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Samenvatting

Het is gebleken dat mechanismen tegenwoordig minder vaak worden toegepast in
de werktuigbouwkunde. Een van de redenen is dat constructeurs geen goed
overzicht hebben van bestaande mogelijkheden en functies zoals die met mecha
nismen te vervullen zijn. Een andere reden is dat een constructeur een bepaald
bewegingsverloop wi! bereiken, maar het rekenwerk om tot een geschikt mecha
nisme te komen is vaak omslachtig. Deze berekeningen dragen in principe niet bij
aan een snel ontwerpproces. Op de TU-delft is daarom het idee opgevat een
programma te schrijven, wat een constructeur moet helpen een mechanisme te
bepalen dat het door de constructeur opgegeven bewegingsverloop kan uitvoeren.
Het ontstane programma heet TADSOL (Type And Dimension Synthesis Of Linka
ges). De uitvoer die het programma levert zijn waarden van parameters die een
mechanisme beschrijven. De uiteindelijke afmetingen van het mechanisme zijn
vaak nog niet vastgelegd, zodat een constructeur - naast de keuze van het
mechanisme zelf - nog de afmetingen van zijn mechanisme moet bepalen.
Op de TU-Eindhoven is men verder gegaan, en er is een programma geschreven
dat de uitvoergegevens van TADSOL zodanig kan bewerken en gebruiken dat in
het CAD/CAM systeem Unigraphics een montageschets van een mechanisme in
een bestaand part (3D-machinetekening) kan worden aangemaakt. Het koppe
lingsprogramma dat deze functie uitvoert wordt UGTADSOL genoemd.

Om deze twee programma's te kunnen demonstreren was het nodig een demo te
maken in Unigraphics waarmee eenvoudig duidelijk gemaakt kon worden wat de
mogelijkheden van de programma's zjjn. De bestaande uitwerking van een demo
werd echter niet toereikend gevonden. Het doel van het eerste deel van de
onderzoekopdracht was een uitbreiding van de bestaande demo of een geheel
nieuwe demo te maken.
Bij aanvang van de onderzoekopdracht was het nog niet mogelijk meer dan vier
soorten mechanismen daadwerkelijk als schets in Unigraphics aan te maken. Het
tweede deel van deze opdracht bestond dan ook uit het uitbreiden van het aantal
mechanismen waarvan schetsen aangemaakt kunnen worden. Voor dit deel van
de opdracht moeten een aantal subprogramma's geschreven worden naar
bestaand model van de reeds gerealiseerde programma's.
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1. Inleiding

Zoals in de opdrachtomschrijving te lezen is (bijlage (1)) bestaat de op
dracht uit twee delen. Het belangrijkste deel bestaat uit het opzetten van
een demo in Unigraphics waarmee de werking van TADSOL en het koppe
lingsprogramma UGTADSOL gedemonstreerd kan worden. Het tweede deel
van de opdracht bestaat uit het uitbreiden van het aantal mechanismen dat
als montageschets in een bestaand part kan worden aangemaakt.
Bij het uitwerken van de opdracht is gebruik gemaakt van de projectstrate
gie zoals die door professor van Bragt is opgezet.
Ten eerste zal een korte omschrijving van deze strategie worden gepresen
teerd waarna aan de hand van de gedefinieerde stappen betreffende de
projectstrategie de opdracht doorlopen wordt. Ais eerste deel wordt daarna
beschreven hoe de programma's voor het aanmaken van montageschetsen
tot stand gekomen zijn. Het tweede deel bestaat uit een beschrijving van
het tot standkomen van de demoCs).
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2. De projectstrategie

Een samenvatting van de projectstrategie [4] is :
"Een ten behoeve van het ontwikkelen van produktiemiddelen opgestelde

methode om het ontwerpproces te structureren en te beheersen, en een
daaruit voorlvloeiende strategie om dit proces met de laagste kosten en de
kortste doorlooptijd uit te voeren."
Er wordt van uitgegaan dat een project aanvangt met een opdracht en
eindigt met de gerealiseerde doelstelling. Om zo'n project uit te voeren
moet eerst uitgevonden worden wat de opdracht inhoudt en dan worden de
verschillende mogelijkheden onderzocht. Om een plan te maken is infor
matie nodig. Het verkrijgen van deze informatie vindt plaats in een orienta
tie. Er zijn dus drie fasen te onderscheiden in het verloop van een project:

- orientatie het met het oog op het komende planproces beantwoor
den van relevante vragen

- planning het rangschikken van een aantal verschillende oplossin
gen ter uitvoering van de opdracht, het maken van een
gefundeerde beslissing betreffende een van de oplos
singen en het opstellen van een uitvoeringsplan

- uitvoering het uitvoeren van het plan

Elk van de hierboven vermelde processen kan nu weer afzonderlijk onder
verdeeld worden in de drie fasen. Een project wordt dus opgedeeld in
steeds kleinere modules. Het voordeel van deze opzet is dat men zich aan
het begin van het project zoveel mogelijk beperkt tot het nemen van globale
besluiten en een beperking in de detaillering, en dat verder op in het project
de detaillering groter wordt terwijl tegelijkertijd het aandachtsniveau van de
betrokken personen afneemt. Er worden dus deeltaken geformuleerd die
geheel zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. Een deeltaak heeft op elk
niveau een goed gespecificeerde ingang en uitgang zodat dit als zelfstandig
project kan worden uitgevoerd. Na uitvoering kunnen de verschillende delen
dan weer worden samengevoegd.
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3. Orientatiefase mechanismedeel

3.1. Inleiding

Zoals al is vermeld bestaat de totale opdracht uit twee delen. Het uitbreiden
van de te tekenen mechanismen is als eerste aangepakt. De eerste reden
hiervoor was om de programmatuur te leren kennen. In de bestaande
rapporten was weinig terug te vinden omtrent de programmaopzet. Een
tweede reden was dat weinig mogeljjkheden voor geschikte constructies te
vinden waren die als demo konden dienen. De keuze van de mechanismen
die als uitbreiding moesten dienen was in principe afhankelijk van de demo.
Omdat de constructie die als demo moest dienen nog niet bekend was op
dit tijdstip, is op een aantal andere gronden, dan die in verband met de
uitvoeringsvorm van de demo zouden kunnen worden gemaakt, een aantal
mechanismen uitgekozen.

3.2. Programma-verloop

Voor het opstellen van nieuwe programma's voar het aanmaken van monta
geschetsen bleek het noadzakelijk na te gaan hoe de opzet van bestaande
programma's was. Uit voorgaande rapporten was aileen een algemene
opzet betreffende specifieke punten te vinden. Het was daarom noodzake
lijk om na te gaan hoe de interacties tussen de verschillende prograrnmaon
derdelen plaatsvonden.

3.2.1. Werking en interactie van de programma's

In figuur 1 wordt grafisch weergegeven wat de onderlinge verhouding van
de programma's is.

I V-ISQ.3D.GRS

Figuur 1 : Programmavolgorde
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Het programma TADSOL levert een file met door de constructeur geselec
teerde mechanismen. Onder Unigraphics wordt UGTADSOL opgestart dat
interactief met de gebruiker de 'plaats', keuze en grootte van een mechanis
me bepaalt. Daarvoor bestaan een aantal subroutines die achtereenvolgens
worden aangeroepen. In de volgende paragrafen wordt in het kort de functie
van aile programma's beschreven..

3.2.2. TADSOL

Het programma TADSOL is aan de Technische Universiteit Delft ontworpen
als hulp voor constructeurs bij het toepassen van mechanismen in construc
ties. De programmanaam TADSOL staat hierbij voor Type And Dimension
Synthesis Of Linkages, en het programma is in staat om mechanismen te
bepalen die als functiegeneratoren dienen. Een functiegenerator omvat een
mechanisme waarvan de uitgaande beweging als functie van de ingaande
beweging bekend is. Een baangenerator omvat daarentegen een mechanis
me waarvan de positie van een bepaald punt als functie van de ingaande
beweging bekend is. De ingaande beweging is hier altijd roterend, de uit
gaande beweging kan daarbij roterend, slingerend of translerend zijn. Ais
eerste moet een doelfunctie worden ingegeven die de uitgaande beweging
voorsteld, als functie van de ingaande beweging. Deze functie wordt gedefi
nieerd voor een aantal discrete punten. Vervolgens wordt - door het pro
gramma - een spline getekend. Een spline is een een kromme die met
minimale afwijking door een aantal opgegeven punten gaat. Van deze
functie worden dan de belangrijkste Fourier-coefficienten bepaald en verge
leken met de coefficienten van een aantal voor het programma beschikbare
mechanismen. Bij deze berekening is het mogelijk dat de doelfunctie
getransleerd of gespiegeld wordt voor een zo goed mogelijke overeen
komst. De translatie langs de x-as word gegeven door T (TAU), die langs de
y-as door UO (zie figuur 2). Een spiegeling kan op drie manieren plaats
vinden: spiegelen in de x-as (L=1), spiegelen in de y-as (L=2) of beide
(L=3). Indien niet wordt gespiegeld, dan is L=O gesteld (zie figuur 3).

·T'-
y // ............, /
t / -- ... _........ ----_._-

tuo "-.
0 -x

"""
2w

~

Ftguur 2 : VerschUlvmgen
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Figuur 3 : Spiegelen functies
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Het programma TADSOL bepaalt ook een maximale afwijking tussen de
doelfunctie en de door een bepaald mechanisme uitgevoerde beweging.
Deze fout wordt gegeven door de waarde van ERR. De eerste uitvoer van
TADSOL bestaat uit een lijst van waarden met onder andere het type
mechanisme, gevolgd door de door het programma gevonden parameters
van het betreffende mechanisme. Ook de verschuivings- en spiegelwaarden
en de fout worden gegeven. De gebruiker kan nu de keuze maken welke
mechanismen geschikt zijn. Hiervoor maakt hij gebruik van een bijgeleverde
catalogus met beschrijvingen van aile mechanismen. Op de Technische
Universiteit Eindhoven heeft men een koppeling gemaakt met het
CAD/CAM-programma Unigraphics, resulterend in het koppelingsprogram
ma UGTADSOL. Er moet nog opgemerkt worden dat alhoewel TADSOL
een Iijst van mogelijke mechanismen levert deze (meestal) qua eindaf
metingen nog niet gedefinieerd zjjn, de parameters geven vaak aileen de
onderlinge verhoudingen van de afmetingen van de mechanismeonderdelen
weer.

3.2.3. UGTADSOL

Dit programma zorgt voor het omwerken van de gegevens uit TADSOL voor
gebruik in Unigraphics II. Het hoofdprogramma roept achtereenvolgens een
aantal subroutines aan voor het aanmaken van een montageschets.

3.2.4. V-ISO-3D

In dit deelprogramma wordt een standaardopzet gemaakt van een (bestaan
de) tekening waarin een montageschets moet worden aangemaakt. Deze
zorgt voor het oproepen van de tekening en plaatst die in de gewenste
layout en view, zodat die daarna eenvoudig 'bewerkt' kan worden.

3.2.5. INTERFACE

In dit onderdeel wordt de gebruiker gevraagd te definieren wat de aandrij
vende as is, en wat de uitgaande as, dan wei schuifrichting. Het programma
bepaalt dan in welk vlak het mechanisme moet komen. Ook wordt gevraagd
referentielijnen te definieren waarmee de beginhoek wordt vastgelegd. Er
wordt ook, indien nodig, al een aantal vaste scharnieren getekend.

3.2.6. MONTAGESCHETS

Hier wordt aan de hand van de afspraken gemaakt in INTERFACE een
aantal waarden bepaald die er voor zorgen dat het mechanisme in de juiste
stand getekend gaat worden, zoals beginhoek van de ingaande en uitgaan
de as en of het mechanisme gespiegeld getekend moet worden. Vervolgens
roept dit programma de subroutine van het betreffende mechanisme aan,
waarin vervolgens de verschillende onderdelen worden gedimensioneerd en
getekend.

Orientatiefase mechanismedeel 5



Vanuit de verschillende (mechanisme)programma's kan dan weer een
aantal routines voor het tekenen van standaardonderdelen aangeroepen
worden. Op het moment kunnen van de volgende catalogustypen montage
schetsen aangemaakt worden :

- R003
- T006
- T008
- S006

Orientatiefase mechanismedeel 6



3.3 Programmaopzet mechanismen

De afzonderljjke programma's voor de mechanismen worden zoals vermeld
aangeroepen als subroutine. Bij de aanroep wordt een aantal variabelen
'meegegeven'. De volgende variabelen komen voor :

- DMACH
- EMACH
- AALPHAO
- ADELTAO
-X
- PAR
- LS
- TAU
- UO

de grootte van de afstand tussen aandrijfas en volgeras
de excentriciteit tussen aandrijfas en schuiflijn
referentielijn die de beginhoek van de aandrijfas bepaalt
referentielijn die de beginhoek van de volger bepaalt
nummer van het gekozen mechanisme
array met de parameters van de mechanismen
waarde van het spiegelgetal

verschuivingshoek van de aandrijving
verschuiving van volger dan wei schuif

De waarden van deze variabelen zijn reeds door het programma TADSOL
gegeven of als interface-afspraak ontstaan. De afmetingen van het mecha
nisme zijn nu in principe bekent, vaak moet nog een waarde worden aange
nomen. Deze waarde kan dan later altijd naar willekeur van de gebruiker
veranderd worden. Het probleem bij het tekenen wordt echter door een
aantal punten veroorzaakt. Allereerst wordt de beginhoek van de aandrijfas
gegeven door T. Deze hoek is echter van de positieve x-as gerekend; een
aanpassing ten behoeve van de opgegeven O-as (AALPHAO) is noodzake
lijk. Een veel grotere invloed heeft de waarde van het spiegelgetal. Een van
o afwijkende waarde van het spiegelgetal zorgt namelijk voor een omdraai
ing van de draairichting van aandrijfas en/of volgeras en/of schuifrichting.
De gevolgen hiervan op het tekenen van het mechanisme zijn verschillend.
Bij een roterende of slingerende beweging kan dit tot gevolg hebben, dat
het mechanisme gespiegeld getekend moet worden in de x-as, dat een
extra tandwiel moet worden toegevoegd of dat een schuif aan de andere
zijde van een tandwiel geplaatst moet worden. Bij een schuif kan dit tot
gevolg hebben dat de krukas over een bepaalde hoek verdraaid moet
worden.
Bij roterende en slingerende mechanismen bleek het zo te zijn dat de acties
nodig om een mechanisme te tekenen als functie van het spiegelgetal bij
elk mogelijk mechanisme hetzelfde zijn. De nodige acties worden in de
volgende paragrafen uitgewerkt.
Er moet hier wei onderscheid worden gemaakt tussen mechanismen die
gebruik maken van een schuif en mechanismen waarbij een tandwiel voor
de uitgaande beweging zorgt.

3.3.1. Roterende of slingerende mechanismen zonder schuif

Zoals boven vermeld kan er een spiegeling zijn opgetreden om een grafiek
'passend' te maken met het gewenste bewegingsverloop. Deze spiegelin
gen resulteren in een omkering van de positieve draairichting van de kruk
en/of volger. De machinecoordinaten zoals die door UGTADSOL worden
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gehanteerd zijn linksom positief. In figuur 4 is in de tweede kolom aangege
ven wat in principe oplossingen van TADSOL zijn als functie van het
spiegelgetal in kolom een. Zouden deze schetsen direct aangemaakt
worden in Unigraphics dan zal het gerealiseerde bewegingsverloop niet
overeenkomen met het gewenste bewegingsverloop volgens de afspraken
betreffende de draairichtingen. Om nu het gewenste bewegingsverloop te
krijgen zal de catalogusschets in doelfunctiecoordinaten een transformatie
moeten ondergaan naar machinecoordinaten. Bij roterende of slingerende
mechanismen zonder schuif is een van de mogelijke transformaties het
inpassen van een extra tandwiel. Er kan nu onderscheid gemaakt worden
tussen de mechanismen zoals die door TADSOL aangegeven worden en de
zelfde mechanismen waarbij al een extra tandwiel is ingepast. In figuur 4
wordt in de derde kolom aangegeven wat nu de noodzakelijke transforma
ties zijn om tot een montageschets in machinecoordinaten te komen. In de
vierde kolom is nu de resulterende schets te zien zoals die in Unigraphics
kan worden aangemaakt. In de vijfde kolom zijn de waarden van een aantal
referentiewaarden gegeven die zeer nuttig zijn bij het aanmaken van de
schets. De waarde van refD bepaalt de draairichting van de kruk (1 :
Iinksom, -1 : rechtsom), reN bepaalt de draairichting van de volger (1 :
Iinksom, -1 : rechtsom) en exta bepaalt de aanwezigheid van een extra
tandwiel in de te transformeren schets (1 : extra tandwiel, -1 : geen extra
tandwiel). Het produkt van de drie referentiewaarden geeft nu aan of er een
extra tandwiel aanwezig moet zijn in de montageschets in machinecoordina
ten. De transformaties die in figuur 4 zijn aangegeven zijn voor de gegeven
soort mechanismen algemeen geldig.
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Figuur 4 : Transformaties catalogustype 5006
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3.3.2. Roterende en slingerende mechanismen met schuif

In figuur 5 zijn de transformaties gegeven, noodzakelijk voor catalogustype
T010. Bij een mechanisme met als uitgaande beweging een schuif 'aange
dreven' door een tandwiel kan bewegingsomkering bereikt worden door de
schuif gespiegeld op het tandwiel aan te brengen. Bij mechanismen zonder
schuif komt dit overeen met de aanwezigheid van een extra tandwiel. In de
tweede kolom zijn weer de schetsen aangegeven als functie van het
spiegelgetal zoals die door TADSOL geleverd worden. In de derde kolom
zijn de benodigde transformaties weergegeven. In kolom vier staan de
schetsen zoals die in Unigraphics aangemaakt zullen worden. Kolom vijf
geeft dan de waarden van de referentiewaarden. De referentiewaarde refD
bepaald weer de draairichting van de kruk (1: linksom, -1: rechtsom), de
waarde van reN geeft aan wat de positieve schuifrichting van de schuif in
de catalogusschets is (1: rechts, -1 :Iinks). De waarde van haz geeft aan of
de heugel zich aan de andere zijde van het tandwiel bevindt in de catalo
gusschets(-1: normale plaats, 1: andere zijde). Ais het produkt van de drie
referentiewaarden -1 is houdt dit in dat de heugel aan de andere zijde ge
plaatst moet worden voor het gewenste bewegingsverloop. Ook hier geldt
dat voor roterende en slingerende mechanismen met schuif de transforma
ties zoals in figuur 5 algemeen geldig zijn.
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Figuur 5 : Transformaties catalogustype T006
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1 * -1 * -1 = 1

-1 * 1 * -1 = 1

-1 * -1 * -1 = -1

Met corrigeren van de schuifrichting

Spiegelgetal

L=O

L=1

L=2

L=3

Catalogusschets in

doelfunctiecoordinaten

J\,-
- /.~

U I / :. h .''y{ .....

Transformatie

Geen

Heugel andere zijde

Spiegelen in x-as

Spiegelen in x-as

en heugel andere zijde

Montageschets in

machinecoordinaten

~
: / .... ". .,

o,c:::S

refD*reN*haz

1 * 1 * 1 =-1

1 * -1 * 1 = 1

-1 * 1 * 1 = 1

-1 * -1 * 1 = -1
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3.3.3. Translerende mechanismen

Bij translerende mechanismen zjjn de transformaties van een TADSOL
gegeven mechanisme naar machinecoordinaten aileen mogelijk door
draaien van de krukas om een bepaalde hoek. De benodigde acties worden
in bijlage (10) uitgewerkt.

3.3.4. Aanroep van standaardonderdelen

Vanuit de verschillende mechanismeprogramma's kunnen nu weer subrouti
nes voor standaardonderdelen aangeroepen worden. De aanroep van de
subroutines gaat ook weer samen met de 'levering' van een aantal parame
ters. In bijlage (2) is voor elk van de standaardonderdelen getekend wat het
resultaat is van een aanroep, en wat de betekenis van de variabelen is. De
standaardonderdelen die opgeroepen kunnen worden zijn :

- STANG
- TANDWIEL
- SCHUIF
- HEUGEL
- VASTTW
- VASTSCHAR

Orientatiefase mechanismedeel 12



4. Planfase mechanismedeel

4.1. Inleiding

Bij aanvang van deze fase was er nog geen concrete vormgeving van de
demo bekend. Er kon dus geen keuze van nieuw in te voeren mechanismen
bepaald worden aan de hand van mechanismen die in de demo toegepast
zullen worden. Wegens de beperkte tijd is, is toch vast begonnen met dit
deel van de opdracht hopende dat latere aanpassingen eenvoudig uit te
voeren zijn.

4.2. Keuze van nieuw in te voeren mechanismen

In de catalogus van het programma TADSOL staan 72 mechanismen
vermeld. In [3] is reeds een protocol opgesteld om nieuwe mechanismen bij
te voegen. Er is daar ook opgemerkt dat een aantal mechanismen grote
overeenkomsten vertoont en van elkaar afgeleid kan worden. Daarbij is de
tabel van bladzijde 14 opgesteld.
Vanwege de onoverzichtelijkheid betreffende de onderliggende verbanden
die de tabel zou moeten weergeven heb ik een andere weergave van
bovenstaande tabel gemaakt in onderstaande vorm, figuur 6.

/\:b ISO"1
8011

~~~~~~~~
~~~~~~~~

~~~~~
~~~~~

Figuur 6 : Schematisch overzicht hierarchie catalogustypen
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I Nr I Roterend (R) Slingerend (S) Translerend (T)

1 * (T001) *

2 * (T002) *

3 S006 (T003) *

4 * (T004) *

5 * R003 S005

6 S006 S006 S006

7 R003 T007 T008

8 R003 T008 T008

9 S006 (T009) *

10 T008 T010 T008

11 R003 (T011 ) (T012)

12 X (T012) *

13 R006 (T013) *

14 R006 T014 T010

15 * X X

16 * (T016) *

17 * X X

18 * (T018) *

19 X S005 S019

20 * X X

30 X (T030) *

35 X (T036) *

37 R006 R014 S037

38 X (T038) *

39 X (T039) *

40 X (T040) *

Tabel 1. Indelmg cata/ogustypen

x
*

S006
(T001)

= Catalogustype bestaat niet
= Catalogustype niet eenvoudig van een ander type af te

leiden
= Catalogustype af te leiden van S006
= Catalogustype af te leiden van T001, maar T001 is

niet van een basistype af te leiden

Planfase mechanismedeel 14



Deze figuur geeft aan dat een mechanisme kan worden afgeleid van een
hierarchisch hoger staand mechanisme. Hoewel deze figuur niet aile
mechanismen weergeeft uit de catalogus waar het programma TAD80L uit
kan kiezen, zijn de mechanismen die in [3] zijn aangegeven als uitgangs
punt genomen voor uitbreiding.
In [3] wordt een methode gepresenteerd waarbij het programma voor een
hierarchisch lager geplaatst mechanismetype op eenvoudige wijze van een
hoger geplaatst mechanismetype afgeleid kan worden. Het blijkt echter
aileen bij uitzondering mogelijk om deze manier van het aanmaken van
programma's toe te passen. Het is echter makkelijk om gebruik te maken
van 'bestaande' programma's. Om nu na te gaan hoe de al gerealiseerde
mechanismen als programma's zijn opgenomen, heb ik de algemene wer
king ervan - bij gebrek aan specificatie - uit de programma's zelf moeten
halen om hierl.lit een aantal aanknopingspunten te vinden bij het opstellen
van nieuwe programma's.

Er moet nu een keuze gemaakt worden op grond waarvan voor een aantal
mechanismen een programma wordt opgesteld. Een keuze kan daarbij op
een van de volgende punten plaatsvinden.

- veel toegepaste mechanismetypen
- mechanismen die makkelijk af te leiden zijn van reeds

ge'integreerde mechanismetypen, hierarchisch schema van
figuur 6

- mechanismetypen met een 'eenvoudige beweging'

Omdat op dit moment niet bekend is hoe lang het opzetten van een pro
gramma voor een mechanisme duurt valt de keuze op het tweede criterium.
Na de invoering van een aantal mechanismen en een concretisering van de
demo kunnen nog andere mechanismen ingevoerd worden.
Rekening houdend met figuur 7 is voor invoering van de volgende mecha
nismen gekozen: - R006 (van 8006)

- R008 (van R003)
- R010 (van T008)
- R011 (van R003)
- T007 (van T008)
- 8008 (van T008)
- T01 0 (van T008)

In de bijlagen (3) tot (9) zijn de programmalistings van de afzonderlijke
mechanismen weergegeven. Bij elk mechanisme is de catalogustekening
gegeven. Ook is in het kort beschreven wat de opzet van het programma is.
Bij enkele mechanismen is een uitwerking gegeven die duidelijk moet
maken hoe bepaalde waarden worden berekend, daarmee toekomstig
ge'interesseerden enigszins een mogelijkheid te geven de beweegredenen
voor de gegeven opzet na te gaan.
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5. De demo

5.1. Inleiding

De demo moet een machine omvatten waarop de programma's TADSOL en
UGTADSOL kunnen worden gedemonstreerd; specifiek het aanmaken van
schetsen in een bestaand part door UGTADSOL. De machine wordt als part
in Unigraphics getekend. Voor het uitvoeren van dit deel van de opdracht
zijn geen specifieke richtlijnen gegeven, zodat eerst een aantal eisen en
wensen opgesteld moet worden.

5.2. Orientatiefase ten behoeve van de demo

Zoals reeds in de inleiding is vermeld zijn in de opdrachtomschrijving geen
aanwijzingen voor het uitvoeren van de demo gegeven. Om deze reden is
eerst een aantal wensen en eisen opgesteld.

De eisen zijn:

1. bij gebruik van de demo moet vooraf duidelijk bekend zijn wat de
functie van een toe te passen mechanisme zal zijn

2. de functie van een toe te passen mechanisme moet reeel zijn

De wensen zijn:

1. voor elk van de drie typen mechanismen een aparte demo
2. de demo('s) vormen samen een thema
3. bij toepassing van verschillende demo's moeten deze een samen

hang vertonen
4. de demo bestaat als echte machine

Toelichting op de eisen.

ad 1. Bij het nazoeken in de literatuur is gebleken dat mogelijke machines
die als demo konden dienen een nadeel hadden. Dit bestond er uit
dat na weglating van het desbetreffende mechanisme onduidelijk zou
zijn wat bereikt zou moeten worden met een 'nieuw' in te plaatsen
mechanisme. Bij de demo moet de functie eenvoudig zichtbaar zijn of
eenvoudig uit te leggen zijn.

ad 2. Met het reeel zijn van een mechanisme wordt bedoeld dat het in
theorie gemaakt en toegepast moet kunnen worden.

Toelichting op de wensen.

ad 1. Ais voor elk van de drie typen mechanismen (roterend, slingerend en
translerend) een aparte demo wordt aangemaakt is misschien duide
lijker wat met de drie typen mechanismel1 bereikt kan worden.

ad 2. Met het vormen van een thema wordt bedoeld dat de opzet van de
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verschillende typen mechanismen rand een machine plaatsvindt.
ad 3. Het vertonen van een samenhang houdt in dat een gelijktjjdige

toepassing van de drie typen mechanismen mogelijk is.
ad 4. Ais de machine die de demo voorstelt echt bestaat is sneller duidelijk

te maken welke functie het in te passen mechanisme als deel in het
geheel vervult.

Bij de vierde wens moet opgemerkt worden dat bij nazoeken in de literatuur
is gebleken dat wei machines gevonden konden worden waarbij een
bepaalde functie met een mechanisme uitgevoerd werd. Bij weglating van
het mechanisme was echter moeilijk te verklaren wat het doel van een in te
passen mechanisme zou moeten zijn.
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5.3. Planfase ten behoeve van de demo

Na enig nazoeken in de Iiteratuur bleek een aantal mogelijkheden voor
machines als demo te bestaan.
Een eerste mogelijkheid was een drietal verschillende machines die elk als
demo konden dienen voor een bepaald type mechanisme. Voor de transle
rende beweging was gekozen voor een zuigermachine. Een roermenger
kon als voorbeeld dienen voor mechanismen met een slingerende beweging
en de aandrijving van een pers werd dan als voorbeeld van een roterende
beweging genomen. Nadeel van deze opzet is dat het om drie verschillende
mechanismen gaat, zodat aan de wens dat de werking van de drie typen
samengaat, niet voldaan kan worden.
Naast deze mogelijkheid was er die van een draaitafel. Voor verschillende
functies die verband houden met het functioneren van zo'n tafel in een
produktielijn kunnen demonstratiemodellen opgebouwd worden. De volgen
de mogelijkheden zijn bekeken.

- de doorzetbeweging van de tafel is niet constant in de tijd, het door
zetmechanisme kan door aile drie de typen mechanismen gereali
seerd worden

- een arreteermechanisme kan door een translatiemechanisme ver
zorgd worden

- het naar de draaitafel toebewegen van bewerkingsmachines kan door
elk van de typen mechanismen gerealiseerd worden, afhankelijk van
het gewenste bewegingspatroon

- de beweging, van een overzetmechanisme kan afhankelijk van de
beweging ook door elk van de drie mechanismen gerealiseerd wor
den.

Juist vanwege de onregelmatige bewegingen van apparaten en machines in
een produktielijn is deze opzet zeer geschikt als demonstratiemodel.

Planfase demo 18



5.4. Uitvoering van de demo

Ais basis is gekozen een voor een draaitafel die vastzit aan een as. De as
is op twee punten gelagerd, een in de grondplaat en een tweede lager in
een hulpplaat die op een viertal steunplaten staat. De constructie is uit
werktuigbouwkundig oogpunt gezien niet de meest praktische. Gekozen is
voor deze uitvoeringsvorm omdat een juiste lagering bestaande uit een
omtrekslager aan de omzijde van de tafel zal afdoen aan het beoogde doel
van de demo. In figuur 7 is de tafel gegeven met bedplaat en lagering.
Voor het demonstratiemodel van de roterende mechanismen is het doorzet
mechanisme als aandrijving van de tafel genomen. Voor dit doel is aan de
onderzijde van de tafel een tandheugelring aangebracht (in figuur 8 aange
geven door de paarse ring). Verder is een as met een tandwiel getekend.
Tussen deze as en de eveneens getekende aandrijfas kan nu een mecha
nisme als schets ingebracht worden. Het is natuurlijk ook 1l10gelijk een
slingerend mechanisme toe te passen. Het uitgevoerde deel van het
mechanisme is in figuur 8 gegeven.
Ais demonstratiemodel voor translerende mechanismen is een arreteercon
structie getekend, bestaande uit een aandrijfas en een pen die de tafel door
middel van in de heugel aangebrachte gaten vastgehouden kan worden.
Het uitgevoerde deel van het mechanisme is in figuur 9 gegeven.
Ais derde demonstratiemodel is een overzetter getekend. Deze is geschikt
voor slingerende, maar ook voor roterende mechanismen. Ais uitwerking is
gekozen voor een arm vastgezet aan een as met aan het uiteinde een
grijpmechanisme. Ook hier moet vermeld worden dat de uitvoering uit
constructief oogpunt niet het meest geschikt is, maar dat de reden hiervoor
ligt in het doel van de demo. Het mechanisme is getekend in figuur 10.
Voor het toepassen van roterende of slingerende mechanismen is een
vereiste dat de as evenwijdig ligt. Omdat als uitgangspunt is gekozen voor
een hoofdaandrijving voor aile drie de mechanismen, was het noodzakelijk
om een haakse overbrenging aan te brengen.

De verschillende machines zijn in een part ondergebracht. Voor een gemak
kelijk gebruik zijn de drie deelmachines zoals die in de figuren 9,10 en 11 te
zien zijn, apart weggeschreven. De namen van de verschillende parts zijn :

- roterend.prt
- slingerend.prt
- translerend.prt

(figuur 9)
(figuur 10)
(figuur 11)

Elk van deze parts bevat dezelfde machine, de zichtbare layers zijn echter
onderling verschillend. De plaats van de objecten in de verschillende layers
is in bijlage (12) gegeven.
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MACHINE9.PRT
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Figuur 7 : basis demonstratiemodel, draaitafel
Uitvoeringsfase demo 20



ROTEREND.PRT

\
\

Figuur 8 : demonstratiemodel voor roterende beweging
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TRANSLEREND.PRT

Figuur 9 : demostratiemodel voor translerende beweging
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SLINGEREND.PRT
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Figuur 10 : demostratiemodel voor slingerende beweging
Uitvoeringsfase demo
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6. Aanbevelingen, conclusies en opmerkingen

Opmerkingen

Gezien de beperkte tijd is het niet gelukt om reeele voorbeelden van
mechanismen via het programma TADSOL te vinden. Om de nieuwe
programma's toch te kunnen testen is een aantal datafiles opgesteld die
overeenkomen met de uitvoer zoals die door TADSOL geleverd wordt. De
namen van deze files bestaan uit het mechanismetype gevolgd door test,
een voorbeeld van een naam voor mechanismetype S008 is dan :
c:\..\s008test.dat.

Bij het opstellen van de testprogramma's met de parameters voor het
tekenen van specifieke mechanismen, werd in de eerste plaats gekeken
naar de eisen die TADSOL stelt. In de catalogus van TADSOL is vaak een
beperkt interval gegeven waarin de waarde van een parameter mag Iiggen.
Bij nadere beschouwing bleek dat bijvoorbeeld bij mechanismetype R006
wei aan de voorwaarden voldaan kon zijn terwijl het mechanisme onmoge
lijk 360 0 kon draaien. De reden hiervoor bleek te liggen in het feit dat niet
aan de voorwaarde van Grashof voor een roterend vier-stangen mechanis
me was voldaan. De vraag is of TADSOL hier bij oplossingen naar kijkt, en
dus wei of niet oplossingen genereerd van mechanismen die de opgegeven
beweging niet kunnen uitvoeren.

In het verslag van [3] wordt gesteld dat de programma's onderling vaak erg
op elkaar lijken en dat dit een mogelijkheid biedt om bestaande program
ma's gemakkelijk om te vormen tot nieuwe programma's. Tijdens het
opstellen van nieuwe programma's is inderdaad gebleken dat de grote
delen van bestaande programma's goed gebruikt kunnen worden. Het is
echter op een aantal uitzonderingen na onmogelijk om door kleine verande
ringen geheel nieuwe mechanismen te kunnen tekenen. Vaak moet toch
geheel opnieuw een strategie voor het tekenen van een mechanisme
opgesteld worden.

Aanbevelingen

Bij gebruik van het programma UGTADSOL geeft de gebruiker de assen en
of schuif aan die voor bewegingen zorgen. Er wordt dan geschoven met
assenstelsels. Deze assenstelsels blijven na orientatie staan. Een aanpas
sing in het programma zal positief zijn.

In UGTADSOL wordt ook gevraagd een referentielijn aan te geven. Bij foute
ingave kan dit veranderd worden. Na ingave van een nieuwe referentielijn
blijft de eerder gedefinieerde referentielijn echter zichtbaar zodat verwarring
kan ontstaan. Ook hier zal een aanpassing positief werken.
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Op een gegeven moment tijdens de afloop van UGTAOSOL wordt naar de
naam van de datafile met gekozen oplossingen gevraagd. Ais deze naam
met hoofdletters wordt ingevoerd of indien blijkt dat de file niet bestaat
wordt de programma-afloop afgebroken. Oit probleem moet in de toekomst
zeker verholpen worden omdat na afbreken UGTAOSOL geheel opnieuw
opgestart moet worden. Oit kan echter niet meteen omdat het programma
een aantal nieuwe views en layouts heeft aangemaakt. Oeze kunnen niet
opnieuw aangemaakt worden en moeten eerst verwijderd worden - wat zeer
onhandig is - of de tekening moet opnieuw opgeroepen worden.

Een verdere uitbreiding van de demo kan bestaan uit het dynamisch laten
bewegen van een (aantal) mechanisme(n). Ik heb daar enige aandacht aan
besteed. Na korte tijd bleek echter dat uitvoering van deze mogelijkheid
zeer veel tijd zou gaan kosten naast de beschikbare tijd zou gaan kosten.
Een volgende opdracht zal deze mogelijkheid echter kunnen bevatten.

Conclusies

De uitvoering van de opdracht zoals die in de in de opdrachtsomschrijving
is gegeven, is uitgevoerd. Er is een demo aangemaakt die een redelijk
inzicht kan geven in de functies en mogelijkheden van de programma's.
Ook is een zestal programma's toegevoegd waarmee schetsen van mecha
nismen aangemaakt kunnen worden. Voor een goed gebruik van de
programma's moet een groot aantal mechanismen als schets aangemaakt
kunnen worden. De keuze welke mechanismen ingevoerd moeten worden is
gecompliceerd omdat onbekend is wat de frequentie van gebruik van
bepaalde typen mechanismen is en wat de tijdsduur van invoer van mecha
nismen is. Tijdens het uitvoeren van de opdracht kwam naar voren dat
TAOSOL mechanismen als oplossingen kan genereren die onnodig gecom
pliceerd zijn. Bij invoering van verdere programma's voor het aanmaken van
schetsen is het dus zeer verstandig om een gedetailleerd beeld op te
stellen van de werking van TAOSOL.
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Bijlage 1. Opdrachtomschrijving

ONDERZOEKOPDRACHI

TECHNISCHE UNIVERSlTEIT EINDHOVEN
Faculteit Werktuigbouwkunde
Vakgroep WPA 3 mei 1995

Student
Hoogleraar
Begeleider(s)

Start
Titel

E.R. de Jong van den Brand
Prof.ir. J.M. van Bragt
Ir. A.T.J.M. Smals
Dhr. F.G.J. Soers
1 februari 1995
Uitbreiding Integratie TADSOL

Onderwem
Ten behoeve van een betere toepassing van mechanismen in het ontwerpproces is op de
TU Delft het programma TADSOL ontwikkelt. Op de TU Eindhoven heeft men nu een
koppelingsprogramma gemaakt tussen het TADSOL en het CAD/CAM systeem Unigrap
hies. Het koppelingsprogramma UGTADSOL werkt de numerieke uitvoer van TADSOL
zodanig om dat een montageschets aangemaakt wordt.
Het mechanisme dat nu aan de eisen van de ontwerper voldoet wordt in een bestaand part
uitgewerkt.

Opdraeht
De opdracht bestaat uit twee delen:

Het bewerken van de bestaande demo of het aanmaken van een nieuwe demo voor een
demonstratie van het koppelingsprogramma UGTADSOL;
Het uitbreiden van het aantal mechanismen dat UGTADSOL daadwerkelijk kan aan
maken.

Bij deze opdraeht wordt gebruik gemaakt van de bestaande programmatuur en program
ma-opzet.

Verslag etc:
Bij de secretaresse verkrijgbaar:
l. Richllijnen afstuderen bij de onderwijsgroep "Produktiemiddelen"
2. Wat moet waar en hoe in het verslag?" door drs. P. Westendorp.

Ir. A.T).M. Smals F.G.J. Soers E.R. de long van n Brand

L~~~/'/
./

C.c. Prof.ir. J.M. van Bragt
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Bijlage 2. Gebruik en resultaat van standaardonderdelen

STANG

//(X2ST,Y2ST)

a/

~::

TANDWIEL

Variabelen

SCHUIF

N
X1ST
Y1ST
X2ST
Y2ST
ST

volgnummer stang
x-positie startpunt
y-positie startpunt
x-positie eindpunt
y-positie eindpunt
entity voor stang

Variabelen

HEUGEL

N
XTW
YTW
RTW
TW

volgnummer tandwiel
x-positie tandwiel
y-positie tandwiel
straal tandwiel
entity voor tandwiel

ASCH

Variabelen N
XSCH
YSCH
ASCH

volgnummer schuif
x-positie schuif
y-positie schuif
hoek van schuif met x-as

Variabelen N
XSCH
YSCH
ASCH

volgnummer heugel
x-positie heugel
y-positie heugel
hoek van heugel met x-as

VASTTW VASTSCHAR

TW

4

Variabelen

Bijlagen

N
ST
TW
YST

volgnummer verbinding
te verbinden stang
te verbinden tandwiel
y-richting snijpunt

Variabelen N
XVS
YVS

volgnummer scharnier
x-positie scharnier
y-positie scharnier
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Bijlage 3. Catalogustype R006

Uitwerking programma voor catalogustype R006

Mechanisme R006 ziet er als voigt uit.r--------------------,

b

a

Figuur 1 : mechanismetype R006

Behalve wat de overdrachtsfunctie betreft komen de programmastappen precies
overeen met die van catalogustype S006. De wijzigingen aan het programma zijn
in de listing vet weergegeven, voorzien met een opmerking.
Het stroomschema van het programma ziet er als voigt uit :

IXTWI.YTWI : 4/5 DMACH.~

ITekenen tandwielen I

~

I Wissen schets I
I Tekenen stangen 'I

~

I

Tekenen scharnier I

en volgerstang

Ja --*"-
'-------~~en_~Si~

Nee

Figuur 2 : Programma-ver/oop

Het gedetailleerde programma-verloop gaat als voigt:
1. als eerste worden de verschuivingswaarden voar kruk TAU en volger UO

omgewerkt naar graden
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2. vervolgens worden aan de hand van de waarde van het spiegelgetal de
waarden voor reN en refD bepaald, zoals in het verslag vermeld zijn
deze waarden vast bij gegeven waarde van het spiegelgetal

3. nu kan met behulp van de formules gegeven in de MECAT catalogus [1]
de starthoek van de volger UM berekend worden

4. na vermelding van het catalogustype kan nu de plaats van de ver
schillende tandwielen bepaald worden, hiervoor wordt eerst de afstand
van tandwiel 1 tot de volger berekend

5. bij de eerste aanroep van het mechanismeprogramma wordt de plaats
van tandwiel 1 op x-coordinaat van 4/5 van de totale mechanismebreed
te gesteld terwijl de y-coordinaat 0 gesteld wordt, later kunnen deze
waarden naar eigen willekeur vastgelegd worden

6. voor twee tandwielen - zie figuur 4 - zijn de groottes van de
tandwielen direct uit de overbrengingsverhouding en YL te bepalen :

- 1
R = YL

2 1+i
i-YLR=

3 1+i

dus:

(0,.)
Cif~'------+--~

KRUK 1 OMACH '1· VOLGER

+-1-XTW1--"""""''-t------+

Figuur 3 : Positie tandwiel 1

YLXTW3=-. '(DMACH-XTW1)
1+/

YTW3= i-YL .YTW1
1+i

/'
R1 '.,

~ jk-----'------------t

'x~ ~~ ~\ ~

""UK

DNACH-X1W1

Figuur 4 : Posities bij twee tandwielen

7. bij drie tandwielen wordt voor een eenvoudige bepaling van de ligging van
tandwiel 3 aangenomen dat de afmeting van tandwiel 3 dezelfde is als die
van tandwiel 2, zoals in figuur 5 te zien is geldt dan :
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dus:

KRUK

YLXTW3=-. '(DMACH-XTW1)
3+1

YTW3= i· YL .YTW1
3+i

XTW3 -' VOlGER

, DMACH-XTW1

Figuur 5 : Posities bij drie tandwielen

8. de afstand van kruk tot tandwiel 1 is gelijk aan de lengte van stang D
zodat met de parameters de lengten van de stangen A,B en C bepaald
kunnen worden

9. bij het tekenen van stang A moet rekening gehouden worden met de
scheefstand van het mechanisme AGAMMA en beginhoek TAUG terwijl
de 'officiele' stand van de kruk oak nag be'invloed wordt door de ligging
van de referentielijn

10. voor het tekenen van stang C wordt door middel van snijcirkels de
ligging van het uiteinde bepaald - het beginpunt is het eindpunt van
stang A -, een cirkel met straal ter lengte van stang C door het eindpunt
van stang A en een cirkel met een straal ter lengte van stang B door het
midden van tandwiel1

11. het begin- en eindpunt van stang B zijn nu oak bekend
12. nu kan nag de volgerstang getekend worden die het beginpunt ten

opzichte van de referentielijn aallgeeft, deze wordt bepaald aan de
ligging van de referentielijn en verschuiving UM ten gevolge van de
beginhoek van de kruk

13. dan worden nag de verbindingen tussen de tandwielen en de verschillen
de stangen getekend door aanroepen van de subroutine VASTTW

14. de gebruiker kan nu nag kiezen of hij de ligging van tandwiel 1 wil
veranderen, indien ja dan wordt gevraagd de nieuwe ligging te definieren
waarna de bestaande getekende objecten verwijderd worden waarna
teruggesprongen wordt naar label 'L10:'; indien nee, dan wordt
teruggekeerd naar het 'hoofdprogramma'

De programmalisting is op de volgende pagina's weergegeven.
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Listing R006.GRS

$$============================================
$$
$$ NAAM : T007.GRS
$$
$$ OMZETTING VAN DE OPLOSSINGSGEGEVENS IN
$$ EEN MONTAGESCHETS IN HET MACHINEPART
$$
$$ PROGRAMMEUR : E.R. DE JONG VAN DEN BRAND
$$
$$ TU EINDHOVEN, VAKGROEP WPA
$$
$$ DATUM: MEl 1995
$$============================================

PROC/DMACH,EMACH,AALPHAO,X,PAR,LS,TAU,UO

ENTITY/C1,C2,SP,ST(20),TW(10)

NUMBER/PAR(8,1 0),TAU(1 0),LS(10),UO(10)

$$
$$ BEPALEN REFERENTIEWAARDEN
$$

PI=3.1415926
TAUG=TAU(X)*180/PI
UOG=UO(X)*180/PI

REFV=1
IF/LS(X)==1 OR LS(X)==3,REFX=-1
REFD=1
IF/LS(X)==2 OR LS(X)==3,REFY=-1

EXTA=1
IF/PAR(2,X)<0,EXTA=-1

RKW=1 +PAR(1 ,X)*PAR(1 ,X)-2*PAR(1 ,X)*COSF(TAUG)
PSI=ACOSF«RKW+PAR(4,X)*PAR(4,X)-PAR(3,X)*PAR(3,X)/$
(2*PAR(4,X)*AQRTF(RKW»))
IF/REFD<0,PSI=-1 *PSI
$$ AANPASSINGEN TEN OPZICHTE VAN HET PROGRAMMA VOOR S006
BETA=ATANF«SINF(TAUG»/(PAR(1,X)-COSF(TAUG)))
UM=ABSF(PAR(2,X))*(TAUG+BETA-PSI)+UOG
$$ EINDE AANPASSINGEN

L50:
IFTHEN/UM>=360
UM=UM-360
JUMP/L50:
ENDIF
L60:
IFTHEN/UM<O
UM=UM+360
JUMP/L60:
ENDIF

XTW1 =(4/5)*DMACH
YTW1=0

L10:
PRINTf'
PRINTfMECHANISMETYPE S006'
PRINTf'

$$
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$$ TANDWIELEN
$$

XL=SQRTF(XTW1*XTW1+YTW1*YTW1)
YL=SQRTF«DMACH-XTW1 )*(DMACH-XTW1 )+YTW1*YTW1)

IFTHEN/REFD*REFV*EXTA==1
R2=YU(3+ABSF(PAR(2,X»)
R1 =R2*ABSF(PAR(2,X»
R3=R2

XTW3=XTW1 +((R1+R2)/(R1+3*R2))*DMACH-XTW1)
YTW3=((2*R2I(R1+3*R2))*YTW1

CALUTANDWIEL',3,XTW3,YTW3,R3,TW
CALU'VASTSCHARI,2,XTW3,YTW3
ELSE
R2=YU(1 +ABSF(PAR(2,X)))
R1 =R2*ABSF(PAR(2,X»
ENDIF

CALUTANDWIEL',1,XTW1 ,YTW1 ,R1 ,TW
CALU'VASTSCHAR',1 ,XTW1,YTW1

XTW2=DMACH
YTW2=O

CALU'TANDWIEL',2,XTW2,YTW2,R2,TW
PRINT/TANDWIELVERHOUDING r1/r2 = '+FSTR(R1/R2)

$$
$$ STANGEN
$$

LD=XL
LB=LD*PAR(4,X)
LA=LD*PAR(1,X)
LC=LD*PAR(3,X)
LV=2*R2

$$ BEPALEN STANG A

AGAMMA=ATANF(YTW1IXTW1)
TM=TAUG-AALPHAO+AGAMMA
IFITM>=360,TM=TM-360
IFITM<O,TM=TM+360

PRINTfMONTAGEHOEK KRUK

X1STA=O
Y1STA=O

X2STA=COSF(TAUG+AGAMMA)*LA
Y2STA=SINF(TAUG+AGAMMA)*LA

tm = '+FSTR(TM)

CALU'STANG',1,X1STA,Y1 STA,X2STA,Y2STA,LA,ST

$$ BEPALEN STANG C

X1STC=X2STA
Y1STC=Y2STA

C1 =CIRCLElX1 STC,Y1 STC,LC
C2=CIRCLEIXTW1 ,YTW1 ,LB
IFTHEN/REFD==1
SP=POINTIYLARGE,INTOF,C1,C2
ELSE

Bijlagen 33



SP=POINTNSMALL.INTOF.C1.C2
ENDIF
OBTAIN/SP,XSP.YSP
DELETE/SP,C1.C2

X2STC=XSP
Y2STC=YSP

CALU'STANG'.3,X1STC,Y1STC,X2STC,Y2STC,LC,ST

$$ BEPALEN STANG B

X1STB=X2STC
Y1STB=Y2STC
X2STB=XTW1
Y2STB=YTW1

CALU'STANG',2,X1 STB,Y1 STB,X2STB,Y2STB,LB,ST

$$ BEPALEN STANG D

X1STD=X2STB
Y1STD=Y2STB
X2STD=O
Y2STD=O

CALU'STANG',4,X1 STD,Y1 STD,X2STD,Y2STD,LD,ST

$$ BEPALEN VOLGERSTANG V

DO=UM+ADELTAO

X1STV=DMACH
Y1STV=O
X2STV=COSF(DO)*LV+DMACH
Y2STV=SINF(DO)*LV

ST(5)=L1NEIX1STV,Y1 STV,X2STV,Y2STV

PRINTfMONTAGEHOEK VOLGERAS

CALU'VASnw,1,ST(2),TW(1),Y1 STB-YTW1
CALU'VASnw,2,ST(5),TW(2),Y2STV

$$
$$ EVENTUEEL WIJZIGEN POS.
$$ VOLGERSCHARNIER
$$

urn = '+FSTR(UM)

RPAINT
VIEWEIAUTO
L100:
CHOOSElWIJZIGEN POSITIE VOLGERSCHARNIER ?','JA','NEE'.DEFLT.2.RSP
JUMP/L100:.L999:....L999:.RSP

L110:
GPOSI'KIES NIEUWE PUNT'.XTW1 ,YTW1 ,ZTW1 ,RSP
JUMP/L11 O:.L999: ..RSP

PRINTf'
PRINTf------------------------------------------'
MASK/ALL
DELETE/ALL
JUMP/L10:

L999:

RETURN
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Bijlage 4. Catalogustype ROOS

Uitwerking programma voor catalogustype ROOS

Het mechanisme is in figuur 1 getekend.

Figuur 1 : mechanismetype R008

Het tekenen van de schuifstang is relatief eenvoudig, omdat de tussenstang
tussen scharnierpunt en schuifstang zelf precies de excentriciteit is.
In principe hoeft nu nog niet duidelijk te zijn dat de schuifstang zelf vast verbon
den is aan de stang die voor de excentriciteit zorgt!
Het stroomschema van het programma-verloop ziet er als voigt uit :

Figuur 2 : Programma-ver/oop

Het gedetailleerde prograrnma-verloop is als voigt:

1. De verschuivingswaarden en referentiewaarden worden bepaald.
2. De beginhoek van de volger wordt berekend met de formules uit de

MECAT-catalogus.
3. Ais initiele plaats voor tandwiel 1 wordt gekozen (x,y)=(4/5*DMACH,O).
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4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

De bepaling van de tandwielen vindt plaats met behulp van de methode in
bjjlqge (3) beschreven.
Bepaling van de afmetingen van de stangen met behulp van de parame
ters.
Bij de bepaling van de montagehoek van de kruk moet rekening gehou
den worden met de scheefstand van het mechanisme, de beginhoek en
de ligging van de referentielijn.
Bij het tekenen van stang e moet rekening gehouden worden met
het feit dat deze 900 verder gedraaid moet worden.
De lengte van de schuifstang is nooit kleiner dan 0 (zie parameter eisen).
Bij het bepalen van de maximale lengte is het met zekerheid te zeggen
dat deze tussen minimaal 0 en maximaal b+d ligt. De extra lengte van 30
is handig als bij tekenen de schuif op het uiterste van de schuifstang
getekend zou worden.
Met behulp van snijcirkels kan nu de ligging van stang b bepaald worden.
Ook stang d is reeds door de parameters en eerder gedefinieerde
variabelen precies vastgelegd.
Bij het tekenen van de volgerstang moet in tegenstelling tot de kruk de
ligging van de referentielijn wei meegenomen worden.
Bij het tekenen van de schuif moet dan nog de juiste hoek bepaald
worden.
De plaats van het volgerscharnier kan nu nog op standaardwijze
veranderd worden.

Opmerking: bij de beweging van het mechanisme zal de volger door minstens
360 0 draaien, zodat in het programma TADSOL geen periodieke spline door de
gegeven punten getekend zal kunnen worden. Hoe zo'n functie wei ingegeven
moet worden voor een goed resultaat is onbekend.

De programmalisting is op de volgende pagina's weergeven.
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Listing R008.GRS

$$============================================
$$
$$ NAAM : R008.GRS
$$
$$ OMZETTING VAN DE OPLOSSINGSGEGEVENS IN
$$ EEN MONTAGESCHETS IN DE MACHINETEKENING
$$
$$ PROGRAMMEUR : E.R. DE JONG VAN DEN BRAND
$$
$$ TU EINDHOVEN, VAKGROEP WPA
$$
$$ DATUM: MEl 1995
$$
$$============================================

PROC/DMACH,ADELTAO,AALPHAO,X,PAR,LS,TAU,UO

ENTITY/C1,SP,ST(20),lW(10)

NUMBERS/PAR(8,1O),TAU(1 O),LS(1 O),UO(1 0)

$$
$$ BEPALEN REFERENTIEWAARDEN
$$

PI=3.1415926
TAUG=TAU(X)*180/PI
UOG=UO(X)*180/PI

REFV=1
IF/LS(X)==1 OR LS(X)==3,REFV=-1
REFD=1
IF/LS(X)==2 OR LS(X)==3,REFD=-1

EXTA=-1
IF/PAR(2,X)<0,EXTA=-1

TAUG=-1*REFD*TAUG

PHI=ASINF(ABSF(PAR(2,X»+PAR(1,X)*SINF(TAUG»
UM=ABSF(PAR(3,X»*(TAUG+PHI)+UOG

L50:
IFTHENIUM>=360
UM=UM-360
JUMP/L50:
ENDIF
L60:
IFTHEN/UM<O
UM=UM+360
JUMP/L60:
ENDIF

XlW1 =(4/5)*DMACH
YlW1=0

L10:
PRINTf'
PRINTfMECHANISMETYPE R008'
PRINTf'

$$
$$ TANDWIELEN
$$
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XL=SQRTF(XlW1*XlW1+YTW1*YTW1)
YL=SQRTF«DMACH-XlW1 )*(DMACH-XlW1 )+YTW1 *YTW1)
IFTHEN/REFD*REFV*EXTA==1
R2=YU(3+ABSF(PAR(2,X»)
R1 =R2*ABSF(PAR(2,X»
R3=R2

XlW3=XlW1 +«R1+R2)/(R1 +3*R2»*(DMACH-XlW1)
YTW3=«2*R2)/(R1 +3*R2»*YTW1

CALU'TANDWIEL',3,XlW3,YTW3,R3,lW
CALU'VASTSCHAR',3,XlW3,YTW3
ELSE
R2=YU(1+ABSF(PAR(2,X»)
R1=R2*ABSF(PAR(2,X»
ENDIF

CALU'TANDWIEL',1 ,XlW1 ,YTW1 ,R1,lW
CALU'VASTSCHAR',1 ,XlW1 ,YTW1

XlW2=DMACH
YTW2=O

CALUTANDWIEL',2,XTW2,YTW2,R2,lW
PRINT/TANDWIELVERHOUDING r1/r2 = '+FSTR(R1/R2)

$$
$$ STANGEN
$$

LD=XL
LB=LD/PAR(1,X)
LA=LB+LD+30
LE=LB*ABSF(PAR(2,X»

LV=2*R2

$$ BEPALEN SCHUIFSTANG A

AGAMMA=ATANF(YTW1IXlW1)
TM=TAUG-AALPHAO+AGAMMA
IFITM>=360,TM=TM-360
IFITM<360,TM=TM+360

PRINTfMONTAGEHOEK KRUK

X1STE=O
Y1STE=O
X2STE=COSF(TAUG+90)*LE
Y2STE=SINF(TAUG+90)*LE

ST(5)=L1NEIX1STE,Y1 STE,X2STE,Y2STE

tm = '+FSTR(TM)

X1STA=X2STE
Y1STA=Y2STE
X2STA=X1STA+LA*COSF(TAUG+AGAMMA)
Y2STA=Y1STA+LA*SINF(TAUG+AGAMMA)

ST(1)=L1NElX1STA,Y1STA,X2STA,Y2STA

$$ BEPALEN STANG B

C1 =CIRCLE/LD,O,LB
IFTHENIY2STA>=O
SP=POINTIYLARGE,INTOF,ST(1),C1
ELSE
SP=POINTIYSMALL,INTOF,ST(1),C1
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ENDIF
OBTAIN/SP,X1STB,Y1STB
DELETE/C1,SP
X2STB=XTW1
Y2STB=YTW1

CALU'STANG',2,X1 STB,Y1 STB,X2STB,Y2STB,LB,ST

$$ BEPALEN STANG 0

X1STD=X2STB
Y1STD=Y2STB
X2STD=O
Y2STD=O

CALU'STANG',4,X1 STD,Y1 STD,X2STD,Y2STD,LD,ST

$$ BEPALEN VOLGERSTANG V

DO=UM+ADELTAO

X1STV=DMACH
Y1STV=O
X2STV=COSF(DO)*LV+DMACH
Y2STV=SINF(DO)*LV

ST(5)=L1NEIX1STV,Y1 STV,X2STV,Y2STV

$$ BEPALEN SCHUIF

ASCH=TAUG+AGAMMA
CALUSCHUIF',1,X1STB,Y1STB,ASCH

PRINTfMONTAGEHOEK VOLGERAS

CALUVASTlW,1,ST(2),TW(1),Y1STB
CALUVASTlW,2,ST(5),TW(2),Y2STV

urn = '+FSTR(UM)

$$
$$ EVENTUEEL WIJZIGEN POSITIE VOLGERSCHARNIER
$$

RPAINT
VIEWE/AUTO
L100:
CHOOSEfWIJZIGEN POSITIE VOLGERSCHARNIER ?','JA','NEE',DEFLT,2,RSP
JUMP/L100:,L999:""L999:,RSP

L110:
GPOSI'KIES NIEUWE PUNT',XTW1 ,YTW1 ,ZTW1 ,RSP
JUMP/L11 O:,L999:"RSP

PRINTf'
PRINTf-------------------------------
MASK/ALL
DELETE/ALL
JUMP/L10:

L999:
RETURN
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Bijlage 5. Catalogustype R010

Uitwerking programma voor catalogustype R010

Het mechanisme is in figuur 1 weergegeven.

Figuur 1 : mechanismetype R010

Het stangenmechanisme uit dit catalogustype komt overeen met dat van catalogu
stype TOOa, zodat dit makkelijk overgenomen kan worden.
Het stroomschema van het programma-verloop ziet er als voigt uit :

I Sepalen TAUG en UOG I

1
I BepaJen reID, reN, exta en UM I

1
I Dtandwiel - 1/5 DMACH i

ITek80en stange" en SchU~

~

I Wissen schets I
I Tekenen tandwielen I

~

Ja

I

Tekenen schamier I

en verbinding

------------y----------
"-------~___=_Wijzigengrootte landwiel~=====-

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

Figuur 2 : Programma-ver/oop

Het gedetailleerde programma-verloop gaat als voigt:
1. Bepalen van de referentiewaarden met behulp van het spiegelgetal, ook

hier wordt bij het bepalen van de beginhoek van de kruk rekening gehou
den met de draairichting.

2. Met behulp van de formules gegeven in de MECAT-catalogus wordt de
beginhoek van de volger bepaald.

3. De initieHe waarde voar het volgertandwiel wardt 1/5 van de totale
machinebreedte (DMACH) genomen.
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4.

9.

7.

6.

5.

8.

11.

10.

Nu kunnen de waarden voor de andere afmetingen bepaald worden, met
behulp van de gegeven parameters.
Bij het bepalen van de officiele montagehoek wordt rekening gehouden
met de ligging van de referentielijn; de draairichting van de volger is echter
direct van invloed. Door een goede benadering van de invloed van de
spiegelingen kan door gebruik van de referentiegetallen de montagehoek
bepaald worden. De methode hiervoor komt uit het programma voor
catalogustype T008, bijlage (10). De scheefstand van het mechanisme
hoeft hier niet meegenomen te worden daar door het subprogamma
INTERFACE.GRS de ligging van de verbindingslijn tussen kruk en volger
als horizontaal wordt genomen.
De plaats van stang a wordt niet aileen be'invloed door de draairichting
van de kruk, maar ook door de draairichting van de volger, net als bij
bepaling van de montagehoek van de kruk.
De ligging van stang c kan, rekening houdend met de excentriciteit, relatief
eenvoudig bepaald worden. Of de excentriciteit 'boven' of 'onder' het
mechanisme komt te liggen, hangt af van het teken van parameter 2.
De plaats van de schuif is nu bekend, de hoek van de schuif wordt gelegd
op die hoek van de verbindingslijn tussen kruk en volger, omdat dit voor
een constructeur in de meest voorkomende gevallen het makkelijkst is.
De afmeting en plaats van de tandwielen 2 en 5 zijn nu expliciet vastge
legd en kunnen door aanroepen van de subroutine direct getekend
worden.
Doordat het mechanisme niet over de hele breedte van de machine
wordt getekend en er nog een overbrenging ontbreekt, kan geen directe
uitspraak gedaan worden over de montagehoek van de volger.
Nu kan nog op een redelijk standaard wijze de grootte van tandwiel 5
veranderd worden door keuze van een punt op de straal.

De programmalisting is op de volgende pagina's weergegeven.
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Listing R010.GRS

$$===========================================
$$
$$ NAAM : R010.GRS
$$
$$ OMZETTING VAN DE OPLOSSINGSGEGEVENS IN
$$ EEN MONTAGESCHETS IN DE MACHINETEKENING
$$
$$ PROGRAMMEUR: E.R. DE JONG VAN DEN BRAND
$$
$$ TU EINDHOVEN, VAKGROEP WPA
$$
$$ DATUM: MEl 1995
$$
$$===========================================

PROC/DMACH,ADELTAO,AALPHAO,X,PAR,LS,TAU,UO

ENTITY/C1,SP1,ST(20),lW(10)

NUMBERlPAR(8,1 O),TAU(1 O),LS(1 O),UO(1 0)

$$
$$ BEPALEN REFERENTIEWAARDEN
$$

PI=3.1415926
TAUG=-TAU(X)*180/PI

REFD=1
IF/LS(X)==2 OR LS(X)==3,REFD=-1
REFV=1
IF/LS(X)==1 OR LS(X)==3,REFV=-1

EXTA=1
IF/PAR(3,X)<O,EXTA=-1

PHIO=ACOSF(SQRTF(1-PAR(2,X)*PAR(2,X»)
PHI=ACOSF(SQRTF(1-(PAR(1,X)*SINF(TAUG)+ABSF(PAR(2,X» )*$
(PAR(1,X)*SINF(TAUG)+ABSF(PAR(2,X»)))
UM=(1-ABSF(PAR(3,X»)*TAUG-ABSF(PAR(3,X»*(PHI-PHIO)+UOG

LSO:
IFTHEN/UM>=360
UM=UM-360
JUMP/L50:
ENDIF
L60:
IFrHEN/UM<=O
UM=UM+360
JUMP/L60:
ENDIF

R5=(1/5)*DMACH

L10:

PRINTf'
PRINTI'MECHANISMETYPR R010'
PRINT!"

PRINTI'MONTAGEHOEK VOLGER urn = '+FSTR(UM)

$$
$$ BEPALEN WAARDEN STANGLENGTES EN TANDWIELSTRALEN
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$$

R2=ABSF(PAR(3,X»*R5
LA=R5*(1-ABSF(PAR(3,X)))
LC=LA*1/PAR(1.X)

$$
$$ STANG A
$$

TM=90-REFV*90+REFV*REFD*TAUG-AALPHAO
IFrrM>=360,TM=TM-360
IFrrM<0,TM=TM+360

PRINTI'MONTAGEHOEK KRUK

X1STA=0
Y1STA=0
X2STA=LA*COSF(TAUG)*REFV
Y2STA=LA*SINF(TAUG)*REFD

tm = '+FSTR(TM)

CALU'STANG',1,X1STA,Y1STA,X2STA.Y2STA,LA.ST

$$ STANG C

X1STC=X2STA
Y1STC=Y2STA

YC=ABSF(Y2STA)+LC*PAR(2,X)
XC=SQRTF(LC*LC-(YC*YC))
X2STC=X1 STC+REFV*XC
Y2STC=Y1 STC-REFD*YC

CALLI'STANG',3,X1STC,Y1 STC,X2STC.Y2STC,LC,ST
CALLI'SCHUIF',1,X2STC,Y2STC,0

$$ TANDWIELEN

CALLI'TANDWIEL'.2,X2STA,Y2STA,R2,TW
CALU'TANDWIEL'.5,0,0,R5,TW

IF/EXTA==1
RE=2*R5
CALU'TANDWIEL'.3,RE.0,R5,TW
ELSE!
ENDIF

.CALLI'VASTSCHAR'.1,0,0
CALLI'VASnw,1,ST(3),TW(2),Y2STA

$$
$$ EVENTUEEL WIJZIGEN GROOTTE TANDWIEL
$$

RPAINT
VIEWEIAUTO
L100:
CHOOSE/WIJZIGEN GROOnE TANDWIEL ?·,'JA','NEE'.DEFLT.2,RSP
JUMP/I.100:.L999:....L999:.RSP

L110:
GPOSI'KIES NIEUW PUNT OP STRAAL TANDWIEL',XRTW,YRTW,ZRTW,RSP
JUMP/L110:,L999:....RSP

PRINT!"
PRINTI'-------------------------------------'
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MASK/ALL
DELETE/ALL
R5=SQRTF(XRlW*XRlW+YRlW*YRlW)
JUMPIL10:

L999:
RETURN
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Bijlage 6. Catalogustype R011

Uiwerking programma voor catalogustype R011

Het mechanisme is in figuur 1 getekend.

Figuur 1 : mechanismetype R011

Het enige verschil met R003 (bijlage (11)) is dat de schuifstang nu als stang a is
aangegeven en niet als stang b. Het programma van R003 kan dus overgenomen
worden, zij het met enkele kleine wijzigingen. In de programmalisting zijn de
veranderingen vet weergegeven.
Het stroomschema van het programma-verloop ziet er als voigt uit :

Figuur 2 : Programma-verloop
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Het gedetailleerde programma-verloop gaat als voigt:

1. De verschuivingswaarden en referentiewaarden worden bepaald.
2. Met behulp van de formules uit de MECAT-catalogus wordt de beginhoek

van de volger bepaald.
3. De initieHe plaats van tandwiel 1 wordt gelegd op x-coordinaat van 4/5 van

de totale machinebreedte (DMACH), en een y-coordinaat O.
4. De berekening van de grootte en plaats van de tandwielen vindt plaats als

in bijlage (3), punt wordt beschreven.
5. De afmetingen van de rest van het mechanisme zijn nu expliciet bepaald

en kunnen dus berekend worden.
6. De Iigging van stang a wordt be'invloed door de beginhoek van de kruk

maar ook door een scheefstand van het mechanisme, veroorzaakt door
een 'excentische' Iigging van tandwiel 1.

7. De hoek van schuifstang b is nu bekend daar er twee punten op de stang
bekend zijn, De hoek hiervan wordt bepaald waarna de stang getekend
kan worden.

8. Stang d is al geheel vastgelegd.
9. Bij het tekenen van de volgerstang moet rekening gehouden worden met

de ligging van de referentielijn, terwijl dat bij het bepalen van de montage
stand niet hoeft.

10. Na het tekenen van de vaste scharnierpunten kan op een standaardwijze
de ligging van tandwiel 1 verplaatst worden.

De programmalisting is op de volgende pagina's weergegeven.
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Listing R011.GRS

$$============================================
$$
$$ NAAM : R011.GRS
$$
$$ OMZETTING VAN DE OPLOSSINGSGEGEVENS IN
$$ EEN MONTAGESCHETS IN DE MACHINETEKENING
$$
$$ PROGRAMMEUR : E.R. DE JONG VAN DEN BRAND
$$
$$ TU EINDHOVEN, VAKGROEP WPA
$$
$$ DATUM: MEl 1995
$$============================================

PROC/DMACH,ADELTAO,AALPHAO,X,PAR,LS,TAU,UO

ENTITY/C1,SP,ST(20),TW(10)

NUMBERS/PAR(8,1 O),TAU(1 O),LS(10),UO(10)

$$
$$ BEPALEN REFERENTIEWAARDEN
$$

PI=3.1415926
TAUG=TAU(X)*180/PI
UOG=UO(X)*180/PI

REFV=1
IF/LS(X)==1 OR LS(X)==3,REFV=-1
REFD=1
IF/LS(X)==2 OR LS(X)==3,REFD=-1

EXTA=-1
IF/PAR(2,X)<O,EXTA=-1

TAUG=-1*REFD*TAUG

PHI=ATANF«PAR(1 ,X)*SINF(TAUG»/(1-PAR(1 ,X)*COSF(TAUG)))
UM=ABSF(PAR(3,X»*(TAUG+PHI)+UOG

L50:
IFTHEN/UM>=360
UM=UM-360
JUMP/L50:
ENDIF
L60:
IFTHEN/UM<O
UM=UM+360
JUMP/L60:
ENDIF

XTW1 =(4/5)*DMACH
YTW1=O

L10:
PRINTf'
PRINTI'MECHAN ISMETYPE R011'
PRINTf'

$$
$$ TANDWIELEN
$$

XL=SQRTF(XTW1*XTW1 +YTW1*YTW1)
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YL=SQRTF«DMACH-XlW1 )*(DMACH-XlW1 )+YlW1 *YlW1)
IFTHEN/REFD*REFV*EXTA==1
R2=YU(3+ABSF(PAR(2,X»)
R1=R2*ABSF(PAR(2,X»
R3=R2

XlW3=XlW1 +«R1+R2)/(R1 +3*R2»*(DMACH-XlW1)
YlW3=((2*R2)/(R1+3*R2»*YlW1

CALU'TANDWIEL',3,XlW3,YlW3,R3,lW
CALU'VASTSCHAR',3,XlW3,YlW3
ELSE
R2=YU(1+ABSF(PAR(2,X»)
R1=R2*ABSF(PAR(2,X»
ENDIF

CALU'TANDWIEL',1,XlW1,YlW1,R1,lW
CALU'VASTSCHAR',1 ,XlW1 ,YlW1

XlW2=DMACH
YlW2=O

CALU'TANDWIEL',2,XlW2,YlW2,R2,lW
PRINTfTANDWlELVERHOUDING r1/r2 = '+FSTR(R1/R2)

$$
$$ STANGEN
$$

LD=XL
LA=LD/PAR(1,X)
LB=LA+LD+30

LV=2*R2

$$ BEPALEN STANG A

AGAMMA=ATANF(YlW1IXlW1)
TM=TAUG-AALPHAO+AGAMMA
IFITM>=360,TM=TM-360
IFITM<360,TM=TM+360

PRINTfMONTAGEHOEK KRUK tm = '+FSTR(TM)

X1STA=O
Y1STA=O
X2STA=LA*COSF(TAUG+AGAMMA)
Y2STA=LA*SINF(TAUG+AGAMMA)

CALU'STANG',1 ,X1 STA,Y1 STA,X2STA,Y2STA,LA,ST

$$ BEPALEN SCHUIFSTANG B

X1STB=XTW1
Y1STB=YlW1

BETA=ATANF«X2STA-X1STB)/(Y2STA-Y1STB»+180
X2STB=XTW1 +LB*COSF(BETA)
Y2STB=YlW1 +LB*SINF(BETA)

ST(2)=UNEIX1 STB,Y1 STB,X2STB,Y2STB

$$ BEPALEN STANG D

X1STD=Q
Y1STD=O
X2STD=X1STB
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Y2STD=Y1STB

CALU'STANG',4,X1STD,Y1STD,X2STD,Y2STD,XL,ST

$$ BEPALEN VOLGERSTANG V

DO=UM+ADELTAO

X1STV=DMACH
Y1STV=O
X2STV=COSF(DO)*LV+DMACH
Y2STV=SINF(DO)*LV

ST(5)=L1NEIX1STV,Y1 STV,X2STV,Y2STV

$$ BEPALEN SCHUIF

CALU'SCHUIF',1,X2STB,Y2STB,BETA

PRINTI'MONTAGEHOEK VOLGERAS

CALU'VASTlW,1,ST(2),1W(1),Y1STB
CALU'VASTlW,2,ST(5),1W(2),Y2STV

urn = '+FSTR(UM)

$$
$$ EVENTUEEL WIJZIGEN POSITIE VOLGERSCHARNIER
$$

RPAINT
VIEWE/AUTO
L100:
CHOOSEI'WIJZIGEN POSITIE VOLGERSCHARNIER ?','JA','NEE',DEFLT,2,RSP
JUMP/L100:,L999:""L999:,RSP

L110:
GPOSI'KIES NIEUWE PUNT,X1W1 ,Y1W1 ,Z1W1 ,RSP
JUMP/L110:,L999:"RSP

PRINT/"
PRINTI'---~----------------------------------------------------'
MASK/ALL
DELETE/ALL
JUMP/L10:

L999:
RETURN
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Bijlage 7. Catalogustype T007

Uitwerking programma voor catalogustype T007

Het mechanisme ziet er als voigt uit.

-'''~,,-''
CQ]

////"////

Figuur 1 : mechanismetype ROO?

Bij vergelijking met met catalogustype TOOS blijkt dat hier geen sprake is van
excentriciteit. Met enige aanpassingen kan het programma dus overgenomen
worden.
Het stroomschema van het programma-verloop ziet er als voigt uit :

Bepalen TAUG en UOG

Bepalen refX en refY

y

Het gedetailleerde programma-verloop gaat als voigt:
1. De verschuivingswaarden en referentiewaarden worden bepaald.
2. De parameters bepalen direct de preciese afmetingen van het mechanis

me en kunnen direct bepaald worden.
3. De beginplaats van de schuif wordt berekend met behulp van de formules

uit de MECAT-catalogus.
4. De beginhoek van de kruk wordt bepaald met de methode uitgewerkt in

bijlage (10)
5. Aangezien plaats en afmetingen van de verschillende onderdelen expliciet

bekend zijn kunnen zij op eenvoudige wijze getekend worden.
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6. Nu wordt nag een tussenschuif getekend, zie bijlage (10).
7. Excentriciteit van schuif en tussenschuif worden gegeven waarna het

programma afgesloten wordt.

De programmalisting is op de volgende pagina's weergegeven.
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Listing T007.GRS

$$============================================
$$
$$ NAAM : T007.GRS
$$
$$ OMZETTING VAN DE OPLOSSINGSGEGEVENS IN
$$ EEN MONTAGESCHETS IN HET MACHINEPART
$$
$$ PROGRAMMEUR : E.R. DE JONG VAN DEN BRAND
$$
$$ TU EINDHOVEN, VAKGROEP WPA
$$
$$ DATUM: MEl 1995
$$
$$============================================

PROC/DMACH,EMACH,AALPHAO,X,PAR,LS,TAU,UO

ENTITY/ST(20)

NUMBERlPAR(8,1 O),TAU(1 O),LS(1 0)

$$
$$ BEPALEN REFERENTIEWAARDEN
$$

PI=3.1415926
TAUG=-TAU(X)*180/PI
UOG=UO(X)

REFX=1
IF/LS(X)==1 OR LS(X)==3,REFX=-1
REFY=1
IF/LS(X)==2 OR LS(X)==3,REFY=-1

L10:
PRINT/"
PRINTI'MECHANISMETYPE TOOT
PRINT/"

$$
$$ STANGEN
$$

LA=PAR(2,X)
LC=LA/PAR(1,X)

$$ BEPALEN STANG A

PHI=ACOSF(SQRTF(1-PAR(1 ,X)*PAR(1,X)*SINF(TAUG)*SINF(TAUG»)
SM=-LA*(1-COSF(TAUG)+1/PAR(1,X)*(1-PHI)+UOG

TM=90-REFX*90+REFX*REFY*TAUG-AALPHAO
IFITM>=360,TM=TM-360
IFITM<O,TM=TM+360

PRINTI'MONTAGEHOEK KRUK

X1STA=O
Y1STA=O
X2STA=REFX*COSF(TAUG)*LA
Y2STA=REFY*SINF(TAUG)*LA

tm = ',+FSTR(TM)

CALLI'STANG',1 ,X1 STA,Y1 STA,X2STA,Y2STA,LA,ST

$$ BEPALEN STANG C
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X1STC=X2STA
Y1STC=Y2STA

Y2STC=O
X2STC=SQRTF(LC*LC-Y1 STC*Y1 STC)

CALUSTANG',3,X1STC,Y1STC,X2STC,Y2STC,LC,ST
CALUSCHUIF',1,X2STC,Y2STC,O

$$ BEPALEN STANG S

X1STS=X2STC
Y1STS=Y2STC

X2STS=DMACH
Y2STS=EMACH

LS1=ABSF(X1STS-X2STS)*ABSF(X1STS-X2STS)
LS2=ABSF(Y1 STS-Y2STS)*ABSF(Y1 STS-Y2STS)
LSS=SQRTF(LS1+LS2)

CALU'STANG',19,X1STS,Y1STS,X2STS,Y2STS,LSS,ST

CALUSCHUIF',2,X2STS,Y2STS,O

PRINTI'MONTAGESTAND HEUGEL 8m = ',+FSTR(SM)
PRINTI'EXCENTRICITEIT TUSSENSCHUIF = ',+FSTR(YSTC)

RPAINT

L999:
RETURN
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Bijlage 8. Catalogustype 5008

Uitwerking programma voor catalogustype 5008

Het mechanisme is in figuur 1 getekend.

Figuur 1 : mechanismetype T007

Zoals te zien is, is de plaats van het tandwiel niet specifiek vastgelegd. Daarom
moet een aantal waarden eerst uitgerekend worden am tot een bepaling van de
specifieke waarden te komen. Tot dit doel is figuur 2 opgesteld.

Figuur 2 : variabelen bij S008

Uit de figuur kan een tweetal formules afgeleid worden:

{
DMACH-cOSP=a·COSa +c-cos<j>

e+DMACHsin p=r

Oplossen van p uit deze vergeljjkingen levert op :

p=ata'/ r-e )
..~ a-COSa +c·cos<j>
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Na enige manipulatie en rekening houdend met het feit dat een aantal parameters
zowel positief als negatief kan zijn voigt:

p=atarl A-I il"e) (3)
"l Ai i l-cosa +1 i l-cos<l>

De tweede vergelijking van formule 1 kan als voigt omgeschreven worden:

r-e=DMACHsinp - r-r"~=DMACHsinp -
r

r{1-~".£."~)=DMACH"Sinp -
car

r{1 J :i 1)=DMACHSin p _

r=DMACHsinp. A
A-I e"i I

(4)

De waarde voor r is nu bekend, waarna eenvoudig de andere waarden bepaald
kunnen worden.
Het stroomschema van het programma ziet er als voigt uit :

I Bepalen rem, reN, haz !
I

Bepalen TAUG,UM en r

I Wissen schets

J
Ja __-------------- -------------_____

<e::::yeranderen afmetingen tandwiel ::::>-
-------- ------------------- ~-- .---

Figuur 3 : Programma-verloop

De programmalisting is op de volgende pagina's weergegeven.
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Listing S008.GRS

$$=========================================
$$
$$ NAAM : S008.GRS
$$
$$ OMZETTING VAN DE OPLOSSINGSGEGEVENS IN
$$ EEN MONTAGESCHETS IN DE MACHINETEKENING
$$
$$ PROGRAMMEUR : E.R. DE JONG VAN DEN BRAND
$$
$$ TU EINDHOVEN, VAKGROEP WPA
$$
$$ DATUM: MEl 1995
$$
$$===========================================

PROC/DMACH,ADELTAO,AALPHAO,X,PAR,LS,TAU,UO

ENTITY/C1 ,C2,C3,C4,C5,SP1 ,SP2,SP3,LN1 ,ST(20),TW(1 0)

NUMBERlPAR(8,1 0),TAU(1 0),LS(1 0),UO(1 0)

$$
$$ BEPALEN REFERENTIEWAARDEN
$$

PI=3.1415926
TAUG=TAU(X)*180/PI
UOG=UO(X)*180/PI

REFD=1
IF/LS(X)==2 OR LS(X)==3,REFD=-1
REFV=1
IF/LS(X)==1 OR LS(X)==3,REFV=-1

HAZ=1
IF/PAR(2,X)<0,HAZ=-1

TAUG=-1 *REFD*TAUG

PH10=ACOSF(SQRTF(1-PAR(3,X)*PAR(3,X)))
PHI=ACOSF(SQRTF(1-(PAR(1,X)*SINF(TAUG)+ABSF(PAR(3,X)))*$
(PAR(1,X)*SINF(TAUG)+ABSF(PAR(3,X)))))
UM=ABSF(PAR(2,X))*(1-COSF(TAUG)+1/PAR(1 ,X)*(PHIO-PHI))+UOG

L50:
IFTHEN/UM>=360
UM=UM-360
JUMPIL50:
ENDIF
L60:
IFTHEN/UM<=o
UM=UM+36o
JUMP/L6o:
ENDIF

BETA=ATANF(PAR(1 ,X)-ABSF(PAR(2,X)*PAR(3,X))/$
(PAR(1,X)*ABSF(PAR(2,X)*COSF(TAUG)+ABSF(PAR(2,X)*COSF(PHI)))
R1=DMACH*SINF(BETA)*PAR(1,X)/(PAR(1,X)-ABSF(PAR(2,X)*PAR(3,X)))

L1o:
PRINT!"
PRINTI'MECHANISMETYPE S008'
PRINT!"
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$$
$$ TANDWIEL
$$

XTW1=DMACH
YTW2=O

CALUTANDWIEL',1 ,XTW1,YTW1,R1 ,TW
CALUVASTSCHAR',1,XTW1,YTW1

$$
$$ STANGEN
$$

LA=R1 *ABSF(PAR(2,X»
LC=LAlPAR(1,X)
LV=2*R1

$$ BEPALEN STANG A

TM=TAUG-AALPHAO
IFrrM>=360,TM=TM-360
IFrrM<O,TM=TM+360

PRINTfMONTAGEHOEK KRUK

X1STA=O
Y1STA=O
X2STA=COSF(TAUG)*LA
Y2STA=SINF(TAUG)*LA

tm = '+FSTR(TM)

CALUSTANG',1 ,X1 STA,Y1 STA,X2STA,Y2STA,LA,ST
CALUVASTSCHAR',2,O,O

$$ BEPALEN STANG C EN SCHUIF

EXC=ABSF(PAR(3,X))*LC
C1=CIRCLEJO,O,EXC
C2=CIRCLE/DMACH,O,R1+5
X1STC=X2STA
Y1STC=Y2STA

IFTHEN/REFD*REFV*HAZ==-1
LN1 =L1NE/RIGHT,TANTO,C1 ,LEFT,TANTO,C2
C3=CIRCLEIX1STA,Y1STA,LC
SP1 =POINTIXLARGE,INTOF,C3,LN1
OBTAIN/SP1,XSP,YSP
C4=CIRCLEJO,O,LA+LC
SP2=POINTIXLARGE,INTOF,C4,LN1
OBTAIN/SP2,XSMAX,YSMAX
C5=CIRCLE/O,O,LC-LA
SP3=POINTIXLARGE,INTOF,C5,LN1
OBTAIN/SP3,XSMIN,YSMIN

ASCH=ANGLF(LN1)
DELETE/LN1 ,SP1 ,SP2,SP3,C1 ,C2,C3,C4,C5
X2STC=XSP
Y2STC=YSP
XSCH=XSP
YSCH=YSP
CALUSTANG',3,X1STC,Y1STC,X2STC,Y2STC,LC,ST
CALUSCHUIF',1,XSCH,YSCH,ASCH
&ENTCLR=&BLUE
ST(2)=L1NEIXSMIN,YSMIN,XSMAX,YSMAX
&ENTCLR=&MAGENT

ELSE
LN1 =L1NE/LEFT,TANTO,C1 ,RIGHT,TANTO,C2
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C3=CIRCLEIX1 STA,Y1 STA,LC
SP1=POINTIXLARGE,INTOF,C3,LN1
OBTAIN/SP1,XSP,YSP
C4=CIRCLE/O,O,LA+LC
SP2=POINTIXLARGE,INTOF,C4,LN1
OBTAIN/SP2,XSMAX,YSMAX
C5=CIRCLE/O,O,LC-LA
SP3=POINTIXLARGE,INTOF,C5,LN1
OBTAIN/SP3,XSMIN,YSMIN

ASCH=ANGLF(LN1)
DELETE/LN1 ,SP1 ,SP2,SP3,C1 ,C2,C3,C4,C5
X2STC=XSP
Y2STC=YSP
XSCH=XSP
YSCH=YSP
CALUSTANG',3,X1STC,Y1STC,X2STC,Y2STC,LC,ST
CALUSCHUIF',1,XSCH,YSCH,ASCH
&ENTCLR=&BLUE
ST(3)=L1NEIXSMIN,YSMIN,XSMAX,YSMAX
&ENTCLR=&MAGENT

ENDIF

DO=UM+ADELTAO
X1SlV=DMACH
Y1SlV=O
X2SlV=DMACH+LV*COSF(DO)
Y2SlV=LV*SINF(DO)

ST(3)=L1NEIX1 SlV,Y1 SlV,X2SlV,Y2SlV
PRINTfMONTAGEHOEK VOLGERAS
CALUVASTlW,2,lW(1),ST(3),Y2SlV

urn = '+FSTR(UM)

$$
$$ EVENTUEEL WIJZIGEN GROOTTE TANDWIEL
$$

RPAINT
VIEWE/AUTO
L100:
CHOOSE/WIJZIGEN GROOTTE TANDWIEL ?','JA','NEE',DEFLT,2,RSP
JUMP/L1OO:,L999:""L999:,RSP

L110:
GPOSfKIES NIEUW PUNT OP DE STRAAL VAN HET TANDWIEL',XRlW,YRlW,ZRlW,RSP
JUMP/L11 O:,L999:""RSP

PRINT!"
PRINT/'----------------------------------------'
MASK/ALL
DELETE/ALL
R1=SQRTF(XRlW-DMACH)*(XRlW-DMACH)+YRTWYRlW
JUMP/L10:

L999:

RETURN
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Bijlage 9. Catalogustype T010

Uitwerking programma voor catalogustype T010

Het mechanisme is in figuur 1 getekend.

a./),,~
~ ~

cj) ~ .
(toJ\

I I
7//7/////////

Figuur 1 : mechanismetype T010

De bepaling van de stangen a en c en de schuif kan van T008 overgenomen
worden. Aangezien de grootte van het de onderdelen vastligt is het tekenen van
het tandwiel en heugel relatief eenvoudig.
De manier waarop een mechanisme in een part wordt geplaatst is afhankelijk van
de in het interface programma gemaakte afspraken. Een verandering in ingaande
en/of uitgaande beweging kan opgelost worden door verplaatsen van de heugel
dan wei door spiegelen van het mechanisme, of beide. Een andere mogelijkheid is
een verdraaiing van de ingaande as. Het bewegingspatroon is harmonisch, dus
verschuiving over een bepaalde hoek heeft hetzelfde effect als spiegeling. Het
voordeel van deze methode is natuurlijk dat de heugel altijd aan dezelfde zijde zit.
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Het stroomschema van het programma-verloop ziet er dan als voIgt uit :

Tekenen tandwiel
en heugel

Tekenen tussenstang

Einde programma

Figuur 2 : Programma-ver/oop

De programmalisting is op de volgende pagina's weergegeven.
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Listing T010.GRS

$$============================================
$$
$$ NAAM : T010.GRS
$$
$$ OMZETTING VAN DE OPLOSSINGSGEGEVENS IN
$$ EEN MONTAGESCHETS IN HET MACHINEPART
$$
$$ PROGRAMMEUR : E.R. DE JONG VAN DEN BRAND
$$
$$ TU EINDHOVEN, VAKGROEP WPA
$$
$$ DATUM: MEl 1995
$$
$$============================================

PROC/DMACH,EMACH,AALPHAO,X,PAR,LS,TAU,UO

ENTITY/ST(20),TW(10),SP

NUMBER/PAR(8,1O),TAU(1 O),LS(1 O},UO(1 O}

$$
$$ BEPALEN REFERENTIEWWARDEN
$$

PI=3.1415926
TAUG=-TAU(X}*180/PI

REFX=1
IF/LS(X)==1 OR LS(X}==3,REFX=-1
REFY=1
IF/LS(X)==2 OR LS(X}==3,REFY=-1

L10:
PRINTf'
PRINTI'MECHANISMETYPE T010'
PRINTf'

$$
$$ BEPALEN STANGEN
$$

LA=PAR(2,X}
LC=LAlPAR(1,X}
R1=LC*ABSF(PAR(4,X»

$$ BEPALEN STANG A

TM=90-REFX*90+REFX*REFY*TAUG-AALPHAO
IFITM>=360,TM=TM-360
IFrrM<O,TM=TM+360

PRINTI'MONTAGEHOEK KRUK

X1STA=O
Y1STA=O
X2STA=REFX*COSF(TAUG)*LA
Y2STA=REFY*SINF(TAUG)*LA

tm = '+FSTR(TM)

CALU'STANG',1,X1 STA,Y1 STA,X2STA,Y2STA,LA,ST

$$ BEPALEN STANG C

X1STC=X2STA
Y1STC=Y2STA
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YC=ABSF(Y2STA)+LC*PAR(3,X)
XC=SQRTF(LC*LC-(YC*YC))
X2STC=X1STC+REFX*XC
Y2STC=Y1STC-REFY*YC

CALU'STANG',3,X1STC,Y1STC,X2STC,Y2STC,LC,ST
CALU'SCHUIF',1,X2STC,Y2STC,O

$$ TANDWIEL

X1TW1=X2STC
Y1TW1=Y2STC

CALU'TANDWIEL',1,XTW1 ,YTW1 ,R1,TW

SP=POINTIINTOF,ST(3),TW(1 )
OBTAIN/SP,XSP,YSP
IFTHENIYSP<YTW1
YST=-1
ELSE
YST=1
ENDIF
DELETE/SP

CALU'VASTTW',1,TW(1),ST(3),Y1STC

$$ HEUGEL

XSCH=XTW1
YSCH=YTW1-6-R1

CALU'HEUGEL',1,XSCH,YSCH,O

$$ BEPALEN STANG S

X1STS=XSCH
Y1STS=YSCH
X2STS=SM
Y2STS=EMACH

LS1=ABSF(X1STS-X2STS)*ABSF(X1STS-X2STS)
LS2=ABSF(Y1 STS-Y2STS)*ABSF(Y1 STS-Y2STS)
LSS=SQRTF(LS1+LS2)

CALU'STANG',19,X1STS,Y1STS,X2STS,Y2STS,LSS,ST

PRINTI'MONTAGESTAND HEUGEL

PRINTI'EXCENTRICITEIT TUSSENSCHUIF
PRINTI'EXCENTRICITEIT HEUGEL
PRINTI'EXCENTRICITEIT EINDSCHUIF

RPAINT

L999:
RETURN

Bijlagen
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Bijlage 10. Catalogustype T008

Aanpassingen en beschrijving van het programma voor catalogustype T008

Het mechanisme ziet er uit als in figuur 1 weergegeven.

Figuur 1 : mechanismetype TOOB

Het stroomschema van het programma-verloop ziet er als voigt uit :

Bepalen TAUG en UOG

Bepalen refX en refY

Figuur 2 : Programma-ver/oop

Het programma-verloop is bepalend voor de opbouw van een aantal andere pro
gramma's en er wordt hier speciaal aandacht geschonken aan de manier waarop
verdraaiingen van de krukas moeten plaatsvinden om een 'goed' bewegingsver
loop te geven. Met een goed bewegingsverloop wordt bedoeld dat de beweging
verloopt zoals door de constructeur met een aantal punten in TADSOL is inge
geven. Ook de juiste bepaling van de montagehoek behoeft enige uitleg.Er worden
in dit programma twee belangrijke referentiewaarden bepaald, namelijk refX en
refY. In het nuvolgende zal de betekenis van deze waarden duideljjk worden
gemaakt.
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In figuur 2 is de invloed weergegeven van het spiegelgetal op het functieverloop.

1 orL=0 --+-f--+----++---+~---;,-

refX

1

refY tm

L=1

L=2

-1

1

-1 180+or

-1

'5 or
ii 1----<II

L=3 1 1 180-or

Figuur 3 : Invloed spiegelgetal en verschuiving

Bovenaan staat de functie als ingegeven door de constructeur. Bij aanpassingen
van de functie voor een fit kan aileen gespiegeld worden, gecombineerd met een
eventuele verschuiving in de x-richting, aangegeven met de donkere pijl met
bovenschrift T. Bij een verschuiving zal een montagehoek ongelijk 0 toegepast
moeten worden om het door de constucteur opgegeven bewegingsverloop te
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creeren. In de figuur is uitgegaan van eenzelfde verschuiving T bij aile functies,
aileen de waarde van het spiegelgetal verandert. De waarde van het spiegelgetal
heeft ook nog zjjn invloed op de verschuiving en dus de montagehoek. In de
laatste kolom is de montagehoek als functie van de verschuiving gegeven bij de
verschillende spiegelgetallen. De referentiewaarde refX is nu zo gekozen dat deze
bepaalt of een verschuiving over 00 of 1800 plaatsvindt. Het resulterende functie
deel wordt :

90 -retX·90

De referentiewaarde refY is dan weer zo gekozen dat deze in combinatie met refX
het teken van de verschuiving bepaalt. Dit levert het tweede deel van de formule
op:

retX·refY·TAUG

De resulterende functie waarmee de montagehoek tm berekend kan worden is
dan:

fm =90 -REFX·90 +REFX·REFY·TAUG

Deze formule wordt, nog rekening houdend met de ligging van de referentielijn in
het programma toegepast.
De parameters die geleverd worden als oplossing bij dit mechanisme leggen de
stanglengten direct vast en dus ook de plaats van de schuif. Normaal gezien zal
de aangeduide schuif hier echter niet liggen. Een oplossing hiervoor was het
plaatsen van een tussenschuif.
De lengte van de tussenschuif wordt in het bestaande programma echter bepaalt
door stang a in de horizontale positie te plaatsen. Stang c wordt daar zodanig
achter geplaatst dat het verschil in y-coordinaat tussen begin en eind van de stang
de excentriciteit van het mechanisme e is. Vervolgens wordt daar in de y-richting
nog de excentriciteit EMACH bjj opgeteld.
De schuif ligt dan op de goede hoogte, de lengte is echter niet toereikend. Gezien
het feit dat een constructeur liefst een mechanisme op maat getekend zou willen
zien in zijn tekening, Iijkt het mij interessanter om de tweede schuif op x-coord i
naat DMACH te leggen, en y-coordinaat EMACH?
De programmalisting met aanpassingen is op de volgende pagina's weergegeven.
De aanpassingen zijn vet weergegeven met vermelding.
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Listing T008.GRS
$$ ===================================================
$$
$$ NAAM : T008.GRS (SUBPROGRAMMA)
$$
$$ DIT PROGRAMMA ZET DE OPLOSSINGSGEGEVENS OM IN EEN
$$ MONTAGESCHETS IN DE MACHINETEKENING
$$
$$ PROGRAMMEUR : H.J.M. VAN ABEELEN
$$
$$ TU EINDHOVEN, VAKGROEP WPA
$$
$$ DATUM: 12-07-94
$$
$$ AANPASSINGEN DOOR: E.R. DE JONG VAN DEN BRAND
$$ DATUM : MEl 1995
$$
$$ ===================================================

PROC/DMACH,EMACH,AALPHAO,X,PAR,LS,TAU,UO

ENTITYIST(20)

NUMBERlPAR(8,1 0),TAU(1 0),LS(1 0),UO(1 0)

$$
$$ BEPALEN REFERENTIEWAARDEN
$$

PI=3.1415926
TAUG=-TAU(X)*180/PI

REFX=1
IF/LS(X)==1 OR LS(X)==3,REFX=-1
REFY=1
IF/LS(X)==1 OR LS(X)==2,REFY=-1

L10:
PRINT!"
PRINTI'MECHANISMETYPE T008'
PRINT!"

$$
$$ STANGEN
$$

LA=PAR(2,X)
LC=LA/PAR(1,X)

$$ BEPALEN STANG A

TM=90-REFX*90+REFX*REFY*TAUG-AALPHAO
IFITM>=360,TM=TM-360
IFITM<O,TM=TM+360

PRINTI'MONTAGEHOEK KRUK

X1STA=0
Y1STA=0
X2STA=REFX*COSF(TAUG)*LA
Y2STA=REFY*SINF(TAUG)*LA

tm = '+FSTR(TM)

CAW'STANG',1,X1 STA,Y1STA,X2STA,Y2STA,LA,ST

$$ BEPALEN STANG C

X1STC=X2STA
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Y1STC=Y2STA

YC=ABSF(Y2STA)+LC*PAR(3,X)
XC=SQRTF(LC*LC-(YC*YC))
X2STC=X1STC+REFX*XC
Y2STC=Y1STC+REFY*YC

CALU'STANG',3,X1 STC,Y1 STC,X2STC,Y2STC,LC,ST

CALU'SCHUIF,1,X2STC,Y2STC,O

$$ AANPASSINGEN VOOR NIEUWE VERSIE
$$ BEPALEN STANG S

X1STS=X2STC
Y1STS=Y2STC

X2STS=SM
Y2STS=EMACH

LS1=ABSF(X1STS-X2STS)*ABSF(X1STS-X2STS)
LS1 =ABSF(Y1STS-Y2STS)*ABSF(Y1STS·Y2STS)
LSS=SQRTF(LS1 +LS2)

CALU'STANG',19,X1STS,Y1STS,X2STS,Y2STS,LSS,ST

CALU'SCHUIF',2,X2STS,Y2STS,O
$$ EINDE AANPASSINGEN

PRINTI'MONTAGESTAND HEUGEL
PRINTI'EXCENTRICITEIT EINDSCHLlIF
PRINTI'EXCENTRICITEIT TUSSENSCHUIF

RPAINT

L999:
RETURN
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sm = '+FSTR(SM)
e = '+FSTR(EMACH)

= '+FSTR(Y2STC)
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Bijlage 11. Catalogustype R003

Aanpassingen programma voor catalogustype R003

Het mechanisme ziet eruit als in figuur 1 weergegeven.

Figuur 1 : mechanismetype R003

Bij nader onderzoek is gebleken dat bij het tekenen van de schuif geen rekening
wordt gehouden met de scheefstelling van het mechanisme. De scheefstelling
wordt weergegeven door AGAMMA. De volgende kleine verbetering lost dit
probleem op :

ASCH=TAUG-AGAMMA
CALUSCHUIF',1,X1STB,Y1STB,ASCH
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Sijlage 12. Plaats van objecten in de verschillende parts

Tafel:

1. tafelblad
2. as
3. doorsnede lagers
4. lagers
5. lagerkogels
6. heugelring met gaten
7. asring met spaken

Aandrijving tafel:

10. tandwiel
11. as tandwiel
12. as hoofdaandrijving
13. lagers
14. lagerkogels
15. doorsnede lagerhuis en lagers
16. lagerhuizen
17. bouten

Vaste wereld:

20. bedplaat onder
21. bedplaat boven
22. steunplaten
23. omtrek bedplaat onder

Arretering:

30. pen
31. bouten
32. as hoofdaandijving
33. lagers
34. lagerkogels
35. draagconstructie pen
36. glijlagers
37. lagerhuizen

Overzetter:

50. pen
51. draaiarmas
52. glijlagers
53. doorsnede lager
54. lagers
55. lagerkogels
56. draagconstructie
57. arm
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Hand:

60. voorarm
61. pennen
62. koppelstang
63. frame tang
64. doorsnede tang
65. feature tang

Cilinder object:

70. cilinder met f1enzen

Haakse overbrenging:

80. lagerhuis hoofdaandrijving
82. lager
83. lagerkogels
84. huis haakse overbrenging
85. as hoofdaandrijving
86. tandwielen
87. bouten
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