeld. De files "DB01" 
tot en met -D812", tenslotte, bevatten elk de versnellings- en 
hoekverdraaiingsinformatie zoals die, vanaf floppy-disk, in de 
computer is ingelezen. . 

De listing van het programma, opgenomen in bijlage 2, bevat het 
nodige commentaar. Tot label 0010 worden aIle variabelen kort 
omschreven en gedeclareerd. Na de start zorgen de 
programmaregels van label 0010 tot 0020 ervoor dat er een titel 
op het beeldscherm verschijnt samen met de beknopte omschrijving 
van de metingen uit de file "COMMENTAARH. 

De programmaregels van label 0020 tot label 0070 zorgen ervoor 
dat er eerst een naam van een meting via de terminal gevraagd 
wordt. Deze naam wordt opgezocht in de file -INFO- . De 
desbetreffende variabelen krijgen de ingestelde schaalwaarden, 
behorend bij de gekozen meting, toegekend. 

De programmaregels van label 0070 tot 0150 bewerkstelligen dat 
de schaalwaarden en een regel uit de file " COMMENTAAR " , behorend 
bij de gekozen meting, op het beeldscherm verschijnen. 

Het gedeelte van label 0150 tot 0200 splitst de file die de 
versnellings- en hoekverdraaiingsinformatie bevat in twee aparte 
arrays. De totale file bestaat uit 273 regels van 1S getallen en 
regel 274, welke nog een getal bevat uit geheugenplaats 4096. Om 
speciale behandeling van deze laatste regel in het programma te 
voorkomen, laten we geheugenplaats 4096 en de daarmee 
corresponderende geheugenplaats 2048 buiten beschouwing. De 
regels 1 tot en met 136 worden achtereenvolgens een voor een, via 
een bufferarray "INTEDB" , in het array "An geplaatst. De eerste 
acht getallen van regel 137 behoren bij de 
versnellingsinformatie, terwijl de laatste zeven behoren bij de 
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hoekverdraaiingsinformatie. Deze regel moet apart behandeld 
worden. De eerste zeven getallen voegen we nag toe aan het array 
"A". Dit array is nu klaar voor verdere verwerking en bevat 2047 
ongeschaalde versnellingswaarden. De laatste zeven getallen 
plaatsen we in het array "H". De regels 138 tot en met 273 
ondergaan dezelfde behandeling als de eerste 136 regels, met dien 
verstande, dat de getallen nu achtereenvolgens worden toegevoegd 
aan het array MHo. Oak dit array is nu klaar voor verdere 
verwerking en bevat 2047 ongeschaalde versnellingswaarden. 

De lading5versterker geeft een signaal af in electrische 
spanning per versnellingseenheid (mV/m.s-2). De gevoeligheid van 
de signaalrecorder is uitgedrukt in Volts volle schaal. 0 Volt 
komt dus, in het array "A", evereen met 0000 eenheden. De 
volle-schaal-spanning komt overeen met 1023 eenheden. De factor 
waarmee elk element van het array "A" moet worden 
vermenigvuldigd, opdat het resultaat in m.s-2 is uitgedrukt, 
kunnen we dus berekenen uit: 

FACTOR = BIVERS / (1.023 * LADGEV) 

Waarin: 

BlVERS = gevoeligheid signaalrecorder [V/l023 eenhedenJ 
LADGEV = gevoeligheid ladingsversterker (mV/m.s-2] 
FACTOR = omrekenfactor [m.s-2/eenheid] 

De programmaregels van label 0200 tot 0300 bepalen eerst de 
omrekenfactor. Het aantal eenheden dat overeenkomt met een 
versnelling van a m.s-2 wordt eerst in mindering gebracht op elk 
element van het array "A", waarna vermenigvuldiging met de 
omrekenfactor plaats vindt. Het array bevat nu de 
oorspronkelijke versnellingswaarden in m.s-2. In het array "Tft 
creeren we een tijdschaal in miliseconden. 

Het gedeelte tussen label 0300 en 0350 verzorgt de numerieke 
integratie van het array "A". Twee opeenvolgende meetpunten 
worden telkens, door middel van een recht lijnstukje, met elkaar 
verbonden, het onderliggende oppervlak berekend en bij het 
subtotaal opgeteld. Op deze wijze vullen we, punt voor punt, het 
array ·V". Hierin verschijnt het snelheidsverloop in m/s. De 
integratieconstante is in dit array niet verwerkt. Absolute 
snelheden komen dus niet tot onze beschikking, echter weI 
snelheidsveranderingen. Dit zal voldoende informatie blijken te 
zijn. 

Het array It Hit bevat de hoekverdraaiingsinformatie en behoeft 
geen nadere bewerking, aangezien dit signaal aIleen als 
referentie benut wordt. 

Het laatste gedeelte van het programma, vanaf label 0450, zorgt 
voor de grafische weergave van versnelling en hoekverdraaiing als 
functie van de tijd. De loop van het programma wordt 
onderbroken. Na het ·S"-commando verschijnen snelheidsverloop en 
hoekverdraaiing als functie van de tijd op het beeldscherm. 
Ondertussen is er ook een plotfile klaargemaakt, zodat de 
mogelijkheid be staat am de grafieken op een plotter te laten 
tekenen. 
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In de listing van het programma z~Jn een aantal foutmeldingen 
opgenomen. Deze meldingen maakten het zoeken van eventuele 
fouten, in de ontwikkelingsfase van het programma, minder 
tijdrovend. 

3.2.4 Hoekverdraaiing 

De potentiometer is zodanig gemonteerd dat deze de hoogste 
spanning afgeeft wanneer het mechanisme zich in rust bevindt. De 
laagste spanning wordt bereikt als de drijvende kruk, over 
180 graden, geheel rechtsom is gedraaid; dus als het mechanisme 
die stand bereikt waarna de klad geworpen zou moeten worden. 
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Figuur 3.5 Versnelling en hoekverdraaiing aan hoofdas, DB07 

De potentiometer laat een hoekverdraaiing toe van 270 graden. 
Het meetgebied van 180 graden heeft hierin dus ruim plaats. De 
werkomstandigheden bij de proefopstelling in het lab waren echter 
gunstiger dan in de steenfabriek. Om zeker geen 
hoekverdraaiingsinformatie kwijt te raken bij de standen 3 en 4 
van het mechanisme, is de potmeter zodanig aangebracht, dat de 
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loper, in rust, bijna tegen de aanslag komt. Het risico, dat er 
nu informatie verloren gaat aan het begin van de beweging, nemen 
we op de koop toe. De loper van de potmeter schuift over een 
gebogen koolbaan met een bepaalde electrische weerstand per 
lengte-eenheid. De uiteinden van die koolbaan zijn voorzien van, 
goed geleidende, metalen plaatjes. Wanneer de loper, tijdens het 
draaien, contact blijft maken met een van die plaatjes, dan zal 
de electrische spanning op de loper constant blijven, ondanks de 
hoekverdraaiing van de as. Deze situatie blijkt zich tijdens de 
meting te hebben voorgedaan. De drijvende as heeft al ongeveer 
120 miliseconden geroteerd voordat de spanning af begint te 
nemen. Bij de teruggaande beweging neemt de spanning vanaf een 
bepaald tijdstip niet meer toe, hoewel de drijvende as zijn 
beginstand nog niet heeft bereikt. De as beweegt daarna nog 
ongeveer 35 miliseconden. 

In figuur 3.5 is de versnellingsmeting, van de totale cyclus, 
aan de drijvende as (DB07) weergegeven. Het werkelijke verloop 
van de hoekverdraaiing is aangegeven met een stippellijn. Bij de 
reconstructie van deze lijn is de versnellingsinformatie 
gebruikt. 

In bijlage 3 vindt u de aangegeven detailmetingen, inclusief de 
metingen die in de loop van dit hoofdstuk nog aan de orde komen. 

3.2.5 Nullijn van de versnelling 

In de laboratoriumopstelling kan de uitlezing bij een 
versnelling van 0 m.s-2 op eenvoudige W1Jze verkregen worden. De 
simulator zet men stili de bijbehorende waarde uit het geheugen 
van de signaalrecorder leest men af op net beeldscherm. 
Vervolgens koppelt men de kabel van de versnellingsopnemer los 
van de ladingsversterker. De uitlezing van de bijbehorende 
waarde blijkt nu niet te veranderen. Het schijnt dus in principe 
erg eenvoudig am, bij een machine in continu bedrijf, de 
nuluitlezing vast te leggen. We hoeven aIleen de 
versnellingsopnemer los te koppelen van de ladingsversterker en 
de uitgelezen waarde van het scherm over te nemen. Deze manier 
van werken is aIleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan. 

Wanneer er tijdens de meting schokken optreden, heeft dit tot 
gevolg dat er zich in de opnemer lading ophoopt, welke weglekt 
corresponderend met de tijdconstante van het 
opnemer-versterker-systeem. Deze tijdconstante is enorm groat. 
Na enkele schokken bereikt de opgehoopte lading een bepaalde, 
constante, waarde. Gedurende de meting tijdens continu bedrijf 
ligt het nulpunt, tengevolge van deze lading, dus anders dan 
tijdens volledige rust. Bepaling van het nulpunt mag aIleen op 
bovenstaande wijze plaats vinden als er, gedurende de meting, 
hele kleine schokken optreden. 

Aan die voorwaarde is bij de metingen aan de werper niet 
voldaan, zoals blijkt uit detailmeting DB12 in figuur 3.6. De 
versnellingsinformatie in deze figuur is afkomstig van de opnemer 
op de drijvende as waarmee oak de potentiometer gekoppeld is. 
Gemeten is tijdens de ruststand (stnd 1) en de aansluitende 
beweging naar stand 2 van het mechanisme. We verwachten dus dat 
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het snelheidsverloop, in het eerste stuk, horizontaal zal zijn. 
Behoudens trillingen is de as in rust; de snelheid moet dus 
ongeveer 0 m/s bedragen . 

.z.~ 2- m/s? 
6'~~---~--.~--.------~~-~~--~---==-~=C.~.~~~~-----7-.----.-'~~~.~ 

m/s2 

X 1 0 1 eenheden 

----------:>~r stnd 1 
hoofdos: O· 

" 

beweging 

" " 

X ~9· ms 

t 
stnd 2 go. 

, 
X10 ms 

Figuur 3.6 Snelheidsverloop bij afwijkend nulpunt, DB12 
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We gaan even na wat de consequentie is van een foutief 
aangenomen nu1punt van de versne11ing. De versne11ing a1s 
functie van de tijd geven we aan met a(t). Het verschi1 tussen 
de aangenomen nul1ijn en de werke1ijke 1igging van de nul1ijn is 
aangeduid met ~aO. De sne1heid als functie van de tijd geven we 
aan met vet) en de integratieconstante noemen we C. Bij een 
foutief aangenomen nu1punt geldt voor een punt, in de grafiek van 
de snelheid als functie van de tijd, op tijdstip T: 

t=T 

~(a(t) + ~aOl dt = veT) + T.~aO + C 

t=O 

De term T.~aO Levert in de sne1heidsgrafiek van figuur 3.6 een 
bijdrage in de vorm van een rechte lijn, die een hoek maakt met 
de horizontale tijdas. 

Met behulp van het verwerkingsprogramma is het goed mogelijk om 
de nUllijn van de versnelling vodoende nauwkeurig vast te leggen. 
~aO Is dan practisch gelijk aan O. Uit de grafische voorstel1ing 
van de hoekverdraaiing is af te leiden in we1k tijdsinterval de 
bijbehorende snelheid 0 m/s moet bedragen, dus constant moet 
zijn. In dit voorbee1d dient de sne1heid 0 m/s te ZL)n vanaf 
t = 0 miliseconden tot t = 185 miliseconden. We kiezen in een 
iteratief proces het aantal eenheden dat hoort bij een 
versnelling van 0 m.s-2 (snelheid = constant, dus 
versnelling = 0) zodanig, dat de snelheid in het betreffende 
tijdsinterval inderdaad als constant wordt weergegeven. Uit 
figuur 3.7 (detailmeting D812) blijkt dat we met deze methode het 
aantal eenheden op 5 nauwkeurig kunnen bepalen. 8ij 535 eenheden 
krijgen we nog een oplopende snelheid te zieni bij 545 al een 
aflopende. De snelheid wordt netjes constant weergegeven bij 
540 eenheden als nullijn voor de versnelling. De afwijking van 
de nUllijn bedraagt nu dus 5/1023 of 0,5 procent. Nu geldt voor 
een punt in de grafiek van de snelheid als functie van de tijd, 
op tijdstip T: 

t=T 

~a(t) dt = veT) + C 

t=O 

In dit voorbeeld is C = 0 m/s. Als de grafische voorstelling 
van het snelheidsverloop eenmaal bekend is, levert de bepaling 
van C geen enkel probleem meer op. De nulpuntsverschuiving als 
gevolg van ladingsaccumulatie in de opnemer hebben we nu 
ondervangen. 
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Een tweede oorzaak voor de nulpuntsverschuiving is het gevolg 
van de fase-niet-lineariteit in de ladingsversterker. De hieruit 
resulterende afwijking van de topwaarde van een gemeten 
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inschakelverschijnsel bedraagt altijd minder dan 5 procent, als 
de -3 dB onderste grensfrequentie van de ladingsversterker 
kleiner is dan O,OOB/T. Aan die voorwaarde is bij de metingen 
voldaan, want de grensfrequentie bedraagt 0,2 Hz. Dit gedrag is 
aan de hand van een sinusvormig inschakelverschijnsel 
geillustreerd in figuur 3.B. 

olt) 

versnell ing 

responsie 

T 
Figuur 3.B Responsie op sinusvormig inschakelverschijnsel 

Elke schek in onze metingen kan opgevat worden als een 
inschakelverschijnsel en veroorzaakt een andere 
nulpuntsverschuiving. Het is dus niet mogelijk om, op 
bovenstaand beschreven wijze, een eenduidige nullijn vast te 
leggen voer de totale cyclus. De afwijking van 5 procent is wel 
toelaatbaar, indien men aIleen geinteresseerd is in 
versnellingswaardeni bij integratie, ter verkrijging van het 
snelheidsverloop, blijkt deze afwijking echter ontoelaatbaar 
groet te z~Jn. De methode van nulpuntsbepaling elimineert 
eventuele afwijkingen die voortkomen uit opnemer en 
ladingsversterker, mits we alleen die deelmetingen gebruiken 
waarin geen, of hoogstens een, schok voorkomti en weI, aan het 
begin van de betreffende deelmeting. 

Door gebruik te maken van het verwerkingsprogramma z~Jn we nu 
dus in staat om uitspraken over de versnelling te doen, welke 
belist nauwkeuriger zijn dan + of - 1 procent van de topwaarde in 
het beschouwde tijdsinterval. Systematische afwijkingen in de 
versnellingswaarden zijn geelimineerd. Na numerieke integratie, 
ter verkrijging van het snelheidsverloop, verschijnt er dus geen 
cumulatieve afwijking. De toevallige afwijkingen in het 
versnellingsverleop heffen elkaar, in het numeriek 
integratieproces, grotendeels op. De nauwkeurigheid van het 
snelheidsverloop ligt in dezelfde orde-grootte als de 
nauwkeurigheid van het versnellingsverloop. De gevolgde 
procedure stelt ons eveneens in staat om uitspraken over de 
snelheid te doen, welke nauwkeuriger zijn dan + of - 1 procent 
van de topwaarde in het beschouwde tijdsinterval. 

De nauwkeurigheid van de resultaten is bereikt dank zij de hoge 
mate van redundantie in de gevolgde meetmethode. V~~r meer 
achtergrondinformatie over versnellingsopnemers en 

publicatie ladingsversterker werdt verwezen naar de 
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"Piezoelectric Accelerometers and Vibration Preamplifiers" van de 
firma Bruel & Kjaer. 

3.2.6 Resultaten 

In figuur 3.9 zien we het versnellings- en 
hoekverdraaiingsverloop, meting D801/ van de totale cyclus. De 
versnellingsinformatie is afkomstig van de opnemer welke aan de 
riek bevestigd is. De nullijn van de versnelling is correct 
vastgelegd voor het interval van t = 170 miliseconden tot 
t = 1540 miliseconden. De cyclustijd bedraagt 1950 miliseconden. 

:z 113 2 m/s2 

2~." i. i. i ". , I , 1 ! I j ; ! , • j... ..J' j t • CJ, ! [ t U ., '!.i L, "-, ,'"',"' .... I C, TTT, j I '.1 ii, t Cl ... ~ .. ~ C1 _. - j L, ...t c.. ~. '-, -

0805 1 0803 I 

-1 

-2~DB04 I OB06 

-3r-

~ versnelling riek 0801 -4'"'· '! ! • " ' , It! ! F! ' ! ! ! t ! 1 ! ! ' , 11 lit!! r ,~'. ';"'~1 ~.! C' ! ! I! 1'1' ! • " f 1 I' ( f t ! C' ... Ct ' . i " 

13 2 4 6 8 113 12 14 16 

r-------------------I . , 

2 ' \ X t 0 eenlheden \ 
10 ' \ 9 [ . , , . 7' , ! ' , i , " i '.l C:. ,3 •• 5 ": c, c ... i i '_I' . , .• i , , , , i~; • , , ii, .:.' i' , , , 'c -I" .. -,.,..,., , i • , I , 

~ 
8t 

E 
7L 

6 

5 

4" 

stnd 1 
hoofdas: 0" 

:> t 
stnd 2 
90' 

~ 
stna 4 
180" 

OB04 :> 

• ....L....L...l,!.,! II!! 1 

18 213 
Xle2 ms 

! , ! Itt j i I i~, 13. t 1.1 I , 

3Lho~.e~~~~,i~~" ,~~~~"' .j C! ~-'--' I r i i!"" iii i" ' i""! i ............... -'-'-~· r .! C' r ,~!",!,!, r1 i" i! t..U. 

13 2 4 6 8 Ie 12 14 16 18 213 
Xl·e2 ms 

Figuur 3.9 Yersnelling riek, hoekverdraaiing hoofdas, D801 

Yerwijzingen naar onderdelen en standen van het werpmechanisme 
vindt u geillustreerd in figuur 3.4. De vertraging, die optreedt 
bij de dempers 211 is ongeveer 4 maal zo groot als de vertraging 
bij de dempers 20. Hieruit is dus duidelijk verklaarbaar dat de 
dempers 21 veel eerder aan vervanging toe zijn dan de dempers 20. 
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Figuur 3.10 Versnelling en snelheid riek, begin beweging, DBOS 

Het interessantste gedeelte van de beweging is de werkslag. De 
teruggaande beweging is minder belangrijk. We concentreren ons 
daarom op het interval van t = 800 miliseconden tot 
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t = 1700 miliseconden. 
Na 90 graden hoekverdraaiing van de hoofdas (15) treedt een 

duidelijke afname van de hoeksnelheid op; het mechanisme heeft 
dan stand 2 bereikt. Deze afname van de hoeksnelheid is het 
gevolg van het feit dat het massatraagheidsmoment, om de hoofdas 
van het mechanisme, plotseling toeneemt door de aanslag 19. De 
druk in de cylinders moet nu eerst hager worden, opdat de 
beweging voortgezet kan worden. 

Na t = 1400 miliseconden neemt de hoeksnelheid van de drijvende 
as ook weer af. De hoofdas vertraagt dus, terwijl de rest van 
het mechanisme nag versneld wordt door de invloed van de 
zwaartekracht. 

In figuur 3.10 is detailmeting DB05 weergegeven. We zien dat 
de vertraging van de hoofdas ook een vertraging van de riek tot 
gevolg heeft van 12 m.s-2. Wanneer er zich tussen riek en klad 
zand bevindt, of wanneer er schrale klei verwerkt wordt, die 
nauwelijks kleeft, zal de klad in stand 2 loslaten van de riek 
ten gevolge van die vertraging. De positie van de klad ten 
opzichte van de riek kan in dat geval veranderen. De berekende 
snelheid is gering, omdat de kromtestraal van de baan van de 
opnemer in dit interval klein is. De snelheidsafname van de 

. riek, in stand 2, manifesteert zich toch duidelijk. 
Een andere belangrijke detailmeting, DB03 in figuur 3.11, geeft 

inzicht in het gebeuren rond stand 4 van de werper. De grafiek 
van de hoekverdraaiing laat zien dat de hoofdas een oscillerende 
beweging uitvoert rond zijn eindstand, zoals in paragraaf 3.1 al 
vernoemd. 

Het eerste contact met de dempers 21 heeft, aan de riek, een 
vertraging van 340 m.s-2 tot gevolg. De traagheidskracht, tussen 
riek en klad, iorgt dat, ook bij sterk klevende klei, deze 
loslaat van de riek. 

De dempers 21 worden, 20 miliseconden voordat de hoofdas (15) 
zijn eindstand heeft bereikt, geraakt. De beweging van de riek 
loopt inderdaad enigszins voor op de beweging van de hoofdas. De 
riekt raakt de demper voordat de hoofdas ZlJn eindstand heeft 
bereikt. Er wordt dus niet exact verticaal ingeworpen. Riek en 
klad maken dus, gedurende het laatste deel van de werpslag, een 
vrije val mee. Als er klei gebruikt wordt die niet kleeft, dan 
kan deze ongecontroleerd naar buiten bewegen ten gevolge van de 
centrifugaalversnelling. Ook dit resulteert in foutief inwerpen. 

De klad passeert stand 4 met een snelheid van 2,3 m/s. Die 
snelheid blijkt zeer geschikt te zijn, omdat de klad nu zodanig 
in de onderliggende vormbak spreidt, dat deze niet meer boven de 
rand van die bak uitsteekt. 

De teruggaande beweging uit zich niet in de versnellings- en 
snelheidsgrafiek, omdat ook nu, in eerste instantie, de 
kromtestraal van de baan die de opnemer dan beschrijft zeer klein 
is. 

Versnellingsmeting aan de kop van een hydraulische demper (21) 
heeft oversturing van de ladingsversterker tot gevolg. Dit 
betekent dat de versnelling, welke de kop van deze demper bij het 
eerste contact ervaart, in ieder geval groter is dan 
40.000 m.s-2! Detailmetingen, welke niet behandeld zijn, vindt u 
in bijlage 3. 
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3.3 Conclusies 

De high-speed-filmopnamen z~)n onder enigszins andere 
omstandigheden uitgevoerd dan de electromechanische metingen. De 
beide meetmethoden dekken elkaar, am die reden, niet exact op 'n 
miliseconde nauwkeurig. De overeenkomsten zijn weI zo bevredigend, 
dat men de conclusies kan verbinden aan een combinatie van de twee 
methoden. 

De beweging van stand 1 naar stand 2 geeft geen problemen. De 
versnelling neemt gelijkmatig toe. De kromtestraal van de baan en 
de hoeksnelheid zijn blijkbaar zo klein, dat de positie van de klad 
ten opzichte van de riek in dit traject gehandhaafd bIijft. 

In stand 2 van de werper treedt een vertraging op die, afhankelijk 
van de eigenschappen van de klei, kan Ieiden tot losiaten van de 
klad. De aandrijving is verre van eenparig. Een stijvere 
aandrijving kan de vertraging in deze stand zodanig verminderen, dat 
deze geen moeilijkheden oplevert. Het is daarnaast oak denkbaar dat 
die aandrijving zodanig versneIt, dat de riek, tijdens het verdere 
verloop van de beweging, niet meer voor gaat lopen op de hoofdas. 
De botssnelheid bij de dempers 21 is dan nag grater. Oat is 
onaanvaardbaar, omdat de levensduur, in de bestaande situatie, al 
veel te wensen over Iaat. De aanslag 19 zal bij een stijvere 
aandrijving een grotere versnellingspiek veroorzaken aan de riek, 
zodat ook dan de klad los kan laten. In de bestaande situatie 
accumuleert de luchtveer in de aandrijving de schok ten gevolge van 
deze aanslag. Bij een stijvere aandrijving moeten de elasticiteit 
en demping aangebracht worden in de aanslag 19, wat tach weer een 
moeilijk voorspelbaar gedrag tot gevolg zou hebben. 

De beweging vanaf stand 2 laat weer een gelijkmatig 
versnellingsverloop zien totdat het eerste contact met de dempers 21 
optreedt. Het parallellogram voert gedurende het laatste gedeelte 
van deze beweging een vrije val uit, zander aangedreven te worden 
door de hoofdas. Afhankelijk van de kleefkracht van de klei, kan 
ook dit foutief werpen tot gevolg hebben. Het gedrag van de werper 
is dus ook in dit traject moeilijk voorspelbaar, afhankelijk van 
wrijving in het mechanisme en de eigenschappen van de klei. 

Klevende klei kan, met dit mechanisme, exact goed ingeworpen 
worden. De parallelbeweging, voordat de dempers geraakt worden, 
heeft bij deze kleisoort dus inderdaad een verticaal gerichte 
snelheid tot gevolg. 

De demperconstructie is weergegeven in figuur 3.12. Wanneer de 
arm de slagpen raakt, moet deze 2 mm in horizontale richting 
schuiven over de kop van de slagpen. Het aanwezige zand heeft vr~) 
snel slijtage van de geleiding van van de slagpen tot gevolg. Er 
ontstaat en ovale opening, zodat de slagpen "kwispelt" over de 
plunjer van de demper. Ook trillingen van de hoofdas, in 
horizontale richting, dragen bij tot dit verschijnsel. Uit de film 
is ook nog gebleken dat de plunjer tweemaal per werkslag geheel 
wordt ingedrukt. De totale energie van het systeem in die stand kan 
dus niet ineens worden geabsorbeerd! De belasting in horizontale 
richting op de demper is ontoelaatbaar. Het hier aanwezige zand 
veroorzaakt, samen met het "kwispeleffect", een snelle slijtage van 
de afdichtingen in de dempers. De enorme versnellingspieken, die 
bij het eerste contact optreden, verkorten de levensduur nog 
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aanmerkelijk. 
Een rubber manchet over de plunjer van de demper 

zand en stof moeten voorkomen. In practijk blijkt 
agressief te z~Jn, dat zelfs deze maatregel niet 
de plunjer met een behoorlijke hoeveelheid zand in 
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zou indringen van 
de omgeving zo 

kan voorkomen dat 
aanraking komt. 

DOORSNEDE A-A 

demper 
gevolg van slijtage 

15.0 mm 

Figuur 3.12 Demperconstructie 

De snelheid van inwerpen blijkt 2,3 m/s te moeten bedragen, bij 
deze valhoogte, opdat de klad diep genoeg in de bak ligt. 

Samenvattend kunnen we stellen dat er naar een totaal nieuwe opzet 
moet worden gezocht. Wijzigingen aan het mechanisme, welke het 
werpgedrag ten goede zouden kunnen komen, hebben een onaanvaardbaar 
kortere levensduur van de dempers tot gevolg. De eigenschappen van 
de klei beinvloeden het werpgedrag teveel. Aanslagen in het 
mechanisme, tijdens het wentelen van de klad, z~Jn uit den boze 
wegens optredende pieken in het versnellingsverloop, waardoor de 
positie van een klad ten opzichte van zijn draagvlak ongecontroleerd 
kan veranderen. 

Het nieuwe mechanisme moet een gedwongen beweging uitvoeren en de 
benodigde vertraging, op het tijdstip van werpen, grotendeels zelf 
voortbrengen omdat de aanwezigheid van zwaar belaste hydraulische 
dempers, in deze agressieve omgeving, ongewenst is. De positie van 
de klad ten opzichte van het draagvlak mag, gedurende de beweging, 
niet veranderen. De aandrijving dient voldoende stijf te z~Jn, 
opdat het gedrag van het nieuwe systeem beter voorspelbaar zal zijn. 
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4 INTUlTlE? ONTWERP VAN EEN WERPER 

De uitgebreide analyse in het voorgaande heeft geleid tot het ontwerp 
van een nieuw type werper. Helaas is dit antwerp oak niet direct 
bruikbaar. Onderstaand zetten we uiteen hoe men, via een mathematische 
analyse en een experiment, tach tat een bevredigende oplassing komt. 

4.1 Werper 

RQ1 = 20" 

R01=·O· 

R01 = 140' 

--------
\ 
~ etas tisch element 
"" ' , k?' , ",,:a 

" , , , 
" '& 

Figuur 4.1 Zes-stangen werper 
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Een aantal gunstige eigenschappen van 
vormen van stenen" is in het nieuwe 
schematisch weergegeven in figuur 4.1, 
vooral aandacht besteed aan de baan 
wentelbeweging, beschrijft. Als basis 
gekozen. De riek maakt deel uit van 
mechanisme. 
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de "inrichting voor het 
ontwerp voor een werper, 
overgenomen. Hierbijis 

welke de Rlad, tijdens de 
is een stangenvierzijde 
het koppelvlak van dit 

De baan van de riek komt bij benadering overeen met die van de 
riek van de "inrichting voor het vormen van stenen M

• De eerste 
90 graden hoekverdraaiing van de riek, tijdens de werpbeweging, 
beschrijft deze een baan met kleine kromtestraal. gedurende de 
volgende negentig graden hoekverdraaiing wordt de kromtestraal 
groter. De centrifugaalcomponent van de versnelling welke de klad 
ondervindt is, in dit traject, enigszins naar de riek toe gericht. 
Deze beweging bevat nu geen discontinuiteiten. 

Op het moment van werpen staan de beide slingerstangen parallel, 
zodat de klad de riek kan verlaten met een verticaal gerichte 
snelheid. De lange slingerstang is aangedreven door een tweeslag, 
bestaande uit een rondgaand aangedreven kruk en een koppelstang. De 
hoekverdraaiing van de kruk is aangeduid met de variabele R01. 

Figuur 4.2 Elastisch element 

Om de benodigde vertraging, op het moment van werpen, te 
verkrijgen z~Jn enkele aanslagen aangebracht in de vorm van 
hydraulische dempers. De koppel stang is voorzien van een verend 
element, om vastlopen in deze stand te voorkomen. Voor trekkrachten 
is de koppelstang als star te beschouwen, maar drukkrachten kunnen 
door een spiraalveer opgenomen worden, zoals in figuur 4.2 in 
principe weergegeven. 

4.2 Aandrijving 

Een DEMAG remmotor met een vermogen van 1,7 kW en een toerental 
van 930 omw/min drijft, via een vertragingskast (1 : 16,7) en een 
V-riem overbrenging (1 : 1,17), de kruk van een prototype van de 
werper aan. Na een volledige omwenteling van de kruk heeft ook de 
riek zijn volledige beweging uitgevoerd, en keert terug in de 
ruststand (R01 = 0 graden). Deze cyclus duurt ',26 5, wat 
overeenkomt met een gemiddelde hoeksnelheid aan de kruk van 5 rad/s. 
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Dat is, bij benadering, de hoeksnelheid waarmee de werper in 
practijk zou moeten worden aangedreven. 

Tijdens proeven met dit prototype ontstond de verdenking dat de 
werper onjuist zal inwerpen. uit een kinematische analyse moet 
blijken waar het fout gaat, opdat corrigerende maatregelen getroffen 
kunnen worden, voordat het mechanisme in een steenpers wordt 
ingebouwd. 

Figuur 4.3 Oneenparigheid van de aandrijving 

Eerst gaan we na, of de aandrijving als eenparig beschouwd kan 
worden. Hiertoe is aan de kruk een zwarte kartonnen schijf 
bevestigd, waarop een voerstraal is aangebracht in de vorm van een 
witte lijn. De ruimte rond de werper is verduisterd. De schijf 
wordt verlicht door middel van een stroboscoop, type PR9103 van 
Philips. De gasontladingsbuis van dit apparaat geeft 15 
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lichtflitsen per seconde af. Een fotocamera staat zodanig 
opgesteld, dat de as van het objectief samenvalt met de rotatie-as 
van de schijf. Als de schijf nu draait, en de sluiter van de camera 
staat open, dan zullen de lichtflitsen, met "tussenposen van 1/15 5, 

telkens de bewegende voerstraal als een scherpe lijn op het negatief 
vastleggen. 

In figuur 4.3 zien we het resultaat van de gevolgde methode. Het 
interessantste gedeelte van de beweging is de werkslag van de riek, 
dus van R01 = 0 tot R01 = 175 graden. De teruggaande beweging van 
de riek is voor het werpgedrag uiteraard onbelangrijk. De grootste 
hoek, welke door de voerstraal wordt beschreven in 1/15 5, is 
23 graden; de kleinste is 17 graden. In het beschouwde gebied 
gemiddeId, beschrijft de voerstraal in 1/15 seen hoek van 
20 graden. Ais we de figuur bekijken lijkt de oneenparigheid niet 
erg groot. De oneenparigheidsgraad bedraagt toch nog 
(23-17)/20 = 0,30. Bij R01 = 140 graden bevindt de riek zich reeds 
in de horizontale stand, waar de klad de riek zou mogen verlaten. 
Problemen verwachten we dus in het gebied van R01 = 0 tot 
R01 = 135 grad en De oneenparigheidsgraad in dit deel van de beweging 
bedraagt (20-19)/20 = 0,15. 

In de navolgende kinematische analyse mogen we dus de hoeksnelheid 
van de aandrijving bij benadering als constant veronderstellen. 

4.3 Kinematische analyse 

Voor de kinematische analyse van de werper maken we gebruik van 
het software-pakket IMP op de Prime computer van de afdeling 
Werktuigbouwkunde. IMP is een afkorting van "Integrated Mechanisms 
Program". Het pakket stelt ons in staat om statische, kinematische 
en dynamische analyses uit te voeren met aileriei ruimtelijke 
mechanismen. Voor synthese is het maar zeet beperkt geschikt. Het 
artikel "IMP (Integrated Mechanisms Program), A Computer-Aided 
Design Analysis System for Mechanisms and Linkage" in bijiage 4 
verschaft meer inzicht in de opbouw en de mogelijkheden van IMP. 

We moeten van de werper nu eerst een zodanig model maken, dat het 
door IMP verwerkt kan worden. AIle schakels worden star en 
massaloos verondersteld. We nemen aan dat de draaipunten 
spelingsvrij en wrijvingsloos z~Jn. De aandrijving van de kruk 
geschiedt met een constante hoeksnelheid en de invloed van het 
elastisch element, de demper en de luchtweerstand worden buiten 
beschouwing gelaten. 

We kiezen een ontwerpstand met bijbehorend assenstelsel en kennen 
namen toe aan schakels en draaipunten, zoals figuur 4.4 laat zien. 
In bijlage 5.1 is de listing opgenomen van de text zoals die, voor 
dit model, moet worden aangeboden aan IMP. Door middel van een 
aantal "ZERO"-statements bepaalt men de gewenste nauwkeurigheden en 
dimensies waatmee gerekend moet worden. Het gestel wordt 
vastgelegd, waarna men aangeeft hoe de verbindingen er uit zien en 
tussen welke schakels deze zich bevindeni in ons geval bestaan aIle 
verbindingen uit lijnscharnieren (REVOlutes). De kinematische keten 
ligt nu vast. 

Om het mechanisme in de verschillende standen te kunnen laten 
tekenen benoemt men op de diverse schakels een aantal punten, welke 
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in de aangegeven volgorde met elkaar zullen worden verbonden. Uit 
de constructietekeningen van het prototype berekenen we de 
coord ina ten van aIle punten en voeren die in door middel van het 
"DATA:POINT"-statement. 

ontwerpstand: R01 = O· 

massa = 1 kg 
SCHUg KO 

~'-~;-r'----

KR YO r .9.81 mls
2 

Figuur 4.4 Ontwerpstand van de werper 

Elk lijnscharnier legt een verband tussen twee locale 
assenstelsels welke meebewegen met de corresponderende schakels. 
Het "DATA:REVO"-statement bepaalt de oorsprong en beginstand van 
zo'n assenstelsel. De laatste statements van de listing in bijlage 
5.1 dragen er zorg voor, dat een nette tekening van de werper op het 
beeldscherm verschijnt, voor elke stand van de aandrijvende kruk. 

We kunnen nu, voor verschillende waarden van R01, het mechanisme 
laten tekenen. In bijlage 5.2 zijn deze prenten opgenomen. De kruk 
maakt een volledige omwenteling in stappen van 20 graden. Aangezien 
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de hoeksnelheid constant is, verloopt er tussen twee opeenvolgende 
waarden voor R01 telkens dezelfde tijd. Deze serie tekeningen geeft 
dus al een aardige indruk van het verloop van de beweging. De 
diverse standen van de riek tijderis de werpbeweging zijn hieruit in 
figuur 4.1 overgenomen. 

Bij een hoeksnelheid van 5 rad/s zal de snelheid van een klad op 
het moment van werpen kleiner zijn dan 0,5 m/s. De kladden zullen 
dus boven de vormbak uitsteken, want deze snelheid moet, bij deze 
valhoogte, minstens 2,3 m/s bedragen. Over het verwachte werpgedrag 
laten zich verder nag geen uitspraken doen. Daartoe dient het model 
te worden uitgebreid. 

Op de riek wordt een schuifgeleiding (S46) aangebracht, waaraan 
een hulpschakel (SCHU) met een massa van 1 kg is verbonden. Figuur 
4.4 laat oak dit zien. Deze uitbreiding representeert een klad 
welke op de riek ligt. Omdat IMP aIleen gesloten ketens accepteert 
moeten we een kunstgreep toepassen, welke echter geen invloed heeft 
op de navolgende resultaten. Bijlage 5.3 bevat de listing waarmee 
het model van de werper uitgebreid wordt. Hierin is tevens grootte 
en richting van de versnelling van de zwaartekracht aangegeven. 

We leggen de positie van de schuif ten opzichte van de riek vast. 
In een grafiek laten we de krachten, die de riek op de schuif moet 
uitoefenen opdat deze positie gehandhaafd blijft, tekenen als 
functie van de hoekstand van de kruk (R01), bij verschillende 
hoeksnelheden van de kruk. Hiertoe maakt R01 stappen van telkens 
10 graden. Het optredende koppel is voor ons niet interessant. In 
figuur 4.5 is het resultaat van deze simulatie te zien, bij de 
bedrijfshoeksnelheid van 5 rad/s. Bijlage 5.4 bevat soortgeIijke 
grafieken bij diverse hoeksnelheden. 

In de grafieken is met de lijn "5" het verloop aangegeven van het 
moment dat de riek op de massa van 1 kg uitoefent. In het model 
wordt de klad voorgesteld door een puntmassa ter plaatse van de 
oorsprong waarom het moment bepaaid wordt; dit moment bedraagt dus 
steeds 0 Nm. De kromme "3" representeert de kracht waarmee de riek 
de klad naar buiten duwt. De kromme "1" laat het verloop van de 
kracht zien waarmee de riek tegen de onderzijde van de klad duwt. 
Bij de simulaties is de invloed van de zwaartekracht al in rekening 
gebracht. Aangezien de grootte van de massa waarop de krachten 
werken 1 kg bedraagt, mogen we de verticale schaal in de grafieken 
oak direct lezen als een versnelling in.m/s2 (F = m.a en m = 1 kg), 
welke de klad zou ervaren indien het contact met de riek in stand 
gehouden wordt. 

De riek kan in de F1-richting aIleen een drukkracht overbrengen op 
de klad. Zolang F1 positief is zorgen de tanden op de riek ervoor 
dat de kracht F3 door de klad opgenomen kan worden, en dat 
dientengevolge de positie van de klad ten opzichte van de riek 
gehandhaafd blijft. De maximaal over te brengen trekkracht is 
afhankelijk van de maximum kleefkracht tussen klad en riek. In 
extreme gevallen kleeft de klad geheel niet aan de riek. Zodra F1 
nu negatief wordt (trekkracht) zal de klad loslaten van de riek. In 
figuur 4.5 is te zien dat, vaar een haeksnelheid van 5 rad/s, 
ongeveer vanaf R01 = 100 graden de klad los kan laten en, amdat F3 
oak negatief is, naar buiten zal bewegen. 
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Figuur 4.5 Krachten, uitgeoefend door riek op klad 

Naarmate de kleefkracht tussen riek en klad groter is, zal de klad 
later in het traject van R01 = 100 tot R01 = 160 graden loslaten. 
De klad laat hier pas los als de absolute waarde van F1 groter wordt 
dan de kleefkracht. Als de kleefkracht zo groot is, dat een 
vertraging van 30 m/s2 onvoldoende is om het contact te verbreken, 
dan wordt de klad mee teruggenomen naar de ruststand. Bij sterk 
klevende klei zal dit verschijnsel zich voordoen. Om een extra 
vertragingspiek te produceren laten we de riek op een aantal dempers 
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afremmen, zodat ook sterk klevende klei dan alsnog loslaat. Voor de 
standen van het mechanisme behorend bij verschillende waarden van 
R01 zij verwezen naar figuur 4.1 of bijlage 5.2. 

De klad mag pas voor' het eerst vrijkomen van de riek bij 
R01 = 140 graden. Kleisoorten met een vrij lage kleefkracht zullen 
met deze uitvoering van de werper niet correct ingeworpen worden en 
laten ergens tussen R01 = 100 en R01 = 140 graden reeds los. 

Verhogen van de hoeksnelheid verschuift de nuldoorgang van F1 
welliswaar naar rechts, maar F3 wordt bij 11 rad/s al zo groot dat 
we kunnen verwachten dat de klad, zelfs bij positieve F1, al over de 
riek verschuift. Bij deze hoeksnelheid bestaqt het gevaar van 
loslaten toch nog vanaf R01 = 110 graden. Toepassing van een hogere 
hoeksnelheid voor de aandrijving zal dus beslist niet resulteren in 
een goed werpgedrag. 

4.4 Verbeteren van het werpgedrag 

Ais ervoor gezorgd kan worden dat het contact tU5sen riek en klad 
in stand blijft van R01 = 0 tot R01 = 140 graden, mag men een 
correct werpgedrag verwachten. In dit gebied moet de versnelling in 
de richting 1 (a1) steeds positief zijn, zodat de riek ook steeds 
een positieve kracht uitoefent op de onderzijde van de klad. 
Tegelijkertijd dlent de versnelling in de richting 3 (a3) zo klein 
mogelijk te blljven, opdat de klad niet, ondanks positieve F1, over 
de riek verplaatst ten gevolge van a3. 

De component a3 is ongeveer gelijk aan de centripetale versnelling 
van de riek, dus gelijk aan het quotient van het kwadraat van de 
snelheid langs de baan en de kromtestraal van de baan welke het 
midden van de riek beschrijft. De kromtestraal ligt in de 
constructie vast. De baansnelheld kan men echter beinvloeden door 
sturing van de hoeksnelheld van de kruk. Een lagere hoeksnelheid 
heeft ook een lagere baansnelheid tot gevolg, en uiteindelijk een 
lagere waarde voor a3. De hoeksnelheid van de aandrijving moet dus 
gedurende de werkslag zo klein mogelijk zijn, maar weI zo groot, dat 
de cyclustijd kleiner blijft dan 1,8 s. 

In figuur 4.6 is a1 of F1 als functie van R01 weergegeven. De 
streeplijn geeft een mogelijk gewenst verloop weer. Van R01 = 0 tot 
R01 = 140 graden dient a1 positief te zijn, opdat het contact tussen 
riek en klad in stand blijft; de werkelijke grootte is in dit 
gebied minder belangrijk. Vanaf R01 = 140 graden moet a1 sterk 
negatief worden, opdat de klad loslaat terwijl de riek een 
horizontale stand inneemt. De getrokken lijn in figuur 4.6 geeft, 
het verloop van a1 bij aandrijving met een constante hoeksnelheid 
van 5 rad/s. 

Aangezien de versnellingscomponent a1 van R01 = 0 tot 
R01 = 90 graden voortgebracht wordt door het mechanisme zelf, mag in 
dit traject de aandrijfhoeksnelheid veel kleiner zijn. Hiermee 
kunnen we er dus voor zorgen dat de hoeksnelheid van de riek bij 
R01 = 90 graden nog niet groter is dan beslist noodzakelijk; a3 
blijft dus zo klein mogelijk. 

Vanaf R01 = 90 graden moet de riek extra 
nuldoorgang van a1 verschuift naar 
hoekversnelling van de kruk heeft direct 
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de riek tot gevolg in de richting van a1. We moeten de hoeksnelheid 
dus vanaf dit punt verhogen. De resulterende verhoging van de 
baansnelheid van de riek maakt dat a3 groter wordt. Nu is de reden 
duidelijk van een lage hoeksnelheid van de kruk gedurende de eerste 
90 graden van de beweging. We kunnen nu namelijk versnellen (bij 
R01 = 90 graden) zonder dat de uiteindelijke baansnelheid zo groat 
wardt, dat a3 een onaanvaardbaar hoge waarde aanneemt. 

F INI 
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Figuur 4.6 F1 of a1 als functie van R01 

Het mechanisme zorgt al voor enige vertraging bij het keerpunt van 
de beweging. De dempers bewerkstelligen echter dat· a3, vlak voor 
het keerpunt, voldoende negatief wordt zodat de klad de riek op het 
juiste moment verlaat. De werper kan, tijdens de terugkeer naar de 
ruststand, nog steeds met de hogere hoeksnelheid aangedreven worden 
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om de cyclustijd kort te houden. 
De sturing van de hoeksnelheid, zoals die in het bovenstaande 

beschreven is, is erg moeilijk met IMP te simuleren. De redenering 
wekt echter hooggespannen verwachtingen, zodat besloten is tot 
experimenten met het prototype in de steenfabriek Huissenswaard. 

We gaan de kruk, tot ongeveer R01 = 90 graden, aandrijven met een 
constante lage hoeksnelheid. Na dat punt schakelt men over op een 
eveneens constante hogere hoeksnelheid. De verwachting bestaat dat 
de extra versnelling ten gevolge van de hoeksnelheidsomschakeling de 
nuldoorgang van a1 (zie figuur 4.6) voldoende naar rechts zal 
verschuiven. De grootte van de beide hoeksnelheden en de exacte 
ligging van het omschakelpunt moeten uit de proeven naar voor komen. 
Het werpgedrag beoordeelt men met het blote oog. De criteria voor 
correct werpen liggen dus niet met numerieke waarden vast. 

De werper met Z1)n aandrijving monteert men, uitgevoerd zoals 
vooraan in dit hoofdstuk beschreven, aan de steenpers. Aan de kruk 
bevestigt men een verstelbare commandonok voor de 
hoeksnelheidsomschakeling. Deze nok schakelt een Danfoss VLT 5 
statische frequentie-omvormer waaruit de remmotor gevoed wordt. Aan 
de omvormer kunnen twee verschillende uitgangsfrequenties ingesteld 
worden. De frequentie van de voedingsspanning behorend bij lage 
hoeksnelheid is instelbaar van 25 tot 50 Hz, en bij hoge 
hoeksnelheid van 50 tot 100 Hz. De verhouding tussen de 
hoeksnelheden kan nu ingesteld worden van 1 : 1 tot 1 : 4. 

4.5 Valhoogte 

De werper blijkt correct te functioneren bij een lage hoeksnelheid 
van 2,5 rad/s en een corresponderende hogere hoeksnelheid van 
10 rad/s. De snelheid waarmee de dempers geraakt worden bedraagt 
1,7 m/s. Op het moment van werpen (R01 = 170 graden) bedraagt de 
snelheid waarmee de klad gelanceerd wordt nu ongeveer 1 mIs, als we 
er van uit gaan, dat de klad loslaat wanneer de dempers tot de helft 
van hun slag zijn ingedrukt. Als de klad pas loslaat bij totale 
indrukking, bedraagt de lanceersnelheid 0 m/s. Deze gegevens zijn 
afkomstig uit een simulatie met IMP. 

We gaan even het verband na tussen de lanceersnelheid (Vo ), de 
valhoogte (5), en de eindsnelheid (V) waarmee de klad in de vorm 
landt. 

Uit: 

en: 

kan men door 

5 = V t + 19t2 
o 2 

V = Va + gt 

eliminatie van de tijd (t) afleiden dat: 

V2 - V~ 
5 =---..;;;... 

2g 

Va= V V2 - 2g5 

V = V V2 + 2gS o 

Als valhoogte beschouwen we de afstand tussen de onderzijde van de 
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riek in de werpstand en de bovenzijde van de vormbak. De valhoogten 
bij de "Inrichting voor het vormen van stenen" en bij de zes-stangen 
werper bedragen beide 0,32 m. We weten uit de electromechanische 
metingen, dat de lanceersnelheid in dat geval 2,3 m/s dient te zijn. 
De snelheid waarmee de klad in de vorm belandt moet dus minstens 
3,4 m/s bedragen, opdat de klei niet boven de rand van de vormbak 
uitsteekt. Uitgaande van dit laatste gegeven weten we dat de 
valhoogte, bij een lanceersnelheid van 1 mIs, 0,54 m moet zijn; bij 
een lanceersnelheid van 0 mIs, volledige vr~Je val dus, moet de 
valhoogte 0,59 m bedragen. Bij deze valhoogte zal de klad dus onder 
aIle omstandigheden onder de rand van de vormbak blijven. 

4.6 Resultaten 

De verhouding tussen de hoeksnelheden blijkt, bij benadering, 
: 4 te moeten bedragen en het omschakelpunt ligt ongeveer bij 

R01 = 100 graden. De riemoverbrenging tussen vertragingskast en 
kruk is aangepast zodat de lage hoeksnelheid voldoende laag wordt. 

Bij de lage frequentie van de voedingsspanning blijkt de rem van 
de motor onvoldoende vrlJ te komen. Een extra veereenheid van 
DEMAG, om de rem gemakkelijker vrij te trekken, loste dit probleem 
op. 

Ter simulatie van droge, niet klevende, klei strooide men zand op 
de riek. Zelfs onder die omstandigheden werpt de werper de kladden 
goed in de vormen van de vormbak. Ook deze kladden blijven dus, 
tijdens de werpbeweging, correct ten opzichte van de riek 
gepositioneerd. De afhankelijkheid van de eigenschappen van de klei 
is nagenoeg geelimineerd. 

De snelheid van een klad, op het moment van werpen, blijkt nog te 
laag te zijn. De kladden steken een weinig boven de rand van de 
vormbak uit. Een met vilt beklede wals drukt de kladden in de bak, 
zodat zich nergens ongewenst klei kan ophopen. Vergroting van de 
valhoogte tot 0,59 m kan dit probleem eveneens oplossen. Ik 
verwacht niet dat de inwerpnauwkeurigheid daardoor ontoelaatbaar 
nadelig wordt beinvloed. 

Een zeventienvoudige werper is nu uitgerust met 3 hydraulische 
dempers. De levensduur van dit gering aantal dempers blijkt nu al 
groter te zijn dan 6 maanden. 

Bij DEMAG zijn "huckepack"-remmotoren verkrijgbaar voor 
toepassingen waarbij twee hoeksnelheden gewenst zijn. De verhouding 
tussen de haeksnelheden bedraagt hierbij 28: 100. Een tweede 
werper is voorzien van zo'n motor. De Danfoss~stuureenheid kan nu 
vervallen. Deze tweede werper blijkt hetzelfde gunstige werpgedrag 
te vertonen als het prototype en is bovendien goedkoper. 

Samenvattend kan men stellen dat, via de mathematische analyse en 
de beproeving van een prototype, een bevredigende oplossing is 
gevanden voor de problemen waarmee de "inrichting voar het vormen 
van stenen" behept was. 
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5 BEREKENINGEN TEN BEHOEVE VAN MOTORKEUZE 

In dit hoofdstuk nemen we de aandrijving van de zes-stangen werper 
nader onder de loep. In praktijk is gebleken dat de OEMAG 
"huckepack"-remmotor in de aandrijving, onder bepaalde omstandigheden, 
te warm wordt. Oit wijst op overbelasting. Via een mathematische 
analyse zullen we komen tot de keuze van een andere motor. Oaartoe 
moeten numerieke gegevens verzameld worden omtrent het 
massatraagheidsmoment van het mechanisme aan de uitgaande as van de 
vertragingskast, en omtrent het aandrijfkoppel dat de werper vraagt bij 
diverse hoeksnelheden. 

De gewenste eindresultaten zullen verkregen worden uit een aantal 
simulaties met IMP. Naar schakels en draaipunten zal dus ook steeds 
verwezen worden met de benaming, zoals die in de IMP-simulatie gekozen 
is. Oesbetreffende informatie vindt u in het vorige hoofdstuk, met 
name in figuur 4.4. 

5.1 Inleiding 

Het massatraagheidsmoment dient voor eike 
berekend te worden. Bovendien is het 
aandrijfkoppel, als functie van de krukhoek 
diverse hoeksnelheden van de kruk (OKR). 

stand van 
wenselijk 
R01, te 

de werper 
om het 

kennen bij 

Oit alies moet uiteraard berekend worden voor dat geval, waarin de 
grootste belasting van de aandrijving optreedt. We beschouwen dus 
weer een 17-voudige werperi elke klad weegt ongeveer 2,5 kg. 

Eike schakel van het mechanisme bestaat uit evenwijdig bewegende 
stangen. DKR en DKO zijn bijvoorbeeld dubbel uitgevoerd; KR en 5L 
zelfs drievoudig. Aangenomen wordt dat aIle schakels star z~Jn. 
Aangezien dan aIle bewegingen simultaan plaats vinden in onderiing 
evenwijdige vlakken, mag de werper als vlak mechanisme worden 
beschouwd. Wrijving in de lagers en elasticiteit, onder andere in 
ORO en V-riemen, laten we buiten beschouwing. 

In het bestaande IMP-model van de werper moeten massa's en 
massatraagheidsmomenten worden toegekend aan elk van de vijf 
bewegende schakels. Tevens dient de ligging van het zwaartepunt, op 
elke schakel, ten opzichte van een van de corresponderende 
draaipunten te worden vastgelegd. 

De handleiding van IMP laat, met betrekking tot eenheden en met 
betrekking tot de invoer van de massatraagheidsmomenten, nogal wat 
onduidelijkheid bestaan. Uit een aantal simulaties met een 
IMP-model van een eenvoudige stangen-vierzijde blijkt, dat het 
massatraagheidsmoment wordt opgegeven in een van de draaipunten van 
de betreffende schakel. De modellen worden zodanig ingevoerd, dat 
invoergegevens en resultaten zijn uitgedrukt in SI-eenheden. 
elke schakel berekenen we dus vooraf: 

- Ligging zwaartepunt t.O.V. een draaipunt 
- Massa in het zwaartepunt 
- Massatraagheidsmoment om Z-as in een draaipunt 

Van 
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5.2 Berekeningsmethode 

Figuur 5.1 laat een ruimtelijke weer gave van de werper zien. Elke 
schakel bestaat uit een aantal, star met elkaar verbonden, 
onderdelen. 

DKR bestaat uit: 

OKO bestaat uit: 

KR be staat uit: 

2 krukken (46) 
1 aandrijf-as (39) 
1 riemschijf op aandrijf-as 
1 schakelschijf (62) 

2 koppelstangen (47) 

2 krukken (49) 
1 scharnier-as (50) 
6 slingerstangen (52) 

KO bestaat uit: 3 koppelstangen t.b.v. bevestiging riek 
1 riek (25, 26 en 27) 

en al of niet 17 klei-kiadden 

SL be staat uit: 3 slingerstangen (54) met contragewichten (60) 

De afmetingen van aIle onderdelen, evenals de soortelijke massa's 
van de verschillende materialen, zijn verzameld uit detailtekeningen 
en gesprekken met Machinefabriek De Boer B.V. 

Software voor de berekening van massa, zwaartepunt en 
massatraagheidsmoment van elk onderdeel, door een computer, 
ontbreekt nog op de THE. Dit moeizame karwei zal dus geklaard 
moeten worden met behulp van een zak-rekenmachine. Daartoe denken 
we elk onderdeel opgebouwd uit een aantal elementen; te weten: 
rechthoekige blokken en/of holle of massieve cylinders. De 
verdeling in elementen dient met vee 1 zorg te geschieden, opdat de 
totale nauwkeurigheid beter blijft dan 5 procent. Van elke cylinder 
of biok afzonderlijk kan de massa, het massatraagheidsmoment en het 
zwaartepunt berekend worden, zoals figuur 5.2 illustreert. De 
soortelijke massa van staal is 7840 kg/m3; die van klei is 
1500 kg/m3. 

Uit de ligging van de diverse zwaartepunten van de elementen en de 
corresponderende massa's kan het zwaartepunt van elk onderdeel 
worden berekend, door het naar massa's gewogen gemiddelde te nemen 
van de coordinaten van elk der zwaartepunten ten opzichte van een 
gekozen referentiepunt. Figuur 5.2 laat ook dit zien. De gegevens 
zijn v~~r elk onderdeel apart verzameld, zodat deze eventueel ook 
voor andere (kleinere) uitvoeringsvormen van de werper gebruikt 
kunnen worden. Ret massatraagheidsmoment van elk element is nu 
bekend ten opzichte van de as door het zwaartepunt van dat element. 
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(Regel van Steiner) 

Figuur 5.2 Massa, massatraagheidsmoment en zwaartepunt 

EINDSTUD I EVERS LAG THE A.A. Spaninks 



BERERENINGEN TEN BEHOEVE VAN MOTORREUZE pagina 45 

Het massatraagheidsmoment van elk element ten opzichte van de as 
door het zwaartepunt van het onderdeel kan met behulp van de regel 
van Steiner (figuur 5.2) bepaald worden. Sommatie van deze laatste 
massatraagheidsmomenten levert ons het totale massatraagheidsmoment 
ten opzichte van de as door het zwaartepunt van een onderdeel. 
Sommatie van de massa's van de elementen geeft als resultaat 
uiteraard de totale massa van het onderhavige onderdeel. De massa 
van enkele onderdelen is door weging bepaald. De berekende massa's 
wijken hiervan 0,5 tot 4 procent af. 

De schakels uit het IMP-model moeten nu samengesteld worden, zoals 
aan het begin van de paragraaf beschreven is. De ligging van het 
zwaartepunt, de grootte van het massatraagheidsmoment ten opzichte 
van de as door dat zwaartepunt en de totale massa van elke schakel 
berekenen we analoog aan de methode welke in de vorige twee alinea's 
beschreven is. Voor "element" leze men dan "onderdeel"; voor 
"onderdeel" leze men "schakel". Ons rest nu nog am, met behulp van 
de regel van Steiner, het massatraagheidsmoment van elk der vijf 
schakels ten opzichte van de as door een van de corresponderende 
draaipunten te bepalen. Voor RO is de procedure twee maal 
uitgevoerd: eenmaal met klei-kladden en eenmaal zonder. 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van een TI59 
zak-rekenmachine met bijbehorende PC100C printer. In de 
"traceH-mode drukt de printer elk getal, en elke bewerking welke de 
rekenmachine uitvoert, af. De trace-mode is gebruikt, en elke 
berekening is minstens twee maal uitgevoerd, am vergissingen te 
voorkomen. Bijlage 6 bevat aIle tussenresultaten van de bovenstaand 
beschreven procedure. 

Het bestaande IMP-model van de zes-stangen werper is enigszins 
gewijzigd. De nauwkeurigheid is iets verhoogd en de tekenpunten 
P47, P48 en P49 Z1Jn weggelaten. In bijlage 7.1 vindt u de 
gewijzigde listing. Bijlagen 7.2 en 7.3 geven de statements waarmee 
de berekende massa's, massatraagheidsmomenten en zwaartepunten aan 
de schakels zijn toegekend, respectievelijk met en zander kladden op 
de riek. De "POINT"- en "DATA:POINT"-statements bieden nag een 
laatste controlemogelijkheid op de ligging van de zwaartepunten. 
Het zwaartepunt van elke schakel wordt nu namelijk, in de vorm van 
een ruitje, op het beeldscherm weergegeven. 

De simulaties van de zes-stangen werper met IMP kunnen nu 
beginnen. IMP werkt met posities. De horizontale as van de 
grafieken, alsmede de eerste kolom van de tabellen, bevatten 
positienummers. Het verband tussen de posities en de 
corresponderende hoekstanden van ORR vindt u in bijlage 8. Bij deze 
simulaties geldt voor de hoekstand uitgedrukt in graden: 

hoekstand = POSITION * 10 - 10 

In bijlage 5.2 Z1)n de standen van de· werper opgenomen, voor 
verschillende hoekstanden van ORR. 
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5.3 Massatraagheidsmoment als functie van R01 

Het koppel in R01 laat zich nu berekenen bij verschillende 
hoekstanden, hoeksnelheden en hoekversnellingen in R01. Het is 
bekend, dat het koppel gelijk is aan het product van 
massatraagheidsmoment en hoekversnelling. Kiezen we nu in R01 een 
hoekversnelling van 1 m/s2/ dan is de resulterende getalwaarde voor 
het koppel gelijk aan die voor het massatraagheidsmoment; als we 
tenminste de invloed van de zwaartekracht buiten beschouwing laten 
(dus 9 = 0 m/s2). 

We zijn geinteresseerd in het massatraagheidsmoment, zoals zich 
dat aan de uitgaande as van de vertragingskast manifesteert, als 
functie van R01. We laten DKR een volledige omwenteling maken, in 
stappen van 10 graden/ met een hoeksnelheid van 0 m/s en een 
hoekversnelling van 1 m/s2. Via een "VALUE"-statement laten we het 
massatraagheidsmoment in R01 telkens omrekenen naar de uitgaande as 
van de vertragingskast volgens: 

I I ( driemschijf vertragingska s t 
vertragingskas t = R01 driemschijf R01 

2 
) + Iriemschijf vertr: l<ast 

met: Iriemschijf vertrogi ngskos t 

driemschijf vertrogingskost 

driemschijf R01 

= 0,101874 kgm2 

= 0,200 m 

= 0,236 m 

Bovenstaande uitdrukking laat zich afleiden uit de energiebalans van 
de V-riemoverbrenging. 

De resultaten van deze simulatie, in grafiek- en tabelvorm, zijn 
opgenomen in bijlage 9. De simulatie is twee maal uitgevoerd: een 
keer met klei, en een keer zonder klei. De omschakeling van een 
laag naar een hoog toerental vindt ongeveer plaats bij positie 11 
(R01 = 100 graden). Uit bijlage 9 blijkt, dat de werper nu juist 
versneld gaat worden op het moment dat het massatraagheidsmoment 
bijna een absoluut maximum heeft bereikt van 24,7 kgm2. V~~r de 
belasting van de motor is dat erg ongunstig. Deze kan namelijk het 
koppel, behorende bij deze toestand/ niet leveren. Het maximale 
koppel, dat aan de uitgaande as van de vertragingskast beschikbaar 
is, bedraagt 447 Nm. De hoekversnelling aan deze as is dan 
18 rad/s. Oit betekent, dat het langer zal duren, voordat de 
sneldraaiende motor z~Jn nominaal toerental bereikt, dan de 
fabrikant opgeeft. Oit verschijnsel komt het werpgedrag ten goede, 
omdat er versneld dient te worden in het· totale traject van 
R01 = 100 graden tot R01 = 140 graden. Ook een verdubbeling van het 
maximaal beschikbare koppel, dus een verdubbeling van de 
hoekversnelling, zal nog geen ontoelaatbaar nadelige invloed hebben 
op het werpgedrag, in dit verband. De werper moet namelijk minstens 
gedurende 0,2 s versneld worden, als we aannemen dat de hoeksnelheid 
3 rad/s zou blijven. We moeten dus versnellen van 3 rad/s tot 
12 rad/s in 0,2 S. Oat komt overeen met een gemiddelde 
hoekversnelling in dit traject van 45 rad/52. In werkelijkheid zal 
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de tijd korter zijn. De gemiddelde 
groter mogen z~Jn, zonder dat dit 
werpgedrag tot gevolg heeft. 

5.4 Koppel in R01 als functie van R01 

hoekversnelling 
een nadelige 
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zou dus nog 
invloed op het 

We laten DKR in elke simulatie weer een volledige omwenteling 
maken, in stappen van 10 graden. V~~r het verband tussen positie en 
hoekstand van DKR zij weer verwezen naar bijlage 8 
(hoekstand = POSITION * 10 - 10); bijlage 5.2 laat de standen van 
de werper zien. Via een "DATA:GRAVITy"-statement brengen we de 
invloed van de zwaartekracht in rekening. 

De elasticiteit in het mechanisme, bijvoorbeeld van V-riemen, de 
veer in OKO en de ffhuckepackff-remmotor, is buiten beschouwing 
gelaten. Deze factoren tesamen maken dat de maxima, in het koppel 
dat de aandrijving moet leveren, kleiner zijn dan de maxima welke in 
de simulaties berekend worden. In de simulaties berekenen we 
namelijk het koppel dat de werper vraagt, bij een constante 
hoeksnelheid van de aandrijving. Op grond van deze simulaties 
kunnen we dus tot een alleszins verantwoorde motorkeuze komen. 

Het gedrag van de remmotor, kort na het omschakelpunt, is 
onvoldoende bekend om in de simulaties betrokken te kunnen worden. 
De vorige paragraaf levert echter voldoende informatie ten behoeve 
van de motorkeuze, zoals zal blijken. 

We voeren de simulaties uit bij hoeksnelheden in R01 van 1, 2, 3, 
4, 5, 8, 12, 16 en 20 rad/s zowel met, ala zonder klei op de riek. 
Dit levert ons 18 grafieken met corresponderende tabellen, opgenomen 
in bijlage 10. V~~r de analyse bij elke productiesnelheid maken we 
telkens gebruik van drie simulaties. Van elke simulatie is maar een 
beperkt deel bruikbaar; bij een productiesnelheid van ongeveer 
50 slagen per minuut zal dit besproken worden. 

De beginhoeksnelheid bedraagt nu 3 rad/s en er ligt klei op de 
riek. Deze toestand geldt van positie 1 (R01 = 0 graden) tot 
positie 11 (R01 = 100 graden). Het maximale koppel in dit traject 
bedraagt 152 Nm. 

In het traject van positie 11 (R01 = 100 graden) tot positie 15 
(R01 = 140 graden) wordt DKR versneld van 3 rad/s naar 12 rad/s. Op 
grond van de vorige paragraaf is bekend, dat de gegevens uit bijlage 
10 in dit gebied niet bruikbaar zijn, omdat de hoeksnelheid beslist 
niet constant is. 

Van positie 15 (R01 = 140 graden) tot het moment van werpen in 
positie 18 (R01 = 170 graden) kan de hoeksnelheid 12 rad/s bedragen 
en de klei kan nog steeds aan de riek kleven. Zowel met, als zonder 
klei levert het mechanisme energie aan de aandrijving: het 
gevraagde koppel is negatief. De overbrenging tussen motor en DKR 
is niet zelfremmend. Een negatief koppel levert dus geen problemen 
op. 

Vanaf positie 18 (R01 = 170 graden) heeft de klei de riek 
verlaten. We hebben nu dus te maken met een hoeksnelheid van 
12 rad/s zonder klei op de riek. Het maximaal koppel, dat de werper 
nu vraagt, is 862 Nm in positie 25 (R01 = 240 graden). 

Opmerkelijk is, dat het probleem met de aandrijving duidelijk 
optreedt tijdens de teruggaande slag van de werper, door de hoge 
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hoeksnelheid aldaar. Voor het werpgedrag was dit gedeelte niet 
interessant; voor de aandrijving uiteraard weI. 

5.5 Motorkeuze 

De "huckepack"-remmotor, die tot nu toe gebruikt is in het 
beschouwde type werper, levert een nominaal koppel van 15,15 Mm bij 
de hoge hoeksnelheid. Aan de as van DKR beschikken we dus over een 
koppel van 177 Mm bij een totale overbrenging van 1 : 11,7. Deze 
motoren kunnen kortstondig een maximaal koppel leveren dat een 
factor 2,95 groter is dan het nominale koppel. Ret maximaal in R01 
te leveren koppel is dan 523 Nm. Hoewel dit koppel te laag is, 
functioneert de aandrijving in de meeste gevallen toch goed, bij de 
gratie van de elasticiteit in het totale systeem, en doordat de 
productiesnelheid lager ligt dan 50 slagen per minuut. 

Bij 35 slagen per minuut is het maximaal koppel, gevraagd door de 
werper, 478 Nm (hoeksnelheid = 8 rad/s, zonder klei). Er treden dan 
geen problemen op met de bestaande aandrijving. 

Bij 50 slagen per minuut vraagt de werper een maximaal koppel van 
862 Nm. Grotere remmotoren komen niet in aanmerking, omdat deze het 
gewenste aantal van 45 of 50 schakelingen per minuut niet kunnen 
maken. We kiezen dus voor twee identieke remmotoren met een 
nominaal koppel van 15,15 Mm. De tweede motor zal OKR eveneens, via 
een vertragingskast en een tweede V-riemoverbrenging, aandrijven. 
Bovenstaande keuze zal worden gerealiseerd. Het maximaal 
beschikbare koppel bedraagt dan, bij benadering, 1000 Mm. De 
koppels van de motoren mogen niet zonder meer bij elkaar worden 
opgeteld. Eerder hebben we al gezien, dat een verdubbeling van het 
beschikbare koppel nog geen nadelige invloed zal hebben op het 
werpgedrag met betrekking tot de lengte van het versnellingstraject. 

Het zou veel beter zijn om de snelle assen van de motoren aaneen 
te koppelen. Het verschil in vermogen, tussen de beide motoren, 
behoeft dan niet via de overbrengingen vereffend te worden. 

Een 17-voudige werper, uitgerust met twee motoren, moet dus een 
productiesnelheid kUnnen halen van 50 slagen per minuut, mits het 
werpgedrag er niet onder lijdt. Wat de werper betreft kan men dus 
van 36.000 bakstenen per uur, met de "Inrichting voor het vormen van 
stenen U

, naar 51.000 bakstenen per uur! De praktijk zal uit moeten 
W1Jzen, of dat haalbaar is. Het is denkbaar, dat zich nu een andere 
zwakste schakel in het procede zal aandienen. 

5.6 Demperkeuze 

De hydraulische dempers verdienen nu beslist weer extra aandacht. 
Beschouw een productiesnelheid van 50 slagen per minuut. De 
snelheid waarmee de riek de dempers raakt is dan 2 m/s. De totale 
massa die afgeremd moet worden bestaat uit de massa's van KO, KR en 
SL; zij bedraagt ongeveer 200 kg (zie bijlage 6). De kinetische 
energie is 400 J per slag. De drie gekozen dempers kunnen tesamen 
1350 J per slag absorberen. Bij zorgvuldige instelling van de 
dempers en van de veer in DKO zouden we met deze opstelling geen 
problemen mogen verwachten. De veer in DKO is zeer kritisch, 
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aangezien deze energie kan accumuleren, en bij de dempers deze extra 
energie weer kan afgeven. 

Er zal toch naar een andere oplossing gezocht moeten worden; bij 
50 slagen per uur moet een kinetische energie vernietigd worden van 
1.200.000 J per uur! Dus 400.000 J per uur per demper. Daarop zijn 
de drie dempers niet berekend, zoals blijkt uit bijlage 11. Overleg 
met de leverancier moet de oplossing brengen. 
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6 BESLISSINGEN IN HET ONTWERPPROCES VAN EEN WERPER 

Een "handvorm"-baksteen kan ook geproduceerd worden met behulp van 
een strengpers. Het profiel brengt men dan aan met een aantal walsen. 
Het is in principe ook mogelijk om de binnenzijde van de vormen te 
voorzien van een profiel en dus toch gebruik te maken van een 
"De Boer pers·, zonder werper. Het eindproduct is in geen van beide 
processen bevredigend. Men houdt zich daarom aan het bestaande 
productieproces. 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de beslissingen die genomen 
moeten worden tijdens het ontwerpproces van een nieuw type werper. 

6.1 Uitgangspunten 

We gaan uit van het bestaande procede; de nieuwe werper moet men 
zonder meer in kunnen bouwen bij een bestaande steenpers. De werper 
dient tot 17 kladden simultaan, per cyclus van de pers, te kunnen 
verwerken. Bovendien moet dezelfde werper zowel sterk klevende, als 
niet klevende klei kunnen verwerken. Elke klad wordt aan vijf 
zijden bezand met zand en niet met een ander materiaal, zoals 
bijvoorbeeld zaagmeel. 

De kladden moeten uiteindelijk, met de onbezande zijde naar boven, 
in het midden van de vormen terecht komen. In principe is het dus 
mogelijk om de kladden naar de onderzijde van de vormband te brengen 
en, analoog aan het keren en uitdrukken van vormlingen, de 
samenstelling van kladden en vormbak om te laten keren bij het 
andere transportwiel. In het keertraject is de mogelijkheid 
aanwezig, dat de kladden tegen de korte zijden van de vormen aan 
gaan liggen; dus uit het midden. Brengen we de vormbakken, met de 
open zijde naar onder, over de kladden heen, dan resulteert dit in 
ingrijpende constructieve wijzigingen van de bestaande pers. Er 
rest dus niets anders, dan de klad eerst om te keren en daarna in de 
vorm te deponeren. 

De kladden mogen niet bezand worden in de vorm, omdat er dan' 
uiteindelijk zand in het eindproduct kan komen. 

De transportwagen, welke de kladden op de bezandingstafel plaatst 
en daarna overbrengt naar het draagvlak van de werper/ dient 
gehandhaafd te blijven. Dit systeem functioneert naar volle 
tevredenheid, ook omdat het geheel zelfreinigend is. 

Na het bezanden mogen de kladden aIleen aan de onbezande zijde 
"gehandled" worden. Anders bestaat het r1S1CO/ dat er bij het 
napersen toch nog zand in de vormling komt. Hiermee ligt de 
uitvoeringsvorm van het draagvlak van de werper al vast: Een 
vorkvormig draagvlak, dus een riek. 

Vanaf het moment dat de rotatiebeweging start tot het moment dat 
een klad in de vorm ligt, behoort de beweging continu te verlopen, 
opdat de positie ten opzichte van het draagvlak gehandhaafd blijft. 
Splitsen van die beweging in discrete delen heeft steeds tot 
consequentie, dat een niet klevende klad op een bepaald punt in zijn 
baan tegengehouden zou moeten worden. Dat is niet mogelijk zonder 
dat de bezande zijde geraakt wordt. 
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6.2 Rotatie-beweging 

De kladden moeten over 180 graden gedraaid worden 
horizontale as. We heben dus twee mogelijkheden: 

om een 

- roteren om korte as 
- roteren om lange as 

Wanneer we draaien om de lengte-as van de klad betekent dit, bij 
een 17-voudige werper, ook een 17-voudig rotatiemechanisme met 17 
aparte dragers. De onderlinge afstand tussen de kladden is erg 
klein. De as waarom de klad draait moet buiten de klad liggen, 
opdat de positie van de klad ten opzichte van de drager gedurende de 
rotatiebeweging gehandhaafd blijft. De beperkte inbouwruimte zal er 
mede toe leiden, dat de constructieve uitvoering van deze 
mogelijkheid erg ingewikkeld wordt. 

De kladden moeten dus gekeerd worden om de 
dan aIle tesamen, met een drager, over 180 
De constructieve uitvoering kan in dit geval 
dan bij draaiing om de lengte-as. Ook nu 
buiten de klad, om de positie van de kladden 
drager te kunnen garanderen. 

korte as. Ze kunnen 
graden gedraaid worden. 
veel eenvoudiger z~Jn, 
leggen we de rotatie-as 
ten opzichte van de 

Tijdens de rotatie zal de klei altijd, ten gevolge van een 
centrifugaalkracht, prober en de riek te verlaten. Vormsluiting door 
middel van tanden op de drager kan de radiale krachten opvangen. De 
rotatie is op diverse wijzen te realiseren: 

- rotatie om een vast punt 

- afwikkelmechanisme uitgevoerd met 
* tandwielen 
* wrijvingswielen 
* kettingen 
* riemen 
* stalen banden 

- stangenmechanisme 

De draaibeweging verkrijgt men op zeer eenvoudige wijze uit een 
rotatie om een vast punt. Een afwikkelbeweging is voor dit doel 
minder geschikt, omdat steeds gebruik gemaakt wordt van open 
elementenparen. In de agressieve omgeving met klei, zand en water 
kan hier snel slijtage optreden, tenzij voidoende afgeschermd wordt. 
Glijlagers of wentellagers laten zich beter handhaven. Druksmering 
houdt het vuil uit de lagers. Een stangenmechanisme is, om die 
reden, ook een redelijk alternatief om de rotatie te 
bewerkstelligen; echter, evenals een afwikkelbeweging, te complex 
voor het beoogde doel. 
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6.3 Klad lossen van riek 

Ook bij sterk klevende klei moet de klad, op een bepaald punt in 
zijn baan, de riek verlaten. Dit kan op een aantal manieren bereikt 
worden: 

- trilling opwekken aan de riek 

- voldoende vertraging van de riek 
* voortgebracht door de werper 
* extern opgedwongen d.m.v. dempers 

- riek bekleden met por~us materiaal 

- vreemde stof toevoeren aan de riek 
* lucht 
* water 
* olie 
* vluchtige stof 

- klad losdrukken 

Bij het trillen van klei treedt er water uit, zodat de 
eigenschappen veranderenj tijdens het napersen ontstaat er dan geen 
homogene massa. Scheuren van de vormlingen kan het gevolg zijn. De 
kladden te lossen van de riek door middel van een trilling, is dus 
niet mogelijk. 

We kunnen aan de riek een zodanige vertraging opdwingen, dat de 
klad loslaat. Uit hoofdstuk 3 is bekend, dat de klad, onafhankelijk 
van de kIei-eigenschappen, altijd loslaat bij een vertraging van 
340 m/s2. Nu wordt eerst nagegaan hoe groot de vertraging minimaal 
moet zijn. 

Sterk klevende klei vleit zich goed aan op de vier, 6 mm dikke, 
pennen van de riek. Een klad met een lengte van 190 mm heeft een 
contactvlak van 45,6 cm2. AIleen al ten gevolge van de 
atmosferische luchtdruk, is dus een lostrekkracht nodig van 456 N. 
Het gewicht van de kladden kan varieren van 1,5 kg tot 3 kg per 
stuk. De vertraging moet zo groot zijn, dat oak de lichtste klad 
105 komt van de riek; dus minstens 300 m/s2. 

Cohesiekrachten in de klei en adhesiekrachten tussen riek en klei 
kunnen, op grond van bovenstaande redenering, buiten beschouwing 
blijvenj boven- en ondergrens van de benodigde vertraging zijn 
afdoende vastgelegd. Als de vertraging kan worden voortgebracht 
door de werper zelf, is dit een mooie oplossing. Bezwaarlijk zijn 
de grote optredende krachten in het mechanisme. 

Indien het gebruik van hydaulische dempers noodzakelijk blijkt te 
z~Jn, is het beter om de riek te bekleden met een poreus materiaal, 
zoals bijvoorbeeld vilt. Lucht kan dan nastromen en de benodigde 
vertraging zal kleiner kunnen ZlJni de dempers worden dan minder 
zwaar belast. Het gunstige effect zal ten dele teniet gedaan 
worden, als het vilt water heeft opgenomen. 

Toevoeren van water of olie in het contactvlak is uit den baze, 
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omdat de eigenschappen van de klei daardoor beinvioed worden. 
Toevoeren van snelverdampende stoffen is uit veiligheidsoverwegingen 
niet mogelijk. We kunnen eventueel perslucht toevoeren in het 
contactviak tussen riek en klad. AIleen voor dat doe! moet men dan 
een compressor plaatsen. Bovendien be staat het risico van 
verstopping, waardoor de klad in een verkeerde stand de riek verlaat 
en foutief in de vorm komt te Iiggen. 

Wil men de klad Iosduwen van de riek, dan treden voorheen 
beschreven problemen in het contactvlak weer op tussen klad en 
Iosduwmechanisme; ook geen veeibelovend aiternatief dus. 

Combinatie van voldoende vertraging en een beklede riek bieden 
goede vooruitzichten. 

6.4 Klad in vorm deponeren 

Het draagvIak van de werper kan een klad zo ver op zijn weg 
begeleiden, dat deze als het ware in de vorm gedrukt wordt. In dat 
geval is het niet mogelijk om de klad van de riek te verwijderen 
door middel van voidoende vertraging. De binnenzijde van de vorm is 
bezand. Een klad zal dus meer aan de riek kleven dan aan de vorm. 

Losblazen met perslucht is nu weI mogelijk, maar dan bestaat bij 
verstopping het gevaar, dat de klei niet geheel los komt van de riek 
en dus bij de teruggaande beweging van de werper weer opgetild wordt 
uit de vorm. Het zandlaagje in de vorm is dan beschadigd; dat mag 
niet gebeuren. 

Ais men het contact tussen riek en klad in dit geval wil verbreken 
met behulp van een Iosduwmechanisme, treden dezelfde problemen in 
het contactviak tussen losduwer en klad ook weer op. 

We kiezen daarom voor een uitvoeringsvorm van de werper, waarbij 
de kladden, al of niet met een bepaaide beginsnelheid, in de vormen 
vallen. Uit paragraaf 4.5 is bekend, dat de snelheid waarmee een 
klad de vorm bereikt 3,4 m/s moet bedragen. AfhankeIijk van de 
beginsnelheid laat zich de valhoogte bepalen. Bij een valhoogte van 
0,59 m is de eindsnelheid aItijd groot genoeg, zodat de kladden niet 
boven de rand van de vormbak uitsteken. 

De ervaring Ieert, dat rechtstreeks inwerpen uit de rotatie om een 
vast punt geen goede resultaten oplevert bij een 17-voudige werper. 
In een rij van 17 kladden is de spreiding van de lengten namelijk zo 
groot, dat verschillende kladden tegen de zij- of achterwand van de 
vorm worden gegooid. 

Hoofdstuk 3 Iaat zien dat, op het moment van werpen, de 
snelheidsvector van de kladden verticaal gericht moet Zl)n. In dat 
punt van de baan is een rechtgeleiding, die aIleen gebruik maakt van 
een pool in het oneindige, voldoende. 

Concentreren we ons nog even op de rotatie-beweging om een vast 
punt. Superpositie van een rechtgeleiding, op het juiste moment, 
kan ervoor zorgen, dat de kladden de riek met een verticaal gerichte 
snelheid verlaten. We kunnen een prismatische rechtgeleiding 
plaatsen tussen roterende arm en riek, of tussen gestel en 
rotatiecentrum van de arm; bediend door nok, schroefspindel of 
stangenmechanisme. Een bezwaar tegen deze oplossingen is weer 
gelegen in de slijtage van contactvlakken in de open elementenparen. 

Als we de benaderde rechtgeleiding realiseren door middel van 
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bladveren, leidt dit tot een moeilijk voorspelbaar gedrag gedurende 
de rotatie. Een benaderde rechtgeleiding laat zich ook voortbrengen 
met afwikkelmechanismen. Wegens de open elementenparen is ook dit 
een minder gunstig alternatief. 

Bovenstaande overwegingen brengen ens weer bij een werper in de 
vorm van een stangenmechanisme. Als een stangenmechanisme gevonden 
kan worden waarbij de positie van de klad ten opzichte van de riek, 
tijdens de rotatie, gehandhaafd blijft, en waarbij het koppelvlak in 
de werpstand bij benadering rechtgeleid is, dan hebben we een 
goedkope en onderhoudsvriendelijke oplossing tot onze beschikking. 
Uit de hoofdstukken 4 en 5 is gebleken, dat een dergelijke oplossing 
inderdaad bestaat. 

6.5 Aandrijving 

Aandrijving van de werper kan op de volgende manieren geschieden: 

- luchtcylinder 

- luchtmotor 

- hydraulische cylinder 

- hydromotor 

- electromotor 

Het medium 
aandrijving. 
voorspellen. 
zich mee. 

* eenslagskoppeling 
t remmotor 

lucht leidt tot een te grote elasticiteit in de 
Dientengevolge is het gedrag van de werper moeilijk te 
De noodzakelijke compressor brengt extra kosten met 

Hydrauliek passen we in deze agressieve omgeving liever niet toe. 
We gens de goede bestuurbaarheid van een hydromotor, kan het toch een 
goed alternatief zijn. De kosten van de totale installatie, ten 
opzichte van de kosten die optreden bij het gebruik van 
electromotoren, maken dit alternatief minder interessant. 

De werper wordt gecommandeerd door de steenpers. Bij aandrijving 
met een electromotor kan men dus denken aan een bestuurde 
eenslagskoppeling met rem. Gebruik van remmotoren geniet de 
voorkeur wegens de goede ervaringen die men er in de praktijk mee 
heeft. 

6.6 Aanbevelingen 

Ter verbetering van het werpgedrag kan de valhoogte vergroot 
worden tot 0,59 m. De werper brengt zelf niet voldoende vertraging 
voort; dempers zijn toch noodzakelijk. Als de riek bekleed is met 
yilt, behoeven de dempers minder te vertragen. Men kan ze dus wat 
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lager plaatsen. De snelheid waarmee ze geraakt worden is dan 
kleiner , omdat het mechanisme zelf/ in dit traject, de riek ook 
afremt. Ha1vering van de botssnelheid heeft a1 tot gevo1g, dat de 
dempers maar een kwart van de kinetische energie behoeven te 
absorberen. 

Tens10tte zij nog 
aan de overwegingen 

EINDSTUDIEVERSLAG 

opgemerkt, dat de zes-stangeh werper toetsing 
uit de voorgaande paragrafen goed doorstaat. 
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OCTROOI 

Op de navolgende pagina's is een uitvoerige beschrijving weergegeven 
van de "inrichting voor het vormen van stenen". De beschrijving is 
gepresenteerd in de vorm van een octrooischrift. 
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D HO/Se/de Boer 6. 

Inrichting voor het vormen van stenen 

De uitvinding betreft een inrichting voor het vor

men van stenen, omv~ttende een pers voor het vormen van 

vorrnlingen, vormbakken en door een draagvlak gevormde 
werpmiddelen voor het door het bewegen langs een cirkel
vormige baan doen ornkeren en in een vormbak werpen van 
een vormling. 

Een dergelijke inrichting is onde~ meer bekend uit 

het nederlandse octrooischrift 161.702. Bij de bekende 

inrichting wordt een stuk klei, na het bezanden ervan, 

door middel van een werpmechanisme in de vormbak ge

bracht. Vervolgens wordt de vormbak met kle.i. afgeperst. 
Het werpmechanisme qestaat uit een vorkvormig lichaam, 

dat langs een cirkelboog bewogen wordt. Op een punt van 
de cirkelboog raakt het bezande stuk klei los van de 

vork en maakt een vrije val in de richting van de vorm
bak. Het is gebleken, dat met name bij grotere install a
ties, waar meerdere vorken op een as gemonteerd zijn, de 
stukken klei niet in de daaronder liggende vormbakken 

terecht komen. De redenen hiervan zijn niet geheel dui-

4elijk. Het punt op de cirkelbaan, waar de klei van de . 
vork losraakt en zijn vrije val begint, zal afhankelijk 
zijn van de kleefkracht van de klei. Voorts is het moge

lijk, dat tijdens de beweging langs de cirkelbaan onder 

invloed van centrifugale krachten de klei een radiale 

beweging over de vork uitvoert en derhalve de radiaal 
van de beschreven cirkelbaan ongewild wordt vergroot. 

Het is voor een bedrijfszekere funktionering van de in

richting gewenst de beweging van ~et stuk klei beter in 

de hand te houden. Dit wordt volgens de uitvinding be

reikt doordat het draagvlak zOdanig wordt geleid, da~ 

het gedurende de beweging door het laatste deel van de 
cirkelbaan een zwenkbeweging uitvoert. 
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Door deze maatregel wordt bereikt, dat de vormling tij
dens het laatste trajekt een ongeveer vertikaal omlaag 

gerichte bewegingscomponent verkrijgt. De zwenkbeweging 

zal worden ingezet op een punt in de cirkelbaan, waar de 

vormling nog niet is losgeraakt van het draagvlak. o.p . 
deze wijze wordt de beweging van de vormling nauwk~urig 

in de hand gehouden en wordt de bedrijfszekerheid van de 
inrichting aanzienlijk vergroot. 

Bij voorkeur voert het draagvlak voorafgaande aan 
het bewegen volgens de cirk~lbaan vanuit een horizontale 

stand een zwenkbeweging ~ ongeveer 90° uit. De vorm

ling zal dan in een nagenoeg vertikale stand komen. Deze 

maatregel heeft tot gevolg, dat de vector van de centri

fugale kracht door het draagvlak loopt, zodat het ver

plaatsen van de vormling over het draagvlak gedurende de .. 
cirkelbeweging vrijw~l uitgesloten is. Dit heeft tot 
gevolg, dat de plaats van de vormling op het draagvlak 
gedurende het laatste deel van de cirkelbaan en met name 

het. punt waar de zwenkbeweging wordt ingezet nauwkeurig 

be'paald is. Hiermede zijn eventuele afwijkingen van de . 

bewegingsbaan tengevolge van de verplaatsing van de 
vormling over het draagvlak opgeheven. 

De cirkelboog beslaat ongeveer 120°. 

De geleidingsmiddelen voor het draagvla~ kunnen 

worden gevormd door een parallellogramvormig, scharnier
baar stangenstelsel, waarvan een der zijden verbonden is 

met een aandrijfmechanisme en waarvan een der zijden 

verbonden is met het draagvlak. V~~r het uitvoeren van 

de werpbeweging wordt eerst van het parallellogram de 
ingesloten scherpe'hoek vergroot tot een stompe hoek, 

vervolgens het parallellogram gezwenkt en tens lotte die 
stompe hoek weer verkleind. 

V~~r het beeindigen van de zwenkbeweging van het 
draagvlak en het inzetten van de cirkelbeweging kan een 

der lange zijden van het parallellogram een aanslag voor 
de Korte zijde vertonen, zodat de zwenkbeweging automa

tisch overgaat in de cirkelbeweging. 
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Aan het einde van de bewegingsbaan van h~t paral-

Iellogram is een aanslag aangebracht. Hiermede wordt 

bereikt, dat de beweging sto~tsgewijs eindigt en de 

vormling derhalve met zekerheid losraakt van het daarbo

ven liggende draagvlak. Het draagvlak wordt bij voorkeur 

door een opstaande wand begrensd teneinde de vorml~ng 

tijdens de cirkelbeweging in ongeveer horizontale rich

ting te ondersteunen. 
De uitvinding wordt aan de hand van de tekeningen 

van een uitvoeringsvoorbeeld verduidelijkt. 

In de tekeningen toont: 

figuur 1 een schematisch overzicht van de inrich

ting volgens de uitvinding, 

figuur 2 en 3 een detail uit fig.1 waarin de werk

middelen volgens de uitvinding in verschillende standen 

zijn aangegeven, en 
figuur 4 een uitvoeringsvoorbeeld van een aantal 

parallel opgestelde draagv~akken en de bijbehorende be
wegingsmechanismen. 

Op de eindloze transporteur 1, die zich beweegt 

rond de tandwielen 3 en 4 z"ijn vormbakken 2 aangebracht .• 

Vanuit de pers 5 worden vormlingen met behulp van het 
It 

werpmechanisme 8 na het bezanden vanuit het reservoir 9 

in de daaronder bewegende vormbakken gebracht. Vervol
gens worden met behulp van het aandrUkmechanisme 6 de 

bakken afgeperst met klei. Vanuit het magazijn 7 worden 

op naast elkaar liggende vormbakken droogplaten gelegd. 

Vervolgens worden de droogplaten en e vorml~ngen op de 
V(;-¢ "v""'~ 

transporteur 10 gebracht en naar een gevoerd. 

Aan de hand van de figuren 2 en 3 wordt het werp

mechanisme volgens de uitvinding nader besproken. Het 
werpmechanisme bestaat uit een parallellogramvormig 
stangenstelsel waarvan de lange zijden met 11 en 12 en 

de korte zijden met 13 en 14 zijn aangeduid. De korte 
zijde 14 wordt a~ngedreven. Met de korte zijde 13 is het 

draagvlak 15 verbonden, dat begrensd wordt.,~poor de op
staande wand 16. De lange zijde 11 wordt i~ de begin

stand gesteund door de aanslag 17. De werking is als 

voIgt. 
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Door het aandrijven van de korte zijde 14 over on
geveer 90° maakt het draagvlak 15 een zwenkbeweging over 

90° waarbij de straal van de bewegihg de lengte van de 

korte zijde 13 is. De zwenkbeweging wordt beeindigd door 

het tegen de aanslag 23 op de lange zijde 7 oplopen van 
de korte zijde 13.De vormling bevindt zich thans ~ ve~

tikale stand. Vervolgens draait het geheleparallel
logram volgens een cirkelbeweging met een straal die 
~ .. ~"-----..-~". ___ • __ o --............. _". ~'- ._._ ___ 'T" __ ..., 

gelijk is aan de lengte van de lange zijden. Wanneer de -',-----'---_ .. -----~-~-~'--- ~---.- .. ---- --._- --- ,---, ........ 

korte zijde 14 in ongeveer vertikaal omlaag gerichte 

stand verkeert, wordt het parallellogram omgevormd tot 

een rechthoek. De beweging van de lange zijde 12 wordt 

begrensd door de aanslag 18. Dankzij de omvorming van 

het parallellogram tot een rechthoek blijft het draag

vlak nagenoeg horizontaal en uiteraard de begrenzings

wand 16 nagenoeg vertikaal. Tijdens dit kritische deel 

van de beweging wordtde vormling derhalve nauwkeurig 
gestuurd. 

Volgens een uitvoeringsvorm (zie fig.4) worden op 

"n draagbalk 19 verschill~nde draagvlakken b.v~ 20 ge
steund. Op regelmatige afstanden langs de balk 19 zijn 

door een aandrijfas 21 aangedreven parallellogramvormige 
• 

stangenstelsels volgens de uitvinding b.v. 22 aange-
bracht. 
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CONCLUSIES 

1. Inrichting voor het vormen van stenen, omvatten
de een pers voor het vormen van vormlingen, vormbakken 
en door een draagvlak gevormde werprniddelen voor het 
door het bewegen langs een cirkelvormige baan doeQ offike
ren en in een vormbak werpen van een vormling, met het 
kenmerk, dat het draagvlak zodanig wordt geleid, dat het 
gedurende de beweging door het laatste deel van de cir
kelbaan een zwenkbeweging uitvoert. 

2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
dat het draagvlak voorafgaan~e aan het bewegen volgens 

de cirkelbaan vanuit een horizontale stand een zwenkbe
weging ~ ongeveer 90° uitvoert. 

3 .• Inrichting volgens conclusies 1-2, met het ken
merk, dat de cirkelboog ongeveer 120 0 beslaat. 

4. Inrichting yolgens conclusies 1-2, met het ken

merk, dat de geleidingsmiddelen voor het draagvlak wor
den gevormd door een parallellogramvormig, scharnierbaar 
stangenstelsel, waarvan een der zijden verbonden is met 
een aandrijfmechanisme en waarvan 'en der zijden verbon
den is met het draagvlak. 

5. Inrichting volgens conclusie 4, met het kenmerk, 
dat eerst van het parallellogram de ingesloten scherpe 
hoek wordt vergroot tot een stompe hoek, vervolgens het 
parallellogram wordt gezwenkt en tenslotte die stompe 

hoek weer wordt verkleind. 
6. Inrichting volgens conclusie S, met het kenmerk, 

dat een der lange zijden een aanslag voor een korte 
zijde vertoont. 

7. lririchting volgens conclusies 4-6, met het ken
merk, dat aan het einde van de ~ew~gingsbaan van het 

parallellogram een aanslag is aangebracht. 
8. Inrichting volgens conclusies 1-7, met het ken

merk, dat het draagvlak begrensd wordt door een opstaan
de wand. 
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2 VERWERKINGSPROGRAMMA 

Voor de verwerking van de meetresultaten is een FORTRAN-programma 
geschreven. De listing van dat programma ziet er ala voigt uit: 

C VERWERKING VAN MEETRESULTATENi MACHINEFABRIEK DE BOER B.V. 
C 
C ********************************************************************* 
C * * 
C * FORTRAN-PROGRAMMA: * 
C * * 
C * HET PROGRAMMA VERZORGT DE VERWERKING VAN RESULTATEN, ZOALS * 
C * VERKREGEN UIT METINGEN VERRICHT VOOR MACHINEFABRIEK DE BOER * 
C * B . V. IN NIJMEGEN. * 
C * * 
C ********************************************************************* 
C 
C 
C DECLARATIE VAN VARIABELEN: 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

NAAM VAN DE METING, WAARMEE HET PROGRAMMA WERKT 
GEVOELIGHEID LADINGSVERSTERKER (mV/ms-2] 
GEVOELIGHEID BIOMATION, HOEKVERDRAAIIING (V FULL SCALE] 
GEVOELIGHEID BIOMATION, VERSNELLING [V FULL SCALE] 
TIMEBASE BIOMATION [msec/sample-interval] 
UITLEZING HOEKVERDRAAIING BIJ 000 GRADEN [eenheden] 
UITLEZING HOEKVERDRAAIING BIJ 180 GRADEN [eenheden] 
UITLEZING NULSTAND VERSNELLING [eenheden] 
FILE-NAAM VAN DE METING DIE VERWERKT MOET WORDEN 
ARRAY, BEVAT EEN REGEL VAN FILE " COMMENTAAR " 
ARRAY, BEVAT EEN REGEL VAN FILE -<METNUM)" 
INDEX VAN ARRAY 
INDEX VAN ARRAY 
REGELNUMMER VAN FILE "(METNUM)d 

C CONTROLEVARIABELE VOOR HET BESTAAN VAN EEN FILE 
C OMREKENFACTOR VAN "(ANAAMI)8 NAAR VERSNELLING 
C ARRAY, BEVAT DE BEREKENDE VERSNELLINGEN 
C ARRAY, BEVAT DE BEREKENDE SNELHEDEN 
C ARRAY, BEVAT DE BEREKENDE TIJDSCHAAL 
C ARRAY, BEVAT DE OMGEREKENDE HOEKVERDRAAIING, HOOFDAS 
C BEVAT DE TIJD VOOR DE TIJDSCHAAL 
C VARIABELE TEN BEHOEVE VAN INTEGRATIE 
C 
$INSERT SYSCOM)A$KEYS 

METNUM 
LADGEV 
BIHOEK 
BIVERS 
BITIME 
HKOOO 
HK180 
NULVER 
DBNAAM 
COM(I) 
INTEDB(I) 
I 
J 
LINE 
ERIS 
FACTOR 
A 
V 
T 
H 
TIJD 
SUBTOT 

DIMENSION COM(19),INTEDB(15),A(2047),T(2047),H(2047),V(2046) 
LOGICAL ERIS 

C 
C 

INTEGER*4 METNUM,DBNAAM,COM,I,J,INTEDB,LINE 
REAL LADGEV,BIHOEK,BIVERS,BITIME,HKOOO,HK180,NULVER, 

& FACTOR,A,T,H,TIJD,V,SUBTOT 
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C T1TEL: 
C 
0010 WRITE(1,0510} 
0510 FORMAT(/'**************************************************', 

&'******************************' ( 
&/'*'78X'*' , 
&/'*'5X'DIT PROGRAMMA VERZORGT DE VERWERKING VAN RESULTATEN, " 
&' ZOALS DIE Z1JN'5X'*' 
&/'*'SX'VERKREGEN U1T METINGEN VERRICHT VOOR MACHINEFABRIEK', 
&' DE BOER B.V., IN'5X'*', 
&/'*'5X'NIJMEGEN. '64X'*', 
&/'*'78X'*' I 

&/'**************************************************', 
&'******************************'//) 

C 
C 
C INHOUDSOPGAVE VAN DE METINGEN: 
C 

CALL OPEN$A(A$READ+A$SAMF, 'COMMENTAAR' ,INTS(10),INTS(7» 
0015 READ(11,0515,END=0017,ERR=0018) (COM(I),I=l,19) 
0515 FORMAT(19A4) 

C 

WRITE(l,OS15} (COM(I),I=1,19) 
GOTO 0015 

C BEHANDELEN VAN ERRORS: 
C 
0017 CALL CLOS$A(INTS(7» 

GOTO 0020 
0018 CALL CLOS$A(INTS(7» 

WRITE(l,0518) 
0518 FORMAT('ER IS EEN FOUT OPGETREDEN BIJ HET LEZEN', 

&' VAN ·COMMENTAAR"') 

C 
C 

GOTO 0490 

C VOER DE NAAM VAN DE METING IN: 
C 
0020 WRITE(1,OS20) 
0520 FORMAT('DE NAAM VAN DE METING ?') 

READ(1,OS25,ERR=0020) DBNAAM 
0525 FORMAT (A4) 
C 
C 
C LEES DE STATISCHE GEGEVENS UIT DE FILE "INFO": 
C 

CALL OPEN$A(A$READ+A$SAMF,'INFO',INTS(4),INTS(7» 
READ(11,0530,END=OO37,ERR=0040) 

0530 FORMAT(////////) 
0035 READ(11,0535,END=0037,ERR=0040) METNUM,LADGEV,BIHOEK,BIVERS, 

&B1TIME,NULVER,HKOOO,HK180 
0535 FORMAT(T4,A4,Tl1,F9.3,T23,F5.1,T33,FS.l,T42,F6.2, 

&T52,F6.0,T62,F6.0,T72,F6.0) 
IF (DBNAAM.NE.METNUM) GOTO 0035 
CALL CLOS$A(INTS(7» 
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GOTO 0070 
C 
C BEHANDELEN VAN ERRORS: 
C 
0037 CALL CLOS$A(INTS(7» 

WRITE(1,0537) DBNAAM 
0537 FORMATU' <' A4' > NIET GEVONDEN IN " INFO '" ) 

GO TO 0020 
0040 WRITE(l,0540) 

pagina 11 

0540 FORMAT ( 'ER IS EEN FOUT OPGETREDEN BIJ HET LEZEN VAN "INFO"') 
GOTO 0490 

C 
C 
C LEES COMMENTAAR UIT uCOMMENTAAR": 
C 
0070 CALL OPEN$A{A$READ+A$SAMF, 'COMMENTAAR' ,INTS(10),INTS(7» 
0075 READ(11,0575,END=0077,ERR=0080) (COM(I),I=1,19) 
0575 FORMAT(19A4) 

C 

IF(COM(2).NE.METNUM) GOTO 0075 
CALL CLOS$A(INTS(7» 
GOTO 0110 

C BEHANDELEN VAN ERRORS: 
C 
0077 CALL CLOS$A(INTS(7» 

WRITE(1,0577) METNUM 
0577 FORMAT('('A4'> NIET GEVONDEN IN ·COMMENTAAR"') 

GOTO 0490 
OOBO WRITE(1,05BO) 
05BO FORMAT('ER IS EEN FOUT OPGETREDEN BIJ HET LEZEN', 

&:' VAN "COMMENTAAR"') 

C 
C 

GOTO 0490 

C VERIFIEER DE INVOER VAN DE STATISCHE GEGEVENS: 
C 
0110 WRITE{l,0610) METNUM,LADGEV,BIHOEK,BIVERS,BITIME, 

&:HKOOO,HK180,NULVER,(COM(I),I=2,19) 
0610 FORMAT(///'***************** ONDERSTAANDE GEGEVENS HOREN' I 

&' BIJ METING 'A4' *****************', 
&/'*'78X'*' , 
&/'*'3X'GEVOELIGHEID LADINGSVERSTERKER', 
&T47,F9.3,lX'mV/ms-2'16X'*' , 
&/'*'3X'GEVOELIGHEID BIOMATION, HOEKVERDRAAIING', 
&T49,F5.1,3X'V full scale'11X'*', 
&/'*'3X'GEVOELIGHEID BIOMATION, VERSNELLING', 
&T49,F5.1,3X'V full scale'11X'*', 
&/'*'3X'TIMEBASE BIOMATION', 
&T49,F6.2,2X'msec/sample-interval'3X'*' , 
&/'*'3X'UITLEZING HOEKVERDRAAIING BIJ 000 GRADEN', 
&T47,F6.0,4X'eenheden'15X'*' , 
&/'*'3X'UITLEZING HOEKVERDRAAIING BIJ 180 GRADEN', 
&T47,F6.0,4X'eenheden'15X'*' , 
&/'*'3X'UITLEZING NULSTAND VERSNELLING', 
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C 
C 

&T47,F6.0,4X'eenheden' 15X'*' , 
&/'*'78X't', 
&/'*'3X,18A4,3X't' , 
&/'*'78X't' , 
&/'**************************************************' , 
&'**********************'*******'//) 

pagina 12 

C SPLITS METING OP IN VERSNELLINGSFILE EN HOEKVERDRAAIINGSFILE: 
C 
C CONTROLEER OF FILE "(METNUM)" BESTAAT: 
C 
0150 ERIS=EXST$A(METNUM,INTS(4» 

CALL EXST$A(METNUM,INTS(4» 
IF (ERIS) GOTO 0160 
WRITE(l,0650) METNUM 

0650 FORMAT('('A4'> NIET GEVONDEN IN DIRECTORY') 
GOTO 0490 

C 
C LEES UIT "(METNUM>·, INTEGER WORDT REAL, SCHRIJF NAAR A(J): 
C 
0160 CALL OPEN$A(A$READ+A$SAMF,METNUM,INTS(4),1NTS(7» 

J=l 
DO 0167 LINE=l,136 

0660 
READ(11,0660,END=0190,ERR=0190) (INTEDB(I),1=l,15) 
FORMAT (15 (14,lO ) 

0165 
0167 
C 

DO 0165 1=1,15 
A(J)=FLOAT{1NTEDB(I» 
J=J+1 

CONTINUE 
CONTINUE 

C VERWERK EERSTE HELFT VAN REGEL 
C 

137 UIT "(METNUM>" VOOR A(J): 

LINE=137 
READ(11,0670,END=0190,ERR=0190) (INTEDB{I),I=1,15) 

0670 FORMAT(15(I4,X» 
DO 0173 1=1,7 

A(J)=FLOAT(INTEDB(1» 
J=J+l 

0173 CONTINUE 
C 
C VERWERK TWEEDE HELFT VAN REGEL 137 UIT "(METNUM>" VOOR H(J): 
C 

J=1 
DO 0177 1=9,15 

H(J)=FLOAT(INTEDB(I» 
J=J+l 

0177 CONTINUE 
C 
C LEES UIT "<METNUM>·, INTEGER WORDT REAL, SCHRIJF NAAR H(J): 
C 

DO 0187 LINE=138,213 
READ(11,0680,END=0190,ERR=0190) (INTEDB(I),I=1,15) 
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0680 FORMAT(15(I4,X» 
DO 0185 1=1,15 

H{J)=FLOAT(INTEDB(I» 
J=J+l 

0185 CONTINUE 
0187 CONTINUE 

C 

CALL CLOS$A(INTS(7}) 
GOTO 0200 

C BEHANDELEN VAN ERRORS: 
C 
0190 CALL CLOS$A(INTS(7» 

WRITE(l,0690) METNUM 

paqina 13 

0690 FORMAT('ER IS EEN FOUT OPGETREDEN BIJ HET LEZEN VAN u'A4'H') 
GOTO 0490 

C 
C 
C BEREKEN DE OMRERENFACTOR: 
C 
0200 FACTOR=BIVERS/(1.023*LADGEV} 
C 
C 
C BEREREN VERSNELLING EN TIJDSCHAAL: 
C 

TIJD=O 
DO 0300 1=1,2047 

A(I)=FACTOR*(A(I)-NULVER) 
T(I)=TIJD 
TIJD=TIJD+BITIME 

0300 CONTINUE 
C 
C 
C BEREREN SNELHEID: 
C 

SUBTOT=O. 
DO 0350 1=1,2046 

V(I)=«(A(I+1)+A(I»/2000.)*BITIME}+SUBTOT 
SUBTOT=V(I) 

0350 CONTINUE 
C 
C 
C TEREN GRAFIER VAN VERSNELLING ALS FUNCTIE VAN DE TIJD: 
C 
0450 CALL T4010 

C 
C 

CALL PLOTF ('ADPRO.PLT',9,12,4,l,l) 
CALL PICCLE 
CALL WIND02(0.O,184.0,68.0,140.0) 
CALL GRAF(T,A,2047,O) 
CALL WIND02(0.0,184.0,O.0,72.0) 
CALL GRAF(T,H,2047,O) 
CALL EXIT 

C TEREN EEN GRAFIER VAN DE SNELHEDEN ALS FUNCTIE VAN DE TIJD: 
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C 

C 
C 

CALL PICCLE 
CALL WINDQ2(0.O,184.0,68.0,140.0) 
CALL GRAF(T,V,2046,0) 
CALL WIND02(0.O,184.0,O.O,72.0) 
CALL GRAF(T,H,2047,O) 
CALL DEVEND 
GOTO 0500 

C STOP HET PROGRAMMA, EN REER TERUG NAAR 'PRIMOS'-NIVEAU: 
C 
0490 WRITE(1,0990) 

paqina 14 

0990 FORMAT(7X'********** HET PROGRAMMA IS HERSTARTBAAR MET', 
&': ·so <CR} **********') 

0500 CALL EXIT 
GOTO 0010 
END 
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Onderstaand volgen nog de tabellen waaruit het bovenstaande programma 
de benodigde gegevens kan lezen. De file " COMMENTAAR " bevat geen 
informatie die nodig is voor de berekeningen, maar is meer als 
geheugensteuntje bedoeld voor de operator. 

INHOUOSOPGAVE: 
OB01: TOTAAL OVERZICHT VAN DE BEWEGING .................... (WERPER) 
OB02: AANSLAG, TERUGGAANOE BEWEGING ....................... (WERPER) 
OB03: STILSTANO NA HEENGAANOE BEWEGING .................... (WERPER) 
OB04: TERUGGAANOE BEWEGING NA KNIK ........................ (WERPER) 
OB05: RUSTSTAND, MACHINE IN BEDRIJF ....................... (WERPER) 
OB06: HEENGAANOE BEWEGING NA KNIK ......................... (WERPER) 
DB07: TOTAAL OVERZICHT VAN DE BEWEGING .............. (DRIJVENDE AS) 
OB08: STOOT NA TERUGGAANDE BEWEGING ................. (ORIJVENOE AS) 
OB09: HEENGAANDE BEWEGING TOT EN MET KNIK ........... (ORIJVENOE AS) 
OB10: HEENGAANDE BEWEGING MET STOOT, EN STILSTAND ... (ORIJVENDE AS) 
DBll: TERUGGAANDE BEWEGING VANAF KNIK ............... (DRIJVENDE AS) 
DB12: RUSTSTANO, MACHINE IN BEDRIJF ................. (ORIJVENDE AS) 

Tabel 1 Inhoud van de file "COMMENTAAR" 
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Onderstaande tabel laat zien welke gegevens de file UINFO· bevat na 
bepaling van de nulpunten voor de versnellingen, weergegeven in de 
laatste kolom. Het nul punt is aIleen voor die metingen bepaald, welke 
een gedeelte van de werkslag van de werper omvatten. Oeze metingen 
worden in de tabel aangeduid met een *. 

1--------1---------1----------------------------- ---------1 
I I I INSTELLINGEN VAN BIOMATION NULSTNO I 
I I 1----------------------------- ---------1 
I I I I I I 
I METING ILAOVERST. I HOEKVERO. I VERSN. ITIMEBASE VERSN. 1 
I I I I I 1 
1 naam 1 mV/ms-2 Iv full sclV full sclmsec/intv eenheden I 
1--------1---------\---------\---------\--------- ---------1 
1 1 \ I 1 1 
1 * OBOl \ 1.0001 20.0 I 1.0 I 1.00 700. I 
I OB02 \ 1.0001 20.0 I 0.5 I 0.10 695. I 
1* OB03 I 1.0001 20.0 1 0.5 \ 0.10 690. I 
I OB04 \ 1.000\ 20.0 1 0.5 1 0.20 598. I 
\* OB05 1 10.0001 20.0 I 0.5 1 0.20 638. I 
1* OB06 I 1.0001 20.0 I 0.1 I 0.20 400. \ 
1* DB07 I 10.0001 20.0 I 2.0 1 1.00 534. \ 
I OB08 I 10.0001 20.0 I 2.0 I 0.10 498. I 
1* OB09 I 10.0001 20.0 I 0.5 I 0.20 340. I 
\* 0810 1 10.0001 20.0 \ 2.0 I 0.10 685. I 
1 DB 11 1 10.000 I 20.0 I 1 .0 1 O. 20 394 . 1 
1* OB12 1 10.000\ 20.0 I 0.2 1 0.20 I 540. I 
1--------\---------1---------\---------1---------\---------1 

Tabel 2 Gegevens van file -INFO· 

De bovenstaande tabel is niet exact in 
zoals die voor het programma nodig is. 
geheel overzichtelijk te houden. 
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3 PETAILMETING~N 

In deze bijiage zijn aIle versnellings- en hoekverdraaiingsmetingen 
opgenomen. Tenzij anders vermeld, laat de bovenste grafiek telkens het 
versnellingsverloop met een verticale schaal in m.s-2 en de onderste 
het hoekverdraaiingsverloop met een verticale schaal in eenheden zien. 
De horizontale tijdschalen zijn steeds uitgedrukt in miliseconden. 

'< ! 0 2 m/s2 

,i i, 

. I OB02 I 

~ ~_ ~~'b"Ao ,. epee,'." I'd' ""._,.". __ j .... I # we ~ .. 
_ 1 . 

, 1 

OB06 I OB04 '> 

Meting D801, versnellingsopnemer aan de riek 
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Petailmeting PB02 , versnellingsopnemer aan de riek 
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<: ! 0- 1 m/s 
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18 

18 

20 
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I 
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4 INTEGRATED MECHANISMS PROGRAM 

De volgende pagina's bevatten een artikel over opbouw en 
mogelijkheden van IMP. Het is afkomstig uit het "Journal of 
Engineering for Industry" van Mei 1972 (Transactions of the ASME). 
Uiteraard is dit software-pakket in de loop der jaren nog aangepast en 
uitgebreid. Dit artikel draagt echter voldoende bij tot het inzicht in 
het systeem. 

P. N. SHETH IMP (Integrated Mechanisms Program), 
Re .. arch A.sistant. 

Stvdent M_. ASME 

J. J. UICKER, JR. 
Auociate Professor. 

Memo ASME 

A Computer-Aided Design Analysis System 
for Mechanisms and Linkage 

Department of Mechanical Engineering. 
The University of W IKonsin. 

Madison. W isc. 
A n experimental software system for automating the kinematic. static, and dynamic 
alUllyses (If arbitrary ml'chanisms is desaibl'tl. The development of a comprehensive 
analytical technique hased on nelu'orlo thenry and matrix methods is summarized. The 
concept of free gl'nemlized coordinates of a mechanism (md the importance of automatic 
identijicntiOl/ of tlrl'SI' IIwrdim,t('s at (,'u" /)o5ition of the mechanism are explained. 
The application of the ring dll/a structllre concepts of SKETCHPAD to mechanism 
problems is rlisC/lss('d. The interactive capability of this data structure is then com
bined with a problem oriented language to (levelop a general purpose design analysis 
system. The llpplimtioll of this system 10 mechanism problems is illustrated by ex
amples (If mryin g com plexity. 

IRtro"lIctlon 

A RELATIVELY new design environment has beeu 
made poesible by the increasing trend or comput.er utilizatioll 
in engineering. Although the use or computers for mei'lllwiC'al 
design is becoming widespread, a search of the literature ifldicateH 
that a significantly large majority of the init.ial engincpriflg ap
plications have been concentrated in areas lIuC'h &~ t'le~tronic 
circuita, str888 analysis, and structures [1,2,3,4, !i, 6J.1 The 
introduction of comput.el'!! in the area or mechanical design and 
the development of general purpOlle computer-aided me"huni('al 
design sYlliems have been comparatively slow, due partly 10 t.he 
ract that the mechanical dCRign proce!!." has always relied henvily 
on human judgement, ingenuity, and a rather hroad pen;pe<'!,ive, 
which are at best difficult to model analytil'ally. 

In pneral, the design pr()('esII is charaderi7.ed by "huIIlItn 
iteration." Fig, 1 depicts a p<II!IIible deHign proeE's.~ loop. Tt iH 
evident that the procesll if! charact.erized hy a rew m"lIlellt,~ of 
creativity (step" 2, 3, 4) and relatively It:>JIgt.hy period" of lIIat he
matical analysis and comput.ation (stePtl ii, 6). HI.epH 2, :~, 4, 7, 
8, and 9 require the designer to draw on al\ the experielll'e ami 
knowledge at his disposal, whill' the analy:<i:'l aud ""mp"lul ion 

1 N umbers in brackets dellijplate Referem'es at end of paper. 
Contributed by the Design Engineering Divi"i" .. a .. d I're~ellted 

at the Vibrationll and International D8I4iJ[J1 Alltoll",t.i .. " ('unferell .. e, 
Toronto, Canada, September 8-10, 1971, of THF. A''':'''l'AH 
SOCIET'! 0.. M .. .cBANICAL EN',lffY-Y-RK. M""IIH'·ri,,!. re.,pivp,J at 
ASME HeadquartenJ, June 7,1971. \'''per No. 71-Vihr-SH. 
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cOIl~titute a routine proces." with relatively little opportunity for 
creativit.y. H is dear t.hat a computerized analysis system can 
he used ill ~uch /J, design process 1.0 relieve the designer of much 
of t he routine work. A t'ombinstion or such a computerized 
anaiysi:-; sYlil.em wil.1I the tie,;ign process of Fig. 1 may be termed 
a cO'rl'l1mtrr-aided dl'"ign proeesll. 

IlIcrpa .. ,ing demand,; ror higher speeds and more sophisticated 
mu(,hinery ill modern I,eehnology and greal.er emphasis on re
liabilit.y and Mfety have resulted in dt'f;ign problems of ever in
(·rea.'<ing complexity. The I<ole dependence on human judgment 
for parameter varia! iOlls t~ achieve acceptable designs hM become 
time ('onRuming, cOl't.ly, and, in many instances, inadequaie. 
The in.~ren.'<illg nef'd 1.0 scarch for lUI opt.imum design in the 
pre!<enee or difficult ('oll:4raintR hall prompted the development 
of "lIumher of optimi7.ation t.e(:hlliquel'l, and powerful generalized 
opt.imizalinn prograJl1~ are being reported in the literature (7). 
ThE'SE' optimizat ion programs can be u!<8d all t.he decision making 
.. leml'lIl, to closE' the design proet'l'!l'l loop of Fig. 1. A need ror a 
l'ornputeri1.ed syst.t'TII t'l evaluat.e a wiele range of performance 
criteria and objed.ive rund.iolls dearly exisls ror an automated 
dl·.~lgn proces." or this typE'. 

Thp ],MP sYl'lt.pm prf'Sf'1I t.ed in this paper ill in tended to be & 

(:ornputE'r aid 1.0 t.h(' IIItWhalli('al designer engaged in the develop
m.'nt or mechllnism" fllld lillkul((' systems. It is a de:<ign allalYflUs 
"yst.em nlld may Iw .. nvisiollf'tI &'< OIW elemfJnt of the computer
nided dfl~il(lI prO(:esl<, or (If l.hE' nul<lmated design pro(:ess, in that 
it "/J,II Iw IIsed 10 f'vnhmtp various ohjective rllllctimlli. It is an
I.i,·iputed I,/uti ]1'1 P will s,'rv" a large ('ro""" section of industry, 
l'ilH'e me('hani:;ms allli linkllll:t'~ illt'lude :;ueh dive~ devices 118 

Ilnt.ullI'" iV(, slll-[lf'lIsinn ~:v ... l~'Ilt>. alld :d.eering linkages, agriclli
tunt! 81111 ,·ul\st.rlldioll 1II,U'hiIlPry, ml\ehillt" tool!!, procel!lling 
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mac~inery, high ;speed printers and typewriters,. controllinkage;s, 
and U1struments. 

It bI imperative that. a computerized s)'liltem sueh lUI IMP 
conllider l!everal broad and conflicting requirements I!!I, 9}. 
ForemUllt of thelle requirementl! i:; that IMP must be euy to use 
since the potential UI!eI'8 of IMP are envwolled to hllove little 0; 
no direct computing experience. Since IMP hi directed at a large 
crUlli section of the indu8try, it mUllt be able to deal with u wide 
a, variety of ~echanl:;ms . u po8I:Iible, be they planllor or spatial, 
lungle or mult.l-freedom, lilllgie or multiple loop kinelllIIotic Chaillll. 
IM~ must be capable of analy~illg kinematic, static and dy
nllonliC effects on mechauil>ms beeaulle the perfofm&Qce require
ments for particular applications of mechanisms vary con;siderably 
throughout the indUlltry. 

An important consideration in the design of a programmed 
~Y5tem ill that the res-:rietions should not come from the IlY!ltem 
ltlle1f, but tlhould be dictated by the available computing fatUi
~es. :rhiB impli~ t~t the capabilities of the system should grow 
In a direct relationship to the growing capabilities of the com
puter hardware and IIOftware. ThUll, extensive and continued 
Ulle of IMP requires an inherent capability for growth expansion 
and modification. " 

Present activities ill the cQmputer aided design leld indicate a 
definite trend towards time sharing, computer graphics and in
teractive design. There ill also serious thought being 'given to 
very generaillOftware lIystems (6) which can be I.pplied to whole 
c1&t11!e11 of engineering problemll without regard to particular dill
ciplines. If IMP is to become an element of such an ambitioUll 
computerized system, and if it is to lend itself to interactive 
ullage, the d.ta l1.li well l1.li the program structure of IMP mUllt be 
designed accordingly. 

Reflection on the above mentioned requirements points to the 
need for the formulation of coherent system concepts and 8)'15tem 
components. They may be listed &II foUoWII: 

I, A u.niBed ~alyti~ approach for the inveaulation of to&W
lUglcal, kmematlc, IItatlc, and dynamic effects on mechanilims 

2 A vehicle for mechanical model description 

.3 A cunvenient and flexible data structure for storage 1'tI

trleval, Illid manipulation of mechanism topoiosy and dat.a ' 

" A :Sytltem of error ohecband diap08tica 

paqina 30 

.'1 Conceptually open endtld IUld modular design 01 IMP ."... 
tem m:lIlIponentl! 

These llyllLtlm ClOlleeptll are not unique to the IMP IIY'tun· 
Lhey <J1ll1 be fll(l1.lg1lill:l!d ill any c:1.IlnputerlHd delllign lIystem. T~ 
dillCUl:llllUIl ill this l)liper itI directed towardJI the IIYlltem eoncepte, 
lI.ud, &II far &II po.!Ilible, the mathematical and program.mi.oc de
tailllllJ'e avoided. The (''Oncepts of the dat.a .weture presenied 
in thitl paper are borrowed from the dll.ta structures of other 8y&
telnll, notably computer graphiCill 1101 and eIeetrooie circuit 
IlllalYllis 131 systems. 

URIIcaU.R of aR.lytlcal IICIJII,. 
In order to be analyzed by the IMP 8ystem, a mechanism mWlt 

CUIIHblt entirely of rigid bodies, movably connected by certaiD 
typ&! of kinelllIIotie pain, and must form. cloeed kinematic eIt.ain. 
Olle of the rigid bodies mUllt remain fixed relative to IIOme I18t of 
reference axes. 

One approach to • generalized computer analysili of It. .yatem 
01 thitl type is to require that the engi.neer 8peoi1y enough inform.
tion describing the topology of eaoh meehanism that the com-
puter can be programmed to branch to appropriate procedures 
when dift'erences arise. Each type of mechanism is theD anaIyMd 
by IIOme previollllly developed, closed form lOlution aJprithm. 
This is the approach taken in the development or the KAM 
(Kinematic Anal)'l5is Method [II} ) system which is balled 011 eight 
vector tetrahedron equation solutions outlined in r 12} . Thia 
approach, l'ithough quite general in concept, requiree many 
limitations in the prosrammed system. It may also require a 
large amount of routine detail in prepari.Dc the data deaeribinc It. 

mechanilim. 
A unified approach on the other hand, implies the development 

of a sinsle algorithm whereby the system can recognize, manipu
late, and analyze mechanisms of widely diffe.ring.tructure with
out placing overbearing requirements and special conventions on 
the task of data preparation. ThiB requires that, as far .. poasi. 
ble, all mechanwms must be handled by one consistent procedure. 

To .......... ~. The first pba.se of a systematic study of It. 
1I11~challiam must be the topological ana1ysia of the mechanism 
description provided by the engineer to the computer. The 
topoiogicall1lllllytlis 01. mechanilim essentially includes the reclOS· 
nition of the number orUnks, the number and types of joints, the 
order in which the linb and joints are arranpd, the number and 
order of kinematic loops, and other such c.haraote.riatics which are 
IIOlely determined by the connectivity of the mechanism. The 
topoJogieal network of a mechanism thus represents an llD/IC&led 
picture of the mechaniam. 

Fig. :) shows one variety of differentia1 mechanism in which the 
input motions IJ and It are to be added to produce the output 
motion' equal to cIa + Ctb, where CI and Ct are scale factors (131. 
The topological network of thiB mechanism may be developed 
using the concepts of graph theory (14), aa depicted in Fie. 3, 
This network can now form It. baaia for the formulation 01 the . 
algorithm for topologicalanalyeia. 

.... 2 AM. ............ 1 •• 
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An essential task in the topological analysis of a mechanil'lm is 
tbe determination of its kinematic loops. All mechanism analy!;i" 
techniques in one way or another depend upon the re<,ognition of 
these loops for the formulation of the analy~iM equations. IMP 
uses an algorithm ha.'oed on network theory f I ;")i to automate the 
recognition of t.he loops. The algorithm follows a ><earrh proce
dure which identifies an "optimum" f-Iet of loops satisfying the 
following condition!'!: 

1 The tMt must contjl.in A independent loops, where A il! given 
by 

A .. J - L + 1, (I) 

in which J is the total number of joints and L i!'l the tot-II.I number 
of links in the mechanism. 

2 Each loop mUl!t "leave" t.he fixed link through a ('ommnn 
joint. 

3 Any two loops pa.~ing through the !'lame joint mw<t do so 
in the same direetion. 

4 The number of joints in each loop must be the minimum 
achievable under the above conditions. 

When the loops of a mechanism are identified, the mechani"m 
and its network are said to be oriented. The comput,er detf'r
mined loop!lior the mechanism of Fig. 2 are alKo indicated hy the 
arrows shown in Fig. 3. 

Dhn .... ~1 ..... "... The next step in a complete analy"i!! of a 
mechanism ill the collection and reduction of the dimenl!ionai data 
lIupplied by the engineer to describe 'the particular mef'hanism t.o 
be analyzed. 
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In order to proc_ a particular mechanism, the 81111eDtial ill
formation required is a deacription of the relative orienta&iooB aad 
looations of the joint elementa on the variotul linb. .Barr:iDc 
impacts between links, however, the pAfll'ical shape of each 
link does not have a direct influence on the kinematic charac
teristics of the mechanism. The static and dynamic elects 
of a link can be completely defined by describing ita center of 
mallll, weight, and the inertia properties without requiring an 
explicit description of the IIhape of the Unk. The more im
portant kinematic shape of a rigid link can be thought of as the 
comtant llpetial relationship which exists between strategically 
looated Cartesian reference frames at either end of the link, as 
Rhown in Fig. 4. The motion occurring within a joint can aJso be 
thou~ht. of as abstracted in the form of a variable relationship be
tween t.he two coordinate system!! attached to the two mating 
juint. elements. 

A complete mechanism loop can be represented by a closed 
l<eqllence of coordinate reference frames with constant and 
variable relationships between them. The mechanism of Fig. 2 
i", Khllwn in a dillplaced position in Fig. Ii, with appropriate link 
coordinate IIYl!tems at.f.aC!hed to each link. The two loops of the 
me .. hftlliHm can be represented lIymbolicaily ali follows. 

Loop) : 

.r,/ltZt - :&,y.,z, - %,y.,. - Z4l1"'" - J:t1/tZ. - Z4~ 
L.. __ • __ ..J L. __ ----I L I L-..._---.I I I l...- ..• 

JOINT Ii LINK 8 JOINT" LINK D JOINT 6 

%11/1:, - .:I:tYa't - %111'" - .:1:,111101,. - Xll/1.'l 
•• + --' I I L I! I I I 

UNK E JOINT 7 LINK B JOINT R FRAME 

Loop 2: 

XtYI" - XllI'" - Xlii':. - :rdl"'" - XII1I111U - Zl"'~t '--__ --1 , ) I I \ I t I '-.u 

JOINT 5 LINK 8 JOINT. LINK D JOINT 3 

- ZIaf/.':11 - :1:'1".+11' - :l:'1t1/1"" ... ____ ..J , I l...------...l L- ... 

LINK C JOINT 2 UNK A 

- z"f1" tt 
- :rtf'" 

JOINT 1 FRAME 

I t ill thlll'l seen that the physical shape!! of the links can be sub
dued and the computer required representation of the mecbaniam 
of Fig. 5 is esKentia11y that shown in Fig. 6. Eaeb link in Fig. 6 
cont.ains 811 many coordinate frames 811 there are joints on that. 
link. Theae link coordinate systems can also be UI.Ied to define 
t.be various pointll on the links as wen as the inertia properties of 
the links. 

The relationtthipe bet.ween the coordinate frames can be formu· 
lated in terroR of appropriate transformation matrices {161. If 
., reprMElntll a.variable transformation matrix corresponding to 
the ith joint motion and if Tj' denotes a conatant transformation 
matrix comsponding to the rigid link joining the jth and the kth 
(,nordinate Cramel!, the following two matrix loop equations for the 
mecbanism of Fig. 2 can be written 1161· 

.Loop I: 

(2) 

f...oop 2: 

(3) 

The ~ymbol 1 on th .. right hand ~jdes of the above equations is 
the II II it. matrix, indicating that ,.he tranl'f'ormat.ions c10ee on 
thel'lll!elvl!l'l. Th_ equat.illns can be ul<ed to cloRe the me<:hanism 
at Al\Ch position. An il.erative t.echnique, lIimilar to that de
srritlf!d ill [17] I ill IIM!d rnr this Plll'J'lMA. The limt and ~nd 
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time derivatives of the above equatioJ1lj also yield the ellllential 
velooity and acceleration characterhlticll of the mechanism r lSI. 

In general, the evaluation of a meCWILsm'::I performance con
sists of the determination of some or all of the following entitiefi, 
either throughout !lOme cycle of operation or at certain I!pecified 
positiOM: 

1 The positions of the links, of the joints, and of particular 
points of interest. on the links 

2 The velooity and acceleration chara.cteristics oC the links, 
of the joints, and of the points of interest 

a The static and dynamic forces transmitted through each 
joint onto the adjoining links 

4 The forces in the I!pringll and dampers of the mechanillm 
system 

The position uf a mechanillm is completely defined ollce (lllrtaill 
input variables are specified. Thel:le input variabllH m~y he 
cOMidered Il.Il the generalil:ed coordinates of the sYlltem; their 
number equals the number of degrees of freedom (DF) of the 
mechanism. For example, the position of the mechanillm of Fig. 
2 is defined once the variables a and bare IIpecified. In general, 
some of the generalized coordinates of a mechani.'1m may be con
trolled (driven) by external agents, alluany remaining free coor
dinates ll.Ill!ume values dictated by I>tatic equilibrium or by the dy
namiCl! of f,he mechanism IIYl<I.em. The number of free general
ized coordinates (FOe) within a mechani.sm is thl1.9 defined by 
the following simple equation. 

FOC '"' DF - (externally controlled generalized coordinates) 
(4) 
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The number of FOe may take on any value between aro and 
DF. When there are no FOe, the position of the mechanism is 
defined by kinematic considerations alone. When, on the other 
hand, FOe equals DF, all of the coordinates 8811Ume values dic
tated by the system characteristics. The way in which some or 
all of these generalil:ed coordinates are allowed to asautrul speeifie 
values determines the particular mode by which the mechanism 
attains each new position. The IMP syat.em is designed to 
operate in three different modes: 

1 KI_afIc mOd.. In this mode, the eqineer himself specifiee 
the range of motion and the step size for eaeh of the generalised 
coordinates. He may specify input velocities, accelerations and 
applied forces, and solve for the quaotities of intereet over this 
range of motion. When operating in this mode, the IMP lIYlItem 
recogniZl!ll the presence of any inadvertently overlooked FGC 
and holds its value coMtant u the mechani.sm is moved over the 
specified range. If, on the other hand, more generalilled coordi
nate!! are given specified motiolls than there are DF in the 
mechanism, then the initial poIIition alone is analyzed' and, upon 
attempting to increment, a diacn08tie message is printed. As a 
typical example of the kinematic mode, in the mechanLsm of Fie. 2 
the engineer may wish to specify the input motions at a and b and 
to analyze the output motion at •. 

2 Static mod... For spring restrained mechanisms acted on by 
llteady forces, tbe engineer may want to control some of the 
generalized coordinates and let the FOe UIIume values dictU.ed 
by the static equilibrium of the mechanism. Or perhaps he may 
willh til increment the forces acting on the system and study the 
variol1.9 equilibrium potIitions attained. Thill mode of achieviDc 
different positions can be useful, for example, in simulating a 
vehicle suspension system. Fig. 7 shows a kinematic representa
tion of the standard front suspension of an automobile. The re
straining springs in the system are the linear springs Sit St. aod 
the torsionalllprlng S. representing the aetion of the stabilizer bar. 
The externally applied loadl! may include the weight of the front. 
end and, aesuming the car is rounding .. curve, a lateral fore. 
actiug on the center of gravity of the front end. It may be of 
interel.li to analyze the steady state behavior of this model for 
variol1.9 lateral forces cOl're!lponding to dift'erent speeds or curvw 
of different radii. 

IMP acceptlilany combination of the force producing elements 
IIhoWII in Fig. R. Of course, the vi.scous damping elements in the 
mechanism wiU not have any effect on the static equilibrium 
po!Iition of the mechanism. The analytical technique I1.ged to 
locate the static equilibrium position is essentially a search pr0ce

dure which >leek!! a minimum potential energy state for the 
mechanism. The procedure is similar to that explained in 1191 
and the FGC are corrected by the following equation until ~ 

, Thill approach permita IMP to perform fo_ aulyeill 011 _ 01' 
mtchanlalDl. inciudina u-u-and IItructUreL 
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t================================1/J7 
' ... 7 KI,,_atIc mCMIe/ .f ." automotive fNnt .... ,....1." 

--
Gravity effect LfP 
Spring and lor 

damping in a ~ revolute joint. 
L-..-... 

S prine;! ond lor 

damping in a I~ ~ prismatic joint. 

Spring and lor 

~ damping between 
twa links. 

----,.--

Torque within a 

~ revotute joint. 

'-
Farce within a IEFU)3 : \ 

prismotic joint. 

~z. Force on a link. (II PT2 
in. of 

application 

cf5 /:T2 Torque an 0 link. PTJ 

TorOUfI OX'!! 

mechanillm is brought sufficiently dose to II. stA.tir. equilibrium 
position: 

rKl 
(n X n) 

{Aql 
(n X 1) 

I Awl 
(n X 1) 

(Fl) 

In the above equation, rKl is t.he Rymmet.ric: "RtifTnAA" mll.trix," 
whOAe element.~ K' j are a function of I.he geomet.ry of t.he mP.('hR
nism and involve the fil'flt and Rer.onrl JllI.rt.ill.l derivlI.tives of t.he 
pair vlI.rill.hlf'!'l wit.h reApect to the n ,,'(;(;; I Aql in the ahove ('qull.
tion ill the Vf'('tor of fifllt oNler corrf'f·t.in"~ t.n t.hl' roc; Bnd J Awl 
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ill the veclor of l'efIultant generalized for~ at the FOC. The de
t.ails ofthell88l'ch procedure can be found in [19,20,211. 

3 Dynamic mod.. Although conceptually similar, two distinct 
typea of dynamic effellt.ll in mechanisms may be identified. The 
firRt type of mechanism dynamics is characterized by the problem 
of determining the transient and steady stat.e oscillations of a 
mechanism about its static equilibrium position under the in
fluence of the conservative and nonoonservative elements shown 
in Fig. R. As an example, the static equilibrium position of the 
Ruspension system of Fig. 7 travelling on a uniform road may be 
disturbed if one of the wheels encounters a bump in the road. 
The resulting oscillations of the syRtem constitute a dynamic 
mode in which the generalized coordinates assume succeMive 
valUCIJ dictated by the dynamics of the system. 

The lIecond type of mechanism dynamics is evident in motion 
transmitting mechanisms, such as those employed in high speed 
prooessing machinery. These mechanisms are characterized by 
one or more energy sources and a periodic dissipation of energy. 
The cydic variationR in llpeed and the dynamic forces within the 
joints, for example, may be of design interest in such mechanisms. 
An example of this type of mechanism dynamiCIII can be found in 
the planetary gear train !'hoWD in Fig. 9. Considering the shaft 
torque TID acting on the sun gear 81! the driving torque and the 
torque T .... acting on the carrier as the resisting load, the nllmber 
of FGC for this mechaDiAm is one. IMP can be used t.o analyze 
t.hp. "peed r.hll.ract.eriRtiCII and the statically determinat.e dynamic 
forceR within the joint.. .. of this mechanism. 

The unified approallh to the dynamic solution of a mechanism 
wit.h n FOC j" based on a canonical sYlltem of 2" fil'flt order 
f'quations of motion. The kinetic energy content of a mechanillm 
at. II. plI.rticular instant is given by the foUoWDg quadratic form: 

T - ·t{q!'(Ml{ql, (6) 

where I til ill the velocity vector containing the velocitieR of aU 
generalized ooordinates, their number being equal to the DF of 
the mellhanil'lm. As noted earlier, some of the generalized coor
ciinate!! may be controlled by external source" in the form of mo
t.ion inputs to the mechanism. The time hil!ltory of the 4'X

tern ally cf'Jntrolled generalized coordinll.tes is assumed known. 
HoweVl'IT, t.hey must be included in the quadratic form of equa
t.ion (6) to obtain the total kinetic energy of the system. The 
vect.or I til thus contains the FGC as well as the externally con
trolled generalized coordinates. The matrix [Ml is a (DF X DF) 

..... t,lcydlc._ ....... 
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relloillymllletrh: 0181101 lJIatrix, whc~o;e dmlllllltl! 111,; &re fUIHlti01l1t HI 
tbe eha.!11P1l1L j(eollwLry of til" 1I11"'hl~hl~1II l<l:.ll. 

If Ai iI the IltUlera.liztllJ IUHlIltllltll1ll lOla) lIUrrt:/lpcmdinl W thuJLb 
generalized coordinate, then 

(7) 

and the DF generalized momtlnta grouptlu in vector form Ilrt! 

IAj = [MJ/lil (X) 

The Hamiltonian of the mechanism system is defined as 

where V ill the potential energy content of the IIYlltem and ill a. 
function of the DF generalized cooruinatel:l. It is always poIISible 
to arrange the Vectofll I lil and I qj such that the firat 'Il eiemellta 
in each vector corr&!pond to the n FGe. As!luming that this h811 
been done, the 2n fifllt order ClAlIOlliclll uynamic equatioM can be 
obtained from the following relations (23). 

j .. 1,2, .. 'J 'Il; (10) 

j - 1,2, ... , It; (11) 

where F j ill the generalized force at q i due to all non conservative 
forces prellent in the mechanism system. 

The resulting equations of motioll are 

(12) 

'\. 

where [MIl is the (n X DF) matrix obtained by retaining the firat 
n rows of the [M)-l matrix. The sYlitem dynamics. represented 
uy equations (12) accommotlate a wide variety of nonlinear 
effects due to applied forces, spring and damping eRects, la.rge 
deflections and the detailed geometry changes within the mecha
nism. 

Equations (12) can now be numerically integrated to solve for 
the values of the 11. FGC qi and the n generalized momenta Ai
These values, when combined with the known history of the con
trolled generalized coordinates, ~pecify the state of the mechanism 
at each particular instant of time. Thu~. the numerical integra
tion process essentially ftI:Il:IignK Huccessive, dynamically dictated 
positions to the mechanism and at each position the entities of 
deHlgn intcr&!t can be calculated. 

Join' '.re... The constraint force!:! acting through the jointa 
onto the adjoining Hnb at each p!»<ition of a mechanilm may be 
of dellign interest. Another quantity of desip interest may be 
the driving forces required to maintain the desired motion charac
teristics of a. mecha.!tism. IMP includes the ability to determine 
all determinate constraint and driving lorch at th. joints dtlllig
nated by the engineer. In general, the resultant rorees include 
the cumulative effects of the force producing elements shown in 
Fig. 8 and the dynamic forcel! produced by the accelerations of the 

pagina 34 

moviliK Iiuk/<. 'rhetle force.. Me dettsrmilled by II. met.hOO com
hinin" 1,11/1 virtual wllrk II XI and variation of conawaint 1241 
techllilIUC,;, The forc .. exerted by 110 link B on the adjoiniq link 
A and at tile joint J are defined ill Fig. 10. The relative motion 
between the cOQrdinate IiYlltem X"lI"ZA attached to the link A and 
;r. BII sZ B attached to the .link JJ ill determined by the .pacific 00 .. 

I!traint!:! impo.-.t by the particular typtl 01 joint J. In general. 
the.~e cOlUltrain tI! protluce the lIet of torCh F "' F V' F. and the set of 
mOllltlll ts M '" M Of and M,. 

The unified approach to a comprehen:rive computerized anal)"l!lie 
of ILrbitrary mecbanisffill is thWl possible and the entire computa
tional flow may be envisioned 811 that shown in Fig. 11. The 
analYlliOl algorithffill are well defined and the computer produftlll 
reliable aud economical solutioDi. A generalized scheme lor 
mechanism allalYlIiI, however, must foresee certain types of 
pathologil~al numerical difficulties and must include some means 
of coping with them. One of the numerical difficulties in linkap 
IUlalYllii systelll.'I OCCU1'8 when & mechanism being anaiyled 

.... 11 ............................ 

BIJLAGEN THE A.A. Spaninks 



INTEGRATED MECHANISMS PROGRAM 

MMhee a looking position or an extreme-range position. The 
numerical computations caWledifficulty in sllch a position because 
one or more of the velocity ratios become infinite. However, a 
locking position ill dependent on the choice of the driving link for 
a one-DF mechanism, and of the driving links for a multiple-DF 
mechanism. If some other suitable links of the mechanism be
come the driving links for a small portion of the cycle near an ex
treme range position, .. his problem can be eliminated. IMP 
recognizes thitl problem as identical with the problem of "opti. 
mum" choice of FOC of a mechanism at each position; the "opti
mum" set of FOC at a position being defined as the set giving the 
/owut velocity rat,ios at that position. The selection of FC'..c 
and the determination of the total DF of a mechanism at each 
position is done by the elementary operation!! on the velocity 
matrix corresponding to that position [21 J. The numerical in
tegration scheme for the dynamic mode Milltion is complkated, 
howenr, by the fact that the optimum Ret oC FGC may not 
always contain the lIame coordinatel,; as a me(,hanism occupies 
successin po!!ition.'l, The details of this IICheme ('an be found in 
126]. 

Other potential numerical diffioulties are encountered when 
the stitinel!!llIUl.trix IKI in equation (5) and the mall.'I matrix 1M, 
in equation (6) become singular [2.')1. The rase when the Ht.iti
ness matrix [KJ becomes singular corre!lponds to a nelJtral equi
librium position of the mechanism being analyzed. The ma.'!!l 

matrix IMJ will become singular when the ma.<';SeK of some of t.he 
links of the mechanism have been neglect.ed and if it ill potIsible to 
move any of the generalized coordinates of the system in ~lIch a 
manner that only the massless links move. These pathological 
cases are recognized by IMP and appropriate di~rn<tic mes.~R 
are given to the engineer for each situation. 

The IMP Lallluag. 
The IMP language cnmltitute!l the vehide for oommllllioating 

& mechaniolm analYl'li!! problem to the comTlIIter. It enableli the 
engineer to des{:ribe a mechani!!m system and t.o rl'flue~t the typeH 
of analysis soluUoml he de.'Iires using terms familiar lfJ him. 
An IMP program is written in the IMP'problem oriented lanllillage 
and the engineer need not be familiar with a ~taJ1dard .:omputer 
programming language fluch a.'! FORTRAN or BARIC. 

An IMP program for a mechani1!m consillt.q of a serieK flf state
ments. The various IMP statements are divifl('(] into three 
categories: definition statements, data statements, and reqnellt 
lltatements. Definition IItatements are used to dE"fine nameK for 
the parts of the mechanism, the applied forces and torques, the 
ground link, etc., and to specify their relationflnips to each other. 
Data statement!! are ui!ed to convey numeric information to the 
IMP syatem, and request statements are thOl4e whir.h desorihE' the 
kinde of analyses requested, and the entitie!! for which the results 
of the analyses are desired. 

The vocabulary of the IMP language WM Reied,ed 011 the ba.'Iis 
of high mnemonic value and ill summarized in Table 1. A de
tailed explanation of the use o( thi!l vocabulary carl h", found in 
[26/ and will not be presented in this paper. However, exampl('!!! 
of the use of many of the word'! will be seell in the de<criplioll of 
the enmple problems. 

In general, one of the initial Rtep!l tabn in dffllj~ning a mt'Wha
nillm i:; to prepare a rough sketoh or layout of the desigu Ilud to 
assign tentative dimensiollll to the meohani.'!m parts. At thi:< 
stage, the engineer is ready to deRcribe the propOl<t'd dt'!<ign to the 
computer. There are eAAentially four steps in f.he 1'000ptltt>r 
aided del<ign prooeAA involving the 1M J> Rpt.em: 

The engineer selects appropriatR link (~oor(linat.1l I<Yld.e1Tll< at. 
each joint or the mechanism, l\(l('ording to ('t'rtRin Wf'lI dl"fined 
ruleR for each particular joint type [261. 

2 The engineer establiMheR a oonvenif'nt. rer(,l'l'lH'f' ('oordinate 
I!ylltem, term!!d the global coordinatE" RYl<tem, whi.·h rf'mnin" fixpo 
to the ground during the motion of t.he mf't'hanism ami with re
~pect to whif'h the link coordinat.e R)~t.emlilll.rl! ,1I'fill!'d. 

BIJLAGEN THE 

pagina 35 

, .... 1 IMP V •• II .... ' 

D.~Dft ~:~::::ft!·~e9Clut. jOint. 
'1Il1It 4.,1n .. _ p.r1_Uo jOint. 
SC1U:If 4atin.. I 0"'''''. joint.. 
CY1.IIDR deU" ... cylimlde :lol1\t. 
"IIIRS deUne. a apMdo IIMU ami *".,kel:.l jolA". 
FLAT d.U ..... nat. Ipla"..,) joint.. 
UJOINT d.H ..... ~k. unlW1nal joLnt. 
GUll "Un.. a qOlr joint. 
GAOUliD 1dentlf1e. t/le f ill_ link of tM ",,,,,Mnt •• 
SYSTEM ••• 1,na an ... t.o the Ift_hani_. 
POINT d.H ...... pcint or inter.n on .. Unk. 
SPIlING deHn... a apr inq coonnectLnq t .... pcl .. " •• 
twlPllll d.line •• ~" ""......,U"", t..., pcln".' 
FORCII deU"". an e"h" ... l1y appUed foree. 
TOIIOUS defl .. s an exte"nally applied torque. 

Dat4 Statc"'_n:C.: 
DATA.LINX specUlal data for I 11.". """"dinate "Y0t •• 
DATA.lJIAD .p .. "it le. the lead of •• er ..... joint. 
DATA.POIlIT .pociC .... dl"'" for I point of intu .. t. 
DATA.SPIIING .pecHi •• dlta for" sp"i"",. 
DATAtOAMPIR 8.,.citi •• data for & d~r. 
DATA,FORC& .p""ltiu d4ta for an eppl1ed foree. 
DATA,TORQUE 01'",,1 fl .. d.ta for an "pplied torque. 
DATA,CEAR op.dfl •• the 9"" raUo fo" a 9 .... joint. 
DATA,POSI'l'li specHi .. the nllge ,,114 the atep 81 ... of .. 

position input. for kin_tic ami .t.ttc 
lftOdet .. 

DATA,IIBLCTY specifies data for an input velccity. 
DATA,ACCL specifies dat" for an input acceleraUon. 
DATA.MOTION specifie. the time histo"y of .. IIIOtlon in-

put for dynamlc mode. 
DATA.IIIElITtA specifi ... tha ""''''''nU and I'roduct.. of in

ert.la of a link. 
DATA.WII!IGCT "l',",Ui .. th" weilillt and tM :11.11 •• """rd.t

nate. of the center o{ gravity., 
DATA,IC sp""'iUu the inHial condition. fo. dylUllUo .... .,.. 
DATA:CVICT .pacHi •• the .. ,~" cOII'pOMnt. of tblt 

9r.avitatiol\al acceleration veetor ift term. 
of tt • .., ,,101M. coorai""t •• YIU ... 

DlITA,TINC ap"C:iHas the time ;'nct_nt fo" dy_io 
moft. 

DATA,TFlIlAL s,,",cifi". the Hnal till" fo" <!ynM.c -. 

R'"UQ:ft ':;tat(t~e"t~: 
CL&1t.ft ol •• rs the d&t& .tl'uetue fot' .xecNt.1n9 

th.:.: 11(,Xt problem. 
EXl:CIIT'B cauaes tM analysi. to l>o porfOl'lHll. 
FIIIISH indlcotes tho ond of the IIIP l"/IIf"". 

pr09-fall'l· 
DELETE d('letcs '"<> """"Hied .. nUU .. fr .. the 

ddt4 struct.ure. 
UINT,POSITII prints tn .. pcsHion of tIIo ape"'U_ .nUU ... 
PIIINT,VIILCTY printl th" velocity of the spec1fi_ enUti ••• 
PilI NT , ACCL ('tlnto tho acc!o1eraUon of the .pecified 

entlt ies. 
PIIlNT,rORCE ~rint. til .. fotce. in t.bo sp""ifled ioiot., 

.pr in11 Qr damp.ra. 
PRlNT.TOIIOUt prints tho torques in tlla specifi_ joint •• 

to'lio""l sprinql or d""'P" .... 
PRINT: FREONC P" inu lM natu •• l fteq .... llcy/frtlCflMnci .. of 

the line .. "04 mod.l of til .. _heni ... 
PRINT:DRIVER In"i..nts the uriv.Lng: force .in a joint with 

.peci t leU mctiQn .. 
P'IIID.E'J\!LIB requ •• ts a ~t.b1e eqllllib.riU1!l pOdtl.oa of 

the Mechanism .. 
I'I1ID:D'nWIX requ .. u th .. dyn" .. 1c _ aOlllUOl1. 

C .... rcl: -SIll 

COS 

osr.TA --DlLAl' 

".ed in ll'!P prOIl"'" to .. It .. -.lADltolry 
c:GaIaent:lr. 
Ipecifitts .. sino vaVe f~ input. llOt:ioft. 
force or torque. 
Ip""ifiea .. eosin. _e for 1nput _dol1, 
forc. or tQrq\le. 
.pacif ...... d.lt.a function 1o,..t: to the fIY._. 
specifie ••• tep 1nput to ~ fIY"_. 
apecUi ••• r_ 1nput to tile IOY'"'_. 
c ...... a ....,cified ... lay in the "9PUoaUoa 
of an input _tion, force or torque. 

:l The engineer writ.es th~ IMP language program de8Cribing 
f,he propol!ed meobanism and reqllelilting the kinde of.the analysis 
n!l<llit./C he needs. He then !lubmit.'I the IMP profp'am for pn:JCel!ll
ing. 

.. The en~eer evs\ul\tes the results of the. mechaniftm 
analY!lil'l. He may dlwidf' fA} t.ake ooe or more of the following 
S1't·ions: 

(a) He may rpquPMt I!.dditional analyses solutiotlll by dlan~nll: 
the rcqlleflt f<t"k>mf'n t,~. 

(b) HI! may decidE" to modify the dimenJilions of t.he mechanism 
part!1, or to ('han~ th .. ~pecifieation!l and/or locations of the 
.~prinp, dam reno, forcl!!O, or torques. 

(c) He may d~idf' to "lwr the t.opo1flRV 0( the me<"haniflm by 
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adding, deleting, or rellJ'ranging link!! and jointe in the propotled 
design. 

(d) He may decide to add or delete springs, dampel'll, fol'll«:!, 
and/or torques in the proposed design. 

Any combination of th_ actions can be implemented by the 
DELETE, the DATA, and the appropriate definition statements. 
These actions are completely natural to the operation of the 
IMP system because of the choice of the data. structure described 
in the next section. It is important to note, also, that such 
actions are more suitable to an interactive, time shared environ
ment than to the batch procel!l$ing environment and provide the 
vehicle for the "human" iteration process diseUlillied earlier. 
These modifiCAtions of the proposed design and the subsequent 
evaluations of the design performance may be carried out as 
many times as desired, until all acceptable design is achieved. 

Dill Structure of IMP 
The IMP lancuage provides the enlineer with .. means for 

communicating a mechanism problem to the computer in 8. way 
in which he understands the problem, and with a linguistio style 
which is natural to him. However, the compuUr's "understand
ing" of the problem and its algorithmic activities to solve the 
problem take the form of an elaborate data structure in the 
memory unit of the computer. The underlying concepts of tbi8 
data structure will be presented in thill section. 

I t should be emphasized that the commonly used technique of 
creating various arrays of predetermined lengths to store the 
mechanism model components cannot adequately I!&tiafy the re
quirements imposed on the IMP system. Ideally, the data struc
ture should evolve in an adaptive fashion as the problem oriented 
language statements are being interpreted by the system. The 
inherent ability to add and delete mechanism componente during 
the design process requires a data structure whose e1emente can be 
recursively deleted or merged. For example, if a link is to be 
deleted, all springs, dampers and joints connected to the link as 
well as all forces and torques ~ne on the link muat also be de
leted. Also, if a spring is to be deleted, the links attached to the 
~prine should Mt be deleted from the mechanism. This IUgeste 
a hierarchical structure with each component 01 the mecbaoism 
at a proper level of the hierarchy, sbowing the dependence of this 
component on the other components and vicevern. The re
quirements placed on the data structure for IMP, bellidea thai of 
providing a :;ystematic and meanincful a.rrancement of the in
formation pertaining to a specific mechanism problem, can be 
summarized by the following: 

1 It should make possible the efficient UIIe of available 
storage. 

2 It should form a base from which a complex, ftexible al
gorithm can be eticiently implemented. 

3 I t should be capable of dynamic growth and modification. 
4 I t should allow the UIIe of data structure operators which 

are independent of the size and structure of the 8tored informa
tion. 

Beside>! the interactive nature of IMP, these requirements also 
stem from the generality of the IMP system which, for example, 
may be used to analyze a typewriter mechanism in one cue and 
a vehicle suspension system in another. 

The building blocks for the data structure of IMP are n.-com
ponent elements [27, 101, which are the computer models of 
various entities of a mechanism. In a mechanism, there are 
relatively few types of entities with very little variation between 
entities of each type. For example, the entire mechanism is 
composed of links connected by joints, each joint connecting ex
actly two links. There may also be an assortment of eprinp and 
dampen in the mechanism and a number of forcee and torquee 
acting on the mechanism components. Because of the uni
formity within each type of entity, it is poeeible to define a 
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(I) 
Link A. 

standard storage format for each type of entity with !Standardized 
locations for information about the various properties of each 
entity. 

The n.-component elements representing the various com
ponents of the mechanism are then connected by a ring data 
structure [10, 26. 28}. As an example, consider the data struo
ture representation of the linke, Link A and Link B intercon
nected by the sprinp 81, 82, and 83 as shown in Fig. 12(0). The 
links, pointe and sprinp are first put on the system rinp as shown 
in Fig. 12("). Each link element originates a rine for the pointe 
on that link, while each point of element oriainates a ring for the 
sprinlll connected to that point. The interwoven structure, 
showing the interrelationships of the mecbanhlm entities in F'1I. 
12(0), has the form of Fic. 12(6) and constitutes the computer 
,let (27] of the physical components. 

The proeesIJ of adding and deleting mechanism components 
durine the desip proee!III resulte in the recursive merger and de
letion of the n.-component elements, a process which is quite 
natural to the ring data structure. The deletion of Link. A in 
Fig. 12(0) results in the deletion of the n.-component element for 
Link A in Fig. 12(b). which in tum causes the deletion 01 the n
component elements for PTI and PT2. By foUowiug the spring 
ring oritPnatine from the PTl element, the n.-component elementa 
for 81 and 82 are deleted and, due to the ring orilinating from the 
PT2 element, the spring 83 is also deleted. The deletion of Link 
A thus results in the removal of PTl, PT2 and 81, 82, and 83 in 
Fi«. 12(4). The deletion of the spring 83, however, will only re
sult in the deletion of the n.-component element 83 in Fi&. 12(b), 
since it doee not oriIPnate any rinp. . 

Other types of ft-COmponent elements are of variable length 
and are employed to carry out the numerical computations re
quired to implement the analyses algorithms. These elemmte are 
created as needed, by borrowing appropriate space from the 
available free storage and are released to the free storage u ~ 
u their computational tasb are performed. The teclmique of 
creatina temporary 4lgoritAmit: elaumtl maximizes the storage 
eticiency by u.eing the same storage area for different aetiritiea; 
For example, an alaorithmic element which was used to store the 
stiffnese matrix at one phMe of the analys.is may be releued to 'the 
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k£~AR~l I~P PH0GkA~ fUM EXA~PLE I· 
I PRlS~(FHA~E'LINKA). J01N11 
2 HEVLUT<LINKC'LI~KA)" J01N12 
J PRtS~(LINKD'LINKC). J01N13 
4 REVLU1(LI~KS'LINKD). J01NT4 
S REVLUT(FRA~E'LINKS1. J01N1S 
6 REvLU1fLtNKOILINKE). JOINT6 
1 REvLUTfllNKEtlINK8). J01N11 
8 REYLUT('RA~E&LINK8)· J01N1S 
, aR~UND. FHA~E 

10 SY5TE~. Dl'L 
RE~AHKt VATA STATE~ENTS. 

II OAl AILINK ('HA~EI J01N [1).-6 •• 0.0' -6. , -I •• Ol-S •• 0. 0 
12 UATAtLINKILINKA/JeINT1'.-6 •• 0.01-6.,-I.,0,-5.,0,0 
13 DATAILINI«'RA~,E/J0I/o1T~).0.0,O'O.0.I·J 1 •• 0.0 
14 DATAILIN~ILINKS/J0INTS).0.0.O'O.O.I.JI •• 0.0 
IS UATAtLINK(lINKA/J0IN12).-6 •• 2 •• 0J-6,',2 .. I.J-:, •• 2.,O 
16 DATAILINK(LINKC/J0INT2)·-6 •• 2 •• 0'-6 •• 2 •• I.J-~ •• 2 •• 0 
17 DATA.LINK(LINKC/J0iNl3).-, •• 2 •• 0J-1 •• 2 •• 0,-6 •• 3 •• 0 
IS DATAILtNKILINKD/J0INIJ).-6 •• 2 •• 0J-1 •• 2 •• 0,-6.,3 •• 0 
19 OATAILINK(~lNKU/J01NT~).O.2 •• 0JO.2 •• I.JI •• 2 •• 0 
20 OATAILINK(l!NKS/J01NT~)·0.2·.0JO,2 •• I.JI.,2 •• 0 
21 OATAtLINM(ll~kO/JeINT6).5 •• 2.,OJ5.,2 •• I.J6.,2.,0 
22 OATAtl.lMHI.INI-<E/JIUN16' .. 5 •• 2 •• OJ 5 •• 2 •• I .,6 .. 2 .. 0 
23 OATAtl.lNKILINKE/J0IN11lw6.,I.,OJ6 •• ! •• ,.J7 •• I.,O 
2~ DATAILINK(LIN~8/J0INT7l .. 6 •• I •• O'6.,I •• I.J7.'I •• O 
25 DATA'LINK(FRA~E/J0INT8)·6 •• 0,O'6 •• 0.1.JI •• 0.0 
26 OATAIL1NKCLINK8/J0INT81 c 6 •• Q.OI6.,O,I.J1 •• 0.0 
21 PATAtP0SITN(J01NTI). -0.1.0·1.14 
26 DATAtP0S1TNlJelNTSl - -25 •• 5·.5 

R[~ARKt REQOEST 5TATE~£NTS. 
29 F!NDIPeSlTNfJ01NTSl 
30 [)clCUT!!: 

REI'IARKI "'IIIDIFY OATA ,; REVCECUIE. 
31 DATAtL1NK(I.INKD/J0INT4l.0.!·.OJO.I·.I.,I •• I·,0 
32 OATAtLIMKILINKS/J0INT4l-0.1.,O,O.I.,I.JI.,I.,O 
33 ElC[CUTE 
34 FINISH 

' ... 11 IMP......- fo, __ pi_ 1 

tree storage and may then be used to store !lOme other information 
during another phMe of the analysis. Also, an n-eomponent e1e
Dmlt for II> physical entity, such &II a spring, become!! a free ele
ment if the entity is deleted during the design proCe&ll. 

The development of a generalized rinR data structure is thU8 
reduced to the task of ,prop4!tJy arranging v"riOU8 n-eomponent 
elements by defining the relative locations of crose referencing 
addr_ and data in each element. This can be dOlle froln the 
knowledge about various entities which oomprille the physiea1 
system and their interrelationships. The definitionf! of the "
component element6 for mechaniRm analysis probletnll can be 
found in (261. A set of data structure operatol'\!! is then required 
to automate the creation of the n-eomponent elements, the manip
ulation of the data structure and the retrieval of pertinent in
formation from the data structure. A generalized t'lervice pack
age of FORTRAN subroutines and functionl! is developed for thm 
purpose for IMP, and can also be used with other computer SY!'
telDll utilising the ring data structure. Further deta.ils about 
the mf!(,hanice of the ring data structure and its various applica
tious can be found in [3, 10, 26, 281. 

Elillplu 
'-'",.. 1. The IMP program Cor the differential meehanillm 

of Fig. 2 is shown in Fig. 13. The I\tatemr.nt numbel'l! are in
cluded for the dillcU88ion in this paper and are lint 1\ part of the 
IMP program. The first 10 statements define the topology of 
the meehani .. ~m. Statements 11 to 26 define the link coordinate 
systema in terms of the global relerenee frlUlle. Rach link coordi
nate system is described by the %, 1/, "nd Z tlflOnlin"l·es of t.hree 
points. The first two points lie on I,he Z Mill, wit.h fhl' poRitivfl 
sense being defined as that from point, 1 t.o pnint 2. Hinea t,hill ill a 
planar mechanism, the II axes for "II revnlui.!' jointJl llrt' df'fined 
pointing Ollt of the plane of tha ,,"por, whill' l.h4'l II ft.X~ fnr the two 
primatic joints lie in the respectiva direct.inn flf t,hfl ~li(iinll: motion, 
in the plane 01 the paper. The rclohal reff>rt'lncl' framl' is FM!le..t.ed 
to coincide with the JOINT!; axl'II of FRA M I;; in order 1.1) lIimplify 
the tMk of data collection. 
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Statements 27 and 28 define the step size and the raap of 
motion for each or the t.wo inputs at JOINTl and JOINTS, re
spectively. Statement 29 requests the position of JOINTS II 
the mechanism is moved. Statement 30 causes the execution of 
the requested analysis. The results of this analysis are shown 
graphically in Fig. 14(0). 

The UIe of IMP as a design tool is illustrated by experimenting 
with the length of LINKS between JOINTS and JOINT4. The 
original length of 2 in. il changed to 1 in. by statements 31 and 32. 
The ana.iysis is again executed by statement 33. The effect of 
thill desijpl change on the pefformance of the mechanism is de-
picted in Fig. 14(11). • 
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REMARK* IMP PH0GRAM r0R EXAMPLE 2. 
1 REVLUT<B0DY&UARMI} = HINGEI 
2 HEVLUT(8~DY&LARMI) = HINGE2 
3 REVLUT(B0DY&UARM2) = HING£3 
4 REVLUT(B0DY&LARM2) = HING£4 
5 SPHERECUARM1&KPINI) = BALLI 
6 SPHERE(LARMI&KPINI) = BALL2 
7 SPHERE(UAR~2&KPIN2) a BALL3 
6 SPH£RECLARM2&K?IN2) = BALL4 
9 REVLUTCKPINI&LS) = SPNOLI 

10 R£VLUTCKPIN2&LIO) = SPNOL2 
11 REVLUT(L5&L6) = JI 
12 REVLUTCL6&R0AD) = J2 
13 PRISM(R0AD&L7) = JJ 
\4 PRISMCL7&L8) a J4 
15 PRISMCL9&LS) = J5 
16 REVLUT(B00Y&L9) = R0LL 
\7 PRlSMCR0AD&LI2) = J6 
18 REVLUTCL11&LI2) = J7 
19 REVLUT<LI0&LI1). J8 
20 P0INTCLARMl) = PTJ 
21 P0INT(80DY) = PT2,PT4.CG 
22 P0INT(LARM2) = PT3 
23 P0INT(R0AD) = PTS.?T6 
24 SPRING(PTI&PT2) = 51 
25 SPRINGCPT3&PT4) = S2 
26 r0RCE<CG/PT5&PT6) = LATRL 
27 GR0UNO = R0AD 
28 SYSTEM = FRSUSP 

REMARK* DATA STATEMENTS 29-66 NeT SH0WN. 
67 DATA:WEIGHT<B0DY/R0LL)=1975 •• 0.0.0 
68 DATAlr0RCE(LATRL) = 197.5 
69 DATA:P01NTCPTI/HINGEI)=e •• 0.-0.S 
70 DATAaP01NT(PT2,R0LL)=10.,-5 •• 4.S 
71 OATA:P0INT(PT3/HINGE4)=2.,O,-O.5 
72 OATA:P01NT(PT4/R0LL>=-10.,-S.,~.s 
73 DATA1P0INT<PTS/J3)=O.O.-6. 
14 DATAIP0INT(PT6/J3)=O.O.-S. 
15 DATA:GVECT = O,-3!6 •• 0 
76 OATA:F0RCE(J6) = -98.75 
77 DATA:SPRING(SI) = 27S •• 22. 
78 DATAISPRINGCS2> = 275 •• 22. 
79 FIND:EQULIB 
80 PRINT:P0SITNCR0LL.CG) 
8t PRINT:F0RCECBALL2) 
82 EXECUTE 

REMARK: AOD THE STAB. BAR T0 THE SYSTEM. 
83 SPHERE(LARMI&Ll> = BALLS 
84 SPHERECLl&L2) = BALL6 
65 SPHERECLARM2&L4) = BALL7 
66 SPHERE(L4&LJ) = BALLS 
87 REVLUTCB00Y&L2) = J9 
88 REVLUTCL2&L3). S3 

REMARK: DATA STATEMENTS 89-100 NeT SHeWN. 
101 DATAzSPRING(S3) = 220 •• 0 
102 EXECUTE 
103 F'lNISH 

FIe. 15 IMP ...... ro ... for • ...". 2 

exa ... ",.2. The IMP program for the automotive front 8U11-

pension system of Fig. 7 is shown in Fig. 15. The weight of the 
front end ill 1915 1bs and the 1ateralload is eqtially divided be
tween the two whaek The roll angle of the system and the 
constraint forces ill the ball joint BALL2 of the lower control arm 
I.ArtMl are analyzed at the static equilibrium positions corre
sponding to thll latemlload ranging from O.lg ot 0.4g. The fil'llt 
analysil! is executed without the stabilizer bar, while it ia included 
in the i1e<!Ofl(! analYHiI!. The results of thiB anaJysis are iIIullt.rated 
ill Fig. 16. 
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kEMARKI IMP PRQGRAM f~R EXAMPLE 3. 
I RE~LUTcINGR~SUN'. SNGI 
2 GEAkCSUN'PGI). GRI 
3 GEAHcPGI&INGR). GRl! 
~ REVLUTCPGI&ARM). &hGl! 
5 REVLUlClNGR&ARM) .. BNGl 
6 AEVLUTCARM,PG2) = SNG4 
7 GEARCSUN'PG2). GRl 
S GEARclhGR'PG2). GR4 
9 GRSUND: INGR 

10 SYSTEM. GTRN 
REMARK I DATA STATEMENTS 11-26 Net SHeWN. 

27 DATAIGEARCGRI)" 2. 
28 DATAIGEAR(G~2). -0.2$ 
2' UAIA.GtAfHGRl) .. 2. 
lO DATAIGEAHCQR4). -4. 
31 DATA.TINC. 0.1 
32 DATA.TFINAL. S. 
33 DATA.GVECT. -386 •• 0.0 
3~ OATAIWE1GHT(~UN~Gkl)a4.JO.O.O 
35 DATA.WE1GHTCPGI/GHI).a.JO.0.0 
36 DATA.WEIGHT(PG2~aR3).2.JO.O.O 
31 OATA.WEIGHT{AR~~8NG3).'.JO.O.I. 
3S DATA,INERTIA<SUN/GiCl)a4 •• 0.0.4 •• 0.8. 
3' DATA. INEier IA(P(;UGRI )a0. 5.0.0.0. S.O. 1 • 
40 OATA.INEkTIA(PG2iGiC3)aO.S.0.0.0.S.o.l. 

38 

...:t 

~I OATAI1N[RT1A<ABM~BNG3).II.S.0.O.II.5.0.~.5 
42 DATAaTeRQUEc8NGI).SOOO.aRAMP' -SOOO.aRAMP*OELAY(l.) 
43 'IND'OYN~X 
44 PiCINTtVELCTYIBNGI.SNGl) 
45 PRINTt'0RC[CBNG2) 
~6 OATAale/SNGI). 0.0 
41 txtenTE 
~8 FINISH 

.... 17 1M' ............... _pl.:S 

__ .... a. The IMP program for the planetary gear irain of 
Fie. 9 is shown in Fig. 17. Statements 34 to 37 specify the 
weiehts of variQUS links, and the:.c, y, z coordinat.e.s of their centenl 
of gra.vity relative to the appropriate joint coordinate systema. 
Statemenl<! 38 to 41 IIpecify the moment. aud products of inertia 
relative to the indicated joint coordinate ay1Items. Statement 42 
defines the input torque Tia which rises linearly to 5000 in-the in 1 
86C and then remains constant. The resisting load TOIl' ill 
lIimulated by a circular disk weighing 9 Ibs. n should be noted 
that the torsional effects of t.he output shaft, for example, can be 
introduced by adding a revolute joint between the arm aud the 
load, with au appropriate torsional spriDc. This would bave iD- . 
creased the number of FOC from 1 to 2. 

CellClllSilu 
A comprehensive method of analysis of arbitrary mechauielnB 

has been formulated ulling a unified aud consiateni analytical 
technique balled on network concepti! aud matrix methods. The 
identification of the total degrees of freedom and the choice of an 
"optimum" l:I&t. of free gelleralized coordinates at eacA poiIition of 
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a mechanism is a new coneept and plays a vital role in these auto
mated analysis procedures. 

The analytical concepts are utilized in the development of a 
generalized system for the design and analYllis of mechanisms. 
The ring data structure and the IMP problem oriented language 
provide an interactive capability to this "ystem, which· enables the 
deElign engineer to freely and ea.'!ily "experiment" with his mecha
nism designs. 

The IMP system components are modularly designed, and the 
entire system is open ended, to enahle the post, proceSRing of the 
standard analysi.~ results and/or the addition of special analYllis 
procedures to meet the requirements of individnalullcr". 
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5 IMP-SIMULATIE MET ZES-STANGEN WERPER 

In deze bijlage zijn de listings ten behaeve van 
zes-stangen werper, alsmede de resultaten van 
bijeengebracht. 

5.1 Zes-stangen werper zander massa 

PRINT: INPUT (ALL) 
$ EEN ZES-STANGEN WERPER 
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simulaties met de 
die simulaties,' 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

DKR = DRIJVENDE KRUK (1) 
KR = KRUK (3) 
SL = SLINGERSTANG (5) 

OKO = DRIJVENDE KOPPELSTANG (2) 
KO = KOPPELSTANG (4) 
GS = GESTEL (0) 

$ DRAAIPUNTEN: R01,R03,R05,R12,R23,R34,R45 
$ 
$ 
$ INITIALISEREN VAN NAUWKEURIGHEDEN EN DIMENSIES: 
$ 
ZERO(DATA)=0.001 
ZERO(POSI)=0.001 
ZERO(GRAV)=1 
$ 
$ 
$ DEFINITIE VAN TOPOLOGIE: 
$ 
SYSTEM=WERPER 
$ 
GROUND=GS 
REVO(GS,KR)=R03 
REVO(KR,KO)=R34 
REVO(KO,SL)=R45 
REVO(GS,SL)=R05 
REVO(DKO,KR)=R23 
REVO(DKR,DKO)=R12 
REVO(GS,DKR)=R01 
$ 
$ 

DE BOER B.V. NIJMEGEN 

$ TOPOLOGIE VAN PUNTEN: 
$ 
POINT(DKR)=P11,P12 
POINT(DKO)=P21,P22 
POINT(KR)=P31,P32,P33 
POINT(KO)=P41,P42,P44,P45,P46,P47,P48,P49,P47,P43 
POINT(SL)=P51,P52 
POINT(GS)=P07,P08,P09,P07 
POINT(GS)=P04,P05,P06,P04 
POINT(GS)=P01,P02,P03,P01 
POINT(GS)=P010 
$ 
$ 
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$ VASTLEGGEN VAN PUNTEN IN DE RUIMTE: 
$ 
DATA:POINT(P11,ABSO)=O.0665,O.6585,O 
DATA:POINT(P12,ABSO)=O.0406,O.8033,O 
DATA:POINT{P010,ABSO)=O.0406,O.8033,O 
DATA:POINT(P21,ABSO)=O.0406,O.8033,O 
DATA:POINT{P22,ABSO)=O.1638,O.1147,O 
DATA:POINT(P31,ABSO)=O.1638,O.1147,O 
DATA:POINT(P32,ABSO)=O,O,O 
DATA:POINT(P33,ABSO)=O,O.340,O 
DATA:POINT(P41,ABSO)=O,O.340,O 
DATA:POINT(P42,ABSO)=O,O.240,O 
DATA:POINT(P43,ABSO)=O,O.285,O 
DATA:POINT(P44,ABSO)=O,O.260,O 
DATA:POINT(P45,ABSO)=-O.270,O.260,O 
DATA:POINT(P46,ABSO)=-O.270,O.285,O 
DATA:POINT(P47,ABSO)=-O.135,O.285,O 
DATA:POINT(P48,ABSO)=-O.135,O.295,O 
DATA:POINT(P49,ABSO)=-O.135,O.275,O 
DATA:POINT(P51,ABSO)=O,O.240,O 
DATA:POINT(P52,ABSO)=O.1415,O.0985,O 
DATA:POINT(P07,ABSO)=O,O,O 
DATA:POINT(P04,ABSO)=O.1415,O.0985,O 
DATA:POINT(P01,ABSO)=O.0665,O.6585,O 
DATA:POINT(P08,ABSO)=-O.020,-O.020,O 
DATA:POINT(P09,ABSO)=O.020,-O.020,O 
DATA:POINT(P05,ABSO)=O.1215,O.0785,O 
DATA:POINT(P06,ABSO)=O.1615,O.0785,O 
DATA:POINT{P02,ABSO)=O.0465,O.6385,O 
DATA:POINT(P03,ABSO)=O.0865,O.638S 1 0 
$ 
$ 
$ VASTLEGGEN VAN GEOMETRIE VAN DE DRAAIPUNTEN: 
$ 
DATA:REVO(R01)=P01jO.066S,O.6585,O.500jP010jP12 
DATA:REVO(R12)=P12jO.0406 1 0.8033,O.500jP11jP22 
DATA:REVO(R23)=P22jO.1638,O.1147,O.500jP21jP32 
DATA:REVO(R03)=P07jO,O,O.500jO.500,O,OjP33 
DATA:REVO(R34)=P33jO,O.340,O.500;P32jP42 
DATA:REVO(R4S)=P42jO,O.240,O.500jP41jP52 
DATA:REVO(R05)=P04jO.1415,O.0985,O.500jO.500,O.0985,OjP51 
$ 
$ 
$ INSTELLINGEN TEN BEHOEVE VAN GRAFICS: 
$ 
DEVICE=T1 
DATA: VI EW=FRONT 
SLIDE(X)=-O.100 
SLIDE(Y)=O.070 
PRINT:POSI(R01) 
RETURN 
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Standen van de werper 5.2 
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5.3 Massa aangebracht op de riek 

$ EEN MASSA VAN 1 KG AANGEBRACHT OP DE RIEK, D.M.V. EEN SCHUIF
$ GELEIDING. DE PLAATS VAN DEZE MASSA KAN WORDEN VASTGELEGD MET 
$ EEN -DATA:MOTION(S46)- STATEMENT. -PLOT:FORCE(S46) LEVERT DE 
$ GEWENSTE GRAFIEKEN. 
$ -DATA:POSI(R01)= .... - LEVERT DE GEWENSTE OUTPUT VOOR BEPAALDE 
$ POSITIES. 
$ MET -DATA:VELOCITY(R01)= .... - STELT MEN DE GEWENSTE HOEKSNELHEID 
$ VAN DE INGANGSSCHAKEL IN (LINKSOM POSITIEF). 
$ 
$ 
SYSTEM=WERPER DE BOER B.V. (1 KG MASSA OP SCHUIF) METRISCH 
$ 
$ 
$ DEFENITIE VAN NIEUWE SCHAKELS EN VERBINDINGEN: 
$ 
PRISM(KO,SCHU)=S46 
FLAT(GS,SCHU)=S06 
$ 
$ 
$ PUNT EN OP TOEGEVOEGDE SCHAKELS: 
$ 
POINT(SCHU)=P61,P62,P63,P64,P61 
DATA:POINT(P61,ABSO}=-0.145,0.285,O 
DATA:POINT(P62,ABSO}=-0.145,0.305,0 
DATA:POINT(P63,ABSO}=-0.125,0.305,O 
DATA:POINT(P64,ABSO}=-0.125,O.285,O 
$ 
$ 
DATA:PRISM(S46)=-0.135,O.285,0;-0.635,0.285,O;-0.135,O.785,0 
DATA:GRAVITY=O,-9.81,O 
DATA;WEIGHT(SCHU,S46}=1;0,0,0 
PRINT:FORCE(S06} 
PRINT:FORCE(S46} 
PLOT: FORCE(S46} 
RETURN 
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5.4 Krachten uitgeoefend door riek op massa 
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6 TUSSENRESULTATEN YAN HANDMATIG REKENWERK 

Op de vo1gende pagina's vindt u de tussenresu1taten van de handmatige 
berekening van massa's, massa-traagheidsmomenten en 11gging van 
zwaartepunten in de zes-stangen werper. In die berekeningen is voor de 
soorte1ijke Massa van staal 7840 kg/m3 genomen; voor de soortelijke 
Massa van k1ei 1500 kg/m3. De plaats van de diverse onderde1en vindt 
U, aan· de hand van de tU5sen haken geplaatste nummers, 1n figuur 5.1 
van het eindstudieverslag. 
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Kruk (46) 

2 

1, =0 m 

1zw t=43,70'.10-3 m 
P -3 

12 =86.10 m 
13 =147.10-3 m 
14 =147.10-3 m 

Extra bijdrage bout en 1ager
ring van koppe1stang (47): 

-3 1 zwpt=43,701.10 m 

mzwpt =4,260 kg 

8 -3 2 1zwpt=21,55.10 kgm 

BIJLAGEN THE 

-3 r. 1 =30. 10m 
~ -3 

r ,=50.10 m 
u -3 

h, =70.10 m 
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m1 =2,759 kg 

6 -3 2 11 =4, 90.10 kgm 
-3 e 1 =43,701.10 m 

-3 a2 =20.10 m 
-3 b2 =50.10 m 
-3 c2 =72.10 m 

6 -3 m2 =5 4,480.10 kg 

6 -6 2 12 =3 1,455.10 kgm 
-3 e2 =42,299.10 m 

r i3=0 m -3 
r 3=25.10 m 

u -3 
h3 =40.10 m 

6 -3 m3 = 15,752.10 kg 
-6 2 13 =192,423.10 kgm 
-3 e

3 
=103,299.10 m 

r· 4=0 m 
~ -3 

r u4=17.10 m 
-3 h4 =45.10 m 

-3 m
4 

=320,314.10 kg 

6 -6 2 14 =4 ,285.10 kgm 
-3 e4 =103,299.10 m 
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Aandrijt-as (39) r. =0 m 
. ~ -3 
r u =30.10 m 
h =2,710 m 
m =60,073 kg 

-3 I =27,033.10 

zwpt in R01 

-m 2- zwpt 
kgm =I zwpt 

--------------------------------------------------------

Riemschijf 

zwpt in 001 

mzwpt=30,351 kg 
8 -3 2 I zwpt=229,72.10 kgm 

BIJLAGEN 

r i1 =96.10-3 m 
r U1 =118.10-3 m 

h, =101.10-3 m 

m, =11,712 kg 
6 -3 2 I, =135,50 .10 kgm 

+--l>--

THE 

-3 r. 2=30. 10m 
~ -3 

r u2=96. 10m 
-3 h2 =91.10 m 

m2 =18,639 kg 
6 -3 I2 =94,27 .10 
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Schakelschijf (62) 

ri1=135.10-3 m 
rUl=165.10-3 m 
hl =19,5.10-3 m 
m1 =2,161 kg 
11 =49,115.10-3 kgm2 

zwpt in R01 

mzw t=9,200 kg 
P -3 2 1zwpt=128,171.10 kgm 

BIJLAGEN THE 

4 
-3 r'2=45.10 m 

~ -3 
r u2= 1 50. 10m 

-3 h2 =10.10 m 

paqina 58 

m2 =5,043 kg 
6 8 -3 2 12 = 1, 40.10 kgm 

-3 r. 4= 1 50. 10m 
~ -3 

ru4=165.10 m 
-3 h4 =10,5.10 m 

6 -3 m
4 

= 10,980.10 kg 
-3 2 14 =15,190.10 kgm 
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DKR 

2 krukken (46): 

1 aandrijf-as (39): 

pagina 59 

R12 

m4 =8,520
6
kg -3 . 2 

14 =43,11 .10_
3 

kgm 
14 =43,701.10 m 

8 -3 e
4 

=40,25 .10 m 

m1 =60,073 kg 
11 =27,033.10-3 kgm2 

11 =0 m 
-3 e 1 =3,443.10 m 

1 riemschijf op aandrijf-as: m2 =30,351 kg 
12 =229,782.10-3 kgm2 

12 =0 m 

1 schake1schijf (62): 

-3 1zwpt=3,443.10 m 
mzwpt=108,144 kg 

-3 2 Izwpt=443,091.10 kgm 

-3 eRa1 =3,443.10 m 
-3 2 I R01 =444,373.10 kgm 

BIJLAGEN THE 

-3 e2 =3,443.10 m 

m3 =9,200 kg 
-3 2 13 =128,171.10 kgm 

13 =0 m 
-3 e3 =3,443.10 m 
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Koppe1stang (47) 

1 

=0 m 
-3 

9 1 =353,929.10 m 

r i3=0 m 
-3 r u3=12.10 m 

6 -3 h3 = 0.10 m 
8 -3 m3 =212, 04.10 kg 

-6 2 13 =71,502.10 kgm 
-3 13 =140.10 m 

-3 9
3 

=213,929.10, m 

BIJLAGEN 

1 

r i2=0 m -3 
r 2=19.10 m 

u -3 
h2 =80.10 m 

-3 m2 =711,317.10 kg 

6 -6 2 12 =443,5 5.10 kgm 
-3 12 =73.10 m 

-3 e2 =280,929.10 m 

-3 r'4=12,5.10 m 
1. -3 

ru4=17,75.10 m 
-3 h4 =320.10 m 

m
4 

=1,252 kg 
-3 2 14 =10,829.10 kgm 

-3 14 =295.10 m 
-3 e 4 =58,929.10 m 
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Koppelstang (47) vervolg 

r'5=0 m 
~ -3 

r u5= 12,5. 10m 
-3 hS =240.10 m 

m5 =923,628.10-3 kg 
6 -3 2 IS =4,4 9.10 kgm 

-3 IS =492,5.10 m 
8 -3 e5 =13 ,517.10 m 

-3 r i7=17.10 m 
-3 ru7=33.10 m 

h -3 7 =20.10 m 
8 -3 
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m7 =394,0 1.10 kg 
-6 2 I7 =271,522.10 kgm 

-3 
-3 lzwpt=353,929.10 m. 

17 =700.10 m 
6 -3 e7 =34 ,071.10 m 

mzwpt=4,599 kg 
6 -3 2 Izwpt=254,33.10 kgm 

----------------------------------------------------

DKO 

R23 ., 

2 koppelstangen (47): m=9,198 kg 
I=508,726.10-3 kgm2 

-3 1=353,929.10 m 
e=O m 

1 -3 zwpt=353,929.10 m 
mzwpt=9,198 kg 

8 6 -3 2 I zwpt=50 ,72 .10 kgm 

-3 eR12 =353,929.10 m 
IR12 =1,661 kgm2 
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Kruk (49) 

1 

2 

Extra bijdrage bout en 1ager

ring van koppelstang (47): 

1zwpt=81,889.10-3 m 

mzwpt=3,675 kg 

6 -3 2 Izwpt=28,91.10 kgm 

BIJLAGEN THE 

-3 r.1=25.10 m 
1. -3 

r 1 =40.10 m 
u -3 

hl =70.10 m 
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m1 = 1 ,681 kg 

11 =1,870.10-3 kgm2 

11 =0 m 
-3 e 1 =81,889.10 m 

a 2 =20.10-3 m 

b2 =50.10-3 m 
-3 c 2 =135.10 m 

m2 =1 ,058 kg 
-3 2 12 =1,828.10 kgm 

12 =107,5.10-3 m 

e2 =25,611.10-3 m 

r i3=0 m -3 
r 3=25 .10 m 

u -3 
h3 =40.10 m 

6 -3 m3 = 15,752.10 kg 
-6 2 13 =192,423.10 kgm 

-3 13 =200.10 m 
-3 e

3 
=118,111.10 m 

r i4=0 m -3 
r 4= 17. 10m 

u -3 
h4 =45.10 m 

-3 m
4 

=320,314.10 kg 

6 8 -6 2 14 =4 ,2 5.10 kgm 
-3 14 =200.10 m 

-3 e
4 

=118,111.10 m 
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Scharnier-as (50) 

BIJLAGEN THE 

r. =0 m 
l -3 

r u =30.10 m 
h =2,710 m 
m =41,717 kg 

-3 I =13,037.10 

zwpt in R03 
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-m 2 - zwpt 
kgm =I zwpt 
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Slingerstang (52) 

1 R 

1zwpt=135,113.10~3 m 
mzwpt=3,674 kg 
I 6 -3 2 zwpt= 7,310.10 kgm 

BIJLAGEN THE 

-3 r.,=25.20 m 
~ -3 

r 1 =40.10 m 
u -3 

h1 =60.10 m 

pagina 64 

m, =1 ,441 kg 
I, =1,603.10-3 kgm2 

11 =0 m 
-3 e1 =135,113.10 m 

a2 =15.10-3 m 
b2 =50.10-3 m 
c2 =275.10-3 m 
m2 =1,617 kg 
I2 =10,527.10-3 kgm2 

12 =177,5.10-3 m 
e2 =42~387.10-3 m 

-3 r.3=12,5.10 m 
~ -3 

r u3=25.10 m 
-3 h3 =20.10 m 

-3 m3 =230,907.10 kg 
8 -6 2 I3 =90,19 .10 kgm 
-3 13 =340.10 m 

e
3 

=204,887.10-3 m 

Extra bijdrage he1ft 
1agerpen: 
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KR 

R34 

...------..... m3 
lY3 

lYZwpt 

2 krukken (49): 

1 scharnier-as (50): 

6 slingerstangen (52): 

BIJLAGEN 

6 -3 lxzwpt= ,933.10 m 
6 -3 1 t=4 ,739.10 m yzwp 

mzw t =71,111 kg 
p -3 2 I t =767,769.10 kgm zwp 

-3 
9 R03 =47,250.10 m 

6 -3 2 I R03 =92 ,529.10 kgm 

R23 

THE 

m2 =7,350 kg 
-3 2 I2 =57,922.10 kgm 

6 -3 1 2= 7,080.10 m 
x -3 

ly2=46,970.10 m 

6 -3 e2 = 0,147.10 m 

m, = 4 1 , 7' 7 kg 
I, =13,037.10-3 kgm2 

lxl=O m 
1 1=0 m 

y -3 9, =47,250.10 m 
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Koppe1stang t.b.v. bevestiging riek 

• I 
I , I 

~! -+-
: 1 
I m2 1Y3 
I 
I 
I 1m • zwpt 
I 

r,lY2 I 'C~ 
I 
I 

.J 

( ~~ 
.Lyzwpt \ r-L./ 

P-xzwpt 

lX3 

r. 1 =0 m 
~ -3 

rU1=12,5.10 m 
-3 h1 =130.10 m 

-3 m1 =500,299.10 kg 
86 -6 2 I, =39,0 .10 kgm 

1x1 =0 m 

1y1 =0 m 
8 -3 e, ~4 ,391.10 m 

8 -3 a3 = 0.10 m 
-3 b3 =10.10 m 
-3 c3 =100.10 m 

m3 =627,200.10-3 kg 
8 -6 2 I3 =527, 39.10 kgm 
-3 1x3=25.10 m. 

1Y3=80.10-3 m 
-3 e3 =37,790.10 m 

~3L. 

It45 

m3 
- - -

m2 

r-- --- m1 - -
..... ---
~ 

a2 =30.10-3 m 
b 2 = 60. , 0 - 3 m 

c2 =160.10-3 m 
m2 =2,258 kg 
I2 =5,494.10-3 kgm2 

1x2=0 m 
-3 1y2=50.10 m 

e2 =4,981.10-3 m 

6 -3 
1xzwpt=4, 32.10 _3m 

1yzwpt=48,169.10 m 
mzwpt =3,385 kg 

8 8 -3 2 I zwpt = ,1 4.10 kgm 
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-

m2 

--- r-

-
---~ 
"'-
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. 

Riek (25, 26 en 27) 

8 -3 1xzwpt=105, 94.10 m 
-3 1yzwpt=49,323.10 m 

mzwpt =37,359 kg 
-3 2 1zwpt =252,942.10 kgm 

a 1 =1,950 m 

b 1 = 1 O. 1 0 -3 m 

c, =100.10-3 m 
m1 =15,288 kg 
I, =12,867.10-3 kgm2 

1Xl=35.10-3 m 
-3 1y1 =70.10 m 

e1 =73,848.10-3 m 

K1ei-k1adden (17 stuks) 

m=mzw t 
iO\P 
'<~ 

-1 yzwpt- y 
I 

- -
1x=1xzwpt 

R45 

BIJLAGEN THE 

8 -3 a2 =40 .10 m 
-3 b 2 =230.10 m 

-3 . 
c2 =30.10 m 
m2 =22,071 kg 

8 -3 2 12 =9 ,952.10 kgm 
-3 1x2=155.10 m 

-3 1y2=35.10 m 
-3 e2 =51,152.10 m 

a =1,445 m 
b =190.10-3 m 
c =105.10-3 m 
m =43,242 kg 
I =169,813.10-3 

1 =155.10-3 m 
x -3 1y =102,5.10 m 

e =0 m 

2=mzwpt 
kgm =Izwpt 

=1xzwpt 
=1yzwpt 
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KO zonder k1ei 

C A 

P'IDzwpt 

IX1 

':xzwpt 

1x2 

3 koppelstangen t.b.v. 
bevestiging riek: 

1 riek (25, 26 en 27): 

. 8 5 -3 lxzwpt= 4,2 2.10 m 
6 -3 lyzwpt=49,07.10 m 

m, 

mzwpt =47,514 kg _
3 

2 
I zwpt =359,233.10 kgm 

-3 eR45 =97,503.10 m 
8 -3 2 IR45 = 10,942.10 kgm 

BIJLAGEN 

, ~ R34 

1Y1 

Il. 
1'I~45 

" 

. , 

THE 
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I 
Z*l t 

m, =10,155 kg 
-3 2 11 =24,402.10 kgm 

6 -3 I ,=4r 32.10 m 
x -3 

1 1=48~169.10 m 
Y -3 e, =79,628.10 m 

m2 =37,359 kg 
12 =252,942.10-3 kgm2 

8 -3 I 2=105, 94.10 m 
x -3 

I 2=49,323.10 m 
Y -3 e2 =21,643.10 m 
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KO met klei 

m3 
mzwpt 

iO.. 
'<I>' 

m2 

lX2 
~ 

lxzwpt 

lX3 

3 koppelstangen t.b.v. 
bevestiging riek: 

1 riek (25, 26 en 27): 

. 17 klei-kladden: 

- 7 6 -3 lxzwpt-11 ,9 1.10 m 
-3 lyzwpt=74,531.10 m 

mzwpt =90,756 kg 
6 6 -3 2 1zwpt =70 ,9 9.10 kgm 

lx, 
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• ~R34 lY3 

.Lyzwpt 

m
1 .ly2 

lYl 

II'~ t ~ 

I""" R45 

, 

.... 

.... , 

m 1 = 1 0, 1 55 kg 
I, =24,402.10-3 kgm2 

6 -3 1 ,=4, 32.10 m 
x -3 

ly,=48,169.10 m 
e 1 =116,355.10-3 m 

m2 =37,359 kg 
-3 2 12 =252,942.10 kgm 

8 -3 lx2=105, 94.10 m 
-3 l2=49,323.10 m 

y -3 
e2 =27,947.10 m 

m3 =43,242 kg 
6 -3 2 13 =1 9,813.10 kgm 

-3 lx3=155.10 m 
-3 l3=102,5.10 m 

y -3 e3 =46,413.10 m 
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Slingerstang (54) met contragewicht (60) 

BIJLAGEN THE 

16 is bepaa1d m.b.v 
Dubbe1's "Taschenbuch 
fur den Maschinenbau" 

dee1 I 

ril=12,5.10-3 m 
rU1=25.10-3 m 
h, =69.10-3 m 
m1 =769,629.10-3 kg 

8 -6 2 I, =311,1 3.10 kgm 
I, =200.10-3 m 

6 -3 e, =230, 35.10 m 

a2 =25.10-3 m 
b2 =145.10-3 m 
c 2 = 60. 1 0 - 3 m 
m2 =1,705 kg 
I2 =3,499.10-3 kgm2 

12 =102,5.10-3 m 
e2 =133,135.10-3 m 
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Slingerstang (54) met contragewicht (60) vervo1g 

r i 6 = 40. 1 0 - 3 m 
ru6=130.10-3 m 
h6 =75.10-3 m 
m6 =7,066 kg 
16 =15,879.10-3 kgm2 

. -3 
16 =83,68.10 m 
e6 =53,045.10-3 m 

1zwpt=3b,635.10-3 m 
mzwpt=13,655 kg 
1zw~t=133,654.10-3 kgm2 

SL 

3 slingerstangen (54) met 
contragewichten (60) : 

eR05=30,635.10-3 m 

I 8 -3 2 R05=439,40 .10 kgm 

BIJLAGEN 

m=40,965 kg =m t 
-3 2 zwp 

1=400,962.10 kgm =1 t 
-3 zwp 

1=30,635.10 m =1 t zwp 
e=O m 
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Riemschijf Op uitgaande as van vertragingskast 

8 -3 r i1 =7 ,5.10 m 
-3 r U 1 = 1 00. 10m 
-3 h, =101.10 m 

m, =9,547 kg 
-3 Il = 77, 1 50. 10 

zwpt op het hart van de as 

mzwpt=17,191 kg 
8 -3 2 I zwpt=101, 74.10 kgm 
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7 IMP-MODEL YAN WERPER MET MASSA'S EN TRAAGHEIDSMOMENTEN 

Deze bijlage bevat de listings waarmee de zes-stangen werper, 
voorzien van massa's en massa-traagheidsmomenten, kan worden 
gesimuleerd in IMP. 

7.1 Massaloze zes-stangen werper 

$ EEN ZESSTANGEN-MECHANISME (WERPER), ONTWORPEN EN GECONSTRUEERD 
$ BIJ MACHINEFABRIEK DE BOER B.V. TE NIJMEGEN. 
$ 
$ DEZE WERPER KAN VOORZIEN WORDEN VAN MASSA'S EN 
$ MASSA-TRAAGHEIDSMOMENTEN. 
$ 
$ DKR = DRIJVENDE KRUK (1) 
$ KR = KRUK (3) 
$ SL = SLINGERSTANG (5) 
$ 

DKO = DRIJVENDE KOPPELSTANG (2) 
KO = KOPPELSTANG (4) 
GS = GESTEL (0) 

$ DRAAIPUNTEN: R01,R03,R05,R12,R23,R34,R45 
$ 
$ 
$ INITIALISEREN VAN NAUWKEURIGHEDEN EN DIMENSIES: 
$ 
ZERO(DATA}=0.0005 
ZERO(POSI)=0.OO05 
ZERO(GRAV)=1 
$ 
$ 
$ DEFINITIE VAN TOPOLOGIE: 
$ 
SYSTEM=WERPER, NOG ZONDER MASSA'S EN MASSA-TRAAGHEIDSMOMENTEN 
$ 
GROUND=GS 
REVO(GS,KR)=R03 
REVO{KR,KO)=R34 
REVO(KO,SL)=R45 
REVO(GS,SL)=ROS 
REVO(DKO,KR}=R23 
REVO(DKR,DKO)=R12 
REVO(GS,DKR)=R01 
$ 
$ 
$ TOPOLOGIE VAN PUNTEN: 
$ 
POINT(DKR)=P11,P12 
POINT(DKO)=P21,P22 
POINT(KR}=P31,P32,P33 
POINT(KO)=P41,P42,P44,P45,P46,P43 
POINT{SL)=P51,P52 
POINT(GS)=P07,P08,P09,P07 
POINT(GS}=P04,POS,P06,P04 
POINT(GS}=P01,P02,P03/P01 
POINT(GS)=P010 

BIJLAGEN THE A.A. Spaninks 



IMP-MODEL YAN WERPER MET MASSA'S EN"IRAAGHEIDSMOMENTEH 

$ 
$ 
$ VASTLEGGEN VAN PUNT EN IN DE RUIMTE: 
$ 
DATA:POINT{P11,ABSO)=O.0665,O.6585,O 
DATA:POINT(P12,ABSO)=O.0406,O.8033,O 
DATA:POINT(P010,ABSO)=O.0406,O.8033,O 
DATA:POINT(P21,ABSO)=O.0406,O.8033,O 
DATA:POINT{P22,ABSO)=O.1638,O.1147,O 
DATA:POINT{P31,ABSO)=O.1638,O.1141,O 
DATA:POINT{P32,ABSO)=O,O,O 
DATA:POINT(P33,ABSO)=O,O.340,O 
DATA:POINT(P41,ABSO)=O,O.340 1 0 
DATA:POINT(P42,ABSO)=O,O.240,O 
DATA:POINT(P43,ABSO)=O,O.285,O 
DATA:POINT(P44,ABSO)=O,O.260,O 
DATA:POINT(P45,ABSO)=-O.260,O.260,O 
DATA:POINT(P46,ABSO)=-O.260,O.285,O 
DATA:POINT(P51,ABSO)=O,O.240,O 
DATA:POINT(P52,ABSO)=O.1415/0.0985,O 
DATA:POINT(P07,ABSO)=O,O,O 
DATA:POINT(P04,ABSO)=O.1415,O.0985,O 
DATA:POINT(P01,ABSO}=O.0665/0.6585,O 
DATA:POINT(P08,ABSO)=-O.020/-0.020,O 
DATA:POINT(P09,ABSO)=O.020,-O.020,O 
DATA:POINT(P05,ABSO)=O.1215,O.0785,O 
DATA:POINT(P06,ABSO)=O.1615,O.0785,O 
DATA:POINT(P02,ABSO)=O.0465,O.6385,O 
DATA:POINT(P03,ABSO)=O.0865,O.6385,O 
$ 
$ 
$ VASTLEGGEN VAN GEOMETRIE VAN DE DRAAIPUNTEN: 
$ 
DATA:REVO(R01)=P01jO.0665,O.6585,O.500jP010jP12 
DATA:REVO(R12}=P12jO.0406,O.8033,O.500jP11;P22 
DATA:REVO(R23)=P22jO.1638,O.1147,O.500jP21jP32 
DATA:REVO(R03)=P07jO,O,O.500jO.500,O,OjP33 
DATA:REVO(R34)=P33jO/O.340,O.500jP32jP42 
DATA:REVO(R45)=P42jO,O.240,O.500;P41jP52 
DATA:REVO(R05)=P04jO.1415,O.0985,O.500jO.500,O.0985,OjP51 
$ 
$ 
$ INSTELLINGEN TEN BEHOEVE VAN GRAFICS: 
$ 
DEVICE=T1 
DATA:VIEW=FRONT 
SLIDE(X}=-O.100 
SLIDE(Y)=O.070 
RETURN 
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7.2 Massa's en massa-traagheidsmomenten met klei 

$MASSA'S, MASSA-TRAAGHEIDSMOMENTEN EN ZWAARTEPUNTEN, MET KLEI 
$ 
SYSTEM=MASSA'S EN MASSA-TRAAGHEIDSMOMENTEN, G = 0 M/S2, MET KLEI 
$ 
$ DKR: 
$ 
DATA:WEIGHT(DKR,R01)=108.144;O.003443,O,O 
DATA:INERTIA(DKR,R01)=O,O,O.444373,O/O,O 
POINT(DKR)=Z11,Z12,Z13,Z14,Z11 
OATA:POINT(Z11,R01)=-O.006557,O,O 
DATA:POINT(Z12,R01)=O.003443,O.01,O 
OATA:POINT(Z13,R01)=O.013443,O,O 
DATA:POINT(Z14,R01)=O.003443,-O.01,O 
$ 
$ 
$ OKO: 
$ 
OATA:WEIGHT(OKO,R12)=9.198;O.353929,O/O 
OATA:INERTIA(DKO,R12)=O,O,1.661,O,O,O 
POINT(DKO)=Z21/Z22,Z23,Z24,Z21 
OATA:POINT(Z21,R12)=O.343929,O,O 
DATA:POINT(Z22,R12)=O.353929,O.01,O 
OATA:POINT(Z23,R12)=O.363929,O,O 
DATA;POINT(Z24,R12)=O.353929,-O.01,O 
$ 
$ 
$ KR: 
$ 
DATA:WEIGHT(KR,R03)=71.111;O.046739,-O.006933,O 
DATA:INERTIA(KR,R03)=O,O,O.926529,O,O,O 
POINT(KR)=Z31,Z32,Z33,Z34,Z31 
OATA:POINT(Z31,R03)=O.056739,-O.006933,O 
DATA:POINT(Z32,R03)=O.046739,-O.016933,O 
DATA:POINT(Z33,R03)=O.036739,-O.006933,O 
DATA:POINT(Z34,R03)=O.046739,O.003067,O 
$ 
$ 
$ KO (MET KLEI): 
$ 
DATA;WEIGHT(KO,R45)=90.756;O.074531,O.117961,O 
OATA:INERTIA(KO,R45)=O,O,2.474,O,O,O 
POINT(KO)=Z41,Z42,Z43,Z44,Z41 
OATA:POINT(Z41,R45)=O.074531,O.127961,O 
DATA:POINT(Z42,R45)=O.064531,O.117961,O 
DATA:POINT(Z43,R45)=O.074531,O.107961,O 
DATA:POINT(Z44,R45)=O.084531,O.117961,O 
$ 
$ 
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$ SL: 
$ 
DATA:WEIGHT(SL,R05)=40.965;-O.030635,O,O 
DATA:INERTIA(SL/R05)=O,O,O.439408,O,O,O 
POINT(SL)=Z51/Z52,Z53,ZS4,Z51 
DATA:POINT(ZS1,ROS)=-O.030635,O.01,O 
DATA:POINT(Z52,R05)=-O.040635,O,O 
DATA:POINT{Z53,R05)=-O.030635,-O.01,O 
DATA:POINT(Z54,R05)=-O.020635,O,O 
$ 
RETURN 
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7.3 Massa's en massa-traagheidsmomenten zonder klei 

$MASSA'S, MASSA-TRAAGHEIDSMOMENTEN EN ZWAARTEPUNTEN, ZONDER KLEI 
$ 
SYSTEM=MASSA'S EN MASSA-TRAAGHEIDSMOMENTEN, G = ° M/S2, ZONDER KLEI 
$ 
$ DKR: 
$ 
DATA:WEIGHT(DKR/R01)=108.144;O.003443/0,O 
DATA:INERTIA(DKR,R01)=O,O,O.444373/0,O,O 
POINT(DKR}=Z11,Z12,Z13,Z14,Z11 
DATA:POINT(Z11/R01)=-O.006557,O/O 
DATA:POINT(Z12,R01)=O.003443,O.01,O 
DATA:POINT(Z13,R01}=O.013443,O,O 
DATA:POINT(Z14,R01}=O.003443/-0.01,O 
$ 
$ 
$ DKO: 
$ 
DATA:WEIGHT(DKO,R12)=9.198;O.353929,O,O 
DATA:INERTIA(DKO,R12)=O,O,1.661,O,O,O 
POINT(DKO)=Z21,Z22,Z23,Z24,Z21 
DATA:POINT(Z21,R12)=O.343929,O,O 
DATA:POINT(Z22,R12)=O.353929,O.01,O 
DATA:POINT(Z23,R12)=O.363929,O,O 
DATA:POINT(Z24,R12)=O.353929,-O.01,O 
$ 
$ 
$ KR: 
$ 
DATA:WEIGHT(KR,R03}=71.111;O.046739,-O.006933,O 
DATA:INERTIA(KR,R03)=O/O,O.926529,O,O,O 
POINT(KR)=Z31,Z32,Z33,Z34,Z31 
DATA:POINT(Z31,R03)=O.056739,-O.006933,O 
DATA:POINT(Z32,R03)=O.046739,-O.016933,O 
DATA:POINT(Z33,R03)=O.036739,-O.006933,O 
DATA:POINT(Z34,R03}=O.046739,O.003067,O 
$ 
$ 
$ KO (ZONDER KLEI): 
$ 
DATA:WEIGHT(KO,R45)=47.514;O~049076,O.084252,0 
DATA:INERTIA(KO,R45)=O,O,O.810942,O,O,O 
POINT(KO)=Z41,Z42,Z43,Z44,Z41 
DATA:POINT(Z41,R45)=O.049076,O.094252,O 
DATA:POINT(Z42,R45)=O.059076/0.084252,O 
DATA:POINT{Z43,R45)=O.049076,O.074252,O 
DATA:POINT(Z44,R45)=O.039076,O.084252,O 
$ 
$ 
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$ SL: 
$ 
DATA:WEIGHT(SL,R05)=40.965j-O.030635,O,O 
DATA:INERTIA(SL,R05)=O,O,O.439408,O,O,O 
POINT(SL)=Z51,Z52,Z53,ZS4,Z51 
DATA:POINT(Z51,R05)=-O.030635,O.01,O 
DATA:POINT(Z52,ROS)=-O.04063S,O,O 
DATA:POINT(ZS3,ROS)=-O.030635,-O.01,O 
DATA:POINT(Z54,R05)=-O.020635,O,O 
$ 
RETURN 
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8 HOEKSTAND VAN OKR (R01) ALS FUNCTIE VAN POSITIE 

POSITIE ROl (graden) 

1.0000 0.000 
2.0000 10.000 
3.0000 20.000 
4.0000 30.000 
5.0000 40.000 

6.0000 50.000 
7.0000 60.000 
8.0000 70.000 
9.0000 80.000 

10.0000 90.000 

11.0000 100.000 
12.0000 110.000 
13.0000 120.000 
14.0000 130.000 
15.0000 140.000 

16.0000 150.000 
17.0000 160.000 
18.0000 170.000 
19.0000 180.000 
20.0000 190.000 

21.0000 200.000 
22.0000 210.000 
23.0000 220.000 
24.0000 230.000 
25.0000 240.000 

26.0000 250.000 
27.0000 260.000 
28.0000 270.000 
29.0000 280.000 
30.0000 290.000 

31.0000 300.000 
32:0000 310.000 
33.0000 320.000 
34.0000 330.000 
35.0000 340.000 

36.0000 350.000 
37.0000 360.000 
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9 MASSA-TRAAGHEIDSMOMENT ALS FVNCTIE YAN ROl 

Onderstaande grafieken en tabellen geven het massa-traagheidsmoment 
als functie van de positie van DRR, aan de uitgaande as van de 
vertragingskast. In de grafieken zijn langs de horizontale as de 
posities aangegeven; de verticale as geeft het massa~traagheidsmoment 
uitgedrukt in kg.m2. 

u··-------~----------------r-----
I I I I 
t I I I 
I I I I 
I l I I 
I I r I 
I I I I 
I I I 

~~- - - - - - - - - - - -~- - - - - - - - 4- - - - --
I I 
I 1 

- I I 
I I 
r I 
I I 
I 18 . ., ____ _ 

I 
I 
I 
I 
I 
f 
I - I I I " . .BL __ .... ____________ ...... ____ ... 1 _________ ........ __ ...... __ 

8.88 18.88 28.88 38.88 

VAL. gp VAL. lAS VS. POS. 
MASSA'S EN MASSA-TRAASHEIOSMOMENTEN. S • 8 M/S2. HET KLEI 
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*********************************************************************** 
* 
* 

MASSA'S EN MASSA-TRAAGHEIDSMOMENTEN, G = 0 M/52, MET KLEI 
KINEMATIC MODE 

* 
* 

*********************************************************************** 

POSITIE MASSA-TRAAGHEIDSMOMENT 
(R01) (kg.m2) 

1.0000 0.465 
2.0000 0.711 
3.0000 1.367 
4.0000 2.350 
5.0000 3.683 

6.0000 5.480 
7.0000 7.928 
8.0000 11.268 
9.0000 15.657 

10.0000 20.719 

11.0000 24.698 
12.0000 24.811 
13.0000 20.886 
14 .0000 15.913 
15.0000 11. 239 

16.0000 6.441 
17 .0000 2.109 
18.0000 0.465 
19.0000 1.467 
20.0000 3.085 

21.0000 4.655 
22.0000 6.238 
23.0000 8.066 
24.0000 10.405 
25.0000 13.323 

26.0000 16.199 
27.0000 17.141 
28.0000 17.207 
29.0000 15.050 
30.0000 12.212 

31.0000 9.354 
32.0000 6.181 
33.0000 4.600 
34.0000 2.850 
35.0000 1.553 

36.0000 0.741 
31.0000 0.465 
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2B.U_ - - - - - - i - - - - - - - - - - - - - - - - r - - - --
I I I I 

I I I 
I I I 
I I J 
I I I 
I I I 
I I I 

I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 

tB .. 4&- - - - - - _1 _ _ _ ____ ! ___ - -_ - _1. - - - --
I I 
I I 
r I I 
I I I 
I I [ 
I I 
I 1 
I I 
I I 
I I 
I I I I 

I I 1.8L _ .... _________ ... _ ~ ___ __ ... 1 .. __ -. ______ ~ ......... ~ .- ___ 
B.BB 'B.18 28.IB 31 .• 

VAL. OF VAL. lAS VS. POS. 
MASSA'S EN MASSA-TRAAGHEIDSMOMENTEN. G - B M/S2. ZONDER KLEI 
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*********************************************************************** 
* 
* 

MASSA'S EN MASSA-TRAAGHEIDSMOMENTEN, G = 0 M/S2, ZONDER KLEI 
KINEMATIC MODE 

* 
* 

*********************************************************************** 

POSITIE MASSA-TRAAGHEIDSMOMENT 
(R01 ) (kg.m2) 

1.0000 0.465 
2.0000 0.551 
3.0000 0.787 
4.0000 1.152 
5.0000 1.665 

6.0000 2.379 
7.0000 3.383 
8.0000 4.802 
9.0000 6.758 

10.0000 9.178 

11.0000 11. 389 
12.0000 12.083 
13.0000 10.874 
14.0000 8.902 
15.0000 6.797 

16.0000 4.303 
17.0000 1.625 
18.0000 0.465 
19.0000 1.185 
20.0000 2.213 

21.0000 3.066 
22.0000 3.840 
23.0000 4.677 
24.0000 5.696 
25.0000 6.887 

26.0000 7.932 
27.0000 8.289 
28.0000 7.734 
29.0000 6.569 
30.0000 5.227 

31.0000 3.970 
32.0000 2.894 
33.0000 2.019 
34.0000 1.343 
35.0000 0.859 

36.0000 0.565 
37.0000 0.465 
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10 KOPPEL IN ROl ALS FUNCTIE YAN ROl 

Onderstaand vindt u het koppel in ROl als functie van de stand van 
DKR weergegeven in de vorm van grafieken en tabellen. Langs de 
horizontale as in de grafieken is de positie van DKR aangegeven; langs 
de verticale as is het koppel in ROl uitgezet in Nm. De 
corresponderende tabellen geven de krachten in ROl in N en de koppels 
in Nm, als functie van de positie van DKR. 

400..ea - - - - - -,. - - - - - - - - - - - - - - - - T - - - --
I J J I 
I I I I 

3ee~a. ..... ~ _ .... -- -- .... _______ _ ..... 1_ - ... .- - - ..... ~ ---
I J I I 
f I I I 

2ee;ea_- - ___ .J - - - - __ --I 
I I 
I I tee~a. ______ ~ ______ _ 

I I 
I 

0.0d. 1------
0.08 I .,0 

I I I I 
-1 0'l-as - - - - - - ~ - - - - - - -1- - - - - - - - r -

I t 
I t I 

-201if.. as .... -- -- ... -- _ .... -- ......... -- __ 1_ - ... - ....... - --- L. -- ..: ....... -
I I I 

-se4-as------l ---:--------.L-----
I I I " 

A 1 I . ~0~U ______ ~- ______________ ~_----

I I I 1 
I I I I -598..as __ .... _ .... __ ............ ____ ~ ............ 1_ .... _______ .................... .... 

VAL. OF VAL. lAS VS. POS. 
VELOCR0t)-t RAO/SEC. e-9.81 M/S2. MET KLEI 
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*********************************************************************** 
* 
* 

VELO(R01)=1 RAD/SEC, G=9.81 M/S2, MET KLEI 
KINEMATIC MODE 

* 
* 

***************************~******************************************* 

LISTING OF FORC OF JNT. R01 

POSITION FORCES 
OR TIME X Y 

1.0000 -917.848 -194.797 
2.0000 -851.770 -120.639 
3.0000 -706.204 -90.462 
4.0000 -536.839 -113.734 
5.0000 -369.266 -191.333 

6.0000 -208.741 -331.875 
7.0000 -56.288 -559.374 
8.0000 77.466 -917.709 
9.0000 153.582 -1467.559 

10.0000 78.998 -2250.395 

11.0000 -292.942 -3169.906 
12.0000 -1033.797 -3858.438 
13.0000 -1967.905 -3961.735 
14.0000 -2906.544 -3614.303 
15.0000 -3856.644 -3043.385 

16.0000 -4737.485 -2217.454 
17.0000 -5154.977 -1102.491 
18.0000 -4863.466 7.677 
19.0000 -4338.888 862.912 
20.0000 -3815.936 1523.862 

21.0000 -3284.989 2049.618 
22.0000 -2758.303 2482.508 
23.0000 -2237.187 2856.554 
24.0000 -1105.508 3181.566 
25.0000 -1130.747 3405.106 

26.0000 -513.757 3388.881 
27.0000 55.000 3017.486 
28.0000 444.111 2362.975 
29.0000 600.385 1626.957 
30.0000 560.171 967.581 

31.0000 390.123 448.314 
32.0000 143.775 15.587 
33.0000 -137.072 -164.379 
34.0000 -419.636 -289.956 
35.0000 -672.229 -320.296 

36.0000 -854.277 -277.306 
37.0000 -917.850 -194.796 

BIJLAGEN 

z X 

THE 

MOMENTS 
Y z 

-1.821 
34.731 
63.219 
81.520 
88.843 

83.353 
61.056 
15. 159 

-63.473 
-181.007 

-323.204 
-435.772 
-466.258 
-433.981 
-371.800 

-274.411 
-136.080 

0.754 
100.098 
171.680 

224.968 
266.923 
303.205 
335.830 
351.545 

348.347 
291.464 
197.567 
96.239 
10.532 

-50.560 
-86.551 

-100.051 
-94.425 
-73.210 

-40.416 
-1.821 
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*********************************************************************** 
* 
* 

VELO(R01)=2 RAD/SEC, G=9.81 M/S2, MET KLEI 
KINEMATIC MODE 

* 
* 

*****************************************************************~***** 

LISTING OF FORC OF JNT. R01 

POSITION 
OR TIME x 

1.0000 -1235.417 
2.0000 -1134.649 
3.0000 -949.104 
4.0000 -754.462 
5.0000 -576.916 

FORCES 
Y 

-195.015 
-82.206 
-23.346 
-20.494 
-66.101 

6.0000 
7.0000 
8.0000 
9.0000 

-416.291 ~162.235 
-266.810 -327.265 
-128.152 -603.727 

-20.341 -1071.116 
10.0000 -18.252 -1846.633 

11.0000 -303.078 -2970.506 
12.0000 -1066.219 -4044.251 
13.0000 -2131.338 -4363.229 
14.0000 -3185.248 -4005.207 
15.0000 -4300.341 -3423.025 

16.0000 -5534.773 
17.0000 -6374.813 
18.0000 -5975.004 
19.0000 -4947.856 
20.0000 -4135.583 

21.0000 -3483.401 
22.0000 -2907.089 
23.0000 -2367.188 
24.0000 -1820.720 
25.0000 -1213.604 

26.0000 -544.605 
27.0000 53.182 
28.0000 417.125 
29.0000 516.890 
30.0000 421.396 

31.0000 206.376 
32.0000 -74.884 
33.0000 -385.091 
34.0000 -694.212 
35.0000 -972.577 

36.0000 -1175.283 
37.0000 -1235.424 

BIJLAGEN 

-2612.532 
-1314.242 

10.816 
988.630 

1654.827 

2175.391 
2617.618 
3022.718 
3397.718 
3655.542 

3586.829 
3059.818 
2240.770 
1411.958 
729.748 

225.083 
-118.595 
-324.630 
-414.188 
-406.667 

-322.145 
-195.012 

z x 

THE 

MOMENTS 
Y z 

-1.853 
40.384 
73.091 
95.235 

107.264 

108.307 
95.199 
61.345 
-5.157 

-121.615 

-293.873 
-463.105 
-525.317 
-491. 483 
-427.644 

-332.526 
-176.054 

1.216 
118.591 
190.944 

243.470 
286.797 
327.648 
367.626 
394.38.4 

377.464 
297.691 
179.591 
64.613 

-24.452 

-83.397 
-115.120 
-123.629 
-112.699 
-85.916 

-47.012 
-1.853 
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*********************************************************************** 
* 
* 

VELO(R01)=3 RAD/SEC, G=9.81 M/S2, MET KLEI 
KINEMATIC MODE 

* 
* 

********************************************************~************** 

LISTING OF FORC OF JNT. R01 

POSITION 
OR TIME x 

1 .0000 -1764.702 
2.0000 -1606.102 
3.0000 -1353.936 
4.0000 -1117.163 
5.0000 -923.002 

FORCES 
Y 

-195.376 
-18.154 

88.513 
134.904 
142.623 

6.0000 -762.217 120.506 
7.0000 -617.678 59.581 
8.0000 -470.840 -80.437 
9.0000 -310.212 -410.380 

10.0000 -180.337 -1173.687 

11.0000 -319.973 -2638.156 
12.0000 -1120.252 -4353.933 
13.0000 -2403.724 -5032.394 
14.0000 -3649.759 -4656.718 
15.0000 -5039.826 -4055.757 

16.0000 -6863.582 -3270.994 
17.0000 -8407.826 -1827.156 
18.0000 -7827.606 16.064 
19.0000 -5962.789 1198.156 
20.0000 -4668.333 1873.095 

21.0000 -3814.091 
22.0000 -3155.067 
23.0000 -2582.850 
24.0000 -2012.739 
25.0000 -1351.698 

26.0000 
27.0000 
28.0000 
29.0000 
30.0000 

-596.020 
50.152 

372.150 
377.729 
189.104 

2385.033 
2842.803 
3299.648 
3757.967 
4072.938 

3916.740 
3130.364 
2037.099 
1053.620 
333.361 

31.0000 -99.867 -146.966 
32.0000 -439.316 -442.232 
33.0000 -798.453 -591.712 
34.0000 -1151.840 -621.241 
35.0000 -1473.158 -550.620 

36.0000 -1710.289 -396.877 
37.0000 -1764.712 -195.374 

BIJLAGEN 

z x 

THE 

MOMENTS 
Y z 

-1.906 
49.806 
89.545 

118.093 
137.967 

149.897 
152.103 
138.319 
92 .035 

-22.626 

-244.985 
-508.658 
-623.749 
-587.319 
-520.718 

-429.384 
-242.677 

1.988 
149.412 
223.051 

274.307 
319.921 
368.384 
420.618 
455.782 

425.993 
308.068 
149.632 
11.902 

-82.760 

-138.125 
-162.727 
-162.917 
-143.156 
-107.091 

-58.005 
-1.906 
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*********************************************************************** 
* 
* 

VELO(R01)=4 RAD/SEC, G=9.81 M/S2, MET KLEI 
KINEMATIC MODE 

* 
* 

*********************************************************************** 

LISTING OF FORC OF JNT. R01 

POSITION 
OR TIME x 

1.0000 -2505.704 
2.0000 -2266.135 
3.0000 -1920.699 
4.0000 -1624.945 
5.0000 -1407.524 

6.0000 -1246.515 
7.0000 -1108.895 
8.0000 -950.602 
9.0000 -716.031 

10.0000 -407.258 

11.0000 -343.625 
12.0000 -1195.898 
13.0000 -2785.063 
14.0000 -4300.066 
15.0000 -6075.106 

16.0000 -8723.908 
17.0000-11254.029 
18.0000-10421.240 
19.0000 -7383.694 
20.0000 -5414.182 

21.0000 -4211.054 
22.0000 -3502.236 
23.0000 -2884.780 
24.0000 -2281.568 
25.0000 -1545.028 

26.0000 
27.0000 
28.0000 
29.0000 
30.0000 

-668.000 
45.911 

309.183 
182.903 

-136.104 

FORCES 
Y 

-195.882 
71.519 

245.115 
352.461 
434.836 

516.345 
601.166 
652.168 
514.650 

-231.558 

-2172.873 
-4787.483 
-5969.220 
-5568.823 
-4941.582 

-4192.838 
-2461.233 

23.411 
1491.492 
2178.669 

2618.521 
3158.062 
3681.359 
4262.320 
4657.286 

4378.609 
3229.127 
1751.959 
551.946 

-221.580 

31.0000 -528.608 -661.836 
32.0000 -949.520 -895.325 
33.0000 -1317.160 -965.628 
34.0000 -1792.519 -911.116 
35.0000 -2173.913 -152.155 

36.0000 -2459.296 -501.502 
37.0000 -2505.716 -195.880 

BIJLAGEN 

z x 

THE 

MOMENTS 
Y z 

-1.981 
62.997 

112.581 
150.095 
180.950 

208.124 
231.169 
246.084 
228.105 
115.959 

-116.542 
-512.432 
-161.554 
-721.488 
-651.022 

-564.986 
-335.949 

3.068 
192.561 
268.000 

317.479 
366.295 
425.415 
4-94.807 
541.738 

49).933 
322.596 
107.688 
-61.893 

-164.391 

-214.743 
-229.376 
-217.919 
-185.796 
-136.736 

-73.396 
-1.981 
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*******************************************'1*********'1**********'1*'1'1'1'1'1 
* 
* 

VELO(R01}=5 RAD/SEC, G=9.81 M/S2, MET KLEI 
KINEMATIC MODE 

* 
* 

******'1'1***'1'1'1'1'1**********'1**'1'1'1****'1***********************'1********** 

LISTING OF FORC OF JNT. ROl 

POSITION 
OR TIME x 

1.0000 -3458.416 
2.0000 -3114.748 
3.0000 -2649.392 
4.0000 -2277.805 
5.0000 -2030.477 

6.0000 -1869.180 
7.0000 -1740.456 
8.0000 -1567.438 
9.0000 -1237.798 

10.0000 -699.011 

FORCES 
Y 

-196.533 
186.812 
446.459 
632.176 
810.537 

1025.278 
1297.487 
1594.087 
1703.971 
979.741 

11.0000 -374.035 -1574.646 
12.0000 -1293.157 -5344.910 
13.0000 -3275.358 -7173.713 
14.0000 -5136.184 -6741.540 
15.0000 -7406.180 -6080.501 

16.0000-11115.768 -5378.070 
17.0000-14913.445 -3276.477 
18.0000-13755.930 32.857 
19.0000 -9210.580 1868.640 
20.0000 -6373.140 2571.556 

21.0000 -4872.293 3055.864 
22.0000 -3948.597 3563.395 
23.0000 -3272.967 4185.828 
24.0000 -2627.200 4910.766 
25.0000 -1793.598 5408.596 

26.0000 
27.0000 
28.0000 
29.0000 
30.0000 

-760.548 
40.457 

228.227 
-67.585 

-554.229 

4972.451 
3356.109 
1385.357 
-93.058 

-935.075 

31.0000 -1079.844 -1337.523 
32.0000 -1605.495 -1477.870 
33.0000 -2121.210 -1446.375 
34.0000 -2616.246 -1283.810 
35.0000 -3075.018 -1011.269 

36.0000 -3422.304 -636.019 
37.0000 -3458.434 -196.531 

BIJLAGEN 

z x 

THE 

MOMENTS 
Y z 

-2.076 
79.956 

142.198 
191.241 
236.215 

282.987 
334.196 
384.638 
403.052 
294.139 

-88.544 
-654.428 
-938.733 
-893.992 
-818.554 

-739.331 
-455.870 

4.457 
248.039 
325.793 

372.985 
425.918 
498.739 
590.193 
652.254 

581.286 
341.275 

53.762 
-156.772 
-269.345 

-313.253 
-315.067 
-288.636 
-240.619 
-174.852 

-93.183 
-2.077 
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*********************************************************************** 
* 
* 

VELO(R01)=8 RAD/SEC, G=9.81 M/S2, MET KLEI 
KINEMATIC MODE 

* 
* 

*********************************************************************** 

LISTING OF FORC OF JNT. R01 

POSITION 
OR TIME x 

1.0000 -7586.852 
2.0000 -6792.081 
3.0000 -5807.077 
4.0000 -5106.876 
5.0000 -4729.953 

6.0000 -4567.406 
7.0000 -4477.233 
8.0000 -4240.400 
9.0000 -3498.794 

10.0000 -1963.281 

FORCES 
Y 

-199.353 
686.419 

1318.955 
1844.278 
2438.582 

3230.661 
4314.890 
5675.747 
6857.714 
6228.735 

11.0000 -505.812 1017.660 
12.0000 -1714.614 -7760.413 
13.0000 -5399.966-12393.178 
14.0000 -8759.338-11823.289 
15.0000-13174.170-11015.814 

16.0000-21480.453-10514.061 
17.0000-30770.895 -6809.191 
18.0000-28206.195 73.788 
19.0000-17127.047 3502.940 
20.0000-10528.580 4274.043 

21.0000 -7451.661 
22.0000 -5882.825 
23.0000 -4955.151 
24.0000 -4124.958 
25.0000 -2870.729 

4691.013 
5319.835 
6345.923 
7720.732 
8664.262 

26.0000 -1161.581 7545.729 
27.0000 16.825 3906.362 
28.0000 -122.587 -203.279 
29.0000 -1153.041 -2888.096 
30.0000 -2366.104 -4026.889 

31.0000 -3468.542 -4239.510 
32.0000 -4448.064 -4002.243 
33.0000 -5345.438 -3529.620 
34.0000 -6185.743 -2898.826 
35.0000 -6979.558 -2134.102 

36.0000 -7595.350 -1218.929 
37.0000 -7586.884 -199.351 

BIJLAGEN THE 

z x 
MOMENTS 

Y z 

-2.492 
153.445 
270.539 
369.537 
475.695 

607.393 
778.048 
985.040 

1161.157 
1066.256 

292.781 
-1009.741 
-1706.505 
-1641.508 
-1544.530 

-1494.825 
-975.527 

10.477 
488.440 
576.225 

613.511 
684.287 
816.485 

1003.533 
1131.157 

959.812 
422.217 

-179.923 
-567.917 
-724.145 

-740.130 
-686.398 
-595.078 
-478.185 
-340.019 

-178.929 
-2.492 
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*********************************************************************** 
* 
* 

VELO(R01)=12 RAD/SEC, G=9.81 M/S2, MET KLEI 
KINEMATIC MODE 

* 
* 

*********************************************************************** 

LISTING OF FORC OF JNT. R01 

POSITION 
OR TIME x 

1.0000-16055.406 
2.0000-14335.313 
3.0000-12284.369 
4.0000-10910.084 
5.0000-10267.326 

6.0000-10102.221 
7.0000-10091.123 
8.0000 -9723.391 
9.0000 -8136.729 

10.0000 -4556.648 

FORCES 
Y 

-205.137 
1711.250 
3108.688 
4330.638 
5778.150 

7754.515 
10504.420 
14048.365 
17429.477 
16995.859 

11.0000 -776.126 6335.271 
12.0000 -2579.145-12715.330 
13.0000 -9758.145-23099.793 
14.0000-16191.510-22247.473 
15.0000-25005.934-21139.527 

16.0000-42741.375-21049.441 
17.0000-63299.070-14055.807 
18.0000-57847.844 157.748 
19.0000-33365.969 6855.358 
20.0000-19052.582 7766.333 

21.0000-12742.684 8045.172 
22.0000 -9850.473 8922.793 
23.0000 -8405.734 10776.820 
24.0000 -7197.253 13484.711 
25.0000 -5080.245 15342.598 

26.0000 -1984.223 12824.297 
27.0000 -31.652 5035.096 
28.0000 -842.200 -3461.988 
29.0000 -3379.613 -8621.490 
30.0000 -6082.773-10369.074 

31.0000 -8368.428-10192.293 
32.0000-10278.969 -9180.436 
33.0000-11959.229 -7802.936 
34.0000-13507.779 -6211.675 
35.0000-14988.859 -4437.346 

36.0000-16155.436 -2414.641 
37.0000-16055.479 -205.135 

BIJLAGEN 

z 

THE 

x 
MOMENTS 

Y z 

-3.345 
304.193 
533.802 
735.274 
966.936 

1272.840 
1688.510 
2216.633 
2716.241 
2650.078 

1074.994 
-1738.597 
-3281.428 
-3174.884 
-3033.710 

-3044.560 
-2041.493 

22.826 
981.572 

1089.933 

1106.901 
1214.275 
1468.262 
1851. 404 
2113.527 

1736.280 
588.251 

-659.273 
-1411.291 
-1657.070 

-1615.774 
-1448.101 
-1223.677 
-965.500 
-678.823 

-354.817 
-3.345 
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*********************************************************************** 
* 
* 

VELO(R01)=16 RAD/SEC, G=9.81 M/S2, MET KLEI 
KINEMATIC MODE 

* 
* 

*********************************************************************** 

LISTING OF FORC OF JNT. R01 

POSITION 
OR TIME x 

FORCES 
Y 

1.0000-27911.445 -213.234 
2.0000-24895.859 3146.019 
3.0000-21352.590 5614.318 
4.0000-19034.594 7811.549 
5.0000-18019.668 10453.564 

6.0000-17850.977 14087.928 
7.0000-17950.586 19169.785 
8.0000-17399.594 25770.059 
9.0000-14629.846 32229.961 

10.0000 -8187.378 32069.906 

11.0000 -1154.562 13779.791 
12.0000 -3789.481-19652.137 
13.0000-15859.574-38089.008 
14.0000-26596.430-36841.156 
15.0000-41570.414-35312.734 

16.0000-72506.625-35798.953 
17.0000=108838.34-24201.031 
18.0000-99346.031 275.291 
19.0000-56100.430 11548.732 
20.0000-30986.168 12655.533 

21.0000-20150.086 12740.977 
22.0000-15405.184 13966.934 
23.0000-13236.631 16980.180 
24.0000-11498.518 21554.375 
25.0000 -8173.531 24692.164 

26.0000 -3135.907 20214.215 
27.0000 -99.516 6615.301 
28.0000 -1849.667 -8024.226 
29.0000 -6496.817-16648.258 
30.0000-11286.104-19248.121 

31.0000-15228.281-18526.207 
32.0000-18442.246-16429.918 
33.0000-21218.547-13785.586 
34.0000-23758.648-10849.670 
35.0000-26201.895 -7661.894 

36.0000-28139.563 -4088.639 
37.0000-27911.551 -213.233 

BIJLAGEN 

z x 

THE 

MOMENTS 
Y z 

-4.538 
515.240 
902.371 

1247.306 
1654.673 

2204.467 
2963.163 
3940.864 
4893.362 
4867.441 

2170.072 
-2758.979 
-5486.310 
-5321.587 
-5118.565 

-5214.185 
-3533.843 

40.114 
1671.956 
1809.124 

1797.642 
1956.258 
2380.765 
3038.436 
3488.832 

2823.325 
820.699 

-1330.367 
-2592.013 
-2963.163 

-2841.677 
-2514.485 
-2103.716 
-1647.740 
-1153.149 

-601.061 
-4.539 
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*********************************************************************** 
* 
* 

VELO(R01)=20 RAD/SEC, G=9.81 M/S2, MET KLEI 
KINEMATIC MODE 

* 
* 

*********************************************************************** 

LISTING OF FORC OF JNT. R01 

POSITION 
OR TIME x 

1.0000-43154.820 
2.0000-38473.641 
3.0000-33011.672 
4.0000-29480.359 
5.0000-27986.930 

FORCES 
Y 

-223.646 
4990.710 
8835.826 

12286.988 
16164.781 

6.0000-27813.629 22230.852 
7.0000-28055.559 30310.910 
8.0000-27268.961 40840.742 
9.0000-22978.113 51259.109 

10.0000-12855.436 51450.719 

11.0000 -1641.128 23351.426 
12.0000 -5345.628-28570.965 
13.0000-23704.289-57360.898 
14.0000-39974.289-55604.617 
15.0000-62867.602-53535.422 

16.0000=110776.32-54762.656 
11.0000=161389.03-37244.930 
18.0000=152701.03 426.424 
19.0000-85330.609 17583.109 
20.0000-46329.508 18941.707 

21.0000-29673.945 18778.473 
22.0000-22546.949 20452.258 
23.0000-19447.609 24955.695 
24.0000-17028.633 31929.508 
25.0000-12150.645 36713.109 

26.0000 -4616.669 29715.680 
27.0000 -186.776 8647.008 
28.0000 -3144.963-13889.861 
29.0000-10504.631-26968.324 
30.0000-17976.098-30664.035 

31.0000-24048.059-29241.195 
32.0000-28937.836-25750.637 
33.0000-33123.344-21477.535 
34.0000-36938.273-16812.777 
35.0000-40618.594-11807.721 

36.0000-43547.664 -6240.912 
37.0000-43155.016 -223.644 

BIJLAGEN 

z 

THE 

x 
MOMENTS 

Y z 

-6.073 
786.585 

1376.243 
1905.630 
2538.905 

3402.271 
4601.994 
6157.731 
7692.505 
7718.315 

3578.045 
-4070.921 
-8321.162 
-8081.655 
-7799.090 

-8003.710 
-5452.579 

62.342 
2559.597 
2733.806 

2685.743 
2910.236 
3553.947 
4564.599 
5257.088 

4220.975 
1119.556 

-2193.193 
-4110.077 
-4642.424 

-4417.835 
-3885.547 
-3235.191 
-2524.904 
-1762.995 

-917.659 
-6.074 

A.A. Spaninks 



KOPPEL IN ROl ALS FUNCTIE YAN R01 pagina 102 

~e~a ______ ~----------------r-----
I J I I 

I I I 
I 

1 I t I 
I 1 

100 J.0e.. - - - - - - i - - - - - - - - - - - - - -
I 
I I 
I I 
1 I 

::~ -----t-.-r------ 01----- 38: J 

I I t I 
r I I 

-1ea..__ _ _ __ _ _ _1 ______ :... _ ~ ___ _ 
1 I I 
f I 
1 I I I 
I I I 

-2ea...as_ - - - - - -r - - -- _1_ - - - - - - - r - - - --
( I I 
I I I 
I I J I 
t l I I -301...as _____ ........... _ ---. _ ...... _____ 1_ ......... _ ............ _ ...... -. __ .... __ 

VAL. OF VAL. TAS VS. POS. 
VELOCR0j'.1 RAD/SEC. S-9.81 H/S2. ZONDER KLEI 

BIJLAGEN THE A.A. Spaninks 



KOPPEL IN R01 ALS FUNCTIE VAN R01 paqina 1Q3 

*********************************************************************** 
* 
* 

VELO(R01)=1 RAD/SEC, G=9.81 M/S2, ZONDER KLEI 
KINEMATIC MODE 

* 
* 

*********************************************************************** 

LISTING OF FORC OF JNT. R01 

POSITION FORCES 
OR TIME X Y 

1.0000 382.145 -194.742 
2.0000 369.889 -288.849 
3.0000 361.954 -389.216 
4.0000 344.219 -495.830 
5.0000 311.930 -607.064 

6.0000 266.497 -724.709 
7.0000 210.831 -851.028 
8.0000 144.841 -1021.670 
9.0000 58.014 -1247.128 

10.0000 -83.253 -1562.932 

11.0000 -343.355 -1953.111 
12.0000 -773.700 -2279.450 
13.0000 -1323.369 -2360.640 
14.0000 -1907.286 -2202.920 
15.0000 -2515.426 -1889.233 

16.0000 -3115.104 -1408.991 
17.0000 -3513.665 -733.509 
18.0000 -3423.836 6.011 
19.0000 -3022.400 592.346 
20.0000 -2617.089 1030.435 

21.0000 -2237.716 
22.0000 -1870.013 
23.0000 -1504.020 
24.0000 -1129.584 
25.0000 -737.616 

26.0000 
27.0000 
28.0000 
29.0000 
30.0000 

31.0000 
32.0000 
33.0000 
34.0000 
35.0000 

36.0000 
37.0000 

BIJLAGEN 

-337.583 
24.823 

297.608 
467.919 
556.287 

588.516 
583.501 
553.990 
509.6~6 
459.122 

412.645 
382.144 

1377.336 
1660.382 
1892.496 
2072.347 
2172.154 

2136.367 
1934.511 
1617.318 
1273.410 
959.767 

693.078 
470.958 
286.729 
134.027 

7.131 

-99.762 
-194.740 

z x 

THE 

MOMENTS 
Y z 

-1.812 
9.988 

19.273 
25.314 
27.690 

25.569 
17.273 
-0.134 

-31.048 
-79.883 

-144.216 
-203.506 
-230.739 
-226.370 
-202.026 

-155.488 
-81.803 

0.509 
60.299 
99.098 

126.077 
145.989 
161.394 
172.666 
176. 180 

164.103 
132.161 
87.883 
44.233 
9.383 

-14.556 
-28.398 
-33.699 
-32 .057 
-25.046 

-14.300 
-1.812 
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*********************************************************************** 
* 
* 

VELO(R01)=2 RAD/SEC, G=9.81 M/S2, ZONDER KLEI 
KINEMATIC MODE 

* 
* 

*********************************************************************** 

LISTING OF FORC OF JNT. ROl 

POSITION FORCES 
OR TIME X Y 

1.0000 268.096 -194.950 
2.0000 267.229 -275.231 
3.0000 271 .456 -364.726 
4.0000 260.376 -460.608 
5.0000 229.312 -558.138 

6.0000 
7.0000 
8.0000 
9.0000 

181.432 -656.316 
121.825 -760.326 
54.482 -885.536 

-22.808 -1065.425 
10.0000 -133.230 -1359.467 

11.0000 -350.859 -1817.257 
12.0000 -780.445 -2309.394 
13.0000 -1384.260 -2507.417 
14.0000 -2026.467 -2368.508 
15.0000 -2729.754 -2071.500 

16.0000 -3567.634 -1632.270 
17.0000 -4345.228 -917.977 
18.0000 -4247.463 8.828 
19.0000 -3440.133 678.761 
20.0000 -2804.358 1106.909 

21.0000 -2340.136 
22.0000 -1941.561 
23.0000 -1563.540 
24.0000 -1180.154 
25.0000 -771.805 

26.0000 
27.0000 
28.0000 
29.0000 
30.0000 

31.0000 
32.0000 
33.0000 
34.0000 
35.0000 

36.0000 
37.0000 

BIJLAGEN 

-349.575 
21.568 

279.649 
424.913 
491.478 

508.324 
492.521 
454.930 
404.116 
347.719 

296.499 
268.095 

1441.496 
1724.008 
1966.847 
2163.998 
2269.960 

2200.242 
1925.292 
1541.058 
1166.476 
851.867 

597.606 
391.576 
223.715 

86.928 
-24.557 

-115.893 
-194.948 

z X 

THE 

MOMENTS 
Y z 

-1.843 
11 .991 
22.876 
30.495 
34.887 

35.629 
31.497 
19.891 
-4.320 

-49.954 

-124.232 
-207.911 
-252.330 
-250.728 
-228.837 

-188.332 
-108.938 

0.923 
73.011 

110.347 

135.515 
155.348 
172.331 
186.148 
190.567 

173.499 
130.805 
76.665 
28.503 
-6.489 

-28.599 
-40.075 
-42.969 
-38.985 
-29.708 

-16.673 
-1.843 
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*********************************************************************** 
* 
* 

VELO(R01)=3 RAD/SEC, G=9.Bl M/S2, ZaNDER KLEI 
KINEMATIC MODE 

* 
* 

*********************************************************************** 

LISTING OF FORC OF JNT. ROl 

POSITION FORCES 
OR TIME X Y 

1.0000 78.016 -195.297 
2.0000 96.129 -252.535 
3.0000 120.625 -323.909 
4.0000 120.637 -401.905 
5.0000 91.615 -476.594 

6.0000 
7.0000 
8.0000 
9.0000 

39.658 -542.329 
-26.517 -599.157 
-96.115 -658.646 

-157.511 -762.587 
10.0000 -216.524 -1020.361 

11.0000 -363.365 -1590.832 
12.0000 -791.687 -2359.303 
13.0000 -1485.146 -2752.049 
14.0000 -2225.103 -2644.490 
15.0000 -3086.969 -2375.281 

16.0000 -4321.851 
17.0000 -5731.168 
18.0000 -5620.177 
19.0000 -4136.356 
20.0000 -3116.473 

21.0000 -2510.837 
22.0000 -2060.808 
23.0000 -1662.140 
24.0000 -1264.437 
25.0000 -828.789 

26.0000 
27.0000 
28.0000 
29.0000 
30.0000 

31.0000 
32.0000 
33.0000 
34.0000 
35.0000 

36.0000 
31.0000 

BIJLAGEN 

-369.560 
16.145 

249.717 
353.237 
383.464 

374.671 
340.888 
289.830 
228.248 
162.046 

102.924 
78.014 

-2004.402 
-1225.424 

13.523 
822.185 

1234.367 

1548.429 
1830.050 
2090.765 
2316.750 
2432.972 

2306.702 
1909.926 
1413.958 
988.253 
672.034 

438.485 
259.213 
118.692 

8.429 
-77.371 

-142.778 
-195.295 

z x 

THE 

MOMENTS 
Y z 

-1.894 
15.330 
28.880 
39.130 
46.882 

52.396 
55.205 
53.266 
40.227 
-0.072 

-90.925 
-215.252 
-288.315 
-291.324 
-213.523 

-243.071 
-154.163 

1.614 
94.196 

129.096 

151.245 
170.947 
190.559 
208.618 
214.546 

189.159 
128.544 
57.969 

2.287 
-32.942 

-52.006 
-59.537 
-58.417 
-50.533 
-31.476 

-20.628 
-1.894 
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*********************************************************************** 
* 
* 

VELO(R01)=4 RAD/SEC, G=9.B1 M/S2, ZONDER KLEI 
KINEMATIC MODE 

* 
* 

*********************************************************************** 

LISTING OF FORC OF JNT. R01 

POSITION FORCES MOMENTS 
OR TIME X Y Z X Y Z 

1.0000 -188.099 -195.783 -1.965 
2.0000 -143.411 -220.760 20.004 
3.0000 -90.537 -266.766 37.285 
4.0000 -74.998 -319.720 51.219 
5.0000 -101.160 -362.432 63.675 

6.0000 -158.825 -382.746 75.870 
7.0000 -234.197 -373.519 88.395 
8.0000 -306.952 -340.998 99.991 
9.0000 -346.096 -338.613 102.592 

10.0000 -333.138 -545.610 69.763 

11.0000 -380.873 -1273.839 -44.297 
12.0000 -807.425 -2429.172 -225.530 
13.0000 -1627.825 -3094.530 -338.693 
14.0000 -2503.190 -3030.861 -348.159 
15.0000 -3587.070 -2800.572 -336.083 

16.0000 -5377.756 -2525.388 -319.707 
17.0000 -7671.481 -1655.850 -217 .478 
18.0000 -7541.973 20.096 2.581 
19.0000 -5111.067 1024.419 123.856 
20.0000 -3553.435 1412.807 155.344 

21.0000 -2749.818 1698.135 173.266 
22.0000 -2227.753 1978.508 192.785 
23.0000 -1801.621 2264.253 216.079 
24.0000 -1382.433 2530.604 240.075 
25.0000 -90B.564 2661.185 248.116 

26.0000 -397.539 2455.745 211.083 
27.0000 8.552 1888.414 125.380 
28.0000 207.813 1236.017 31.794 
29.0000 252.890 738.740 -34.416 
30.0000 232.243 420.267 -69.976 

31.0000 187.555 215.716 -84.775 
32.0000 128.602 74.048 -86.783 
33.0000 58.691 -28.340 -80.045 
34.0000 -17.967 -101.470 -66.698 
35.0000 -97.896 -151.311 -48.353 

36.0000 -168.081 -180.417 -26.164 
37.0000 -188.101 -195.780 -1.965 
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*********************************************************************** 
* 
* 

VELO(R01)=5 RAD/SEC, G=9.81 M/52 1 ZONDER KLEI 
KINEMATIC MODE 

* 
* 

*********************************************************************** 

LISTING OF FORC OF JNT. R01 

POSITION FORCES 
OR TIME X Y 

1.0000 -530.243 -196.407 
2.0000 -451.389 -179.907 
3.0000 -362.031 -193.296 
4.0000 -326.527 -214.054 
5.0000 -349.013 -215.653 

6.0000 -414.018 -177.569 
7.0000 -501.213 -83.416 
8.0000 -578.027 67.403 
9.0000 -588.561 206.494 

10.0000 -483.069 64.781 

11.0000 -403.384 -866.277 
12.0000 ".827.661 -2519.008 
13.0000 -1810.501 -3534.867 
14.0000 -2860.734 -3527.627 
15.0000 -4230.057 -3347.376 

16.0000 -6735.350 -3195.228 
17.0000-10166.174 -2209.256 
18.0000-10012.863 28.548 
19.0000 -6364.273 1283.664 
20.0000 -4115.247 1642.232 

21.0000 -3057.081 1890.615 
22.0000 -2442.398 2169.385 
23.0000 -1960.179 2487.303 
24.0000 -1534.142 2605.556 
25.0000 -1011.133 2954.604 

26.0000 -433.514 2647.374 
27.0000 -1.210 1860.756 
28.0000 153.936 1007.238 
29.0000 123.874 417.940 
30.0000 37.817 96.568 

31.0000 -53.021 -70.701 
32.0000 -144.336 -164.097 
33.0000 -238.487 -217.380 
34.0000 -334.527 -242.768 
35.0000 -432.106 -246.376 

36.0000 -516.515 -228.809 
37.0000 -530.247 -196.405 

BIJLAGEN 

Z X 

THE 

MOMENTS 
Y z 

-2.057 
26.013 
48.092 
66.762 
85.265 

106.051 
131.069 
160.066 
182.776 
159.550 

15.655 
-238.745 
-403.466 
-421.232 
-416.516 

-418.240 
-298.883 

3.824 
161.990 
189.092 

201.580 
220.863 
248.889 
280.520 
291.277 

239.272 
121.312 
-1.859 

-81.605 
-117.592 

-126.906 
-121.813 
-107.853 
-87.483 
-62.337 

-33.283 
-2.057 
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*********************************************************************** 
* 
* 

VELO(R01)=8 RAD/SEC, G=9.81 M/S2, ZONDER KLEI 
KINEMATIC MODE 

* 
*********************************************************************** 

LISTING OF FORC OF JNT. ROl 

POSITION 
OR TIME x 

1.0000 -2012.878 
2.0000 -1785.968 
3.0000 -1538.509 
4.0000 -1416.493 
5.0000 -1423.046 

6.0000 -1519.855 
7.0000 -1658.288 
8.0000 -1752.688 
9.0000 -1639.241 

10.0000 -1132.770 

FORCES 
Y 

-199.113 
-2.875 

125.014 
243.834 
420.392 

711.537 
1173.106 
1837.151 
2568.633 
2709.819 

11.0000 -500.931 899.829 
12.0000 -915.346 -2908.284 
13.0000 -2602.089 -5442.982 
14.0000 -4410.087 -5680.274 
15.0000 -7016.330 -5716.854 

16.0000-12618.240 -6097.859 
17.0000-20976.500 -4607.344 
18.0000-20720.016 65.170 
19.0000-11794.805 2407.053 
20.0000 -6549.745 2636.397 

21.0000 -4388.545 
22.0000 -3372.521 
23.0000 -2753.945 
24.0000 -2191.550 
25.0000 -1455.599 

26.0000 
27.0000 
28.0000 
29.0000 
30.0000 

-589.398 
-43.514 
-79.531 

-435.201 
-804.697 

2724.691 
2996.512 
3453.875 
3997.025 
4226.084 

3477.752 
1740.902 

15.854 
-972.199 

-1306.133 

31.0000 -1095.521 -1311.844 
32.0000 -1327.073 -1196.064 
33.0000 -1526.263 -1036.557 
34.0000 -1706.296 -855.062 
35.0000 -1880.354 -658.327 

36.0000 -2026.402 -438.510 
37.0000 -2012.885 -199.111 

BIJLAGEN 

z x 

THE 

MOMENTS 
Y Z 

-2.456 
52.054 
94.923 

134.116 
178.825 

236.836 
315.988 
420.391 
530.241 
548.630 

275.445 
-296.006 
-684.146 
-737.882 
-765.063 

-845.211 
-651.638 

9.211 
327.238 
335.331 

324.270 
342.531 
391.071 
455.784 
478.309 

361.419 
103.682 

-147.689 
-286.091 
-323.926 

-309.475 
-273.614 
-228.352 
-177.550 
-122.934 

-64.130 
-2.456 
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*********************************************************************** 
* 
* 

VELO(R01}=12 RAD/SEC, G=9.81 M/S2, ZONDER KLEI 
KINEMATIC MODE 

* 
* 

*********************************************************************** 

LISTING OF FORC OF JNT. ROl 

POSITION 
OR TIME x 

1.0000 -5054.165 
2.0000 -4523.558 
3.0000 -3951.792 
4.0000 -3652.313 
5.0000 -3626.185 

6.0000 -3788.234 
7.0000 -4031.768 
8.0000 -4162.244 
9.0000 -3794.498 

10.0000 -2465.488 

FORCES 
Y 

-204.664 
360.267 
778.140 

1183.087 
1725.094 

2535.337 
3752.408 
5467.396 
7414.040 
8135.517 

11.0000 -101.029 4522.624 
12.0000 -1095.219 -3706.826 
13.0000 -4225.868 -9357.086 
14.0000 -7588.269-10095.990 
15.0000-12731.766-10577.328 

16.0000-24685.715-12051.977 
11.0000-43151.563 -9526.500 
18.0000-42683.453 140.295 
19.0000-22934.371 4711.441 
20.0000-11543.598 4675.718 

21.0000 -7119.763 
22.0000 -5280.473 
23.0000 -4341.138 
24.0000 -3540.075 
25.0000 -2367.331 

4435.622 
4693.187 
5436.562 
6441.052 
6834.271 

26.0000 -909.167 5181.114 
27.0000 -130.290 1495.053 
28.0000 -558.438 -2017.743 
29.0000 -1582.020 -3823.761 
30.0000 -2532.929 -4183.458 

31.0000 -3233.978 -3857.769 
32.0000 -3753.194 -3312.911 
33.0000 -4167.851 -2716.917 
34.0000 -4520.111 -2111.044 
35.0000 -4851.111 -1503.352 

36.0000 -5123.598 -868.666 
37.0000 -5054.183 -204.661 

BIJLAGEN 

z X 

----

THE 

MOMENTS 
Y Z 

-3.273 
105.470 
190.987 
272.278 
370.743 

505.112 
695.308 
954.391 

1242.990 
1346.139 

808.352 
-413.469 

-1259.902 
-1387.425 
-1480.030 

-1721.051 
-1375.238 

20.260 
666.208 
635.311 

575.945 
592.109 
682.720 
815.295 
861.969 

611.981 
67.519 

-446.827 
-705.551 
-747.176 

-683.976 
-584.998 
-415.531 
-362.303 
-247.236 

-127.405 
-3.273 
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*********************************************************************** 
* VELO(R01)=16 RAD/SEC, G=9.81 M/S2, ZONDER KLEI * 
* KINEMATIC MODE * 
*********************************************************************** 

LISTING OF FORC OF JNT. R01 

POSITION 
OR TIME x 

1.0000 -9311. 994 
2.0000 -8356.195 
3.0000 -7330.393 
4.0000 -6782.473 
5.0000 -6710.591 

6.0000 -6963.973 
7.0000 -7354.650 
8.0000 -7535.630 
9.0000 -6811.852 

10.0000 -4331.300 

FORCES 
Y 

-212.434 
868.666 

1692.434 
2498.049 
3551.686 

5088.665 
7362.607 

10549.748 
14197.619 
15731.535 

11.0000 -981.161 9594.498 
12.0000 -1347.030 -4824.731 
13.0000 -6499.140-14836.791 
14.0000-12037.672-16277.926 
15.0000-20733.371-17381.988 

16.0000-41580.180-20387.742 
17.0000-74196.563-16413.313 
18.0000-73432.188 245.463 
19.0000-38529.742 7937.586 
20.0000-18534.984 7530.761 

21.0000-10943.449 6830.915 
22.0000 -7951.595 7068.524 
23.0000 -6563.241 8212.365 
24.0000 -5428.021 9862.715 
25.0000 -3643.738 10485.682 

26.0000 -1356.834 7565.783 
27.0000 -251.777 1150.854 
28.0000 -1228.909 -4864.796 
29.0000 -3187.566 -7815.950 
30.0000 -4952.456 -8211.725 

31.0000 -6227.822 -7422.074 
32.0000 -7149.772 -6276.508 
33.0000 -7866.078 -5069.423 
34.0000 -8459.607 -3869.426 
35.0000 -9010.182 -2686.389 

36.0000 -9459.682 -1470.886 
37.0000 -9312.018 -212.432 

BIJLAGEN 

z 

THE 

x 
MOMENTS 

Y z 

-4.417 
180.253 
325.476 
465.704 
639.428 

880.699 
1226.357 
1701. 992 
2240.839 
2464.097 

1554.414 
-577.912 

-2065.956 
-2296.776 
-2480.985 

-2947.225 
-2388.276 

35.730 
1140.766 
1055.282 

928.287 
941.517 

1091.036 
1318.617 
1399.084 

962.764 
16.890 

-865.623 
-1292.794 
-1339.724 

-1208.278 
-1020.937 
-821.581 
-620.958 
-421.259 

-215.991 
-4.417 
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*********************************************************************** 
* 
* 

VELO(R01)=20 RAD/SEC t G=9.81 M/S2 t ZONDER KLEI 
KINEMATIC MODE 

* 
* 

*********************************************************************** 

LISTING OF FORC OF JNT. ROl 

POSITION 
OR TIME x 

1.0000-14786.303 
2.0000-13283.842 
3.0000-11674.279 
4.0000-10806.936 
5.0000-10676.227 

FORCES 
Y 

-222.426 
1522.318 
2867.945 
4188.698 
5900.141 

6.0000-11047.047 8371.496 
7.0000-11626.904 12004.260 
8.0000-11872.822 17084.168 
9.0000-10691.295 22919.332 

10.0000 -6730.194 25497.789 

11.0000 -1341.337 16115.498 
12.0000 -1670.799 -6262.104 
13.0000 -9421.939-21882.176 
14.0000-17758.375-24226.180 
15.0000-31021.180-26130.859 

16.0000-63301.703-31105.184 
17.0000=114111.64-25267.785 
18.0000=112966.39 380.686 
19.0000-58581.023 12085.500 
20.0000-27523.973 11201.559 

21.0000-15859.654 9910.600 
22.0000-11385.910 10122.545 
23.0000 -9420.168 11781.172 
24.0000 -7855.361 14261.947 
25.0000 -5284.844 15180.385 

26.0000 -1932.426 10631.869 
27.0000 -407.975 708.333 
28.0000 -2090.938 -8525.246 
29.0000 -5251.833-12948.746 
30.0000 -8063.268-13390.902 

31.0000-10077.039-12004.732 
32.0000-11516.777-10086.822 
33.0000-12620.922 -8094.062 
34.0000-13524.574 -6130.190 
35.0000-14357.533 -4207.430 

36.0000-15034.621 -2245.164 
37.0000-14786.354 -222.423 

BIJLAGEN 

z x 

THE 

MOMENTS 
Y z 

-5.887 
276.402 
498.389 
714.395 
984.879 

1363.595 
1909.132 
2663.191 
3523.783 
3900.692 

2513.643 
-789.344 

-3102.317 
-3465.951 
-3767.927 

-4523.740 
-3690.757 

55.620 
1750.914 
1595.248 

1381.301 
1390.758 
1616.000 
1965.735 
2089.667 

1413.779 
-48.204 

-1404.070 
-2047.819 
-2101.573 

-1882.380 
-1581.427 
-1266.501 

-953.512 
-645.001 

-329.887 
-5.888 
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leistungstabelle (1 Nm == 0,102 mkp) 

'" H b Kinetische W == WG X HubzJStd. 
Typ - U Energie W W • W •• 

(mm) (Nm/Hub,a (NmtStd.) (NmAiStd.) 

SON 7- 5 0,4- 5 15000 -
7- 15 1,5- 20 25000 -
7- 25 2,5- 38 35000 -

SON 8- 25 3 - 50 40000 55000 

SON 14- 25 15 - 150 40000 55000 
14- 50 30 - 300 80000 110000 

SON -24- 25- 40 - 450 8.0,000 110000 
24- 50 80 - 900 160000 220000 
24- 80 130 - 1440 260 000 340000 
24-120 200 - 2150 375000 500000 

SON 35- 50 180 - 1..2Q9 225000 300000 
35-100 360 - 3800 450000 600000 
35-150 540 - 5700 680000 875000 
35-200 720 - 7600 - 1100 000 

SON 45- 75 450 - 4750 562500 750000 
45-100 600 - 6350 750000 1000000 
45-150 950 - 9500 1 100 000 1500 000 
45-200 1200 - 12700 - 2000000 

SON 60- 75 800 - 8450 900000 1250000 
60-100 1050 - 11300 1200 000 1550000 
60-150 1600 - 16900 1400000 1900000 
60-200 2100 - 22 600 - 2500000 

SON 80-100 1900 - 20000 940 000 1250000 
80-150 2850 - 30000 1500000 2000000 
80-250 4750 - 50000 - 2750000 
80-350 6650 - 70000 - 3750000 

SON 100-125 3800 - 39250 2100 000 2800000 
100-250 7600 - 78500 2750000 3600 000 
100-375 11400 -117750 - 4750000 
100-500 15200 -157000 - 6250000 

SON 125-125 6000 - 61350 2900000 3750000 
125-250 12000 -122 700 3600000 4900000 
125-375 18000 -184000 - 6000 000 
125-500 24000 -245400 - 7100000 
125-750 36000 -368100 - 8750000 

·WIT (Innentank) == 0,75 X WAT 

··WAT (AuBentank): Oiese Leistungen konnen durch diverse MaBnah-
men wesentlich gesteigertwerden (z. B. zweiter Rohranschlul3) 

Bestell-Beispiel fUr SON 14 bis SON 125 

TYPSDN~ -r::::; 35 mm, Hub = 100 mni) 

8efestigungsart AusfUhrungsart 

1 = Flansch hinten 
2 = Flansch vorn 
3 = Schwenkbefestigung 

beiderseits 
4 = SonderausfUhrung 

4 

THE 

1.lnnentank mit Ruckholfeder 
2. AuBentank ohne Ruckholfeder . 
3.lnnentank ohne Ruckholfeder 
4. AuBentank mit Ruckholfeder 
5. SonderausfUhrung 
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NormstoBdampfer sind im Geschwindigkeitsbereich von v = 
0,2-5 m/s einsetzbar (bei Abweichungen Anfrage erbeten). 

Einbaulage beliebig - Festanschlag 1-2 mmvorHubende 
vorsehen - Einstellung durch Verdrehen des AuBenk6rpers. 

Zur Absicherung sollte die StUtzkonstruktion aufdrei- bis 
vierfache Gegenkraft ausgelegt sein, um evtl. Einstellfehlerzu 
kompensieren. 

Beispiel: Wa = 420 Nm, Hub = 0,08 m 

Fa == Verzegerungskraft 

Fat == Fax 3 bis 4 

Fa = 1,1· Wa (Nm) 1,1 ·420 = 5775N 
Hub (m) = 0,08 === 

Die StUtzkonstruktion soil so ausgelegt sein, daB sie die drei
bis vierfache Gegenkratt ertragt. 

FST == 3,5 X Fa = 3,5 X 5775 N = 20212 N 

Ausfuhrungsarten SDN 
SDN-SerienstoBdampfer sind zur Befestigung mit 
quadratischem Flansch vorgesehen. Diese Befestigungs
art garantiert ein HochstmaB an Stabilitat. 

Bei Bedarf liefern wir auch andere Befestigungsarten. Die 
normalerweise vorhandene RGckholfeder kann entfallen, 
wenn der StoBdampfer fest mit den sich bewegenden Teilen 
verbunden ist. 

Bei hoherer thermischer Belastung kennen aile Dichtungen 
des SON in Viton ausgQfGhrt werden. 

StoBdampfer mit innen angeordnetem O/tank (IT). Eigene 
Olversorgung - Stundenleistungen entsprechen den unterW1T 
angegebenen Werten. 

StoBdampfer mit zusatzlichem Olbehalter (AT). Stundenlei
stungen entsprechen den unterW,uangegebenen Werten bei 
nur ei nem Roh rleitungsanschl uB - Erhehu ng d ieser Werte bei 
zweitem RohrleitungsanschluB (MaB "RU) und Einsatz von 
Ri.ickschlagventilen (Olumlauf) meglich. Siehe hierzu 
S.10/11. 

O!behalter muB einen Ansch!uB fUr Druckiuft erhalten (max. 
9 bar - mind. 4 bar). 

Bei Einsatz eines SON ohne Ri.ickholfederwird durch den 
anstehenden Luftd ruck nach dem Arbeitsvorgang d ie Kol~ 
benstange in Ausgangsposition zuruckgestellt. 

Wird vorn StoBdampfer Gberdie Kolbenstangeeinevorschie-
bende Kraft verlangt, so erreehnet sie sich wie folgt: 

F. = vorhandener Luftdruck - 4 bar x Kolbenstangenflache 
(em:.!) x 10. 

Beispiel: 
I 

SON 80-100, Kolbenstangendurchmesser: 56 mm, 
A == 24,6 em:.!, vorhandener Luftdruek 8 bar. 
Fv = (8 - 4) x 24,6 x 10 = 984 N 
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