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Appendix 1: 
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De vulfactorberekening volgens DUCAD-C en 
Vulfacto 

A1.1. De vulfactorberekening m.b.v. Vulfacto 

Het programma Vulfacto is een programma dat gebruikt wordt door de malconstructeurs 
voor het berekenen van vulfactoren van aangeperste draadpakketten. Hiermee wordt de 
vulfactor bepaald tussen pen en horizontaal persstempel. Op de andere plaatsen waar 
door aanpersen een toelaatbare waarde voor de vulfactor overschreden kan worden (in 
de hals en in de flens van de afbuigspoel), wordt de vulfactor bepaald door het 
oppervlak met een schuifmaat op te meten. Vulfacto kan dus aileen worden gebruikt 
voor het uitrekenen van vulfactoren van aangeperste draadpakketten in de flank van de 
afbuigspoel. 

A 1.2. De vulfactorberekening m.b.v. DUCAD-C 

Het programma DUCAD-C is een programma dat gebruikt wordt door de electron
optische ontwikkelaars voor het maken van een spoelontwerp. Hiermee kunnen o.a. 
vulfactoren van draadpakketten berekend worden. Deze berekening is gebaseerd op de 
vulfactorberekening volgens VuIfacto, aileen zijn hier enkele vereenvoudigingen 
aangebracht. Ook DUCAD-C kan aileen vulfactoren van aangeperste draadpakketten 
bepalen. 

A 1.3. Het verschil tussen de vulfactorberekening volgens DUCAD-C 
en Vulfacto 

De vulfactorberekeningen volgens DUCAD-C en Vulfacto verschillen van elkaar, 
waardoor uit de praktijk blijkt dat er maximale vultactorverschillen[36] van meer dan vier 
procent kunnen optreden. 

De verschillen ontstaan door het feit dat: 
- in' DUCAD-C de malprotielen geen continue curves zijn in tegenstelling tot in 
Vulfacto. In DUCAD-C worden de profielen van zowel onder- als ook bovenmal 
vastgelegd d.m.v. maximaal 200 coordinaten. Hierdoor kan DUCAD-C een 
oppervlak van een segment van een maldoorsnede minder nauwkeurig 
berekenen. 
- bij het bepalen van de wikkelspleetbreedte in DUCAD-C uitgegaan wordt van 
het punt waar de pen uit de bovenmal komt. Van daaruit laat DUCAD-C een 
loodlijn op het protiel van de ondermal (zie fig ALL) vallen. Dit betekent echter 
niet dat DUCAD-C de pen geheel loodrecht op het daadwerkelijke protiel laat 
vallen. Dit kan ook niet omdat DUCAD-C niet met continue profielen werkt, maar 
met benaderingen van deze profielen. 
- DUCAD-C berekent de integraal van het oppervlak van een segment van een 
maldoorsnede in 10 stappen, terwijl Vulfacto dit momenteel in 100 stappen doet. 
Vanwege het beperkte aantal coordinaten van DUCAD-C zal het geen grotere 
nauwkeurigheid opleveren als het aantal stappen in DUCAD-C vergroot wordt. 
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gewone lijn : werkefijke proflelen (Vulfacto..berekening) 

onderbroken lijn : benaderlng van de proflelen (DUCAQ.C) 

fig A 1.1. De profiel-berekening van de malwanden 
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Appendix 2: De bepaling van de vulfactor m.b.v. Sliefjes 

A2.1. Sliefjes van afbuigspoelen 

A2.1 .1. De definitie van Sliefjes van afbuigspoelen 

Een Sliefje{= Schlitt (D)) is een preparaat waarmee op microscopische schaal kan 
worden gekeken naar oppervlakjes. 

Een Sliefje van een afbuigspoel is een preparaat van een doorsnede op een bepaalde 
plaats in de spoe!. De spoel wordt hiervoor eerst in kunsthars gegoten. Daarna wordt 
op een bepaalde, nader te bekijken, plaats een stukje uit de spoel gezaagd. Er wordt 
voor gezorgd dat loodrecht op het draadpakket gezaagd wordt. Dit deel van de spoel 
wordt ingegoten in een blok kunststof. Het blok wordt geslepen, zodat een vlakke 
doorsnede van het draadpakket ontstaat. Deze doorsnede kan onder de microscoop 
bekeken worden. Hiervan kan een foto gemaakt worden. 

A2.1 .2. Het waarom van Sliefjes van afbuigspoelen 

Om naar de verdeling van de draden in een draadpakket van een afbuigspoel te kijken, 
moet loodrecht op de draadrichting gekeken kurlnen worden. De voordeligste manier om 
dit te doen, zonder de draadverdeling te be'invloeden, is door het maken van Sliefjes. 

A2.2. De vulfactorberekening vaar aangeperste draadpakketten 

A2.2.1. De vulfactorberekening m.b.v. een Unigraphics-routine 

Om het vulfactorverloop van aangeperste draadpakketten te bepalen, is een speciale 
Unigraphics-routine[29] (zie ook appendix 6) geschreven, waarmee foto's van Sliefjes 
kunnen worden ingelezen. 

In deze routine worden achterelkaar de volgende procedures uitgevoerd: 
1. Genereren van het segment van de malspleet door de omtrek van de 
Sliefjes te bepalen. 
2. Het gegenereerde segment van de malspleet in een discreet aantal vrij 
te kiezen sectoren verdelen. 
3. Aangepikte punten op de vergrootte foto als draden weergeven op het 
beeldscherm. 
4. Sepalen welk percentage van het draadoppervlak van een draad in 
welke sector van het segment van de malspleet vall. 
5. Sepalen van het draadoppervlak per sector van het segment van de 
malspleet. 
6. Sepalen van het oppervlak van de sectoren van het segment van de 
malspleet. 
7. Het uitrekenen van de vultactor per sector van het segment van de 
malspleet en voor het totale segment van de malspleet. 
8. Het omrekenen van de vulfaetoren naar kopervulfaetoren d.m.v. het 
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invoeren van een verhoudingsgetal. 
9. Oe spoelgegevens en de vulfactorgegevens van de Slief in een tabel 
zetten en de vulfactorgegevens grafisch weergeven. 

Om de Sliefjes te kunnen inlezen in een CAO-station dienen eerst onder een 
microscoop foto's te worden gemaakt van de Sliefjes. Oit wordt gedaan om de vulfactor
verdeling over het oppervlak beter te kunnen bekijken. Om de vergroting van de foto's 
te bepalen wordt er een maatstukje mee gefotografeerd. 

Na de foto's vergroot te hebben tot A4-formaat worden deze ingelezen in een CAO
station m.b.v. een tablet en een muis met kruisdraad. 

Om het inlezen van de toto's eenvoudiger te maken dient het segment van de 
malspleet zo goed als mogelijk met de hand om de draden heen te worden getekend. 
Oit wordt gedaan om de omtrek van de dwarsdoorsnede van het segment van de 
malspleet duidelijker te kunnen bepalen. Oit tekenen levert problemen op als het 
segment van de malspleet niet volledig met draden gevuld is, omdat dan de omtrek van 
het segment van de malspleet niet goed uit de toto is af te leiden. Oat kan worden 
opgelost door de omtrek van een volledig gevulde malspleet over te trekken op een 
overheadsheet, en deze over foto's heen te leggen van Sliefjes waar het segment van 
de malspleet niet goed zichtbaar is. Hierdoor worden bovendien de meetfouten 
verkleind. 

V~~r het inlezen van de draden is reeds bekend hoeveel draden er op de foto te zien 
moeten zijn. Het kan echter zo zijn dat door het maken van Sliefjes erlkele draden 
verloren zijn gegaan (dit komt overigens zelden voor) of van hun plaats zijn 
losgeschoten (dit komt niet vaak voor), deze dienen dan op de plaats te worden 
toegevoegd waar ze waarschijnlijk gezeten hebben. Deze plaats is vrijwel altijd terug te 
vinden op de foto van de Slief. 

Omdat het niet mogelijk is om de Slietjes steeds precies op dezelfde doorsnede te 
maken en de oppervlakte-bepaling met een zekere nauwkeurigheid gebeurt, dienen de 
uitkomsten die uit de Unigraphics-routine rollen gecorrigeerd te worden m.b.v. het 
programma Vulfacto (dit is nodig om aile waarnemingen met elkaar te kunnen 
vergelijken). Dit houdt in dat aile vulfactorwaarden achteraf gecorrigeerd dienen te 
worden: 

opp. malspleet Unigr. 
Gecorr. Vulfactor = Unigr. Vulfactor * 

opp. malspleet Vulfacto 

Zie appendix 4.4.2. voor een voorbeeld van de verwerking van een Sliefje. 

A2.2.2. De controle van de vulfactorberekening m.b.v. Vulfacto 

Het programma Vulfacto kan gebruikt worden om te controleren of de 
vulfactorberekening m.b.v. de Unigraphics-routine goed is uitgevoerd. In de toekomst 
kan deze controle ook op een CAD-station worden uitgevoerd. Er kan dan hiervoor 
gebruik worden gemaakt van de solids van de wikkelmallen die in Unigraphics zijn 
gegenereerd. Oit kan momenteel slechts voor enkele wikkelmallen, omdat van de 
oudere wikkelmallen geen solids in Unigraphics beschikbaar zijn. 

• Philips I.I.C. Eindhoven· 6 



- Vulfactoren van afbuigspoelen -

A2.2.2.1. De toepassing van het programma Vulfacto 

M.b.v. Vulfacto kan het correcte oppervlak van de sectoren van een segment van de 
malspleet bepaald worden. Vulfacto is namelijk bij uitstek geschikt om het oppervlak van 
de wikkelspleet tussen pen en flankpersstempel te bepalen. 

A2.2.2.2. De aanpassing van het programma Vulfacto 

Het blijkt dat de nauwkeurigheid van het huidige Vulfacto-programma nog een beetje te 
wensen overlaat. Deze nauwkeurigheid van de oppervlakte-berekening van het totale 
oppervlak kan verhoogd worden door het aantal stappen in de loop van het FORTRAN
programma te verhogen. Ais dit gebeurt is dan blijken de uitkomsten van de 
oppervlakte-bepalingen m.b.v. Vulfacto en die m.b.v. de solids van de wikkelmallen die 
in Unigraphics zijn gegenereerd tot op 0.01 mm2 nauwkeurig overeen te komen. 

A2.3. De vulfactorberekening voar niet-aangeperste draadpakketten 

Omdat het voor niet-aangeperste draadpakketten voorlopig aileen belangrijk is om te 
kijken naar de maximale vulfactor in een draadpakket, wordt aileen naar het oppervlakje 
gekeken, vanaf de pen, waar de eerste lagen draad in liggen. Deze maximale vulfactor 
kan bepaald worden m.b.v. dezelfde Unigraphics-routine die ook gebruikt wordt bij de 
vulfactor-berekening voor niet-aangeperste pakketten. 

I.p.v. de hele Stief in te lezen kan worden volstaan met het gedeelte van de Slief in te 
lezen waar de draden het dichtste bijelkaar tiggen. De maximale vulfactor die hieruit 
voigt kan niet gecontroleerd worden, zowel niet m.b.v. het Vulfacto-programma als ook 
niet met de solids van de wikkelmallen die in Unigraphics gegenereerd zijn. 
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Proefopstelling 1 (De meting van de kracht op een 
pen tijdens het wikkelproces) 

A3.1. Het doel van de proefopstelling 

Om de afhankelijkheid te bepalen tussen de vulfactor en de diverse procesparameters 
van het wikkelproces wordt gebruik gemaakt van een proefopstelling. 

Bij deze proefopstelling wordt gezocht naar de relatie tussen de instellingen van het 
wikkelproces en de maximale krachten waaraan de wikkeldraden bloot staantijdens het 
wikkelproces. De maximale krachten hangen namelijk samen met de maximale 
vulfactoren. 

A3.2. De uitleg van de proefopsteliing 

Er is een proefopstelling gebouwd, waarmee naar het verloop van de kracht op een pen 
gedurende het wikkelproces gekeken wordt (een soortgelijke proefopstelling is ooit 
gebruikt door R. Spapens[37]). Dit gebeurt v~~r verschillende procescondities door 
wikkeldraad om de pen heen te wikkelen. De kracht op de pen is de kracht die door de 
wikkeldraad op de pen wordt uitgeoefend. Door de uitwijking van de pen te meten 
tijdens het wikkelproces kan de kracht op de pen gedurende het wikkelproces bepaald 
worden. 

Er wordt aangenomen dat de relatie tussen de kracht op de pen en de vulfactor als 
voigt is. Hoe groter de kracht die door de wikkeldraden op de pen wordt uitgeoefend, 
hoe dichter de draden tegen elkaar zijn aangewikkeld, hoe hoger de vulfactor t.p.v. de 
pen dus wordt. Uit de praktijk blijkt namelijk dat als de draadtrekkrachten verhoogd 
worden, de 'natuurlijke wikkelopbouw' lager wordt. Dit betekent dat de vulfactorverdeling 
verhoogd wordt. 

Het toenemen van de kracht op de pen[3,5] is als voigt te verklaren. Elke winding die 
om de pen wordt geslagen levert een extra kracht op de pen. De totale kracht op de 
pen tjjdens het wikkelproces zal blijven toenemen bij elke extra winding die om de pen 
gelegd wordt, maar in een steeds mindere mate. 

De kracht op de pen neemt in een steeds mindere mate toe. Dit gebeurt om de 
volgende redenen: 

- Door de belastingen van de wikkeldraden op de pen vindt een zekere 
doorbuiging van. de pen plaats, waardoor eerder neergelegde wikkeldraden op 
een lagere draadtrekkracht komen te staan, hierdoor wordt hun aandeel op de 
totale penbelasting kleiner. 
- Als er meer windingen om de pen worden heengelegd zal de buigstraal van 
elke winding groter worden, en neemt tevens de omgeslagen hoek toe (zie fig 
A3.1., waar R2>R1 en alpha2>alpha1), waardoor de wikkeldraad met een lagere 
drijvende kracht tegen de wikkelopbouw aankomt, en de drukspanningen lager 
worden. 
- Er treden verstoringen in de wikkelopbouw op (zie fig A3.2.), waardoor er 
verdichtingen kunnen optreden. Hierdoor wordt de kracht niet volledig aan de 
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fig A3.1. Oe omgeslagen hoek bij de pen fig A3.2. Verstoringen in de wikkelopbouw 

Ais de belasting wordt weggenomen zal de kracht op de pen, door de wrijvingskracht 
van de draad niet afnemen. 

Aangezien de winding en die het dichtste om de pen heen liggen de meeste windingen 
'boven' zich hebben, is daar de te verwachten kracht het grootst. Oit betekent dat 
naarmate de afstand van de winding tot de pen groter wordt, de vulfactor kleiner wordt. 
Oit geldt echter aileen als het draadpakket niet wordt aangeperst, zoals bij deze proet 
het geval is. 

Ais er elektrisch contact optreedt tussen draad en wikkelmal betekent dat, dat de kracht 
waarmee de draden tegen elkaar worden aangewikkeld boven een maximaal toelaatbare 
waarde ligt en de gebruikte procesinstelling ontoelaatbaar is. Oit betekent dat de draden 
te dicht tegen elkaar aanliggen en de vultactor plaatselijk te hoog is. Het hoeft niet zo 
te zijn dat bij een bepaalde maximale kracht altijd KSW optreden, omdat dit afhankelijk 
is van de wikkelopbouw van de draden in de wikkelspleet. 

Bij de gebruikte proefopstelling wordt niet aangeperst. Oit betekent dat er aileen kan 
worden gekeken naar vulfactoren voor 
niet-aangeperste draadpakketten. 

Bij de proefopstelling kunnen de volgende procescondities gevarieerd worden: 
- het aantal windingen (A_WI) 
- de omgeslagen hoek bij de pen (O_HOEK) 
- de wikkelspleetbreedte (WSB) 
- het aantal draden parallel (A_OR) 
- de draadspanning (OSP) 
- de wikkelsnelheid (WSN) 
- de maltemperatuur (MT) 

Uit mondelinge communicatie en verder onderzoek blijkt dat dit de voornaamste 
procescondities zijn die de vulfactor bepalen. Aileen het draadtype en de draaddiameter 
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blijven geljjk, omdat het teveel tijd kost om die te wijzigen. 

A3.3. De werking van de proefopstelling 

De meting en worden verricht met een speciaal hiervoor geconstrueerde wikkelmal. De 
wikkelmal (zie fig A3.3.a. en fig A3.3.b.) bestaat uit twee messing schijven waartussen 
gewikkeld wordt. De kracht die tijdens het wikkelen door de draden op de zilverstalen 
pen wordt uitgeoefend, zorgt voor een doorbuiging van de pen. De pen is gemaakt van 
hetzelfde materiaal als de Bowden-pennen (zilverstaal, Philips-norm NLN-N094). De 
verticale verplaatsing aan het einde van de pen wordt gemeten m.b.v. een taster. 
Gesteld kan worden dat de kracht door de draden als een gelijkmatige belasting, over 
de breedte van de wikkelspleet op de pen wordt overgebracht. 

Q 
fig A3.3.a. Vooraanzicht wikkelmal fig A3.3.b. Zijaanzicht wikkelmal 

De meetwaarden worden, door de taster, analoog doorgestuurd naar een oscillograaf 
(een geheugen-oscilloscoop), waarmee de kracht op de pen gedurende het wikkelproces 
als functie van de tijd wordt vastgelegd. 

De kracht op de pen zal tijdens een wikkeling niet constant toenemen. V~~r het verloop 
van de kracht kan een hypothese (zie fig A3.4.) worden opgesteld. 

Er moet bij het aflezen van de grafieken rekening worden gehouden met het feit dat de 
wikkelsnelheid pas na 1 % winding constant is en dat de laatste 2 windingen met een 
lage wikkelsnelheid worden gewikkeld, zoals in fig A3.5. te zien is. 

Philips !.T.C. Eindhoven 10 
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t. 1 
F 

1.'== I 

( Itf!cf-O<) 
360" 

1:., 

1 ~ 
V I 
~I 

- '" .,,' ,,,I 

n 

fig A3.4. Hypothese voor het toenemen 
van de kracht op de pen 

g 

~----

t 
I 
I 

v = Vikkelscelheid 
t :: tijd 

I'---':::=-'""'! 
I L-.....l 

~ ~ I..i'l«e;1fIJ'N .: 

fig A3.5. De wikkelsnelheid als functie van de tijd 

fig A3.6. Schematische voorstelling van de penbelasting 
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A3.4. De ijking van de proefopstelling 

Er wordt eerst getracht een theoretisch verband (zie fig A3.6.) te bepalen tussen de 
doorzakking van de pen en de kracht op de pen. Punt C is in fig A3.6. de plaats waar 
de uitwijking van de pen door de meettaster gemeten wordt. Dit theoretisch verband 
wordt grafisch (zie fig A3.7.) weergegeven. 

q*L3 q*L,3 
G>s= 

6*E*1 6*E*1 

q*L4 q*L/ 
Os= 

8*E*1 8*E*1 

6*E*1 6*E*1 

<p = hoekverdraaiing in radialen ° = verplaatsing in mm 
F = kracht in N 

q = F/l..z L, = 4 mm 
~ = 52 mm L = 8+4 
E = 210*103 N/mm2 

q*L,3 
* l..z 

6*E*1 

q*L/ q*L,3 
* ~ 

8*E*1 8*E*1 6*E*1 

L = lengte van de pen in mm 
q = verdeelde belasting in N/mm 

l..z = S (wikkelspleet) 
d = 2,5 mm 
I = 1t/64 * d4 = 1,917 mm4 

Dit levert voor verschillende wikkelspleetbreedten de volgende theoretische vergelijkingen 
op tussen kracht op de pen en uitwijking van de pen bij punt C: 

8 = 2 mm ~ oe = 1,77* 1 0.3 * F 
S = 3 mm ~ oe = 2,19*10.3 * F 
S = 4 mm ~ oe = 2,68*10-3 * F 

Het is nu noodzakelijk om te onderzoeken of de proefopstelling hieraan in de praktijk 
voldoet. In het theoretische verband wordt uitgegaan van o.a. een oneindige stijfheid ter 
plaatse van de inklemming. Dit kan in de praktijk nooit het geval zijn. De praktische 
doorbuiging moet dus altijd groter zijn dan de theoretisch berekende waarde. Het 
praktische verband tussen de doorzakking van de pen en de kracht op de pen wordt 
nagegaan d.m.v. een statische ijkmeting. 

Er moet tevens worden gekeken of er geen resonantie optreedt in de meetpen, omdat 
niet duidelijk is hoe de proefopstelling zich gedraagt bij een wisselende belasting met de 
frequentie die bij het wikkelen optreedt. 

- Philips I,T,C, Eindhoven - 12 
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ijkgrafiek wikke/spleetbreedte 2 mm 
verplaatsing in mm 

2n-~~~~~~~~~.-~~~~r-n 

ijkgrafiek wikke/spfeetbreedte 3 mm 
verplaatsing in mm 

2r.-~--~~~--~~~.-~~~~~ 

1,5 

• D,S 

ijkgrafiek wikkelspleetbreedte 4 mm 
verplaatsing in mm 

2~~~~~~~~~-,-.,-,-,-,-~ 

1,5 H---l--+--+-

I 
-~--

i 
D,S 

o 

fig A3.7. De ijkgrafieken van de doorbuiging van de pen 

A3.4.1. De statische ijkmeting 

Bij deze metingen wordt een kracht op de pen uitgeoefend d.m.v. gewichten. Het 
gewicht aan de pen (zie fig A3.8.) wordt hierbij gevarieerd van 1 tot 30 kg. 

- Philips I.T.C. Eindhoven 13 
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A I 
~ 

I 

F 
fig A3.B. Schema van de statische ijkmeting 

Het is noodzakelijk am de kracht op de pen gelijkmatig over de wikkelspleetbreedte te 
verdelen, zoals dat oak gebeurt tijdens het wikkelen. Om dit te verkrijgen wordt een 
schijf om de pen geschoven waarop een kabel rust waaraan de gewichten gehangen 
kunnen worden. 

Er wordt nu bij een oplopend gewicht de uitwijking aan het einde van de pen gemeten. 
De metingen worden gedaan v~~r een wikkelspleetbreedte van 2, 3 en 4 mm. De 
meetwaarden worden in een tabel (zie tabel A3.1.) weergegeven. 

kracht (N) 

0.086 0.097 
0.185 0.194 
0.273 0.3 
0.358 0.425 
0.442 0.531 

120 0.528 0.642 
1401 0,621 0.733 
1601 0.709 0.834 
180' 0.808 0.949 
2001 0.898 1.047 
220i 0.981 1 1.131 
2401 1.091 1.232 
2601 1.183!1 1.34 
280 1 1.2691 1.432 
3001 1.341 I! 1,543 
32OI! 1.217 11 1.428!1 1.653 
340, 1.291 ii 1.52911 1.768 

tabel A3.1. De meetwaarden van de statische ijkmeting 

- Philips I.T.C. Eindhoven - 14 
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De meetwaarden worden in dezelfde grafiek (zie fig A3.7.) waarin ook de berekende 
theoretische verbanden staan uitgezet. Uit de meetwaarden worden de praktische 
vergelijkingen afgeleid tussen de kracht op de pen en de uitwijking van de pen d.m.v. 
interpolatie. Dit levert voor de verschillende wikkelspleetbreedten de volgende praktische 
vergelijkingen op: 

S = 2 mm ~ 
S = 3 mm ~ 
S = 4 mm ~ 

Be = 3,81*10-3 * F 
Be = 4,50*10-3 * F 
Be = 5,21*10-3 * F 

Uit de grafieken blijkt dat het verband tussen kracht en verplaatsing lineair is. De 
verplaatsing blijkt in de praktijk groter te zijn dan in de theoretische vergelijking. 
Oorzaak hiervan is onder meer, dat de zHverstalen pen in een messing malschijf is 
ingeklemd. Hierdoor is de inklernrning niet 100% star. De pen is wei met een 
perspassing in het messing geklernd, zodat de speling tussen gat en pen 
verwaarloosbaar klein is. 

Om de kracht op de pen te bepalen bij de experimenten moet worden uitgegaan van 
het praktische verband tussen de kracht op de pen en de uitwijking van de pen. 

A3.4.2. De dvnamische ijkmeting 

Door de sterk wisselende belasting van de pen tijdens het wikkelen, kunnen er 
ongewenste veranderingen in de meetwaarden optreden. Deze kunnen het gevolg zijn 
van het optreden van resonantie in de meetpen. Deze kan in dat geval heviger gaan 
trillen, waardoor de gemeten verplaatsing groter wordt. Dit treedt op bij de 
resonantiefrequentie van de meetpen. 

Resonantiefrequentie van een enkelzijdig ingeklemde staaf (zie fig A3.9.): 

L 

Pt::N 

fig A3.9. Een enkelzijdig ingeklemde staaf 

1 1 
-- * 

2*1t 2*1t 

d = 2,5*10-3 rn 
p = 7800 kg/rn3 

A = 1t/4*d2 = 4,91 *1 0-6 m2 

E*I 

p*A 

L = 0,060 rn 
E = 2,10*1011 N/m2 

I = 1,917*10-12 rn4 

Voor de laagste resonantiefrequentie geldt: A = 1,875 

- Philips ITC. Eindhoven - 15 
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Hieruit voigt dat de laagste resonantiefrequentie fres = 504 Hz 

Deze laagste resonantiefrequentie ligt aanzienlijk hoger dan de maximale frequentie 
waarmee gewikkeld wordt. van ± 16 Hz. Omdat dit de hoogste frequentie is die 
voorkomt, mag verwacht worden dat er geen resonantie van de pen optreedt tijdens het 
wikkelen. 

A3.5. De uitvoering van de proef 

Bij de keuze van het draadtype is gekozen voor NA-Litze-draad. Er is gekozen voor 
litze-draad, omdat dit draadtype zwakker is dan de solide-draad. Er wordt namelijk 
tijdens het wikkelen gemeten of er kortsluiting ontstaat naar de mal toe. Ais er 
kortsluitng optreedt naar de mal toe, dan betekent dit dat ergens de vulfactor-Jimiet in 
een sector, hoe klein ook, in de mal overschreden wordl. Er is gekozen voor de NA
Litze-draad, omdat dit de enige litze-draad is die, volgens de veiligheidsvoorschriften, bij 
aile temperaturen gewikkeld mag worden. 

Bij deze proefopstelling is het helaas niet mogelijk gebleken om de gewikkelde draad te 
bakken, omdat dit teveel tijd in beslag zou nemen. Dit houdt in dat het niet mogelijk is 
om de precieze relatie tussen de kracht op de pen en de vulgraad te bepalen. 

Voordat er begonnen kan worden met het doen van proeven, moet er eerst zorgvuldig 
worden nagedacht over het op te stellen proevenschema. Hiermee wordt bedoeld dat er 
een zodanig proevenschema moet worden gevolgd, dat de relaties tussen kracht op de 
pen en procesparameters zo duidelijk mogelijk worden. 

III (2IX3 7) 

2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 
:I 2 :2 :2 :I 2 
3 3 3 3 3 3 
4 :2 1 1 :2 :2 3 3 
5 :2 :2 :2 3 3 1 1 
6 :2 3 3 1 1 :I :2 
7 3 1 1 3 :2 3 
8 3 :< :2 1 3 1 
9 3 3 3 :2 1 :2 

10 2 1 3 3 :2 :2 1 
11 :I ;{ 1 1 3 3 2 
12 :2 3 :2 :2 1 1 3 
13 :2 :2 1 :2 3 1 3 :2 
14 :2 :2 :2 3 , :2 1 3 
IS :2 ~ 3 1 :2 3 :2 1 
16 :2 3 1 3 :2 3 1 :2 
17 :2 3 :2 1 3 1 :2 3 
18 :2 3 3 :2 1 :2 3 1 ..... ..... " 

Group 1 :2 3 

0) I 1 
o-----® 

Note: Uke the L,z (2"). this is a specially designed array. An interaction is 
built in between the first two columns. This interaction information can be 
obtained without sacrificing any other column. Interactions between 
three-level columns are distributed more or fess uniformly to at! the oth, 
three-level columns. which permits investigation of main effects. 
Thus. it is a highly recommended array for experiments. 

fig A3.10. Het L 18-proevenschema 
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Om met zo weinig mogelijk metingen zoveel mogelijk (dus met een zo klein mogelijke 
spreiding) te kunnen vertellen over de relaties tussen de kracht op de pen en de 
procesparameters, wordt gekozen voor een L1g-proevenschema (zie fig A3.10.) volgens 
Taguchi[38,41]. Hierbij wordt 1 procesparameter op twee niveau's en worden 7 
procesparameters op 3 niveau's gewijzigd. Er mogen hierbij parameters constant worden 
gehouden! 

In het proevenschema is de range van de te wijzigen procescondities zo groot mogelijk 
gekozen. Om een voorspellend model op te kunnen stellen van de kracht op de pen als 
functie van de diverse procesparameters, worden de metingen een aantal keren 
herhaald. Omdat de metingen en het instellen van de gewenste procescondities veel tijd 
kosten, is met een statisticus[34] overlegd hoe vaak de pro even herhaald dienen te 
worden voordat een betrouwbaar model kan worden opgesteld. Er is besloten om aile 
metingen 5 keer te doen. 

A3.6. De verwerking van de meetgegevens 

In tabel A3.2. is het eerste proevenschema weergegeven. 

eers\e proevenschema Lilze.oraden (0.355 mm NA-Utze) 

meting nf. I 1 2 :> 4 5 (; I 7 8 

== 
9 

WikkelSpleetb!eeCle. +++ : +++ +++ 

J +++ +++ +++ 
.... + +++ +++ 

IdraadspanninQ I ar +++ +++ ' +++ 
435 Of +++ I 

I 520 gr , +++ +++ +++ 
aantal dradell 4 +++ 

~ 
+++ i +++ 

5 +++ +++ 

6 +++ +++ +++ 
, Wikkalsnalheid 333 omwtrrun +++ +++ +++ 

5830mwlmin +++ +++ +++ 
, 833 omwlmin , +++ +++ +++ 

~ 
10 +++ +++ 

35 +++ +++ +++ 

'60 +++ +++ +++ 
hoek 60Cfaden +++ +++ +++ 

II 
+++ +++ H+ 

I 12 +++ +++ +++ 
manamperaluur celsius I H+ +++ +++ 

an celsius +++ +++ +++ ! 
aden celsius +++ +++ +++ 

I meting nr. 10 11 I 12 13 14 15 16 11 : 18 
wikkelspleelbreedte 2mm +++ +++ +++ I 

3mm 1+++ +++ : +++ I 
4mm : +++ 1+++ + .... 

draadspanning 350gr +++ +++ +++ , 
l-- 43511r +++ +++ +++ 

52() gr j +++ +++ +++ 
,santal dradan 4 +++ +++ +++ 

5 '+++ +++ +++ 
I 6 +++ I I +++ +++ 
: wikkelsnelheld 3330mw/min i +++ +++ +++ 

: 5830mwlmm +++ +++ +++ I 
I 8330mwlmin +++ +++ +++ 

~~ 
I 10 ' +++ ! +++ +++ 

35 +++ +++ +++ I 

~. 
+++ I +++ +++ 

hook H+ +++ +++ 
I ! +++ +++ 

+++ : +++ i +++ 
I manempefaEuur + : i +++ 1+++ 

en celsius +++ +++ i i 1+++ 
Igraden celsius +++ ! +++ H+ 

tabel A3.2. Het eerste proevenschema 
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M.b.v. de geheugen-oseilloseoop wordt van de gedane proeven de uitwjjking van de pen 
in de tijd geregistreerd. Bij de 18 versehillende meetinstellingen levert dit de plaatjes op 
zoals die in fig A3.11. tim A3.28. te zien zijn. 

Deze verkregen grafieken worden van de geheugen-oseilloscoop naar een p.e. 
overgezet. Door van elke grafiek de minimum-waarde van de maximum-waarde af te 
trekken, wordt de maximale kraeht op de pen bepaald. 

Tef< 

' . .J'I~
! 

I,J.· . 

I' ,- . 

r . 
-1V t-.--_-'i_ ............ ~ ~---'~---L~--'-..~~~-'-'--~~--.-..J 

Ill! is/diu ISS 
Zero "ark (I) a1-Z!l-1~93 12:41:29 IIH,PT: 1024 

kl'aeltt op pen t ijdens "et wikke len: .. et illY 111'.1 Press £Sc 

Tel< 

588>1U 
/diu 

fig A3.11. Meetinstelling 1 

-11} t---........... ......-:.~~i.._~.~~. ,,,,-i~ .......... ~~_ .......... _...........,...........; 

8S 1S/diu 
Zero .. ark (tl 81-29-19':13 13:'U:58 

kracht op pen tijdens het wikkelell: .. .,ting nr.2 

fig A3.12. Meetinstelling 2 
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IIH.PT: 1824 

Press £SC 
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40) 

Tel< 

,y-~, I -, ___ )' ~-~~J 

-IV f----'-~ ......... 
'] 

as lS/div 
Zero .. ark (tl 81-28-1993 12:12:23 

kracM op de pen tijdens bet wikkelen: "eting n1".3 

las 
KR.PT: 1824 

Press Ese 

fig A3.13. Meetinstelling 3 

4V 

: j 

-IV _'....~.~~_-'-'-~.....L._.......i._~.L-_-'-_-.l 

as 1S/diu' lSS 
Zero .. ark (1) 91-29-1993 11:41:83 tllI.Pi: 1824 

kraeM op de pen tijdens het wikkelen: .. eting nr.4 Press Esc 

fig A3.14. Meetinstelling 4 

fig A3.15. Meetinstelling 5 

- Philips l.T.C, Eindhoven - 19 



4V 

Tel< 

S8!h.V 
/diu 
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':~r~-
:r-I . . 
"I" . 
I r 

~. 
I , 

-1V _~~~. ~. ~~...l..~""""'~~.L-~..J 

8S 1S/diu las 
Zero .. ark (f) 81-26-1993 12:94:11 "R.PT: 11324 

kracht op pen tijdens het wikkelen: .. eting nr.6 Press Esc 

Tel< 

sea"v 
/div 

fig A3.16. Meetinstelling 6 

-1V _L.~' 

28 .. S 1S/diu 
Zero .. ark (tl 81-28-1993 13:5a:e7 

Kracht OP pell tijdens j,et wikkele,,: .. eting n1'.7 

Tel< 

5!lIJ .. U 
Idl. 

fig A3.17. Meetinstelling 7 

1 
j 
I 

HUI2S 
"R,PY: 11324 

Press Esc 

-1V ~~ _____ ~ __ "-_~ __ ~~:_._~ __ ~~ __ ~ __ ~ __ ~~~ 
os lS/diu lEIS 
Zero mark (t) 81-211-1993 13:49:59 tlll,PT: 1024 

Kracht op pen tijdens j,et wikkelen: .. eting flr,B Press Esc 

fig A3.18. Meetinstelling 8 
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_.-----~----------"-~_r 

1U 
Idi. 

',r- .. . 

• 1' • v . 

t ". 
~. 

-2V t~~ .......... ~ ........ ~._-,-~_ .......... ~ ___ ~...i......~......i-~ ....... _ .......... ~...........:-'_ 

as 1S/diu 
Zero .. ark (1) !l1-28-1993 14:86:43 

kraent op pen tijdens het .. ikkelen: .. eting nl'.9 

Tek 

59&\1 
Idll> 

fig A3.19. Meetinstelling 9 

"r~ 
.r. ... 
r 

,r-- : 

IIR.n: 1924 
Press Esc 

-1V ~~~~~~~_~~~~~_~~~~~~~~~~~ 
IlS 1S/di. 
Zero "ark (f) 81-28-1993 12:31:86 

kraellt op pen tijdens het .. ikkelen: "eting "r.19 

41.1 

see..lI 
Idiu 

fig A3.20. Meetinstelling 10 

11lS 
IIR.n: 1824 

Press Esc 

-1\1 __ :....--.i...~--.Ji........~..i......_.....i.._.........i~~.i..................., 
as lS/di. 18S 
Zero .. ark (tl 81-28-1993 12:48:48 KR.FT: 1824 

k .... cht op pen tljdens bet .. ikkelen: .. eting nr.ll Press Esc 

fig A3.21. Meetinstelling 11 

- Philips I.T.C. Eindhoven - 21 



4V 

Tel< 

S8a .. v 
/div 

- Vulfactoren van afbuigspoelen -

-IV J----...l.....~.....L.~~..i~~.L...~_'_':~-'-~-....i..--.......... - ........ .......w 
88 13/d Iv 188 
Zero 1O"l'k (t) 91-28-1993 lZ:1!;:38 HR.PT: 1924 

kl'acht op pell Ujdens het wil<kelen: Jleting ul'.12 Press Esc 

fig A3.22. Meetinstelling 12 

Tel< 

13/dh 
Zero "ark (1) 61-28-1993 11:48:09 

k .... cht op pen tijdens !let "i"k"l",,: ",.,ti-lj t\r.13 

HIS 
liR.PI: 1824 

Press Esc 

saa..v 
/diu 

fig A3.23. Meetinstelling 13 

-11) c.~ ___ ,~_",--,-"~"""",~""",~"""",,~........J 

as IS/diu ISS 
Zero .. ark (f) 91-28-1993 11:58:55 "R.n: 1824 

kracht op pen tijdens het wlkkele,..: ""ting nr.14 Press Esc 

fig A3.24. Meetinstelling 14 
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4V r-~~~-~,~~~-r---r~-r~-r~-r--~J 

Te.!< ......,........ __ ...,..-__ ,1 

sse .. u 
Idi. 

fig A3.25. Meetinstelling 15 

4V 

Tel< 

sa!lrotV 
/div 

-1V ~~~~~~"-_~ __ ~.~~_~ __ ~~~~ __ .~ __ -J __ ~ 

as 1S/diu les 
Zero .. ark (t) 81-28-1993 13:54:22 lIR.n: 1824 

I<racilt op pen ti jdens bet .. ikke len: .. et i I1g nr .16 Press Esc 

fig A3.26. Meetinstelling 16 

4V 

Tel< 

sa9"U , , , • ~'V-:~~L.... ' 
/di. :f: , -'--:---";-~~-""";'--i-_l. 

r)L'······.,··· .. ·· Ii : : • 

. "..... .." 

-lV .,. -L.._~'--~..L..~....l.-_> ......... _~'--~-'-'-_ ..... as 1S/ di. lSS 
Zero ..ark (t) 81-213-1993 13:45:48 "R.n: 1824 

kracht op pen tijdens I,d wil<kelen: "eth,g nr.17 Press Esc 

fig A3.27. Meetinstelling 17 
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-H' _'-' ~J......---'-'-~'"""'-'-'''''''''''''''~'''''''''''~-'---.J 
2&8 1S/dio 19,828 
Zero ..ark (1) 81-28-1993 14:92:41 HR.PT: 1824 

kracht op pen tlJdens het wil<kelen: ""tillY nr.18 Press Esc 

fig A3.28. Meetinstelling 18 

M.b.v. de verkregen gegevens uit de proeven wordt vervolgens getracht een best 
passend model, van de kracht op de pen als functie van de verschillende 
procescondities, op te stellen. Dit gebeurt met het statistische programma RS/1, 
waarmee de verkregen gegevens geanalyseerd kunnen worden. Om de gegevens in 
RS/1 in te lezen, dienen deze samen met de bijbehorende procesinstellingen in een 
spreadsheet (zie tabel A3.3.) te worden ingevoerd. In RS/1 worden na de gegevens 
ingelezen te hebben de volgende procedures uitgevoerd: 

- MENU: Hiermee wordt in een boomstructuur een gebruikersvriendelijk menu 
gegeven van de basis-commando's van RS/1. 
- MENU.RS_SERIES: Hiermee wordt naar speciale programma's binnen RS/1 
gegaan. 
- RS_SERIES.EXPLORE: Dit is een statistisch adviesprogramma. 
- EXPLORE.MULREGS: Hierbinnen kan een meervoudige regressie-analyse 
worden uitgevoerd. 
- MULREGS.MAKE: Hier wordt een naam gegeven aan de mulreg-analyse en 
een data-set gekozen waarmee de analyse wordt uitgevoerd. Deze data-sets zijn 
door RS/1 ingelezen spreadsheets. 
- MULREGS.EDIT: Hiermee kan de mulreg-analyse worden aangepast. 
- EDIT.MANAGE_MODELS: Hiermee kan gekeken worden naar een model. 
- MANAGE_MODELS. MAKE_MODEL: Hiermee wordt een model gemaakt Dit 
gebeurt door van de variabelen in de data-set de 'response variables' en de 
'predictor variables' te geven. In dit geval respectievelijk 'kracht' en de 
'procesinstellingen' . 
- EDIT.FIT _MODEL: Hiermee wordt een lineair model verkregen tussen de 
'response variables' en de 'predictor variables' 
- FIT _MODEL.CHECK_FIT: Hierbinnen kan het verkregen model 
gecontroleerd en verbeterd worden. 
- CHECK_FIT.CHECK_ Y_TRANSFOR: Hiermee wordt gekeken bij welk type 
model (bijv. lineair, logarithmisch of kwadratisch) de kwadratensom van de 
restwaarden het kleinste is. Hierbij geeft RS/1 een aanbeveling voor het te 
kiezen type model. Het nieuwe verbeterde model (zie tabel A3.4.) wordt dan 
bepaald. 
- EDIT.INTERPRET: Hierbinnen kan het model duidelijker worden gemaakt. 
- INTERPRET.VISUALlZE: Hierbinnen wordt het model grafisch duidelijk gemaakt. 
- VISUALlZE.SHOW_EFFECTS: Hiermee wordt gekeken naar de effecten van de 
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'procesinstellingen' (zie fig A3.29.) op de 'kracht'. 

O£Ft.£C':'!£ 90R x Be 10-f£ll-93 9:19 

... c clsp la_de 4 von 5 A_vi 6o_hoek 7 at 8 kraeht 

... _---------------------------------------------_-.--------------------
1 2 150 4 3H 10 60 45 87.1 
2 2 350 4 1Jl 10 60 45 81.9 
3 2 350 4 333 10 60 45 87.4 
4 2 350 4 l33 10 60 45 92.1 
5 2 3S0 4 333 10 60 45 79.8 
6 2 435 5 56l l5 90 55 94.5 
7 2 435 5 583 35 90 55 105.6 
6 2 435 5 5Bl 35 90 55 103.1 
9 2 415 5 SB3 35 90 55 102.9 

10 2 435 5 583 35 90 55 107.1 
11 2 520 6 8ll 60 120 60 126.2 
12 2 520 6 833 60 120 60 149.1 
11 2 520 6 833 60 120 60 131.3 
14 2 520 6 833 60 120 60 125.2 
15 2 520 6 833 60 120 60 142.3 
16 1 150 4 58l 35 120 60 96.1 
17 1 350 4 583 35 UO 60 106.0 
14 3 350 4 583 15 120 60 111.4 
19 1 350 4 583 35 120 60 99.6 
20 1 350 4 583 15 120 60 nO.6 
21 1 435 5 8ll 60 60 45 2U.4 
22 3 435 5 833 60 60 45 231.6 
23 3 435 5 833 60 60 45 230.0 
24 3 435 5 833 60 60 45 237.8 
25 3 435 5 833 60 60 45 261.9 
26 3 520 6 333 10 90 55 140.1 
27 3 520 6 13l 10 90 55 155.4 
28 1 520 6 3ll 10 90 55 158.3 
29 1 520 6 III 10 90 55 160.3 
10 1 520 6 33l 10 90 S5 141.7 
11 4 l50 5 III 60 90 60 125.4 
n 4 350 5 333 60 90 60 104.2 
33 4 350 5 33l 60 90 60 112.8 
34 4 l50 5 333 60 90 60 104.2 
35 4 lSO 5 l3l 60 90 60 127.1 
36 4 435 6 Sal 10 120 45 154.2 
37 4 415 6 58l )0 120 45 153.3 
lB 4 435 6 583 10 120 45 145.4 
39 4 435 6 583 10 120 45 lJ1. 7 
40 4 H5 6 583 10 120 45 137.8 
41 4 520 4 833 15 60 55 261.3 
42 4 520 4 833 15 60 55 242.S 
43 4 520 4 833 35 60 55 249.2 

44 4 520 4 833 35 60 55 249.2 

45 4 520 4 833 lS 60 S5 243.4 
46 2 350 6 81l 35 90 45 127.0 

47 2 350 6 833 lS 90 45 1l1.9 

48 2 350 6 8ll 15 90 45 123.4 

49 2 l50 6 a33 35 90 4S 111.8 

50 2 350 6 8ll 35 90 45 119.7 

51 2 43S 4 133 60 120 55 72.2 

52 2 435 4 333 60 120 55 11.9 

53 2 435 4 313 60 120 5S 69.3 
54 2 435 4 III 60 120 S5 76.9 
5S 2 435 4 131 60 120 55 19.5 

56 2 520 5 58l 10 60 60 141.8 
57 2 520 5 583 10 60 60 124.1 
sa 2 520 5 58l 10 60 60 145.9 
59 2 520 5 58l 10 60 60 142.8 
60 2 520 5 583 10 60 60 133.9 
61 3 350 5 833 10 120 55 99.1 
62 3 350 5 833 10 120 55 98.3 
63 3 350 5 833 10 no 55 102.1 
64 3 350 5 833 10 120 5S 98.7 
65 3 350 5 8ll 10 120 55 97.0 
66 3 435 6 333 35 60 60 170.2 
67 3 435 6 333 35 60 60 162.9 
68 3 435 6 333 35 60 60 158.7 
69 3 435 6 333 35 60 60 182.8 
10 3 435 6 333 35 60 60 153.2 
71 1 520 4 583 60 90 45 178.6 
14 3 520 4 581 60 90 45 169.7 
73 3 520 4 5a3 60 90 45 111.5 
74 3 520 4 5n 60 90 45 163.1 
15 3 520 4 583 60 90 45 151.4 
16 4 350 6 583 60 60 S5 193.0 
77 4 350 6 583 60 60 55 176.0 
78 4 lSO 6 583 60 60 5S 181.1 
79 4 350 6 583 60 60 55 171.4 
80 4 350 6 5al 60 60 S5 159.2 
81 4 43S 4 833 10 90 60 129.8 
82 4 435 4 833 10 90 60 109.8 
83 4 435 • 833 10 90 60 111.4 
84 4 435 4 ' 833 10 90 60 101.0 
85 4 435 4 833 10 90 60 115.1 
86 4 520 5 333 35 120 45 206.1 

87 5%0 5 333 35 120 45 191.5 
88 520 5 333 35 120 45 193.8 
89 520 5 113 15 120 45 189.8 
90 520 5 333 35 12Q 45 206.1 

tabel A3.3. De spreadsheet van de in 
RS/1 in te lezen gegevens 
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Vulfactoren van afbuigspoelen • 

DEFLMULREGl 8R x 4C 

Least Squares Coefficients, Response $log_K, Model DEFLMULREGI 

o Term 1 Coeff. 2 Std. Error 3 T-value 4 Signif. 

1 1 3.579033 0.193737 
2 W 0.201811 0.017258 11.69 0.0001 
3 D 0.002335 0.000203 11. 50 0.0001 
4 A 0.095314 0.017258 5.52 0.0001 
5 WS 0.000377 0.000069 5.46 0.0001 
6 A 0.003477 0.000690 5.04 0.0001 
7 0- -0.005342 0.000575 -9.29 0.0001 
8 M -0.011707 0.002260 -5.18 0.0001 

No. cases = 90 R-sq. = 0.8508 RMS Error = 0.1337 
Resid. df = 82 R-sq-adj. = 0.8381 Condo No. = 42.35 

tabel A3.4. Het model van de kracht op de pen 

w: 2 to 4 

Mul reg DE:LM.ULRE0, f'lodel DEFL~'JL~EOl 
Main Effects on Transfotmed Response KRACHT 

{with 95\ Confidence Intervals l 

~ 

0: 350 to 520 1-+--1 

A: 4 to 6 1-+--1 

WS: 333 to 833 1-+--1 

A_: 

0: 

111 

10 to 60 1-+--1 

60 to 120 1-+--1 

45 to 60 I--+-t 

-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 

Increase in Transformed K 

fig A3.29. De effecten van de procesinstellingen 
op de kracht op de pen 

0.4 0.5 

Hieruit blijkt dat de kracht op de pen als functie van de verschillende procescondities 
het beste beschreven kan worden met een logarithmische functie 

Het hieruit verkregen model van de kracht op de pen als functie van de diverse 
procesinstellingen luidt als voigt: 
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In KRACHT = 3.58 + 2.02*10·1"WSB + 2.34*10·3-kDSP + 9.53*10·2*A DR 
- + 3.77*10-4*WSN + 3.48*10·3*A WI - 5.34*10·~O HOEK 

- 1.17*10·2*MT - -
Hierbij is: 

WSB: van 2 - 4 mm 
A_DR: van 4 - 6 draden 
A_WI: van 10 - 60 windingen 
MT: van 45 - 60 graden celsius 

DSP: van 350 - 520 9 
WSN: van 333 - 833 omw/min 
O_HOEK: van 60 - 120 graden 

Dit model dient nu geverifieerd te worden aan de hand van controle-metingen. Dit kan 
op twee manieren gebeuren: 

- Het doen van metingen bij andere procescondities die echter wei binnen de 
range van het eerder gemaakte model vallen, en deze toetsen aan dit model. 
- Het herhalen van de metingen bij dezelfde procescondities, op een kleinere 
schaal, hiervan een model opstellen, en dit model met het eerder gemaakte 
model vergelijken. 

Omdat het wikkelproces een zeer gevoelig proces is wordt besloten tot het herhalen 
van de metingen bij dezelfde procescondities. Er zijn t.o.V. het oude proevenschema 
een paar dingen veranderd: 

- Omdat geconstateerd is dat de kracht op de pen na 35 windingen allang niet 
meer toeneemt, heeft het geen nut om meting en te doen met 60 windingen. Er 
is besloten om metingen te verrichten met 10, 22 en 34 windingen. 
- Omdat in de praktijk voor de wikkelspleetbreedte altijd ± 3 mm gekozen wordt, 
wordt deze constant op 3 mm gehouden. Dit levert een beter beschrijvend model 
op, omdat op deze wijze een variabele geelimineerd wordt. 

In overleg met de statisticus is besloten om aile metingen 3 keer te doen. 

In tabel A3.5. is het controle-proevenschema weergegeven. 

M.b.v. de verkregen gegevens wordt wederom getracht een best passend model op te 
stellen. Deze gegevens (zie tabel A3.6.) worden in RS/1 ingevoerd. In RS/1 worden 
identieke procedures uitgevoerd. Dit levert de resultaten op van tabel A3. 7. (vergelijk 
tabel A3.4.) en fig A3.30. (vergelijk fig A3.29.). 

De modellen blijken statistisch[34] goed overeen te komen. Omdat de controle-metingen 
een nauwkeuriger model beschrijven, wordt dit model gehanteerd bij het doen van 
voorspellingen. Dit doen van voorspellingen gebeurt binnen RS/1 met de volgende 
procedure: 

- INTERPRET.PREDICT _RESPONSE: Hiermee kunnen voorspellingen worden 
gedaan voor de 'kracht' als functie van wijzigingen van diverse 
'procesinstellingen'. Dit kan hier grafisch worden uitgezet. Dit is in fig A3.31. Vm 
A3.40. gedaan voor de individuele 'procesinstellingen'. 
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controle-proevenschema L~ze-draden (0.355 mm NA-lilze) 

meting nr. 1 2 3 ,4 5 15 7 
, 

8 9 
wikkelsplealbreedte 3mm +++ +H ' +++ i +++ +++ +++ H+ H+ : +++ 
dcaadsoannino' 

~ 
+++ J +++ +++ 

+++ , , +++ 1+++ !+ •• ~--~ 
+++ +++ 

.-

~8!'tal CI!"den +++ +++ 1 +++ 
5 +++ +++ +++ 

6 +++ +++ +++ i-
-

wikkelsnelheid 3330mwlmin +,... +++ +++ 

,~ .. 5a3omwlmin +++ ,+++ H+ 

iaanlal Wlndingen 
8330mwlmin +++ +H +H 

10 +++ +++ ' +++ 
22 +++ : +++ +++ 

34 +++ , +++ +++ 

lomaeslaoon hoek a- +H 

~ 
+++ +++ 

+++ +++ +++ 
+++ ' +++ 

mallemoeraluur +++ ! +++ +++ l 
celSIUS +++ ' +++ +++ I 
celsius +++ +H +++ 

~'WlkiieIS pleetbreedte 
metillQ or. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

3mm +++ +++ +++ , +++ +++ +,... +++ +++ ' +++ 

idraadspenninll 350 or +++ 1++. +++ 
435gr +++ I ' +++ +++ 

5201lr i +++ I +++ i H+ 

,aantal dcaden 4 +++ 1+++ ++1-r--- 5 +++ ! +++ +++ 

I 6 H+ I +++ +++ 
, wikkelsnelheid 3330mw/mln +++ I +++ 1+++ 

t-
' 583 omw/mln +++ +++ +++ 

8330mw/min +++ ! +++ +++ 

taa"ntal windlnaen 10 i +++ H+ +++ I 

r 22 +++ 1+++ j +++ 

• 
H+ H+ I +H 

omaesla!lE!n hoek 1+.+ I +++ : +++ 

I +- , +++ +++ 

+++ ! +++ +++ 

~~ratuur ' +++ , +++ 1+++ 

; +++ +++ : +++ I 

n celsius +++ : +++ +++ 

tabel A3.5. Het contrOle-proevenschema 

HERHl 7R X 4C 

Least Squares Coefficients, Response $log_K, Model HERHl 

o Term 1 Coeff. 2 Std. Error 3 T-value 4 Signif. 

----------------------------------------------------------
1 1 3.810783 0.135622 
2 0 0.002241 0.000154 14.58 0.0001 
3 A 0.113645 0.013679 8.31 0.0001 
4 WS 0.000427 0.000053 8.12 0.0001 
5 A 0.007130 0.001089 6.55 0.0001 
6 0- -0.004407 0.000438 -10.05 0.0001 
7 M -0.005817 0.001720 -3.38 0.0015 

No. cases 54 R-sq. '" 0.8957 RMS Error 0.07244 
Resid. df '" 47 R-sq-adj. = 0.8824 Cond. No. '" 40.63 

Variance wt: A 

tabel A3.7. Het controle-model van de kracht op de pen 
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H£fUL\1.:tNG 54at x ac 08-"",,-93 16:32 !'aq~ l 

w •• 1 asp 3 ...... dr • ..n S a_tort 6 O-''IoO~t 7 •• • kuc:ht 

-----------------------_ .. _--------------.... -_ .. _--_ ... ------------------
1 3 350 • Jj) 10 .0 IS 111.3 

2 3 )50 4 133 10 .0 4S 111.8 

I I )50 • III 10 60 45 110.0 

• ) .15 5 58) 22 90 55 16"~ 

5 3 us 5 sn 22 90 55 157.3 

6 3 435 5 581 n 90 55 154.0 

7 ) $20 6 833 31 12" 60 208.9 

8 I 520 6 833 14 120 60 219.6 

9 ) 520 6 833 34 120 n 217 .6 

10 I J50 • 583 2l 120 60 112.7 

11 3 J50 • 583 22 no 60 115.1 

12 3 JIO • 583 U 120 60 115.3 

1) 3 415 5 III )1 60 45 U6.' 

14 3 435 S aJl l4 60 45 235 •• 

15 3 435 S 113 14 60 45 248.0 

16 3 520 6 ))3 10 90 55 113.1 

17 J 520 6 333 10 9" 55 n4.2 

18 3 520 6 333 10 90 55 167.J 

19 I 350 5 311 )4 90 60 110.9 

20 3 ISO 5 III H 90 60 112.7 

21 I ISO 5 H3 34 90 60 106.4 

22 J 435 6 S8l )0 120 45 131.9 

23 I US 6 583 10 120 45 UI.I 

24 I US 6 583 10 120 IS )46.2 

25 I 520 • 833 22 60 5S 1".2 

26 ) 520 • UI 21 60 55 241.8 

27 I 520 • 833 22 60 IS lll.l 

28 1 350 6 a13 22 90 45 169.8 

29 3 350 6 Bll 12 90 45 159.6 

30 3 350 6 133 22 90 45 174.7 

31 I .15 • In 3' 120 5S )Oa.9 

12 3 '35 • 3lJ 14 120 55 112.2 

l) I 435 • ll] l4 120 55 106.0 

l4 ] SlO 5 583 10 60 ,0 Ua.9 

)5 ] 520 5 sa) 10 60 60 171.1 

36 3 SIO 5 sa] 10 60 60 170.2 

31 ) JSQ 5 all 10 120 55 129. ) 

18 ) lID 5 Bll 10 120 55 119.1 

39 I 350 5 all 10 120 55 1l5.S 

'0 1 435 6 III 22 60 60 192.0 

41 3 435 6 III 22 6. 6Q li8.4 

42 I HI 6 )lJ 22 60 60 111.8 

43 1 520 4 553 l4 90 .5 476.1 

.. ) 520 • 581 ]' 90 .5 167 .a 

'5 1 S:O 4 581 14 90 .5 199.a 

46 ] 350 6 sal II '0 55 145.1 

.7 3 ISO 6 sal H 60 55 168.7 

.a I ISO 6 583 l4 60 55 171.1 

49 ) ')5 • all 10 90 60 112.1 

50 I .35 • 113 10 90 60 U •• O 

51 ) 435 • III 10 90 60 119.6 

S2 I 520 I III 22 120 .5 162.0 

53 I ;20 5 II) 21 120 '5 171.3 

S. 3 520 5 JJI 22 120 .5 178.0 

tabel A3.6. De spreadsheet van de in RS/1 
in te lezen controle-gegevens 

Nul ceq IIUH •• "Ioed RE1UO. ~OP'f 
ltain :ethet:s eft Tr.nsfQ[zeo laii'ctlu !tJtACHT 

Pu~h U\ C:>ntJ.oen-e. ~nttrV&U) 

D. ISO •• 120 

A: • to 6 ~ 

I 
WS! III to 811 f---' I 

A_' 10 to 3t I 
I 

Ot 60 to 120 I---l 

I •• 45 to 60 I---l 

I i i I 

-0.' -O.l -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 O •• 0.5 

Inc:.." 1n or-unsfotud It 

fig A3.30. De effecten van de procesinstellingen 
op de kracht op de pen 
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- Vulfactoren van afbuigspoelen -

Predictions and 95\ simultaneous confidence intervals 
foe mean responses of KRACHT usioq: model ttE1Un 

A _ 6, A_ - 34~ 0 • 60, Ii • 4S 

!to+- _____ 1 •• __ . 

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

r 

" c 
h 
t 

1 

n. 

u. 

" " 

wikkelsnelheid in omw/llin 

fig A3.31. Een voorspellend model van de kracht op de pen 

predictions and 95\ simultaneous c:onfidC!nce intervals 
for ZIlean responses of KRACHT usinq laodel HERHl 

A - 4, A_ - 10, 0 _ UQ, II - 60 

uo .. t lU , .. HI. HO .... ",e 4" , •• $10 540 SU S" Ut uo 440 "0 UO '.0 720 'HIt Jft ., .. uo U .... 

wikltelsnelheld in ollW/ail'l. 

-0- D- 35. 
-:- 0- S1Q 

fig A3.32. Een voorspellend model van de kracht op de pen 
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Predictions and 95\ silnultaneous confidence intervals 
for mean responses of ftRACHT using model HERRl 

liS • 8ll, A_ • 34, o· 60, 1\ • 4S 

,.,~--t-------------------------------t-----------------------------~r--

... ... 

c ., 
h 
t u. 

i H. 
n ... 
/I 

I .. .. 
'0 .. .. 
,. 

aental draden 

fig A3.33. Een voorspellend model van de kraeht op de pen 

Predictions and 95\ sitnultaneous confidence intervals 
fOoC mean responses of KRACH.T using- model KERBl 

liS • 333, A_ • 10, 0 • 120, II • 60 

aantal deaden 

T 

-0-- D- l'!' 
-:- D-520 

fig A3.34. Een voorspellend model van de kraeht op de pen 
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Predictions and 95\ siA:lul taneous confidence intervals 
foe lIlean responses of KRACHT using model HE:RO! 

WS .. 833, A • 6. 0 • 60. '" - 45 

fig A3.35. Een voorspellend model van de kracht op de pen 

Predictions and 95\ simultaneous confidence intervals 
fot sean responses of KRACHT us ing model HERH! 

WS _ 333, A - 4. 0 - 120. M - 60 

"LL-·---.. 

•• ,1-~-----,~,----,+,----~,,-----,~,----,+,----~,,----~,~,----,+,----~,,~--~,~,----,±,----7. .. ~ 

aantal wikkelinqen 

fig A3.36. Een voorspellend model van de kracht op de pen 
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predictions and 95\ simultaneous co"fid~nce intervals 
for: mean cesponses of KRACHT using: model H£R£«l 

liS • 8ll, A • 6, A_ • 34, ~ - 45 

···~-j .. ~--~----~,t,----~,,~--~~---+----~----+,,----~----,~,~,----,+,,----~,.~.----.+,.---

144;-

k '" ... 
a 
c u, 
n 
t ". 

'" n ". 
II to 

n+ 

tot 

oll.ge;alaqen hoek in qcaden 

fig A3.37. Een voorspellend model van de kracht op de pen 

P.cedictions and 95\ simultaneous confidence intecvals 
for lI1ean responses of KRACHT using Inodel HERHl 

WS - lB, " - 4, ,,_ - 10, M - 6G 

-0- D. 350 
~D·ASZo 

fig A3.3a. Een voorspellend model van de kracht op de pen 
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Predictions and 95\ simultaneous confidence intervals 
foc mean responses of KRACHT uSing mode 1 H£RHl 

IfS • all. A • 6. A_ • 34. 0 • 60 

ultemperatuuc in graden celsius 

-
-0-- D.1>$.o 
"""""':- 0- '520 

fig A3.39. Een voorspellend model van de kracht op de pen 

.. ., 

fig A3.40. 

Predictions and 95\ simultaneous confidence intervals 
for mean r~uponses of KRACHT using model 8&RHl 

liS • 33 3. A • 4. A _ - 10. 0 - 120 

.. .. " " " .. 
JDaltemper&tuuc in graden celsius 

-

.. .. 

Een voorspellend model van de kracht op de pen 
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Het detinitieve model van de kracht op de pen als tunctie van de diverse 
procesinstellingen luidt als voigt: 

In KRACHT = 3.81 + 2.24*10·3*DSP + 11.36*10·2*A DR 
- + 4.27*10·4*WSN + 7.13*10':.l*A WI - 4.41*10.3*0 HOEK 

- 0.58*10·2*MT - -
Hierbij is: 

DSP: van 350 - 520 9 
WSN: van 333 - 833 omw/min 
O_HOEK: van 60 - 120 graden 

A DR: van 4 - 6 draden 
A= WI: van 10 - 34 windingen 
MT: van 45 - 60 graden celsius 

Tijdens de metingen is er nergens kortsluiting geconstateerd naar de mal toe. Omdat er 
echter veel te weinig metingen zijn uitgevoerd kan er niet met 95% zekerheid gesteld 
worden dat er onder deze condities, voor deze procesinstellingen, ook geen kortsluiting 
zal optreden. 

A3. 7. Conelusies 

Er is een relatie opgesteld tussen de kracht op de pen en de procesinstellingen. Omdat 
het wikkelproces zo gevoelig is, is deze relatie aileen geldig binnen de range van de 
procesinstellingen. 

In welke mate de situatie in deze proefopstelling te vertalen is naar een situatie met 
een eehte wikkelmal (die een meer eomplexe geometrie he eft) , is moeilijk at te 
schatten. Wei blijkt een duidelijke trend tussen de kracht op de pen en de 
procesinstellingen aanwezig te zijn. 

Om de relatie te leggen tussen de kracht op de pen en de vulfactor wordt gebruik 
gemaakt van een tweede proefopstelling. Omdat in deze proefopstelling niet gebakken 
wordt, kan in deze proefopstelling deze relatie niet gelegd worden. 

De invloeden van de individuele procesinstellingen op de vulfactor, aan de hand van 
o.a. de resultaten van deze proefopstelling, worden duidelijk gemaakt in Hoofdstuk 5. 
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A3.8. De technische gegevens van de geheugen-oscilloscoop 

De technische gegevens van de tektronix 11403 digitale geheugen-oscilloscoop. 

The electrical characteristics apply 10 the tolJOWing conditions: 

• The osdlloscope Ilas !lad a 2O-minute warm-up period. 

• The oscilloscope is operating In an environment thaI meets 
the limits described ih Environmental Specifications in this 
section. 

Cr..racterl$tlc 

Rls6tlme 

Vertical resolution 

Input sensitlvity 

Vertical acquisition resolution 
Single gratlcule 
Dual gratlcule 

Vertical dlsplay resolution 
Single gratlcule 
Dual gratlcule 

Charactetlstic 

Internal reference clock 

lime interval accuracy with 
acquired waveforms 

Sample rate 
Slnglechannel 

Two channel 

Record duration 

Speclficatlons 

3 plug-in amplifiers, up to 12 
channels 

Dependent 00 plug-in amplifier 

Dependent on piug-in amplifier 

10 bits. 
Signal averaging of N acquISitionS 
Increases bll resolution by IOQ.{N) 
up 10 a Ilmtt of 14 Ms 

Dependen! on plug-in amplifier 

100 points/div 
100 pointsldiv 

50 pixe!sldiv 
25 pixelsldi. 

~n 

Ctystal-conIn:I reference 
oscillator. 

0.002% ± 100 ps 

Any single channel fn:lm the Left. 
Center, or Righi plug-in compart
ment may be acquired at up 10 
20 Msamplels 

Any cornbinatlon of two ChannelS 
from different plug-in compart
merns may be acquired at up 10 5 
Msample/$ 

Any comI:)ination of three cnan
nels fn:lm dillerent plug-in c0m
partmentS may be acquired at up 
10 2.5 MsampIe/s 

User selectable, 512, 1024.2048, 
.006, 5120, 8192. or 10240 pointS 

1-2·5 SIiBpS from 0.5 ns 10 100 S 

5.111'\S1O 10235 

Characterlstlc 

TOUCh panel 

catlbrator 

Characte..lstlc 

CRT 
11403 

Character display 

Character height 

Characteristic 

Voltage Ranges 

Maximum Una Current 
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Input aM OutpUt SpecificatiOnS 

Specification 

Infrared beam touchable array, 
22 rows of 11 columns 

2 QeneraI-purpose knObs, set by 
user to desu'ed !unCtion 

Actlve only during Probe catlbra
tIon 

Suttabie for callbmllon DC gain of 
lOX probes at S5 Vldlv at tI1e 
proOetip 

DiSplay SpacificatiOf!S 

Speciflcatlon 

8 1/2 Inc:h diagonal, color, mag
netic deflection. Vertical !lISter 
orientation. Nominal screen size 
6.067 inches venical by 4.496 in
Ches hOrizontal 

9 Inc:h diagonal. monocI1rOme, 
magnetic Clefleclion. Vertical !lISter 
orientation. Nominal screen Size 
6.16 Incnes veniCal by 4.80 Incnes 
horizontal 

44 lines of S5 characIers 

Minimum 0.10 In (upper cassl 

AC Une Power SpecificaliOnS 

Speclflcatlon 

90 10 132 V rms or 
ISO 10 2SO V rms 
Selected by rear panel Una Volt· 
age Selector. Voltage ranges ap
ply for waveform distortion, which 
AIduces peale line voltage 5% or 
less 

48 Hz 10 440 Hz 

320 W maximum 

4.6 A rms at 50 Hz, 90 V line, Wilh 
5% clipping. 

6 A, 250 V. normal blOw 
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Characteristic 

Trlgger source 

Trigger level 

Minimum hoIdoff 
Main 
Window 

Maximum holdoll 
Main 
Window 

Main Trigger sensitivity 
DC Coupled 

Specification 

1Wo independent trigger cin:uil$ 
(Main and WII1dowI can derive 
triggers from the I.efI, Center, and 
FIlght plug-in compaI1InenIS. MaIn 
time base may alSo be trIggerad 
!rom the AC line. 

Free n.I1S alter 60 me timeout WitI1 
no trigger deIecIed 
(Main trigger only) 

Automatically establishes a IomII 
for the l1igger SOUtCe; seeks __ 

IomII alter 60 ms timeout. Main 
free n.I1S in absence of Signal 

THggering CCCU'S only alter valid 
fliOgering event 

can be set independentty lor MaIn 
and WindOw trigger Circuit$. 

0.1% of lull scale 

600 ns or less 
2Onsor less 

10s 
10245 

0.5 diviSions from DC to SO MHz; 
1.5 divisions from SO MHz to 
1 GHz with minimum holdOff 

1.2 divisions from DC to SO MHZ; 
3 divisions from SO MHz to 1 GHz 
with minimum hoIdOff 

DC High-Freq. Reject Coupjed 0.65 divisions from DC to 30 kHz 

ACcoupied 

AC Noise-Reject Coupled 

0.5 divisions from 60 Hz to 
SO MHz; 1.5 divisions from SO MHz 
to 1 GHz with m.nimum hoIdOff. 
Attenuates signals below 60 Hz 

1.2 divisions from 60 Hz to 
SO MHz: 3 divisions from SO MHz 
to 1 GHz with minimum holdotf 

AC High-Freq. Reject Coupled 0.65 divisions from 60 Hz to 
30kHz 

AC Low-Fteq. Reject Coupled 0.65 divisions from 60 kHz to 

Window Trigger sensHivity 
DC Coupled 

DC Noise-Reject Coupled 

SO MHz: 1.5 divisions from SO MHz 
to 1 GHz with minimum hoIde/!. 

0.5 divisions frOm DC to SO MHz; 
1.5 diviSions frOm SO MHz to 
600 MHz with minimum hoIdOff 

1.2 divisions frOm DC to SO MHz; 
3 divisiOns from SO MHz to 
600 MHz with minimum hOIdOff 

DC High-Freq. Reject Coupled 0.65 divisions from DC to 30 kHz 

ACcoupled 

AC Noise-Reject Coupled 

0.5 divisions from 60 Hz to 
SO MHz; 1.5 diviSions from 50 MHz 
to 600 MHz with minimum hOIdOff. 
AI!enuates SignalS belOw 60 Hz 

1.2 divisions from 60 Hz to 
SO MHz; 3 divisions from SO MHz 
to 600 MHz with minimum hoIdOff 

AC High-Freq. Reject Coupled 0.65 diviSions from 60 Hz to 
30kHz 

AC Low-Freq. Reject Coupled 0.65 divisions from 80 kHz to 
SO MHz; 1.5 divisions from SO MHz 
to 600 MHz with minimum hOldOff. 

Characteristic 

Operating 

Non-operating 

Humidity 

Operating 

Non-opera!ing 

Meals MIL-T.288OOC, Type III, 
Class 5, tested psr patagraphs 
4.5.5.1.3 and 4.5.5.1.4 

O·CtoSOOC 

-4O·C to + 75°C (Possible loss of 
nonvclatile memory and clock in
formation below -40 00) 

Exceeds MIL.T-2B8OOC, Type III, 
Class 5. tested psr paragraph 
4.5.5.1.2.2 
Up to 95% relative humidity, at up 
toSOOC 

Meals MIL-T-2B8OOC. Type Ill. 
Class 5 

Up to 4.5km (15.000 11) 

Up to 15km (50,000 II) 

Vibration Operating, plug-in unlts not in
stalled: meets MIL-T-288OOC, Sec. 
ijon 4.5.5.3.1, Type III, Class 5 

Shock Non-operaling, plug-in unitS not 
installed: meets MIL-T.288OOC, 
Section 4.5.5.4.1, Type III, Class 5, 
Equipment not operaijng 

Bench handling Operating: meets MIL-T -2B8OOC. 
Type III. Section 4.5.5.4.3. Class 5 

Packaged product vibration and Packaged PIQdUC!, plug-in unitS 
bounce not installed: meets ASTM 

0995-75, Method A. Para 5 
(NSTA Proj. lA·B-l) 

Drop of packaged PIQdUC! Packaged product. plug-in unHs 
not installed: meets ASTM 
0775-61. Method 1, Para 5 
(NSTA Proj. 1A-B-21 

E!ectrostiItic immunity 

Electrom.agI'Ie!ic compatibility 

No disruption or degradation of 
performance from e!ectrostilliC 
diSChargs common in the offICe! 
laboratory environment 

Plug-in units or blank panelS must 
be installed in ail plug-.n compart. 
ments 
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Appendix 4: 

• Vulfacloren van afbuigspoelen • 

Proefopstelling 2 (onderzoek naar de vulfactor
verdeling van draadpakketjes van afbuigspoelen) 

A4.1. Het doel van de proefopstelling 

Om naar vulfactor-limieten en naar de verdeling van wikkeldraden over het oppervlak 
van een draadpakket te kijken, bij variatie van diverse procesparameters, wordt gebruik 
gemaakt van een proefopstelling. 

Bij deze proefopstelling worden spoelen gewikkeld om SJiefjes van bepaalde 
draadpakketjes te kunnen maken, zodat naar de verdeJing van de wikkeldraad over het 
oppervlak, en eventuele vulfactor-limieten, gekeken kan worden. 

A4.2. De keuze van de proefopstelling 

Het is aileen interessant om de verdeJing van de draad in de wikkelspleet te weten voor 
aangeperste draadpakketten (zie Hoofdstuk 7). Er dient voor een proefopstelling 
gekozen te worden, waarin, in tegenstelling tot in proefopstelling 1 (zie appendix 3), het 
draadpakket geperst en gebakken kan worden. 

Omdat er tevens relaties dienen te worden gelegd tussen proefopstelling 1 en de te 
kiezen proefopstel ling , zijn er voor het doen van proeven twee mogelijkheden: 

- Kiezen voor een vereenvoudigde proefopstelling, die Jijkt op proefopstelling 1. 
- Kiezen voor een echte wikkelmal die lijkt op de situatie van proefopstelling 1. 

De voor- en nadelen van de twee mogeJijkheden worden nu tegen elkaar afgewogen. 

Een vereenvoudigde proefopstelling 

Voordelen: 
- De invloed van het aanpersen op de wikkelopbouw is groter, omdat de 
malwanden niet gekromd zijn en de malspleet evenwijdig is. 
- De constructie kan zelf gekozen worden, en is onafhankelijk van de constructie 
van een bestaande wikkelmal. 

Nadelen: 
- Vertaling van de theorie naar de praktijk toe is zeer moeilijk vanwege: 

* De complexe vormen van de echte wikkelmallen, die een tweezijdig 
gekromd oppervlak hebben. 
* Het wikkelgedrag is anders dan in de praktijk omdat daar gebruik wordt 
gemaakt van vlerken om de draad de mal in te leiden. 
* In de praktijk Jigt de draad niet evenwijdig in de wikkelspleet. 

Een echte wikkelmal 

Voordelen: 
- Het is een reeel wikkelproces. 
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- Er is geen vertaling nodig naar de praktijk. 
- Er kunnen veel meer proefjes worden gedaan in een veel korter tijdsbestek. 

Nadelen: 
- Vertaling naar de praktijk is niet eenvoudig vanwege de gevoeligheid van het 
wikkelproces. 
- Afhankelijkheid van de gekozen malconstructie. 

Na de voor- en nadelen tegen elkaar te hebben afgewogen, wordt er besloten om voor 
een echte wikkelmal te kiezen. Er wordt, in overleg met de malconstructeurs .. een 
wikkelmal gekozen die het meeste lijkt op de situatie van proefopstelling 1. Dit wil 
zeggen een wikkelmal met een evenwijdige wikkelspleet, waar de pennen zodanig staan 
dat de dwarsdoorsnede van een draadpakketje een zo min mogelijk gekromd oppervlak 
oplevert. 

Er is gekozen voor de 17" CMT lijnmal (een lijnmal is de mal waarin de lijnspoelen 
gewikkeld worden) die een evenwijdige wikkelspleet heeft (zie fig A4.1.). Omdat er 
aileen een handmachine ter beschikking staat, moet er gekozen worden voor een 
handmal. 

fig A4.1. De 17" CMT lijnmal 

De handmal heeft als voordeel dat er nieuwe pengaten bijgeboord mogen worden. 
Nadeel van een handmal is dat er draadvlerken opzitten, in tegenstelling tot de 
segmentvlerken bij de automatenmal. Draadvlerken hebben als nadeel dat de draad 
zwaardere klappen te verduren krijgt. Een ander nadeel van een handmal is dat de 
pennen niet automatisch kunnen worden ingeschoten. Het inschieten van de pennen 
dient met de hand te gebeuren. Om nieuwe pennen in te schieten dient de machine 
steeds te worden stopgezet. Hierdoor wordt de wikkelopbouw en daardoor de vulfactor
verdeling be"invloed. 
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A4.3. De uitvoering van de proef 

In de wikkelmal kan een gemiddeld draadpakket (gemiddelde breedte en bij een 
gemiddelde omgeslagen hoek, zie hoofdstuk 5: fig 5.8.a. en fig 5.8.b.) gewikkeld 
worden. 

Omdat het belangrijk is om de vulfactorverdeling van twee verschillende draadpakketjes 
te bekijken, wordt er een extra pengat bijgeboord op een zodanige plaats in de mal dat 
er een smal draadpakket gewikkeld kan worden, waarbij de draden evenwijdig aan het 
persstempel lopen. Dit wordt gedaan door dit pakket te wikkelen bij een omgeslagen 
hoek van 180 graden (zie hoofdstuk 5: fig 5.8.c. en fig 5.8.d.), zodat de 'natuurlijke 
wikkelopbouw' zo klein mogelijk is. Er kunnen dus twee verschillende draadpakketjes 
gewikkeld worden. 

Bi] de keuze van het draadtype is wederom gekozen voor NA-Litze-draad, omdat er 
getracht wordt een relatie te leggen met de resultaten van proefopstelling 1. 

Omdat het maken van Sliefjes relatief duur is (± fl 100,- per Sliet) moet er zorgvuldig 
nagedacht worden over een op te stellen proevenschema. Om de kosten zo laag 
mogelijk te houden, zijn slechts enkele procesparameters gewijzigd. Het aantal draden 
waarmee parallel wordt gewikkeld, wordt constant gehouden omdat anders steeds de 
bakinstellingen gewijzigd dienen te worden. De maltemperatuur wordt ook constant 
gehouden, omdat het wijzigen hiervan teveel tijd in beslag neemt. De wikkelsnelheid en 
de draadspanning worden op slechts twee niveau's gewijzigd om de kosten te drukken. 
Omdat het voor de verdeling van de draden over het oppervlak belangrijk is om te 
kijken naar de invloed van het aanpersen, wordt v~~r en na het aanpersen gekeken 
naar de draadpakketten. V~~r het bepalen van de vulfactorverdeling en een eventuele 
vulfactor-limiet is het belangrijk om het aantal windingen te wijzigen. Om het 
vulfactorverloop als functie van diverse procesinstellingen duidelijk weer te geven, levert 
het geen voordelen op om een Taguchi-proet uit te voeren, omdat slechts een klein 
aantal procescondities beperkt gewijzigd wordt. 

In de praktijk blijkt dat bij niet-aangeperste draadpakketten in de hals van de 
afbuigspoel (waar de omgeslagen hoek om de pen klein is) wei eens KSW worden 
geconstateerd. Om te kijken naar de maximale vulfactor bij de halspen (die in de hals 
van de te wikkelen spoel wordt ingeschoten), worden voor een draadpakket Slietjes 
gemaakt van afbuigspoelen die onder verschillende procescondities gewikkeld zijn. Aan 
de hand van deze Sliefjes kan dus m.b.v. van de resultaten van proefopstelling 1 een 
verband worden gelegd tussen de kracht op de pen en de vulfactor. 

Omdat het do en van de proeven veel tijd kost, duur is en de vulfactorverdeling bij een 
meetopstelling redelijk reproduceerbaar is (dit is gebleken uit eerder uitgevoerde 
proeven), wordt het aantal meetinstellingen beperkt, en worden per meetinstelling 
slechts twee Sliefjes gemaakt. 

Bij deze proefopstelling wordt de draadspanning gewijzigd, omdat uit proefopstelling 1 
blijkt dat de draadspanning de procesparameter is die de grootste invloed op de 
vulfactor-verdeling kan uitoefenen. Naast de draadspanning wordt bovendien bij het 
doen van de proeven ook de wikkelsnelheid gewijzigd, omdat deze het eenvoudigste 
aan te passen is. 

Een afbuigspoel heeft een leg- en een trekkant. Dit betekent dat bij een afbuigspoel de 
draad aan een kant de wikkelspleet a.h.w. in wordt gelegd (legkant), en in een kant de 
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wikkelspleet a.h.w. in getrokken (trekkant), hierdoor treedt enig verschil in de 
wikkelopbouw op tussen de beide kanten. Bij de proeven wordt voor de eenvoud een 
Slief gemaakt van de legkant en een Slief van de trekkant. De resultaten hiervan 
worden gemiddeld. 

Er kunnen nu een aantal proevenschema's worden opgesteld. Twee proevenschema's 
waarmee gekeken kan worden naar de vulfactorverdeling voor aangeperste 
draadpakketjes, een proevenschema waarmee gekeken kan worden naar de invloed van 
het aanpersen en een proevenschema waarmee gekeken kan worden naar de relatie 
tussen diverse procescondities en de maximale vulfactor bij de halspen. 

A4.4. De verwerking van de Sliefjes 

In tabellen A4.1. en A4.2. zijn de twee proevenschema's weergegeven waarmee 
gekeken kan worden naar de vulfactorverdeling voor aangeperste draadpakketjes. In 
tabel A4.3. is het proevenschema weergegeven waarmee gekeken kan worden naar de 
invloed van het aanpersen. In tabel A4.4. is het proevenschema weergegeven waarmee 
gekeken kan worden naar de relatie tussen diverse procescondities en de maximale 
vulfactor bij de halspen. 

Van de gewikkelde draadpakketjes worden vervolgens Sliefjes gemaakt. Om de 
vulfactorverdeling over het oppervlak te bekijken, worden onder een microscoop foto's 
gemaakt van de Sliefjes. Om de vergroting van de toto's te bepalen wordt er een 
maatstukje mee gefotog rafee rd. 

, aantat windinoen 

draads pann'nQ 

Wlkkelsnelheld 

petSeI1 

aenlal wmdingen 

draadspannlng 

, Wlkkeisnetheld 

eersan 

metinQ nr. 1 2 I 3 4 5 6 
64 +++ + J H+ +++ 

67 i +.+ I +++ 

70 
-c I 

, 73 I I 

350gr : +++ +++ +++ i +++ 
520 or +++ +++ 

333omwlm,n +++ +++ , +++ 

4440mw/min +++ ' +++ i +++ 

cnoeoerst 
. gepemt : +++ ..... + .... +++ +++ +++ 

mefiMnr. 1 9 10 , 11 I 12 13 14 
64 I I I 
67 1 I 

.70 v + ... +++ : +++ +++ 

~ , 73 I I , +++ 

350gr +++ 1+++ ' +++ 
520 Of +++ : +++ 

3330mw/mln ' ..... +++ I , +++ 
, 444 omw/mIM +++ +++ ..... 
' onQl!Persl i I 
i oeoersl +++ +++ ... +++ H+ : +++ 

voor art proevenschema geld!; wikketSpleetbreedte 3mm; maftemperatuur 45 graclGn cefsius 

tabel A4.1. Het proevenschema 'de vulfactorverdeling 
van het dikste draadpakket' 
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! .+. +++ , 
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, , 
i·"· +++ 
! ++ .. 

I I +++ i , 
H+ +++ 

) 15 , 16 I 

I --

+++ i +++ 

; .+. "'H 
+++ 

+++ 

I 

, +++ ++. 
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meting nr. 1 2 3 4 5 G 7 
22 +++ : +++ I +++ +++ 
24 ! ,+++ : +.+ +++ 

, 26 
28 
350Qr +++ : +++ ..... +++ 
5lOgr +++ +++ .++ 
3330mwlmln .. + +++ +++ .. + 
4440mwlmin +++ +++ +++ 

! ongeperst 
aepers! +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

me!;n nr. 9 10 11 12 13 
22 
24 
26 +++ 1+++ +++ +++ 

28 +++ 

350 r +++ 
520 r +++ +++ 

3330mw/mln +++ +++ +++ 
4440mwlmin +++ +++ 

, on e rst 
e rst +++ +++ +++ +++ +++ +++ i +++ 

voor drt proevenschema geIdI: wikkelspleetbreedle 3mm: menemperatlJUf 45 graoen celsius 

tabel A4.2. Het proevenschema 'de vulfactorverdeling 
van het smalste draadpakket' 

c=:::.:. metinQ nr. I 1 ~ I 3 4 
santal windingen 164 +++ 1+++ 1+++ J +.+ 

67 I I I 
! 70 I ! I 

73 
draadspanning I 350.J:ll' ! +++ +++ I 

I 520gr +++ 1+++ 
! wikkelsnelheid 3330mwlmin 1+++ I 1+++ 

444omw/min I 1+++ I 1+·+ 
I parsen ongepersl +.+ +++ 1 +++ 1++· 
I gaperst 

I aantal windingen i 64 
67 

metingnr. 

170 
73 
350 gr 

1520 r 
3330mw/min 

, 444 omw/min 
: persen i ongepers! 

gepers! 

voor dit proevenschema geld!: wikkeisplee!breedte 3mm; maltemperatuur 45 graden celsius 

8 

+++ 

... + 

: +++ 

••• 

tabel A4.3. Het proevenschema 'de invloed van het aanpersen' 

meting nr. : 1 I 2 I 3 4 
: draadspannina 

;~w/min 
I +++ +++ I 

I ! +++ 1+++ 
: wikkeisnelheid i +++ I 1+++ 

I 444 omw/min +++ ! +++ 

voor di! proevenschema geld!: wlkkelspleelbreedle 3mm: maitemperatuur 45 graden celsius 

tabel A4.4. Het proevenschema 'de relatie tussen de 
procescondities en de maximale vulfactor' 
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Na de foto's vergroot te hebben tot A4-formaat worden deze ingelezen in een CAO
station m.b.v. een tablet en een muis met kruisdraad. Voor het inlezen van de foto's is 
door E. Maesen een speciale routine binnen Unigraphics (zie appendix 6) geschreven. 

Om het inlezen van de foto's eenvoudiger te maken dient het segment van de 
malspleet zo goed als mogelijk met de hand om de draden heen te worden getekend. 
Oit wordt gedaan om de omtrek van de dwarsdoorsnede van het segment van de 
malspleet duidelijker te kunnen bepalen. Oit· tekenen levert problemen op als het 
segment van de malspleet niet volledig met draden gevuld is, omdat dan de omtrek van 
het segment van de malspleet niet goed uit de foto is at te leiden. Oat kan worden 
opgelost door de omtrek van een volledig gevulde malspleet over te trekken op een 
overheadsheet, en deze over toto's heen te leggen van Sliefjes waar het segment van 
de malspleet niet goed zichtbaar is. Hierdoor worden bovendien de meetfouten 
verkleind. 

Voor het inlezen van de draden is reeds bekend hoeveel draden er op de toto te zien 
moeten zijn. Het kan echter zo zijn dat door het maken van Sliefjes enkele draden 
verloren zijn gegaan (dit komt overigens zelden voor) of van hun plaats zijn 
losgeschoten (dit komt niet vaak voor). deze dienen dan op de plaats te worden 
toegevoegd waar ze waarschijnlijk gezeten hebben. Oeze plaats is vrijwel altijd terug te 
vinden op de foto van de Slief. 

De verkregen gegevens worden vervolgens gecorrigeerd voor meetfouten en voor fouten 
die zijn ontstaan bij het maken van de SUefjes. zoals in A4.4.1. besproken wordt. 

De verkregen gegevens dienen op verschillende manieren te worden geanalyseerd, 
omdat er verschillende conclusies uit getrokken dienen te worden: 

- De verkregen gegevens volgens de proevenschema's van tabel A4.1 tim A4.3. 
dienen voor de duidelijkheid grafisch te worden weergegeven, zodat er trends uit 
afgeleid kunnen worden. Oeze gegevens zijn zo specifiek voor de gewikkelde 
draadpakketjes dat het absoluut niet de moeite waard is om hier een nauwkeurig 
beschrijvend model van te maken. 
- M.b.v. de verkregen gegevens volgens het proevenschema van tabel A4.4. 
wordt getracht een best passend model, van de vulfactorverdeling van een 
draadpakket, als functie van verschillende procescondities op te stellen. Oit 
gebeurt met het statistische programma RS/1, waarmee de verkregen gegevens 
kunnen worden geanalyseerd. Oit wordt in Appendix 3.6. uitvoerig beschreven. 
Het model dat hieruit voigt kan worden vergeleken met het model dat voigt uit 
proefopstelling 1 (Appendix 3). 

De resultaten van het proevenschema van de tabel A4.1. zijn grafisch in de figuren 
A4.2. tim A4.S. weergegeven. Bij deze grafieken is voor de duidelijkheid gekozen voor 
een wikkelsnelheid, omdat de invloed van de wikkelsnelheid, blijkens de resultaten, niet 
duidelijk is. 
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17inchCMT -'Un 
Z=40,15 alpha=42,76 

overall-wlfactor [%] 

100.--------------------, 

90 

70 

60 

sector vanaf de pen H i I 2 i 3 I 4 I 5 I 6 

DSP:350 gram , 73,6 

DSP:520 gram i 75,8 I 72,8 I 70,8 

cI"Ila<IIypecO.355 NA-U1z. _ "'ndlngEn"64 

_dradenp""",,' \lllSN<333~lmn 

fig A4.2. De vulfaetor-verdeling bij een gemiddelde vulfaetor van 74,0% 

17inchCMT _lijn 

Z=40,15 alpha=42.76 
overaU-vuifactor [%] 

100 .-----------------------, 

90 

eo 

70 

60L---------~--------~ 

sector vanaf de pen [-j I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 
DSP:350 gram ..... 1 84,9 i 82,0 I 78,6 i 75.4 i 75,0 I 69,7 I 
DSP:520 gram ~I 81,2 i 81,6 ! 78,1 I 74,8 ! 75,3 I 68,6 I 

cnufII:lype=O.355 NA-utze aartal windingen:67 

"!'tat (hden paralel=4 WSN:-ll3 0fI"I'WJrr'wt\ 

fig A4.3. De vulfactor-verdeling bij een gemiddelde vulfactor van 77,5% 

17inchCMT Jijn 

Z=40,15 alpha=42,76 
overall·vulfactor [%] 

100 

90 ~ .. 
80 >... ,.; 
70 ., .. 

60 
sector vanaf de pen [-] I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 

DSP:350 gram .... ! 83,9 184,3161.1 178,8 I eo,1 ! n,] 

DSP:520 gram B i 89 3 i 83 0 I eo,9 I 78.8 I 79.2 I 75,0 

dfaadtype=O.355 NA·Utze aantal windtngen=70 

aantal draden parallel=4 WSN=333 orrw/mn 

fig A4.4. De vulfactor-verdeling bij een gemiddelde vulfactor van 81,0% 
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17inchCMT -'Un 
Z=40,15 alpha=42.76 

OIIerall·vulfactor I%J 
100 r--------.., 

70 

60 

sector vanaf de pen [-)! 1 i 2 1 3 I 4 I 5 I 6 I 

DSP:350 gram "'1 89,1 : 87.3 i 68.5 I 82.4 181.6 i.~ 
DSP:520 gram +:'-1 88.9 I 87.7 • 84,5 I 81.8 I 83.1 I 00,9 • 

dra<tdt:t~=O.3S5 NA-ll't.l'e .antal ~n:;n 

untai draden POlirallel='" WSN=333 ~fmll'l· 

fig A4.5. De vulfactor-verdeling bij een gemiddelde vulfactor van 84,5% 

Uit deze resultaten kan worden afgeleid dat: 
- voor draadpakketjes met een lage 'natuurlijke wikkelopbouw' geldt, hoe hoger 
de gemiddelde vulfactor is, hoe homogener de wikkeldraad verdeeld is over het 
oppervlak. 
- voor draadpakketjes met een lage 'natuurlijke wikkelopbouw' geldt, dat de 
vulfactor het hoogste is aan de penkant. 
- de verholJding tussen de vulfactor en de sectoren vanaf de pen verloopt lineair. 
- hoe hoger de draadspanning, hoe hoger de vulfactor vlakbij de pen, hoe lager 
de vulfactor aan de perskant. Dit betekent dat de draad bij een hogere 
draadspanning voor draadpakketjes met een lage 'natuurlijke wikkelopbouw' 
minder homogeen verdeeld is over het oppervlak. 

De resultaten van het proevenschema van tabel A4.2. zijn grafisch in de figuren A4.6. 
tim A4.9. weergegeven. Bij deze grafieken is wederom gekozen voor een 
wikkelsnelheid, om de resultaten met die van het proevenschema van tabel A4.1. te 
kunnen vergelijken. 

17inchCMT Jijn 

Z=40,15 alpha=18 
overall-vulfactor [% 1 

'~jr~?S1 
sector vanaf de pen H I 1 i 2 i 3 

DSP:350 gram ..... ! 61,4 73,5 : 7:3.4 

DSP:500 gram 81 63.S I 69.7 i 7:3,2 

draadlype=O,355 NA·Litze aantal windingen=22 

aantal draden parallel=4 WSN=3330mwlmin 

I 4 I 5 I 6 

I 76,1 I n,4 I 79.2 

! 16,2 I 81.8 I 76,7 

fig A4.6. De vulfactor-verdeling bij een gemiddelde vLllfactor van 73,5% 
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17inchCMT _Iijn 

Z=40,15 alpha=18 
overall-vulfactor [%] 

sector 'lana! de pen I-J , 1 2 I 3 I 4 i 5 6 

DSP:350 gram .... 1 63.5 76,S I 81,8 1 84,1 65,4 69,9 

DSP:520 gram 81 71,3 82,8 ! 81,9 I 76,5 I 85,4 1 83,4 

, draadtype=O.355 NA-Litze aantal windingen=24 

aantal draden parallel=4 WSN=333 omw/min 

fig A4.7. De vulfactor-verdeling bij een gemiddelde vulfactor van 80,2% 

17inchCMT -'Un 

Z=40,15 alpha=1B 
overall-vulfactor [%] 

100 

~~~I 
sector vana! de pen [-] I 1 ! :2 

DSP:350gram .... 1 81,1 I 86,6 82,4 I 1l!I,7 1l!I.6 I 92,3 I 
DSP:520 gram e I 80.0 I 65.5 8U I 92.' I 87.6 I 1l!I.2 I 

draadlype=O.355 NA·LilZe aantal windingen=26 

santal draden parallel"4 WSN"333 omw/min 

fig A4.B. De vulfactor-verdeling bij een gemiddelde vulfactor van 86,9% 

17inchCMT -'ijn 

Z=40,15 alpha=18 
overall-vulfactor [%] 

100~ ~I 
~~ ~--:~~==.=---=::-
60 L.. _________ ---I. 

sector vana! de pen [-J I 1 I 2 I 3 i 
DSP:350 gram .... 1 88.7 91,S 

, 
93,7 , 

DSP:520 gram ~! 65.9 I 91.1 I 93.0 I 

draadtype=O.355 NA-Litze aantalwndingen"28 

aantai draden parallei"4 WSN=333 orrilM'min 

4 5 I 6 

92,. ! 97.3 j 98,1 

91 .• 98,4 100.0 

fig A4.9. De vulfactor-verdeling bij een gemiddelde vulfactor van 93,5% 
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Uit deze resultaten kan worden afgeleid dat: 
- voor draadpakketjes met een hoge 'natuurlijke wikkelopbouw' geldt, dat de 
vulfactor het hoogste is aan de perskant. 
- de verhouding tussen de vulfactor en de sectoren vanaf de pen verloopt lineair. 
- bij draadpakketjes met een hoge 'natuurlijke wikkelopbouw' is de invloed van 
de procesparameters draadspanning en wikkelsnelheid op de wikkelopbouw niet 
duidelijk. 

De resultaten van het proevenschema van tabel A4.3. zijn grafisch in de figuren A4.10. 
tim A4.13. weergegeven. Ook hierbij is gekozen voor een wikkelsnelheid. 

, 

17inchCMT -'Un 

Z=40,15 alpha=42,76 DSP=350 gram 
overall-vulfactor [%] 

100~--------------~ 

90 
80 t-=::::::::::~;::;;. 

70 
60 
50~----------------

sector vanal de pen H I I i I I 
ongeperst +1 80.7 I 76.5 i 68.6 68.6 I 63.7 J 68.7 

geperst 81 81.5 I 79.5 i 
76.2 1 70.1 I 73.6 1 63.3 

draadtype"'O 355 NA-LlIZe aantal wlndingen=64 

aantal draden parallel=:4 WSN=3330mwimln 

fig A4.10. De invloed van het aanpersen op de vulfactor-verdeling 

17inchCMT Jijn 

Z=40,15 alpha=42,76 DSP=520 gram 
overall-vulfactof [%] 

1 00 ~--'-------------------, 
90 
80 ="""--
70 ~~~H-~. 

60 
50~----------------~ 

sector vanal de pen [-] 1 1 I 2 3 I <4 I 5 6 

ongeperst ... 82.8 I 78,S 72,1 i 68,6 I S1,9 

geperst e 1 82,7 I 79.6 75.8 I 72,8 i 70.8 

draadtype=O.355 NA-Lit2e aantal windingen=S4 

aantal draden parallel:4 WSN=333 omw/min 

5Sz= 
63.5 

fig A4.11. De invloed van het aanpersen op de vulfactor-verdeling 
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17inchCMT -'Un 

Z=40,15 alpha=42,76 DSP=350 gram 
overalJ..vulfactor [%] 

100,-----------, 

~~~ 
50 L--_______ .-J 

sector vanaf de pen [-J I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 
!lngeperst .. ' 78,5 i 75,7 • 68,8 I 60,S i 63,7 I 60,61 

geperst 81 89,1 I 87,3 I 86,6 I, 82,4 ! 81,6 ! 80.1 \ 

draadtypa=O.355 NA-Litze aanlaloMndingen=7:3 

aantal draden parallal=4 WS N=333 O/T1II\tmin 

fig A4.12. De invloed van het aanpersen op de vulfactor-verdeling 

17inchCMT JUn 

Z=40,15 alpha=42,76 DSP=520 gram 
overall-vulfactor (%1 

100 

:~~~~"'S=ll ~~~~ ....• ;:. 
lsector vanef de pen H I 1 I 2 I :3 I 4 I 5 I 6 

longepersl ... : 80,1 I 79,0 I 743 1 66.2 I 66.1 I 63.1 

:geperst 81 88.9 I 87,7 ! 84.~ T 81.8 I 83,1 ! 81,1 

draadtype=O.355 NA·l!tze aamal Wlooingen=73 

aamal dracien paraUel=4 WSN=333 om.vlllln 

fig A4.13. De invloed van het aanpersen op de vulfactor-verdeling 

Uit deze resultaten kan worden afgeleid dat: 
- aileen bij hoge gemiddelde vulfactoren wordt, bij draadpakketjes met een lage 
'natuurlijke wikkelopbouw·. de vulfactor bij de pen nog verhoogd door het 
draadpakket aan te persen. 
- door aan te persen wordt de vulfactor verhoogd. Deze verhoging neemt 
proportioneel af van pers- naar penkant. 
- hoe hoger de draadspanning, hoe lager de 'natuurlijke wikkelopbouw·. 

De resultaten van het proevenschema van tabel A4.4. zijn in tabel A4.S. weergegeven. 
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sector nr. 1 I 2 totaal 

draadspanning 350 84,7 ! 80,1 82,4 
wikkelsnelheid 444 r-785-=-',-':-8 ---+-, -'::'79~,6-=---c....;:.:82::':', 7=-----<f 

draadspanning 350 82,0 I 75,8 78,9 I 
wikkelsnel heid 333 '--="8-=-'1 ,-=-6 ---+-1 -=-85-=-',-=-3 --'--=-83=-'",4'-:-----<1 

draadspanning 520 81,3 I 84,9 I 83,1 
wikkelsnelheid 444 '-::-82=-'",-=-8 --'-I -::-86=-'",6=---~84':"":',7=-----j1 

draadspanning 520 88,7 i 85,9 87,3 
wikkelsnelheid 333 1---7.87='", 6=----+I-B=-=3C'-:,5:-----:--:8;.:.5s,5-~1 

voor dit proevenschema geldt: wikkelspJeetbreedte 3mm; maltemperatuur 45 graden celsius 

tabel A4.5. De maximale vulfactor in de 
hals van de 17" CMT lijnmal 

Uit deze resultaten kan worden afgeleid dat: 
- hoe hoger de draadspanning, hoe lager de 'natuurlijke wikkelopbouw'. 
- hoe hoger de wikkelsnelheid, hoe lager de 'natuurlijke wikkelopbouw'. 

A4.4.1. De meetfouten bii de verwerking van Sliefjes 

Omdat het de bedoeling is dat in de toekomst op deze wijze vaker Sliefjes van 
afbuigspoelen dienen te worden geanalyseerd, wordt gekeken naar de meetfouten die 
gemaakt kunnen worden. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat de belangrijkste meetfouten 
plaatsvinden bij het bepalen van de omtrek van het segment van de malspleet, en dUs 
de oppervlakte-bepaling. 

De belangrijkste meetfouten ontstaan hier door het verschil in invoeren van de 
gegevens door de individuele operator (de herhaalbaarheid van de metingen) en het 
invoeren van de gegevens door verschillende operatoren (de reproduceerbaarheid van 
de metingen). Beide meetfouten kunnen uitgedrukt worden als standaard-afwijkingen. 
Om achter de grootte van deze meetfouten te komen is er een meetsysteem 
evaluatie[24] uitgevoerd waarmee de kwaliteit van het meetproces bepaald kan worden. 

De meetnauwkeurigheid wordt bepaald door vijf verschillende oppervlakken, dne keer te 
laten meten,door drie operators. De oppervlakken zijn zodanig gekozen dat bij de 
metingen relatief grote fouten gemaakt worden. 

De metingen zijn verricht door de volgende operators: 
- Operator A: T. Tops 
- Operator B: A. Schippers 
- Operator C: L. Mols 

De metingen, het gemiddelde resultaat per oppervlak, de standaardafwijking per 
oppervlak en de variantie per oppervlak staan in tabel A4.6. vermeld. 

De herhaalbaarheid SH wordt bepaald door de wortel uit de gemiddelde variantie te 
nemen. De spreiding door de operator-invloeden So wordt bepaald door de oppervlakte
gemiddelden per operator (zie tabel A4.7.) te bepalen, en hieruit de reproduceerbaarheid 
SGEM te bepalen. Nu kan de korte-termijn meetspreiding SKT bepaald worden. 
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A 

il B 

, 
I 41 2,441 2.5141 2,4091 2.4541 0.05391 2.91 e·3 Ii 

4.6741 4.512 0.0885 1 7.83E-3 Ii 
C I 11 4.1311 4.065: 4.0781 4.U\:Il 11.035 122E·3 i 

1 21 2.6861 2.6171 2.641 2.648 0.03511 1.23e-3 1 

i 31 4.3121 4.283 4.0241 4.206 0.158612.51e-2 I 
i 41 2.6471 2.519 2,491 i 2.552 0.0831 ! B.92E·3 . 
I 4.72 4.6861 4.8361 0.23041 5.31 E-2 I 

I' 

Totaal van de varianties: 0.179 I 

tabel A4.6. De meting van de oppervlakte-nauwkeurigheid 

tabel A4.7. De oppervlakte-gemiddelden per operator 

totaal v/d varianties 0,179 
herhaalbaarheid SH = SORT = SORT 

k*n 

totaal v/d ranges 0,82 
reproduceerbaarheid SGEM = = 

k*d 2 5*1,74 

operator-invloed So = SORT{SGEM 2 - SH 2/2) = 0,054 

korte-termijn-meetspreiding SKT = SORT(SH2 + S02) = 0,122 

= 0,109 
5*3 

= 0,094 

Deze korte-termijn-meetspreiding van 0,122 komt overeen met een standaard-afwijking 
van ± 3 %. 

Omdat het niet mogelijk is om de Sliefjes steeds precies op dezelfde doorsnede te 
maken en de oppervlakte-bepaling met een zekere nauwkeurigheid gebeurt, dienen de 
uitkomsten die uit de Unigraphics-routine rollen gecorrigeerd te worden m.b.v. het 
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programma Vulfacto (dit is nodig om aile waarnemingen met elkaar te kunnen 
vergelijken). Dit houdt in dat aile vulfactorwaarden achteraf gecorrigeerd dienen te 
worden: 

opp. malspleet Unigr. 
Gecorr. Vulfactor = Unigr. Vulfactor * 

opp. malspleet Vulfacto 

Hierdoor wordt de korte-terrnijn-meetspreiding geelimineerd. 

A4.4.2. Een voorbeeld van de verwerking van een Sliefje 

Een voorbeeld van een output van een met de Unigraphics·routine verwerkt Sliefje is in 
fig A4.14. te zien. 

Output rrom GRIP'program colc_rl I I roc (version III 

ootel 5'-10--93 (mm--dd--wwl 
Time: 13:36 
User I SCHIPPERS 

Col I name 
Wir.t~ 

z-height : "\0.15000 mm 
01 ra : 42.76000 degr 
n,. or turns : B4 
nr wir •• poral: ~ 
wi,.. tension : 350.00000 Q 
windine speed • 333.00000 ,.ev/min 
wire dlomete,.. .35500 mm 
cupper diomete,.. .32000 mm 
nr or segments; 6 

port nome : C_DEF"LIJ SCHIPPERS.UNIG IIAOLS.PRT 
wo,.", loyer ; loa 

nr o,.eolnvn21 oreolmm21 ..... eolnvn21 
wira section cuppe,. wire 

total' 256 47.07 20.59 25.34 

seQm II 47.39 7.59 3.81 4.B9 
_gm 21 46.53 7.59 3.74 4.BI 
.sgm 31 44.61 '.aa 3.59 4.42 
•• 9"' 4, 40.06 7.B6 3.22 3.97 
.egm 5. "1.02 7.B2 3.30 4.06 
_Qm 61 36.39 7.76 2.93 3.60 

ov..-oge' "Z.67 7.85 3.43 ... 22 

fig A4.14. De output van calc_fillfac 
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ri II_roe ri II_roc: 
cupperl~1 wirel~1 

"3.74 53.83 

4B.39 59.66 
47.45 59.40 
45.53 58.04 
41.01 50.4' 
42.21 51.95 
37.72 "6.42 

(43.721 153.601 
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V~~r het oppervlak van het stukje malspleet heeft calc_fillfac een waarde van 47,07 
mm2 berekend. 

Vulfacto heeft voor hetzelfde oppervlak een waarde van 46,33 mm2 berekend. 

M.b.v. de formule van de gecorrigeerde vulfactor volgen voor de vulfactoren van de 
sectoren de waardes zoals deze in tabel A4.B. staan vermeld. 

Unigraphics Gecorri-
Vulfactor geerde 

Vutfactor • 

I~ 
59.56 60.51 

ctor 2 58.40 59.33 

56.04 56.94 

Sector 4 I 50.47 51.28 

Sector 5 i 51.95 52.78 

Sector 6 46.42 47.16 

Gemiddeld 53.80 54.66 

tabel A4.B. De gecorrigeerde vulfactoren 

A4.5. Conclusies 

Uit de analyse van de Sliefjes van de afbuigspoelen kunnen relaties worden afgeleid 
tussen de vulfactor en diverse procesinstellingen. 

Er zijn eigenlijk drie typen draadpakketjes te onderscheiden: 
- draadpakketjes met een natuurlijke lage wikkelopbouw, waarbij de draden 
zonder aan te persen dicht tegen elkaar zijn aangewikkeld. Bij deze 
draadpakketjes treedt, na het aanpersen, de hoogste vulfactor aan de penkant 
op. 
- draadpakketjes met een natuurlijke hoge wikkelopbouw, waarbij de draden 
zonder aan te persen relatief ver van elkaar zitten. Bij deze draadpakketjes 
treedt, na het aanpersen, de hoogste vulfactor aan de perskant op. 
- draadpakketjes waarbij, zonder aan te persen, in een gedeelte van het 
draadpakket de draden dicht tegen elkaar zijn aangewikkeld en in het andere 
gedeelte van het draadpakket niet. Bij deze draadpakketjes treedt, na en 
afhankelijk van het aanpersen, de hoogste vulfactor aan de penkant of aan pen
en perskant op. 

In de meeste situaties komt het laatste geval voor. 

- Philips I.T.C. Eindhoven - 52 



• Vulfactoren van afbuigspoelen • 

A4.6. De tekening van de bijgeboorde pengaten in de 17" CMT lijnmal 

De voor proefopstelling 2 bijgeboorde gaten in de wikkelmal, zijn de pengaten met de 
nummers 31 en 32. 
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Appendix 5: 
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De controle van de betrouwbaarheid van de 
regressie-formu Ie's 

De betrouwbaarheid van de regressie-formules's kan gecontroleerd worden m.b.v. het 
statische programma RS/1. De vulfactor-gegevens dienen in de vorm van een 
spreadsheet in RS/1 te worden ingevoerd. In RS/1 worden na de gegevens te hebben 
ingelezen te hebben de volgende procedures uitgevoerd: 

- MENU: Hiermee wordt in een boomstructuur een gebruikersvriendelijk menu 
gegeven van de basis-commando's van RS/1. 
- MENU.RS_SERIES: Hiermee wordt naar speciale programma's binnen RS/1 
gegaan. 
- RS_SERIES.EXPLORE: Dit is een statistisch adviesprogramma. 
- EXPLORE.REGRESSIONS: Hierbinnen kan een regressie-analyse worden 
uitgevoerd. 
- REGRESSIONS. MAKE: Hier wordt een naam gegeven aan de regressie
analyse en een data-set gekozen waarme de analyse wordt uitgevoerd. Deze 
data-sets zijn door RS/1 ingelezen spreadsheets. Vervolgens wordt een model 
gemaakt door van de variabelen in de data-set de 'response variable' en de 
'predictor variable' te geven. In dit geval respectievelijk 'vulfactor' en de 'sector 
vanaf de pen'. 
- REGRESSIONS.EDIT: Hiermee kan de regressie-analyse worden aangepast, en 
wordt het model grafisch weergegeven. 
- EDIT.REFINE_MODEL: Hierbinnen kan het verkregen model gecontroleerd en 
verbeterd worden. 
- REFINE_MODEL.BEST _FIT: Hier worden een aantal regressie-modellen 
bepaald. Hierbij geeft RS/1 een aanbeveling voor het te kiezen type model. 
- REFINE_MODEL.CHOOSE_MODEL: Hiermee kan een regressie-model gekozen 
worden. 
- EDIT.DISPLAY_GRAPH: Hiermee wordt het gekozen regressie-model grafisch 
weergegeven. 
- EDlT.GRAPH_OPTIONS: Hierbinnen kunnen grafisch dingen worden 
toegevoegd en gewijzigd. 
- GRAPH_OPTIONS.CONFIDENCE_CURVE: Hiermee worden 9S%
betrouwbaarheidsintervallen aan de grafiek van het regressie-model toegevoegd. 
- GRAPH_OPTIONS.EDIT_GRAPH: Hiermee kan de grafiek aangepast worden, 
en kan een zelfbepaalde regressie-formule worden toegevoegd. 

Hieruit blijkt dat de vulfactor-verdeling als functie van de sector vanaf de pen het beste 
beschreven kan worden met een lineair regressie-model. Door van elke situatie een 
lineair regressie-model te maken en er 9S%-betrouwbaarheidsintervallen aan toe te 
voegen, kan gekeken worden of de regressie-formules (zie S.2.3.1.) voldoen. Na dit voor 
diverse situaties bekeken te hebben (zie fig AS.1. tim AS.B.), blijken de twee opgestelde 
regressie-formules goed te voldoen. 
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Vulfactoren van afbuigspoelen • 

sector vanaf de pen {-1 

observed values 
~- fitted-O - 85.51 + -3.28 • S 

85.2 + -3.2 • X 
95\ confidence re9ion for predicted .ean values 

fig A5.1. De betrouwbaarheid van de regressie-formule voor het dikste 
draadpakket bij een gemiddelde vulfactor van 74,0% 
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•• .. 

.. 
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Sector vanaf de pen (-I 

observed values 
fitt"d-OS • 85.54 + -3.067 • S (Robust Fitl 
85.2 + -3.2 • X 
95\ "onfidence r"9ion for predicted .ean values 

fig A5.2. De betrouwbaarheid van de regressie-formule voor het dikste 
draadpakket bij een gemiddelde vulfactor van 74,0% 
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100 .. 
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95\ confidence region for predlcted ..... n values 
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Appendix 6: 

Summary 

VuJfactoren van afbuigspoeJen -

De handleiding bij de Unigraphics-routine voor de 
verwerking van de Sliefjes 

GRIP-programma calcJillfac. 
Innovation & Technology Center, Display Components 

PID-Convergence 
TVR-55-93-EMlC131 

E Maesen 
11-05-1993 

Description of a GRIP-program intended for UniGraphies users. Particularly for mandrel 
designers in PID-Convergence. The program calculates the filling factor of cupper wires 
in a cross section of a deflection coil, based on interactive entering of geometry. 

Trefwoorden : UniGraphies, GRIP, CAD, vulfaktor 

Archietkode : CAD-archief 

Inhoud 

Samenva~g 1 
1 Programmagegevens 2 
2 Benodigde subroutines 2 
3 Beschrijving calc,fiUfac 2 

Menu's 2 
Programma-meldingen 9 

4 Input I output 10 
4.1 Inputfile 10 
4.2 Outputfile 10 

5 Randvoorwaarden 10 
5.1 Randvoorwaarden mbt de operatie 10 
5.2 Randvoorwaarden mbt het UniGraphics-part 10 

6 Verwante programma's 10 
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GRIP-programma calc.fillfac 

1 Programmagegevens 

Programma-naam: calcJillfac.grx 
calc.fillfac.grs . 

Directory: c_defl:[maesen. unig.grip] 
/tmp_mntlusr4lmaesen/unig/grip 

(executable file) 
(source file) 

(VAX) 
(UNIX) 

Status: 
Versie: 

werkt naar behoren (niet officieel vrijgegeven) 
1.0 

2 Benodigde subroutines 

Het programma calc.fillfac roept de volgende subroutines aan: 

versie 1.0 

u_platform : Bepaalt platform (UNIX of VAX) en past file-namen aan. 
u_Iowcase : Zet hoofdletters om naar kleine letters. 
lug_libgriplextinlplot2vax : (alleen op UNIX) Stuurt plot van UNIX naar VAX 

3 Beschrijving calc.Jillfac 

Het GRIP-programma calc.fillfac berekent de vulfaktor van koperdraden in een door
snede (schliff) van een pakket van een afbuigspoel van een deflektie-unit. De vulfaktor 
is gedefinieerd als de verhouding tussen het oppervlak van een aantal draden en het 
oppervlak van het gebied waarin de draden liggen. De gegevens van de schliff worden 
interaktief via muisposities ingelezen. Deze gegevens bestaan uit de omtrek van de 
schliff, beschreven door twee cirkels (voor de begrenzing van de malwanden) en twee 
lijnen (voor de begrenzing van het persvlak en de pen), en de positie van de afzonder
lijke koperdraden. Hiertoe dient er een foto(kopie) van een schliff beschikbaar te zijn. 
Voor een VAX-station kan deze foto op het tablet gelegd worden, waarna met de muis 
de benodigde posities aangewezen kunnen worden. Voor een UNIX-station (zonder tablet) 
kan men de foto kopiE~ren op een transparant en deze voor het scherm plakken. Men 
kijkt dan door de transparant naar de terminal. Door het bewegen van de muis kan . 
men met de kruisdraad op het scherm de benodigde posities selekteren. 
Voor de gegevensverwerking kan het oppervlak van de schliff in maximaal20 segmenten 
worden opgedeeld. De vulfaktor van zowel de totale draad als alleen de (effektieve) 
koperkern wordt berekent per segment en voor de totale schliff. 

Het programma calc.fillfac kan alleen interaktief worden gedraaid. Een UniGraphies 
part dient aktief te zijn. Bij aanroep van calc.fillfac krijgt de gebruiker een aantal 
menu's voorgeschoteld. 
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GRIP-programma calcJillfac versie 1.0 

Menu's 

Het eerste menu biedt de mogelijkheid om de schaalfaktor van de foto te definieren, 
middels selektie van een horizontale en een vertikale lijn. Dit menu is opgesplitst in vijf 
deelmenu's welke na elkaar verschijnen. De eerste vier deelmenu's lA tot en met ID 
vragen achtereenvolgens om de begrenzingspunten van een horizontale en een vertikale 
lijn aan te wijzen. Bij het vijfde deelmenu kan men de werkelijke lengte van deze lijnen 
opgeven. De verhouding tussen de gemeten afstand (in CAD) tussen twee eindpunten 
van dezelfde lijn en de werkelijke lengte van die lijn bepaalt de schaalfaktor. De 
schaalfaktor wordt zowel in x- als in y-richting berekent omdat deze ongelijk zijn bij 
gebruik van een tablet. Gebruikt men geen tablet, dan kan men bij menu I-E voor de 
lengte van de horizontale 6f de vertikale lijn de waarde 0 (nul) invullen; voor de x
richting wordt dan exact dezelfde schaalfaktor gebruikt als voor de y-richting. 

menu I-A: 'Select startpoint of x-scale' (startpunt horizontale lijn) 
<kruisdraad verschijnt op scherm> 

menu loB: 'Select endpoint of x-scale' (eindpunt horizontale lijn) 
<kruisdraad verschijnt op scherm> 

menu I-C: 'Select startpoint of y-scale' (startpunt vertikale lijn) 
<kruisdraad verschijnt op scherm> 

menu I-D: 'Select endpoint of y-scale' (eindpunt vertikale lijn) 
<kruisdraad verschijnt op scherm> 

menu I·E: 'Enter scale-factor (rom)' 
1 length x-line ::: <default=1> 
2 length y-line = <default=1> 

(lengte horizontale lijn) 
(lengte vertikale lijn) 

Het tweede menu vraagt om gegevens mbt de spoeL Ook dit menu is opgesplitst in een 
aantal (drie) deelmenu's. Bij de eerste twee deelmenu's dient men een identiflkatie
tekst mbt de spoel en de draad in te vullen. Het derde deelmenu vraagt om getallen: 
1) z-height: z-hoogte in de spoel waar de schlifi' genomen is; 2l alfa: eindhoek van schUff; 
3) nr of turns: aantal wikkelingen in het spoelpakket; ol nr wires paral: aantal parallelle 
draden; 5) wire tension: draadspanning; 6) winding speed: aantal flyer-omwentelingen per 
minuut; 8) wire diameter: draad diameter; 9) cupper diameter: diameter van de koperkern 
van de draad (voor litze-draad is dit een flktieve diameter); 10) nr of segments: het santal 
segmenten waarin het oppervlak van de sehliff opgedeeld moet worden; 12) work layer: 
het nummer van de layer (in het UniGraphies part) waarop de gegevens geplaatst 
dienen te worden. 

menu 2-A: 'Enter coilname' {identiflkatie voor spoeD 

menu 2-B: 'Enter wiretype' (identillkatie voor draad) 
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GRIP-programma calcJillfac 

menu 2-C: 'Enter values' 
1 z-height 
2 alfa 
3 nr of turns 
4 nr wires paral 
5 wire tension 
6 winding speed 
7 ------------------
8 wire diameter 
9 cupper diameter 

10 nr of segments 
11 ------------------
12 work layer 

Toelichting bij menu 2-C: 

versie 1.0 

(z-hoogte van schliflJ (rom) 
(eindhoek van schliff) (0) 
(aantal windingen in pakket) 
(aantal parallelle draden) 
(draadspanning) 
(toerental flyer) 

(gram) 
(omw/min) 

- ... (diameter totale draad) (rom) 
- n. (diameter koperkern) (rom) 
= <default=6> (aantal segmenten per schliff) 

= <de{ault=1>(layer nummer) 

Aileen de waarden bij grootheid 8, 9, 10 en 12 zijn vereist bij berekeningen en akties 
in het programma. De rest dient aileen ler informatie bij de uitvoer en hoeft niet 
perse ingevuld te worden. 

In het derde menu tot en met zevende menu wordt om gegevens mbt de omtrek van de 
schliff gevraagd. Deze omtrek wordt in calcfillfac beschreven dmv twee cirkels (voor de 
begrenzing van de malwanden) en twee lijnen (voor de begrenzing van het persvlak en 
de pen). Achtereenvolgens dient men drie punten voor een cirkel, twee punten voor een 
lijn, drie punten voor een cirkel en tenslotte weer twee punten voor een lijn aan te 
geven. Voor het tweede punt van een cirkel geldt dat het gepositioneerd dient te zijn 
tussen het eerste en het derde punt. Na elke defmitie van een der omtrekkurves vraagt 
het programma of men deze kurve accepteert of niet. Indien men de kurve niet 
accepteert, dan wordt deze verwijdert en krijgt men opnieuw de gelegenheid om deze 
kurve te definieren. Als alle vier de omtrekkurves gedefmieerd en geaccepteerd zijn, dan 
worden de eindpunten onderling verbonden en vraagt het programma of men deze 
omtrek accepteert of niet. Indien de eindpunten niet goed verbonden worden, dan kan 
het zijn dat de kurves in omgekeerde volgorde gedefinieerd moeten worden. Ter 
informatie wordt het oppervlak en een aantal maten van de omtrek-kurves aangegeven. 
Indien men de omtrek niet accepteert, dan wordt deze verwijdert en krijgt men opnieuw 
de gelegenheid om de kurves voor de omtrek te definieren. 

NB: Aan het eind van het programma krijgt men de gelegenheid om automatisch een plot 
(LPS20-printer; A4-formaat) te Laten maken. In het part wordt daarom een rood 
omkaderd gebied aangegeven met de tekst: 

'Create outline in' 
'this section of view' 

Indien men er zeker van wilt zijn dat aUe gegevens volledig op papier afgedrukt 
worden, dient men de foto van de schliff zodanig neer te leggen dat de kursorpositie 
over de kele om trek binnen het rood omrande gebied valt. Overigens: afhankelijk van 
de schaal is het omkaderde gebied geheel of slechts gedeeltelijk te zien. 
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GRIP-programma calcJillfac versie 1.0 

Het derde menu vraagt om drie willekeurige punten op een cirkel van de omtrek. 

menu 3-A: 'Select startpoint of arc l' 
<kruisdraad verschijnt op scherm> 

menu 3-B: 'Select midpoint of arc l' 
<kruisdraad verschijnt op scherm> 

menu 3-C: 'Select endpoint of arc l' 
<kruisdraad verschijnt op scherm> 

menu 3-D: 'Accept arc?' 
1> yes 
2 no 

Het vierde menu vraagt om twee willekeurige punten op een lijn van de omtrek. 

menu 4-A: 'Select startpoint of line l' 
<kruisdraad verschijnt op scherm> 

menu 4-B: 'Select endpoint of line l' 
<kruisdraad verschijnt op scherm> 

menu 4-C: 'Accept line?' 
1> yes 
2 no 

Het viifde menu vraagt om drie willekeurige punten op de tweede cirkel van de omtrek. 

menu 5-A: 'Select startpoint of arc 2' 
<kruisdraad verschijnt op scherm> 

menu 5-B: 'Select midpoint of arc 2' 
<kruisdraad verschijnt op scherm> 

menu 5-C: 'Select endpoint of arc 2' 
<kruisdraad verschijnt op scherm> 

menu 5-D: 'Accept arc?' 
1> yes 
2 no 

Het zesde menu vraagt om twee willekeurige punten op de tweede lijn van de omtrek. 

menu 6-A: 'Select startpoint of line 2' 
<kruisdraad verschijnt op scherm> 
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menu 6-B: 'Select endpoint of line 2' 
<kruisdraad verschijnt op scherm> 

menu 6-C: 'Accept line?' 
1> yes 
2 no 

versie 1.0 

Het zevende menu biedt de mogelijkheid om de gekorrigeerde amtrek te accepteren of 
niet. Zolang dit menu zichtbaar is zijn zoom- en infa-opties beschikbaar. 

menu 7-A: 'Accept outline?' 
1> yes 
2 no 

Nadat de omtrek gedefinieerd en geaccepteerd is, wordt deze verdeeld in het gevraagde 
aantal segmenten. Deze segmenten worden genummerd. Het achtste menu biedt de 
mogelijkheid om deze nummering om te keren. 

menu 8: 'Reverse numbering of segments?' 
1 yes 
2> no 

In dit stadium kunnen de afzonderlijke draadposities opgegeven worden. Hiertoe 
verschijnt het negende menu. Dit menu komt in twee varianten voor: menu 9a voor de 
eerste draad en menu 9b voor aile volgende draden. Bij menu 9b heeft men de 
mogelijkheid am de voorgaande selektie van een draad ongedaan te maken (delete last) 
door de reject-toets te gebruiken. Deze optie is herhaald beschikbaar. Door meerdere . 
keren de reject-toets te gebruiken kan men meerdere draden verwijderen. 

menu 9a: 'Select wire l' 
<kruisdraad uerschijnt op scherm> 

menu 9b: 'Select wire <draad_nr> (reject=delete <draad_nr-J»' 
<kruisdraad verschijnt op scherm> 

Toelichting bij menu 9b: 
Een voorbeeld van de tekst voor de selektie van draad nummer 47 is: 

'Select wire 47 (reject=delete 46), 
Selekteert men een draad, dan worden de nummers met een opgehoogd. Gebruikt 
men de reject-opt ie, dan wordt de laatste selektie ongedaan gemaakt en worden de 
nummers met een uerlaagd. Door nogmaals de reject-optie te gebruiken kan ook de 
voorlaatste selektie ongedaan gemaakt worden. De reject-optie blijft beschikbaar en 
men kan in principe dus aile geselekteerde draden verwijderen. 

Elke geselekteerde draad wordt in het UniGraphics-part gerepresenteerd door een cirkel 
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met de diameter van de totale draad. De getallen van de segmentnummers hebben elk 
een eigen kleur. Elke draad-cirkel wordt afgebeeld in de kleur van het segment waarin 
de draad ligt. Indien een draad op de grenslijn tussen twee segmenten ligt, dan worden 
twee deelcirkels getekend, gescheiden door de grenslijn. Elke deelcirkel wordt afgebeeld 
in de kleur van het korresponderende segment. Hierdoor is visuele kontrole mogelijk 
of het programma de positie van de draad goed geldentificeerd heeft. 

Indien alle draden geselekteerd zijn, dient men de terminate-toets te gebruiken. Het 
programma geeft dan de mededeling 

'Checking/deleting double wires' 
'wire <draad_nr>' 

en voert een kontrole uit of er draden dubbel geselekteerd zijn. Indien de middelpunten 
van twee draden dichter dan de straal van een draad bij elkaar liggen, dan wordt de 
eerst geselekteerde draad verwijderd. Let op!: indien er een kluster van elkaar 
overlappende draden aanwezig is, kunnen er teveel draden verwijderd worden. Dit komt 
omdat kontrole slechts tussen twee draden onderling plaats vindt en er niet op gelet 
wordt of er bijvoorbeeld ergens een draad tussen twee andere draden inligt (zie 
figuur 1). 

Figuur 1: Voorbeeld van vijf 
overlappende draden. 

Toelichting bij figuur 1: 
Draden worden in volgorde van kreatie getest: 
per draad wordt onderzocht of die draad 
overlapt met een der later gekreeerde draden. 
Indien de draden A tim E in alfabetische 
volgorde gekreeerd zijn, dan zal na de kontrole 
op overlap alleen draad E overblijven: draad A 
wordt getest met B, vertoont overlap en wordt 
dus verwijdert; draad B wordt getest met C, 
vertoont overlap en wordt dus verwijdert; etc 
totdat ook D verwijdert is en alleen E overblijft. 
Zou de kreatievolgorde B,D,A,C,E geweest zijn, 
dan wordt draad B getest met D en veruolgens 
met A en wordt dus verwijdert; draad D wordt 
getest met A en vervolgens met C en wordt dan 
verwijdert. De draden A, C en E vertonen 
daarna geen overlap meer en blijven dus staan. 
~ Het aantal resterende draden na kontrole is 
dus afhankelijk van de kreatievolgorde. 

Voor het geval men nog vergeten heeft om een draad te selekteren, of indien er teveel 
draden verwijderd zijn bij de kontrole op dub bel liggen, heeft men bij het tiende menu 
de mogelijkheid om extra draden te selekteren. Deze worden echter met meer getest op 
overlap met andere draden. Ter informatie wordt op het scherm getoond hoeveel draden 
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er bij de test verwijdert zijn. 

menu 10: 'Select more wires?' 
'(without check!)' 

1 yes 
2> no 

versie 1.0 

Indien men bij menu 10 optie 1 selekteert, dan verschijnt menu 9 weer en kan men 
verder gaan met definieren van draden. Kiest men optie 2, dan beeindigt de selektie
mogelijkheid en worden de oppervlaktes en vulfaktoren berekend. De resultaten worden 
in het UniGraphies part afgebeeld. De algemene spoelinformatie wordt in een lijst 
weergegeven en de berekende resultaten worden in een tabel gepresenteerd. In deze 
tabel staan de volgende kolommen: I) nr wire: het aanta! draden; 2) area(mm2) section: 
oppervlakte van gebied; 3) area(mm2) cupper: oppervlakte van koperkern; 4) area(mm2) 

Outpvl; r,.."" GRIP·p"'ogr'"om calc_ri I I roc (v ..... i.,... ! I. 

~;:; 1~;~0--93 (~··dd·-~I 

Us .... : SCH I f'F'E:F5 

:,,,,19hl; : 40.15000.-

::,!.r~r I;urns ; ~~. 76000 degr 
rv- wi"'es perol; <4 
.i ..... tension : 350.00000 9 
winding speed '333. 0 rev/min 
wi,.... dlomet;.,... : mm 

~~.~:=-; 6* "" 

par-t nc_ o C_0EFL.!SCHIPPERS.UNIG~OL5.PRT 

w"""" I"!,I"- : 108 

,.... Ot"'votmmZl oreolmmZ' _o(~1 
wi,... aectiOf"l cupp ..... wi,..e 

I;o!;-ol, 2S6 47.07 20.59 25.34 

_I, 47.39 7.99 3.Bl 4.59 
segm 2. 46.53 7.99 3.74 4.61 
segm 3' 44.61 7.99 3.59 4.42 
segm 41 40.08 7.99 3.22 3.97 
segm S. 41.02 7.92 3.30 4.06 
segm 6. 36.39 7.76 2.93 3.60 

overage. 42.67 7.85 3.43 4.22 

(", II_roc 
~!Y.I 

43.74 

~.39 
47.45 
45.53 
41.01 
42.21 
37.72 

143.721 

Figuur 2: Voorbeeld van het in het UniGraphies-part afgebeelde resultaat. 
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wire: oppervlakte van totale draad; 6) fillJac cupper(%): vulfaktor van koperkern; 
6) fillJac wire(%): vulfaktor van totale draad. De resultaten zijn opgesplitst in drie delen: 
a) total: gegevens voor de totale doorsnede; h) segm<nr>: de gegevens voor segment met 
nummer <nr>; c) alJerage: de gegevens gemiddeld over de segmenten. In figuur 2 is een 
voorbeeld gegeven. Bij het berekenen van de draadoppervlakte per segment wordt er 
rekening mee gehouden of een draad op een grenslijn tussen twee segmenten ligt. In 
dit geval wordt berekend welke fraktie van de draad in het ene segment en welke 
fraktie in het andere segment ligt. 

Nadat alIe gegevens op het scherm gepresenteerd zijn, wordt er een drawing gekreeerd 
en verschijnt het elfde menu. Dit biedt de gelegenbeid om automatisch een plot 
(A4-formaat) te laten maken op de LPS20-printer. 

menu 11: 'Create A4-plot (LPS20)?' 
1> yes 
2 no 

Na het al dan niet maken van een plot wordt het programma beeindigd. 

Programma-meldingen 

Het kan voorkomen dat calcJillfac (tijdelijk) onderbroken wordt: 

• Indien een draad op het grensvlak van twee segmenten ligt, is het incidenteel 
mogelijk dat UniGraphies een foutmelding geeft (bijvoorbeeld 'collnear points'). Men 
dient dan een aantal keren op entry complete te drukken tot het programma weer 
verder gaat. Het programma biedt vervolgens een nieuwe mogelijkheid om de draad 
te selekteren. Het verdient aanbeveling om na afloop de resultaten te kontroleren 
(met name het aantal draden in de doorsnede en in de uitvoertabel). 

• Het aantal draden dat geselekteerd kan worden is begrensd op 750. Wanneer dit 
aantal is bereikt, geeft het programma de mededeling: 

'Maximum number of wires reached' 
'Press <EC> to continue.' 

Nadat op <Entry Complete> is gedrukt gaat het programma verder en worden de 
bekende gegevens verwerkt. De resultaten zijn dan echter slechts gebaseerd op de 
750 ingevoerde draadposities. 
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4 Input I output 

4.1 Inputfile 

CalcJillfac maakt geen gebruik van een inputfile. 

4.2 Outputfile 

versie 1.0 

CalcJillfac kreeert een outputfl1e, een logfile met de invoergegevens, informatie over het 
verloop van het programma en de berekende gegevens: 

• calcJillfac.log 

De outputfile komt op de VAX te staan in de directory [<username>. unig] en op de 
UNIX in <username>/unig. 

5 Randvoorwaarden 

5.1 Randvoorwaarden mbt de operatie 

Ret programma kan alleen interaktief gedraaid worden. Het aktieve part wordt gebruikt 
en de gebruiker krijgt de gelegenheid om verschillende opties te selekteren. Zie de 
beschrijving van de menu's in hoofdstuk 3. 
Wat betreft de schliff, kan men gebruik maken van een foto(kopie) die men op een 
tablet plakt, of van een kopie op een transparant die men voor het scherm bevestigd. 
De eerste methode heeft. het nadeel van verschillende x en y schaalfaktoren, waardoor 
de positie van de muis toy de omtrek van de sehUff op het tablet niet overeenkomt met 
de positie van de kruisdraad tov de omtrek van de sehliff op het seherm (vertikaal is 
gelijk, horizontaal is ongelijk). De tweede methode heeft. als nadeel dat men door de 
dikte van het schermglas de kruisdraad minder goed kan positioneren: de kruisdraad 
bevindt zich enige millimeters aehter de gekopieerde omtrek. 

5.2 Randvoorwaarden mbt het UniGraphics-part 

Er zijn geen randvoorwaarden mbt het UniGraphies-part. 

6 Verwante programma's 

Vulfacto (FORTRAN). Ret FORTRAN-programma vulfacto berekent vulfaktoren op basis 
van een inputfile met mal- en spoelgegevens. 

10 
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Appendix 7: De bibliotheek met vulfactor-gegevens 

Om bij een toekomstig spoelontwerp rekening te houden met vulfactor-verdelingen en 
vulfactor-limieten worden de verzamelde vulfactorgegevens in een bibliotheek opgesteld. 

Deze bibliotheek dient te worden aangevuld met vulfactorgegevens van oude en nieuwe 
afbuigspoelen door het verwerken van Sliefjes van afbuigspoelen m.b.v. de Unigraphics
routine calc_fillfac[29], zie ook appendix 6. 
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Bibliotheek 1: Vulfactor-verdelingen van aangeperste draadpakketten 

spoeltype 12nc ...... z-waarde alpha- draadtype draad- gemid-
(wikkelgereed- Imml waarde span- delde 
schapJ [grad en] ning vulfactor 

Igram] [%1 

17"CMT liin *) 7322 305 8084 40.15 18.00 0.355 NA-Litze 350 73.5 

17"CMT lijn *J 7322 305 8084 40.15 18.00 0.355 NA-Litze 350 80.2 

17"CMT lijn *) 7322 305 8084 40,15 18,00 0.355 NA-litze 350 87.0 

17"CMT_lijn *' 7322 305 8084 40.15 18,00 0.355 NA-litze 520 73,S 

17"CMT_'ijn *) 7322 305 8084 40,15 18,00 0.355 NA-Litze I 520 80? II 

17"CMT_lijn *) 7322 305 80S4 40.15 lS.00 0.355 NA-Litze 520 87.0 

17"CMT -'iin 7322 305 SOS4 40.15 42.76 0.355 NA-Litze 350 74.0 

17"CMT-,ijn 7322 305 8084 40.15 42.76 0.355 NA-Litze 350 77,S 

I 1rCMT-,ijn 7322 305 8084 40,15 42.76 0.355 NA-Litze 350 81,0 

17"CMT_'ijn 7322 305 8084 40.15 42,76 0.355 NA-Litze 350 84,5 

17"CMT -'ijn 7322 305 8084 40,15 42,76 0.355 NA-litze 520 74,0 

17"CMT_lijn 7322 305 8084 40,15 42,76 0.355 NA-Litze 520 77,5 

lrCMT_lijn 7322 305 8084 40,15 42,76 0.355 NA-Litze 520 81,0 

17"CMT lijn 7322 305 8084 40.15 42.76 0.355 NA-Litze 520 84,5 

21 "CMT_lijn 8122073 7449 22,50 22,74 I 0.355 A-Litze 335 77.9 

21"CMT Iljn 8122073 7449 42,85 30,15 0.355 A-Litze 335 79,2 

28"EVTV lijn 8122073 7577 40,87 18,00 0.355 NA-Litze 300 83,7 

28"EVTV lijn 8122 073 7577 52,38 30,00 0.355 NA-Litze 300 81,7 

3 r EVTV _ beeld 7322 305 4127 64,00 41,35 0.335 Posijn A. 487 81,2 

32"EVTV beald 7322 305 4127 72,00 30,00 0.335 Posijn A. 487 83,9 

*) gewikkeld met een aangepaste wikkelmal (zie proefopstelling 2) 
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Bibliotheek 1: Vulfactor-verdelingen van aangeperste draadpakketten 
(Vervolg) 

I spoeltype I aantal sec- sector 1 sector 2 sector 3 sector 4 sector 5 sector 6 
toren [-I [%) 1%) 1%) 1%1 [%) [%1 

17"CMTJiin *) 6 61,6 73,S 73,4 76,1 77,4 79.2 

17"CMT_lijn *) 6 63,S 76,S 81,8 84,1 85.4 89,9 

17"CMT_lijn *) 6 81,1 86,6 82,4 89,7 89,6 92.3 
I 

17"CMTJijn *) 6 63,5 69,7 73,2 76.2 81,8 76,7 
I 

17"CMT lijn *) I 6 71,3 82,8 81,9 76,S 85,4 83,4 

17"CMTJijn *) 6 80.0 85,S 86,9 92.4 87,6 89,2 

17"CMTJiin 6 81,S 79,S 76,2 70,1 73,6 63.3 

17"CMTJijn 6 84,9 82,0 78,6 75,4 75.0 69,7 

17"CMTJijn 6 83,9 84,3 81,1 78,8 80,1 77,7 

17"CMTJijn 6 89,1 87,3 86,6 82,4 81,6 80,1 

17"CMT lijn 6 82,7 79,6 75,8 72,8 70,8 63,S 

17"CMTJiin 6 87.2 81,6 78,1 74,8 75,3 68,6 

17"CMT lijn 6 89,3 83,0 80,9 78,8 79,2 75,0 

17"CMT _Iijn 6 88,9 87,7 84,S 81,8 83,1 80,9 

21 "CMTJiin 6 81,1 77,6 78,6 77,0 76,6 76,2 

21 "CMT _Iijn 6 85,8 81,5 79,8 77,9 74,8 76,6 

28"EVTVJijn 6 88,7 87,3 82,S 83,7 81,9 77.5 

28"EVTV lijn 6 86,2 81,8 82,5 80,8 82,3 76,7 

32"EVTV beeld 6 89,3 78,0 74,4 84,0 84,1 77,6 

32"EVTV _beeld 6 89,9 87,1 84,8 83,1 81,7 77,4 

.) gewikkeld met een aangepaste wikkelmal (zie proefopstelling 2) 
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Bibliotheek 2: Vulfactor-limieten van aangeperste draadpakketten 

spoeltype 12nc ..•.•. z-waarde alpha- draadtype draad- gemid-

(wikkelgereed- ImmJ waarde spanning delde 
schap) [graden) [gram] vulfac-

tor-limiet 
[%) 

17"CMT lijn *) 73223058084 40,15 18,00 0.355 NA-Litze 350 87,0 

17"CMT Jijn *) 7322 305 8084 40,15 18,00 0.355 NA-Litze 520 87,0 

I 
I 

*) gewikkeld met een aangepaste wikkelmal (zie proefopstelling 2) 
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Bibliotheek 3: 

spoeltype 

" Vulfactoren van afbuigspoelen " 

Vulfactor-limieten van niet-aangeperste 
draadpakketten 

12nc ....... z-waarde alpha- draadtype draad-
( wikkelgereed- Imm] waarde span-
schap) [graden] ning 

(gram) 

i 
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