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Optimaliseren valproeflestendigheid 

Samenvatting 

Om produkten tijdens transport tegen een schokbelasting te beschermen wordt het produkt 
verpakt in buffers. Om transportkosten te besparen en het milieu te ontzien wordt er naar een 
kleinere verpakking gestreefd. Bij deze gewijzigde buffering moet de valproefbesten- 
digheid van het verpakte produkt worden behouden. Hiervoor is een gedegen kennis nodig van 
het dynamische gedrag van het systeem: produkt en buffer. 

Voor de buffer zijn als uitgangspunt twee karakteristieke kracht-weg diagrammen gekozen. 
De één heeft een constant kracht-weg diagram en de andere betreft een lineaire veer. In het 
algemeen zal het buffergedrag combinaties vertonen van beide gekozen bufferkarakteristieken. 

Produkten zijn veelal opgebouwd uit meerdere delen. In het onderzoek worden produkten 
beschouwd die zijn op te delen in twee massa’s. Door variatie van de massa’s worden drie 
produktcategorieën onderscheiden: 

A) onderste massa is aanzienlijk zwaarder dan de bovenste 
B) onderste massa is aanzienlijk lichter dan de bovenste 
C) massa’s zijn even zwaar 

Voor deze drie categorieën in combinatie met de buffers wordt de responsie op een val 
gesimuleerd. De simulaties geven inzicht in de efficiëntie van verschillende aanpassingen aan 
buffer of produkt. 

Verificatie van de gesimuleerde modellen wordt verkregen door experimenten met een 
tweevoudig massa-veersysteem. 

Voor een specifiek geval wordt een modeluitbreiding van produktcategorie A voorgesteld. 
Hierin is een printplaat met één resp. twee zware component(en) beschouwd. De invloed van 
de bufferhoogte, de positie van de zware component en de afmetingen van de printplaat op 
de responsie wordt gesimuleerd. 
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Optimaliseren valproejbestendigheid 

1. Inleiding 

Consumenten elektronica, zoals TV's, moeten voldoende worden beschermd tegen de 
invloeden van de distrubutieomgeving. Meestal wordt het produkt verpakt in een doos met 
EPS (piepschuim) als buffermateriaal. De buffer zorgt voor het incasseren van stoten en de 
reductie van trillingen in het produkt. Eén van de testen waaraan produkt en verpakking 
moeten voldoen is de valproef: een verpakt produkt moet een val van een gedefinieerde hoogte 
kunnen doorstaan. 

De huidige kennis van ontwerpers betreffende valproefbestendigheid is door middel van "trial 
and error" ontstaan. Dit resulteert in een pragmatische aanpak om de produktfragiliteit te 
verbeteren. Om te voorkomen dat deze aktiviteiten in het kritische stadium van het 
ontwikkelpad komen is het nodig om het proces om valproefbestendige produkten te 
ontwerpen te optimaliseren. Hiervoor is meer inzicht nodig in het dynamische gedrag van een 
produkt tijdens een valproef. Door middel van eenvoudige massa-veersystemen wordt inzicht 
verschaft in de voorkomende fenomenen. 

Een tweede invalshoek voor dit onderzoek is de interactie tussen produkt en 
verpakkingsmateriaal (buffer). Hierbij wordt de bufferkarakteristiek niet als vaststaand gegeven 
beschouwd. Dit onderwerp is actueel geworden door onderzoek naar nieuwe buffennaterialen. 

De inzichten die opgedaan worden voor verpakte produkten kunnen ook op onverpakte 
produkten worden toegepast. 

Het uiteindelijke doel van deze studie kan derhalve worden samengevat als het genereren van 
meer inzicht en het aandragen van vuistregels voor het ontwerpen van valproefbestendige 
produkten. 

-1- 



2. Valproef dynamica 

2. Valproef dynamica 
Tijdens transport is het mogelijk dat een verpakt produkt wordt blootgesteld aan een botsing 
met de grond. Binnen bepaalde normen mag deze stootbelasting geen schade opleveren aan 
het produkt. Met een valproef wordt getest of de produktfragiliteit aan de eisen voldoet. Om 
tijdens de ontwikkelfase van het produkt te voorspellen of het verpakte produkt de test 
doorstaat is een gedegen kennis van het valproefgedrag van het produkt noodzakelijk. 

Het verpakte produkt bestaat uit twee onderdelen die de valproefbestendigheid kuïìnen 
beïnvloeden: 

1 De verpakking : de verpakking zorgt voor de bufferwerking tijdens de botsing van het 

2 Het produkt 
produkt met de grond. 

valproefbestendigheid. 
: het ontwerp van het produkt is van groot belang voor de 

Er wordt gestreefd naar een zo klein mogelijke verpakking (transportkosten, milieu). Om toch 
de valproefbestendigheid van het produkt te garanderen moeten er aanpassingen aan de 
verpakking edof het produkt worden gedaan. Om meer inzicht te krijgen in de bewegingen 
van een verpakt produkt tijdens een botsing met de grond, wordt een eenvoudige modellering 
van het produkt voorgesteld. Uit deze simulaties worden de gevolgen van een aanpassing aan 
het produkthuffer duidelijk gemaakt. 

Een verpakt produkt moet aan verschillende eisen voldoen. Eén hiervan betreft de valproef: 
Het verpakte produkt moet een val van een gedefinieerde hoogte doorstaan. Voor de meeste 
produkten (consumenten elektronica) wordt deze hoogte bepaald met behulp van figuur 2.1. 

fig. 2.1 Vaìhoogte verpakt produkt zonder blijvende schade aan produkL 
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Optimaliseren valproejbestendigheid 

In de grafiek is te zien dat wordt verondersteld da-een zwaar produkt meestal van een 
kleinere hoogte valt dan een licht produkt. De grafiek is afkomstig uit IS0 2245 'pakaging - 
complete, filled transport packages - part IV: Vertical impact test by dropping' en wordt 
gebruikt als een eis waaraan het produkt moet voldoen. 

Een valproef kan worden uitgevoerd met behulp van de onderstaande testopstelling. Een 
verpakt produkt wordt aan een draad opgehangen. Door de draad door te knippen wordt het 
produkt op de voorgeschreven valhoogte losgelaten. Het verpakte produkt wordt onder invloed 
van de zwaartekracht versneld tot de botsing met de ondergrond plaatsvindt. 

Valhoogte I 
fig 2.2 Valproefopstelling 

Om de reproduceerbaarheid van de proeven te garanderen moet de testsituatie aan 
verschillende eisen voldoen. De belangrijkste eisen zijn: 

- Het verpakte produkt moet van de voorgeschreven valhoogte abrupt worden losgelaten. Eén 

- Het verpakte produkt moet enkel een verticale beweging ondergaan. Eventueel kan het 
van de mogelijkheden is het simpelweg doorknippen van de bevestigingsdraad. 

produkt via een geleiding de valhoogte doorlopen zodat het verpakte produkt gegarandeerd 
horizontaal met de ondergrond in contact komt. Wel moeten de bewegingsweerstand en 
extra massa van de geleiding worden beperkt. 

Hierdoor heeft de ondergrond geen invloed op de beweging van het verpakte produkt. 
- De massa van de ondergrond moet ca. 50 maal groter zijn dan het verpakte produkt. 

Tijdens de distributie kan door een val een schok op het produkt optreden. Om het produkt 
tegen deze schok te beschermen wordt het verpakt in buffermateriaal. Door de buffer wordt 
de remweg van het produkt verlengd tijdens een val. Hierdoor wordt de versnelling die op het 
produkt werkt op acceptabel niveau gehouden. 

-3- 



2. Valproef dynamica 

Een veel gebruikt buffermateriaal is E.P.S. (piepschuim). Het materiaal bezit een sterk niet- 
lineaire bufferkarakteristiek. Tijdens het samendrukken van een laag E.P.S. van dikte h 
ontstaat bij een grote vervorming een exponentieel toenemende kracht. Deze veroorzaakt grote 
versnellingen op het produkt tijdens een val. Om dit te voorkomen wordt de dikte van het 
buffermateriaal zo gekozen dat tijdens een val van het verpakte produkt het buffermateriaal 
niet geheel wordt in gedrukt. De dikte die overblijft wordt de resthoogte genoemd. 

fig. 2.3 Kracht-weg diagram voor geëxpandeerd polystyreen 

Veel energie wordt gestoken in onderzoek naar nieuwe materialen met een kleinere resthoogte 
om zo de totale bufferhoogte te minimaliseren. 

Redenen voor dit onderzoek zijn: 

- het minimaliseren van de bufferhoogte geeft een kleinere verpakking en daardoor lagere 

- kleinere verpakkingsvolumen zijn minder belastend voor het milieu. 
transport kosten. 

Eén onderzoeksrichting focust zich op plaatvormige materialen die in vrijwel iedere 
willekeurige vorm zijn te persen. Een voorbeeld hiervan is moulded fibre 
(eierdoosjesmateriaal). De resthoogte van deze buffering is klein. De bufferkarakteristiek is 
dan sterk afhankelijk van de vorm van het materiaal. De bufferkarakteristiek heeft invloed op 
de optredende krachten en verplaatsingen op en in het produkt, zo ook op de schade die 
optreedt bij componenten in een produkt die bepaalde maxima niet mogen overschrijden. 

Faalcriteria zijn: - maximale verplaatsing wordt overschreden, er treedt een botsing op 
tussen component en zijn omringende omgeving 

component gaat stuk. 

er treedt breuk op in de bevestiging 

- maximale versnelling wordt overschreden, inwendige van een 

- maximale kracht tussen component en produkt wordt overschreden, 

Het valproefonderzoek zal worden uitgevoerd voor twee verschillende buffers: 

- de één bezit een constant kracht-weg diagram, in het vervolg kokerbuffer genoemd. 
Men kan hierbij denken aan een koker die met constante kracht in elkaar kreukelt. 

- de ander betreft een lineaire veer, de veerbuffer. 
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Optimaliseren valproejbestendigheid 

De keuze van deze twee karakteristieken is terug te voeren tot de volgende redenen: 

- de praktijk wijst uit dat veelal combinatie van beide bufferkarakteristieken aanwezig is in 

- de bufferkarakteristieken bieden mogelijkheden voor het afleiden van analytische 
het werkelijke buffergedrag. 

vergelijkingen met betrekking tot de faalcriteria. 

fig. 2.4 Kracht-weg diagram voor kokerbuffer en veerbuffer 

Er wordt uitgegaan van gelijke indrukking van de buffer (h). De oppervlakte onder de kracht- 
weg diagrammen vertegenwoordigt de arbeid die verricht wordt. Deze moet voor beide 
gevallen hetzelfde zijn, waaruit volgt dat de maximale kracht bij de veerbuffer twee maal zo 
groot zal worden als bij de kokerbuffer. 
In eerste instantie wordt aangenomen dat de buffers niet terugveren. In praktijk is echter altijd 
een bepaalde terugvering aanwezig. De invloed hiervan op de produktresponsie wordt 
onderzocht in paragraaf 2.4. 

Het produkt kan worden gezien als een complex systeem van meerdere massa’s verbonden 
door niet-lineaire veren. Voor deze systemen kunnen de responsies voor de verschillende 
massa’s middels een simulatie worden berekend. Dit heeft enkel nut als de massa’s en 
veerstijfheden goed te bepalen zijn. Omdat hedendaagse produkten vaak zijn gehuisd in een 
grillige kunststof omkasting, zijn dynamische E.E.M. berekeningen nodig om de juiste 
responsie van het produkt en zijn componenten tijdens een val te voorspellen. Als uit deze 
berekeningen blijkt dat de toelaatbare verplaatsing tussen twee componenten of de toelaatbare 
spanning in een bevestiging wordt overschreden, kan een nieuwe berekening worden 
uitgevoerd voor een aangepaste geometrie van het produkt. Dit proces wordt herhaald tot de 
responsies binnen de gestelde normen blijven. 
Deze werkwijze blijkt in praktijk vaak omslachtig (veel invoergegevens). Meestal zijn niet alle 
invoergegevens voorhanden en het zijn er vaak zoveel, dat de nieuwe input niet goed kan 
wordem gerelateerd aan de veranderingen in de output. Derhalve levert deze aanpak weinig 
inzicht op in de optredende fenomenen. 
Om meer inzicht in deze effecten te krijgen wordt voor een eenvoudige modellering van het 
produkt gekozen. In eerste benadering wordt het produkt opgedeeld in twee massa9s. 
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2. Valproef dynamica 

Grofweg zijn dan drie categorieën te onderscheiden: 

A) onderste massa is aanzienlijk zwaarder dan de bovenste 
B) onderste massa is aanzienlijk lichter dan de bovenste 
C) massa’s zijn even zwaar 

De twee massa’s zijn verbonden door middel van een lineaire veer. In praktijk zal ook 
demping in de verbinding optreden. Tijdens simulaties is echter gebleken dat slechts extreem 
zware demping effect heeft op de maximale responsie van het produktmodel. In dat geval 
gedraagt het tweevoudig massa-veersysteem zich als één massa. Demping zal verder niet 
worden meegenomen in de produktmodellering . 

In de volgende paragrafen worden simulaties voor de drie categorieën met respectievelijk de 
koker- en de veerbuffer behandeld. In eerste instantie wordt aangenomen dat de buffer niet 
terugveert. Hierna wordt in paragraaf 2.4 de responsie van het tweevoudig massa-veersysteem 
besproken in combinatie met een volledig terugverende buffer. Tenslotte wordt een uitspraak 
gedaan betreft de bufferkeuze en de produktopbsuw . 

2.3.1 Produktcategorie A: m1=2 

Produktcategorie A heeft een grote massa m, die contact maakt met de buffer. Aan m, is 
verend een relatief lichte massa m, bevestigd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: 

- Spaarlamp; zware glazen pot met hieraan een gekromde TL-buis verbonden via een 

- Beeldbuis; zware glazen buis met hieraan een licht schaduwmasker verbonden (gebogen 
verende lampvoet. 

dunne plaat met gaatjespatroon achter beeldscherm). 

Schematisch wordt deze produktcategorie in figuur 2.5 weergegeven. 

! 

fig. 2.5 Produktcategorie A, tweevoudig massa-veersysteem en een spaarlamp 

-6- 



Optimaliseren valproefbestendigheid 

Twee subsystemen kunnen worden onderscheiden: 

- subsysteem 1 bestaande uit m, en de buffer 
- subsysteem 2 bestaande uit m2 en k, 

Voor beide buffertypen worden de responsies (optredende versnellingen, krachten en 
verplaatsingen) bij verschillende waarde voor k,, bepaald. Tot slot wordt een vergelijk tussen 
de koker- en de veerbuffer gemaakt voor een optimale bufferkeuze. 

Responsie tweevoudig massa-veersysteem 

Als m, aanzienlijk kleiner is dan m, wordt de versnelling van m,, bij benadering, alleen 
bepaald door subsysteem 1. Bij de kokerbuffer ondervindt m,, tijdens het indrukken van de 
buffer, een constante kracht ter grote van FbUp De versnelling op ml volgt dan uit 
Fbuf = m , al,max. Ook voor de veerbuffer kan subsysteem 1 gezien worden als een enkelvoudig 
massa-veersysteem. Het versnellings-tijd diagram voor m, geeft een kwart sinus, met een 
tweemaal zo grote maximale versnelling als bij de kokerbuffer. 
In fig 2.6 wordt links de versnelling van m, bij de kokerbuffer en recht de versnelling van m, 
bij de veerbuffer geplot. 

fig. 2.6 Versnelling m, versus tijd voor kokerbuffer (links) en veerbuffer (rechts) 

In Bijlage B.3.1 wordt het versnellingsverloop van m, gegeven (vergelijking B.2). 
De pulsduur bij de veerbuffer is een factor n/4 korter dan bij de kokerbuffer en is enkel 
afhankelijk van V,, m, en Fbuf (vergelijking B.3). 

Uit figuur 2.6 blijkt dat de laagste versnelling op m, optreedt bij de kokerbuffer. Echter het 
falen van een grodukt in deze categorie heeft meestal betrekking op m,: 

- de toelaatbare verplaatsing van m, t.o.v. m, ( s , , ~ ~ ~ )  wordt overschreden, er treedt een botsing 

- de toelaatbare spanning in de bevestiging (k,) wordt overschreden, er treedt breuk op in de 
op tussen de produktonderdelen m, en m, . 

bevestiging. 

Beide faalcriteria hangen af van de versnelling van m,. Om de versnelling van m, tijdens een 
val te bepalen wordt een simulatie van het tweevoudige massa-veersysteem uitgevoerd. 

-7- 



2. Valproef dynamica 

Voor de een veerstijfheid van k,=120.000 N/m wordt met behulp van Matlab een simulatie 
uitgevoerd. Links voor de koker- en rechts voor de veerbuffer. 

- 
E 

- 
Y E u 

.- 0.05 ~ 0 . 0 ~ 1 / 1 - - 1  

- a - 
L O  

v) 

a c 

a 0  0.01 0.02 0.03 Q O  , 0.01 0.02 0.03 > 
tijd [s] - tijd [SI 
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\ 

- 
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N 
v) 

E w 500E 50:; 
- .r o 
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> tijd [SI tijd [SI 
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I= -500 2 

fig. 2.7 Responsie m, - - en m, -; V0=5 d s ,  m,=20 kg, m,=Q.5 kg, F,,,pSQQQ N, k=l.2.áQ5 N/m 

Te zien is dat de afstand van m, voor beide buffertypen naar 0.05 m. gaat. Dit is de 
indrukking van de buffer. De massa m2 voert een harmonische trilling uit rond deze positie. 
Voor de versnellingen van de massa’s is wel een duidelijk verschil tussen de buffertypen te 
zien: bij de kokerbuffer wordt de versnelling van 250 m / s 2  abrupt op de veer aangebracht. Dit 
heeft tot gevolg dat de maximale versnelling van m,, 500 m / s 2  bedraagt. 
In het geval van de veerbuffer wordt de versnelling geleidelijk aangebracht waardoor de 
maximale versnelling van m2 ongeveer gelijk is aan de maximale versnelling van m,. Dit beeld 
geldt niet voor iedere verbindingsstijfheid. In fig 2.8 is voor een complete range van k, de 
relevante maximale responsie bepaald. 

responsie kokerbuffer 

s,- *10[mm] 

” 
id 1 o4 105  

responsie veerbuffer 
1 0 o o y  

4 “I 4 WmI 
fig. 2.8 Maximale responsie; m,=0.5 kg m,=20 kg, Indrukking buffer 0.05 m. 

- al,max = maximale absolute versnelling m, 
- = maximale absolute versnelling m, 
- %,ma - - maximale verplaatsing van m2 t.o.v. rn, 

Let op: op de y-as wordt o.a. s,,,,*lO.uitgezet. Dit moet als volgt worden geïnterpreteerd: 
s ~ , ~ ~ *  1 O = 600 * s2,,,% = 60 [m] 
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Optimaliseren valproefbestendigheid 

Eenvoudig is de maximale kracht in de veer f2,max te bepalen met behulp van vergelijking 2.1: 

s , , , ~ ~  volgt dan uit vergelijking 2.2: 

2.1 

2.2 

In figuur 2.8 is te zien dat de maximale versnelling van m, inderdaad onafhankelijk is van b. 
Voor de maximale versnelling van m, daarentegen zijn twee gebieden te onderscheiden. De 
grens is in dit geval k,=1.104 N/m. Op deze grens is de pulsduur van de kracht op m, gelijk 
aan de halve trillingstijd van m,. Dit blijkt een karakteristieke grens te zijn voor het gedrag 
van m,. In formulevorm: 

Pk," = Pulsduur van kracht op m, voor koker of veerbuffer (zie vergelijking B.3) 
T,, = Trillingstijd van m, 

De trillingstijd van m, is afhankelijk van de massa van m, en k: 

2.3 

2.4 

Analytisch kan de versnelling van m2 exact worden bepaald. Er wordt hier echter voor een 
meer globale aanpak gekozen die meer inzicht in de bewegingen van de massa's geeft. Voor 
de twee gebieden wordt afzonderlijk een benadering voor de responsie van m, bepaalt. 

Geen schokversterking 

Voor dit gebied geldt dat P k , f l &  < %. In figuur 2.8 is in dit gebied k, < 1 *lo4. In dit gebied 
heeft subsysteem 1 geen invloed op subsysteem 2. De puls die door subsysteem 1 wordt 
gegenereerd is zo kort dat deze niet door subsysteem 2 wordt waargenomen. Er is hier sprake 
van 'geen schokversterking'. Enkel subsysteem 2 moet nu worden bekeken om de responsie 
van m, te bepalen. In figuur 2.8 is te zien dat het verhogen van de verbindingsstijfheid k, een 
hogere versnelling van m, geeft. Door het opstellen van een energiebalans kan de maximale 
indrukking van de buffer (s,,,,) worden bepaald. 
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2. Valproef dynamica 

Kinetische energie wordt omgezet in potentiële energie: 

2.5 

S2,max kan expliciet worden geschreven, waarmee met behulp van vergelijking 2.1 en 2.2 
formuleringen voor en f,,,, worden afgeleid. (zie vergelijkingen B.5 t/m B.7). 

We! schokversterking 

Voor dit gebied geldt dat Pk,"/Tm2 > %. In figuur 2.8 is dit het gebied waar k, > l.104 N/m. 
In dit gebied treedt 'wel schokversterking' op. Voor de kokerbuffer is de maximale versnelling 
van m2 tweemaal de versnelling van m,. Bij de veerbuffer is de schokversterking maximaal 
op PV/Tm2 =0.8 (kv=3.104 N/m). De maximale versnelling van m, is hier een factor 1.6 groter 
dan de maximale versnelling van m, en gaat voor P, /Tm2>>1/2 naar de maximale versnelling 
van m,. In bijlage B.3.1 worden benaderingsvergelijkingen voor s ~ , ~ ~ ~ ,  f2,max en %,,, gegeven 
(vergelijking B.8 urn 8.10). 

Nabeschouwing: Terugkijkend op het voorbeeld van de spaarlamp kan nu een zinnige aanpak 
worden bepaald. Wil men de versnellingen op de TL-buis verkleinen kan men verschillende 
aanpassingen maken: 

- Stijfheid lampvoet verkleinen, dit heeft enkel nut als er geen schokversterking optreedt. 
Hierdoor kan wel de verplaatsing van de TL-buis t.o.v. de glazen omhulling te groot worden 
waardoor er een botsing optreedt. 

- Verpakking (buffer) vergroten, dit heeft enkel nut als er wel schokversterking optreedt. 
Hierdoor wordt de versnelling op de glazen omhulling kleiner. 

Het buffertype heeft weinig invloed op de versnelling van de TL-buis, enkel in het gebied 
rond PJTm,=0.8 ontstaat bij de veerbuffer een grotere versnelling op de =-buis. 

buffer keu^^ 

Voor de produktcategorie m,>m2 kan een optimale bufferkeuze worden gemaakt. Deze hangt 
af van de verhouding tussen pulstijd van de buffer en de trillingstijd van m,. 

@ In het gebied waarin de pulstijd de trillingstijd van het systeem benadert treedt er bij de 
veerbuffer schokversterking op , waardoor de versnelling op het kritische element groter 
wordt dan bij de kokerbuffer. Deze laatste verdient dan de voorkeur. 

voor de twee buffertypen. 
0 In de overige gebieden komen de maximale versnelling, kracht en verplaatsing overeen 

Conclusie: Afgezien van het gebied dichtbij de eigenfrequentie vm het systeem is er geen 
voorkeur voor het ene of het andere buffertype. Alleen in speciale gevallen sub@ 
is er een lichte voorkeur voor de buffer van het type kokerbuffer. 
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Optimaliseren valproefbestendigheid 

2.3.2 Produktcategorie B: 

De produktcategorie B heeft een kleine massa m, die contact maakt met de buffer. Aan m, 
is verend een relatief zware massa m2 bevestigd. Hierbij kan worden gedacht aan: 

- TV toestel, zware beeldbuis met lichte kast eromheen 

Schematisch wordt deze produktcategorie met een produktvoorbeeld in figuur 2.9 
weergegeven. 

kV$ 

fig. 2.9 Produktcategorie B, tweevoudig massa-veersysteem en een TV toestel 

Faalmechanisme kunnen zijn: 

- kracht in veer overschrijdt maximum, bevestiging beeldbuis aan omkasting bezwijkt. 
- verplaatsing m2 t.o.v. m, overschrijdt maximum, de beeldbuis botst met omkasting 
- versnelling van mz overschrijdt maximum, in beeldbuis treedt defect op. 
- Versnelling van m, overschrijdt maximum, onderdeel (printplaat) bevestigd aan omkasting 

bezwijkt door te grote belasting. 

Het dynamisch gedrag van het systeem verschilt sterk per buffertype. De verschillen en de 
overeenkomsten tussen de buffertypen worden belicht. 

Responsie tweevoudig massa-veersysteem 

Omdat m,<mz, kan het model getoond in fig 2.9 worden gereduceerd tot een enkelvoudig 
massa-veersysteem met massa m2 en veer k, waarvan het uiteinde met beginsnelheid V,, op 
de buffer terecht komt. In bijlage B .3 -2 worden de benaderingsvergelijkingen voor versnelling 
en verplaatsing afgeleid. 
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2. Valproef dynamica 

Voor verschillende veerstijfheden k, wordt een simulatie uitgevoerd (figuur B.2). De maxima 
worden in figuur 2.10 uitgezet tegen 4. 

responsie kokerbuffer responsie veerbuffer 

kv W m l  kv N m I  
fig. 2.10 Maximale responsie: m,=0.5 kg, m,=20 kg, Indrukking buffer 0.05 m. 

- al,,, = maximale absolute versnelling m, 
- a,,,, = maximale absolute versnelling m, 
- s,,,, = maximale verplaatsing van m, t.o.v. m, 

De indrukking van de buffer is voor de gehele range van k, constant gehouden. Voor lage k, 
is een kleinere bufferkracht nodig om dezelfde bufferindrukking te bewerkstelligen. Door bij 
elke waarde van k, de bufferkracht te verlagen tot de bufferindrukking een bepaalde waarde 
heeft bereikt kunnen de maxima worden bepaald. De bufferkracht nadert een limiet als k, 
groot wordt. De indrukking is dan niet meer afhankelijk van k,. De grens waarboven dit 
plaatsvindt is in figuur 2.10 k,,=1.106 N/m. De grens wordt bepaald met behulp van 
vergelijking B.14. De grenswaarde deelt de responsie op in twee gebieden: 

- geen schokversterking 
- wel schokversterking 

De gebieden worden afzonderlijk besproken. 

Geen schokversterking 

Voor de kokerbuffer neemt de versnelling van m, en m, af bij het verlagen van 4. Dit heeft 
wel tot gevolg dat de relatieve verplaatsing van m2 exponentieel groter wordt. 
Voor de veerbuffer neemt bij het verlagen van k, de versnelling van m, eerst toe waarna deze 
weer afneemt. Wel blijft in dit geval de versnelling van m, voor alle waarden van k, kleiner 
dan bij de kokerbuffer. 

Wel schokversterking 

Bij de kokerbuffer staat tijdens het indrukken van de buffer een kracht van Fbuf op het uiteinde 
van de veer bij al. Deze heeft een maximde 'rerrsnelllng van 2Fbu4m2 van an, tot gevolg. Er 
treedt schokversterking op. De max. versnelling van m, is tweemaal zo groot als bij een starre 
verbinding tussen m, en m,. Bij de veerbuffer is de max. versnelling van m, even groot als 
bij een starre verbinding tussen m, en m,. De schokversterking is 1. 
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De maximale versnelling van m, is erg afhankelijk van het buffertype. Door de oneindig steile 
flank van de kokerbuffercurve is de max. versnelling van m, altijd gelijk aan Fbuf/m,. Door de 
kleine massa van m, en de bufferkracht die gebaseerd is op de massa van het gehele systeem 
ontstaat een grote versnelling op m,. De veerbuffer daarentegen geeft een kleinere max. 
versnelling van m,: bij hoge k., gedragen m, en m2 zich als één massa. De versnelling is in 
dit geval een factor 20 kleiner dan bij de kokerbuffer. 
De vergelijkingen (B.15, B.16 en B.17) voor de maximale responsies zijn te vinden in 
bijlage B.3.2. 

Opmerking: 

1) Bij praduktcategorie B treedt een grote kracht op in de bevestiging van m, aan m,. Door 
een lagere bevestigingsstijfheid wordt de versnelling van m,, en zo ook de kracht in de 
bevestiging kleiner. Dit heeft echter een grote verplaatsing van m, t.o.v. m, tot gevolg. 
Door de produktopbouw zo te veranderen dat de buffering op het zwaarste onderdeel 
aangrijpt, kunnen de kracht in de bevestiging en de relatieve verplaatsing van m, worden 
verkleind. 

worden componenten bevestigd aan m, blootgesteld aan grote versnellingen. Om dit te 
voorkomen kan een kritische component worden bevestigd aan m2. Bijvoorbeeld: in een 
TV toestel wordt een schokgevoelige printplaat aan de zware beeldbuis bevestigd. 

2) Uit de simulaties blijkt dat er een grote versnelling van m, kan plaatsvinden. Zo ook 

Bufferkeuze 

De bufferkeuze hangt af van de toelaatbare versnelling van de twee massa’s: 

@ Als  een zo laag mogelijke versnelling van m, is belangrijk is, is er geen voorkeur voor een 
bepaald buffertype. De responsies zijn voor beide buffertypen gelijk. 

0 Als een zo laag mogelijke kracht in de bevestiging tussen de twee massa’s belangrijk is, 
dan is er wederom geen voorkeur voor een bepaald buffertype. De kracht in de bevestiging 
is lineair afhankelijk van de versnelling van m,. 

8 Als een zo laag mogelijke versnelling van m, belangrijk is, dan gaat de voorkeur duidelijk 
naar de veerbuffer. De massa m, krijgt bij de kokerbuffer in fig 2.10 een maximale 
versnelling die ongeveer 20 maal zo groot is als in het geval van de veerbuffer. Hierbij 
moet wel worden opgemerkt dat bij verhogen van de veerstijfheid de pulsduur op m, 
afneemt en de versnelling constant blijft. De energieinhoud van de puls wordt kleiner. 
Tevens wordt in de theoretische beschouwing van een kokerbuffersysteem uitgegaan van 
een perfecte blokvormige bufferkarakteristiek. De opgaande flank wordt oneindig steil 
verondersteld. In praktijk is dit niet mogelijk. Bij een niet oneindig steile flank nadert de 
maximale versnelling van m, die van m, bij een zeer grote verbindingsstijfheid k.,. 

Conclusie: In de gevallen sub@ en sub0 is er geen voorkeur voor een bepaald buffertype. 
In geval sub@ gaat de voorkeur naar de veerbuffer. 
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2. Valproef dynamica 

2.3.3 Produktcategorie C: m1=m2 

Produktcategorie C bestaat uit twee gelijke massa's. Schematisch wordt deze produktcategorie 
met een produktvoorbeeld in figuur 2.1 1 weergegeven. 

, 

fig. 2.11 Produktcategorie C, tweevoudig massa-veersysteem en twee verpakte spaarlampen 

In categorie C vallen produkten opgebouwd uit twee even zware onderdelen. Ook als er twee 
produkten in een verpakking zitten is er sprake van een systeem uit categorie C. 
De aanpak voor het bepalen van benaderingsvergelijkngen voor de responsies, komt in grote 
lijnen overeen met die van produktcategorie A en is te vinden in bijlage B.3.3. 

Responsie tweevoudig massa-veersysteem 

Voor verschillende waarde van k, wordt een simulatie uitgevoerd (figuur 18.7). De maxima 
worden in figuur 2.12 uitgezet tegen k,. 

1500 

1 O00 

500 

Q 
1 

responsie kokerbuffer 

A--- 

responsie veerbuffer 
1500 

1 O00 

500 

n 

fig. 2.12 Maximale responsie: m,=10 kg, m,=lO kg, Indrukking buffer 0.05 m. 
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In figuur 2.12 kunnen twee gebieden worden onderscheiden:- 

- geen schokversterking 
- wel schokversterking 

Op de grens is de pulstijd van de kracht op m, gelijk aan de halve trillingstijd van m2. In dit 
geval is de grenswaarde k,=3- lo5. Beide gebieden worden afzonderlijk besproken: 

Geen schokversterking 

Als k, klein wordt zorgt enkel m, voor de bufferindrukking. De versnelling van m, volgt dan 
uit de kracht van de buffer en de massa van m,. Deze is voor de veerbuffer tweemaal zo groot 
als bij de veerbuffer (vergelijking B.28). 
Voor beide buffertype neemt de maximale versnelling van m, af bij het verlagen van &. De 
versnelling is onafhankelijk van de versnelling van m, en kan worden bepaald met het 
energieprincipe: de kinetische energie van m, wordt omgezet in potentiële energie 
(vergelijking 2.5). Nadeel: het verlagen van de verbindingsstijfheid geeft een grote relatieve 
verplaatsing van m,. 

Wel schokversterking 

Bij de kokerbuffer bewegen m, en m, in tegenfase. Bij de veerbuffer gedragen m, en m, zich 
bij grote k, als één massa. Dit heeft tot gevolg dat de versnelling van m, en m, voor beide 
buffertype dezelfde maximale versnelling geeft. De responsies voldoen aan de zelfde 
benaderingsvergelijkingen (bijlage B.3.3). 

Bufferkeuze 

De responsiecurven zijn voor beide buffertype bij benadering gelijk. 

Conclusie: In het algemeen is er geen voorkeur voor een bepaald buffertype. Enkel als een 
lage versnelling van m, gewenst is en een grote relatieve verplaatsing van m2 is 
toegestaan, heeft de kokerbuffer de voorkeur. 

In de berekening van de maximale responsie voor de verschillende produktcategorieën wordt 
uitgegaan van de twee bufferkarakteristieken besproken in paragraaf 2.2. Aangenomen wordt 
dat de buffers niet terugveren. In werkelijkheid is echter altijd een zekere terugvering 
aanwezig. Hierdoor wordt er minder energie gedissipeerd door de buffer. In het ergste geval 
veert de buffer volledig terug en vindt er geen energiedissipatie plaats. Voor deze situatie 
wordt de maximale responsie voor de drie produktcategorieën berekend. De figuren 2.8, 2.9 
en 2.10 worden opnieuw gerepresenteerd. Hierin wordt ook de responsie voor de bdffers met 
terugvering uitgezet. 
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2. Valproef dynamica 

2.4.1 Produktcategorie A 

Responsie tweevoudig: massa-veersysteem voor een buffer met terugvering 

In figuur 2.13 wordt de maximale responsie voor produktcategorie A geplot. 

rewonsie kokerbuff er responsie veerbuffer 

O I 
1 o3 1 o4 1 o5 

1000, \ I 

500 

O 
1 o3 1 o4 1 o5 

W m I  k, W m l  
fig. 2.13 Maximale responsie buffer met terugvering: ml=20 kg, m2=0.5 kg, Indrukking buffer 0.05 m. 

De doorgetrokken lijnen zijn de maximale responsies behorende bij de niet-terugverende 
buffers. Deze komen overeen met figuur 2.8. Met markers worden de responsies voor de 
terugverende buffers geplot: 

In figuur 2.13 is te zien dat de responsies voor een terugverende buffer een verschuiving 
ondergaan: de grens tussen geen en wel schokversterking schuift een factor 4 naar links. Dit 
is het gevolg van de langere pulsduur. De pulsduur bij de buffer met terugvering is tweemaal 
zolang als bij de buffer zonder terugvering. Bij de veerbuffer is de maximale schokversterking 
toegenomen tot 1.8. Dit wil zeggen dat a,,,, een factor 1.8 groter is dan al,,=. 
In het gebied k,>l.104 N/m geeft het terugveren van de buffer nauwelijks een andere 
maximale responsie dan bij de niet-terugverende buffer.Voor het gebied k,cl.104 N/m zijn wel 
verschillen te zien. Een verhoging van a,,,, zorgt voor een grotere s,,,.,,. 

Buff erkeuze 

Voor produktcategorie A is het effect van een terugverende buffer bekeken. Het effect op de 
faalcriteria is als volgt: 

0 Als een lage maximale versnelling van m, belangrijk is, heeft het terugveren van de buffer 

0 Als een lage maximale versnelling van m, belangrijk is, heeft het terugveren van de buffer 
geen effect op de maximale versnelling van m,. 

in het gebied waar geen schokversterking optreedt ( k c l .  lo4) een grotere maximale 
versnelling van m, tot gevolg. Dit verschil kan oplopen tot een factor 2. 

@ Als een kleine maximale verplaatsing van m, t.o.v. m2 belangrijk is, heeft het temgveren 
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van de buffer een grotere maximale verplaatsing %,ma tot gevolg. Met name in het gebied 
lqcl.104 ontstaat een oplopend verschil bij het verkleinen van k.,. 

Conclusie: Als er geen schokversterking optreedt geeft het terugveren van de koker- en 
veerbuffer een grotere versnelling en verplaatsing van m2. Vooral bij een lage 
stijfheid lq wordt het verschil in verplaatsing t g v .  het terugveren van de buffer 
aanzienlijk groter. Het terugveren van de buffer moet dan ook vermeden worden. 
In het gebied waarin wel schokversterking optreedt is er nauwelijks verschil in 
de responsie. Het wei of niet terugveren van de buffer is niet van belang. 

2.4.2 Produktcategorie B 

Responsie tweevoudig massa-veersysteem voor een buffer met terugvering 

In figuur 2.14 wordt de maximale responsie voor produktcategorie B geplot voor een buffer 
zonder (doorgetrokken lijnen) en een buffer met terugvering (markers). 

responsie kokerbuffer 

4000 i 
2000 i 4000 

2000 

responsie veerbuffer 

I 

O 
1 o4 1 o6 1 o* 3 

kv W m l  
fig. 2.14 Maximale responsie buffer met terugvering: ml=10 kg, m2=10 kg, Indrukkiig buffer 0.05 m. 

Responsie kokerbuffer + = a,,,,/2 [ d s 2 ]  Responsie veerbuffer + = al,m, I d s 2 ]  
met terugvering: 0 = +,ma, [ d s 2 1  met terugvering: 0 = q , m a x  [ds2I 

* = s2,,,10 [ m l  * = s2,,,10 [ml 

In figuur 2.14 is te zien dat de responsies voor een terugverende buffer (markers) nauwelijks 
een ander beeld geeft dan de responsie behorende bij een niet terugverende buffer 
(doorgetrokken lijnen). Enkel al,m, geeft bij de terugverende buffer een gering grotere waarde. 

Bufferkeuze 

Het effect van het terugveren van de buffer heeft het volgende effect op de fadcriteria: 

@ Als een lage maximale versnelling van m, belangrijk is, heeft het terugveren van de buffer 
weinig invloed op al,,,, enkel rond de grens kv=l - lo6 geeníwel schokversterking treedt 
door het terugveren van de buffer een geringe verhoging van al,max op. 

0 Als een lage maximale versnelling van m, belangrijk is, heeft het terugveren van de buffer 
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geen effect op 

van de buffer heeft geen effect op 
@ Als een kleine maximale verplaatsing van m, t.o.v. m, belangrijk is, heeft het terugveren 

Conclusie: Het terugveren van de buffer heeft nauwelijks invloed op de responsie. Enkel in 
het gebied rond de grens geedwel schokversterking treedt een hogere versnelling 
van m, op. 

2.4.3 Produktcategorie C 

Responsie tweevoudig massa-veersysteem voor een buffer met terugvering 

In figuur 2.15 wordt de maximale responsie voor produktcategorie C geplot voor een buffer 
zonder (doorgetrokken lijnen) en een buffer met terugvering (markers). 
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fig. 2.15 Maximale responsie buffer met terugvering: ml=0.5 kg, m2=20 kg, Indrukking buffer 0.05 m. 

Responsie voor buffer met terugvering: + = at,max [m/s*]  
0 = %,ma, i d s 2 ]  
* = S2,max10 [ m l  

In het gebied (k,>3.105) waar schokversterking optreedt heeft het terugveren van de buffer 
nauwelijks invloed op de responsie van het massa-veersysteem. In het gebied (kv<3.105) waar 
geen schokversterking optreedt zijn wel verschillen te zien. Vooral bij de veerbuffer ontstaat 
een grotere Dit heeft een grotere s , , ~ ~  tot gevolg. 

Bufferkeuze 

@ Als een lage maximale versnelling van m, belangrijk is, geeft het terugveren van de buffer 
vooral bij de veerbuffer in het gebied waar geen schokversterking optreedt een hogere 
a1,Illax. 

0 A l s  een lage maximale versnelling van m, belangrijk is, ontstaat vooral bij de veerbuffer 
in het gebied waar geen schokversterking optreedt een grotere 

@ Als een kleine maximale verplaatsing van m, t.o.v. m, belangrijk is, ontstaat vooral bij de 
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veerbuffer in het gebied waar geen schokversterking optreedt, een aanzienlijk verschil in 
SZ,m,. 

Conclusie: Als er geen schokversterking optreedt geeft het terugveren van de buffer een 
grotere versnelling en verplaatsing van m,. Vooral bij de veerbuffer ontstaat een 
groot verschil in verplaatsing. Het terugveren van de buffer moet dan ook 
vermeden worden. 
In het gebied waarin wel schokversterking optreedt is er nauwelijks verschil in 
de rcsponsie. Ket wel- of niet terugveren van de buffer is niet van belang. 

2.5 Optimaliseren valproefbestendigheid 

In de voorafgaande paragrafen wordt voor de drie produktcategorieën in combinatie met de 
koker- en veerbuffer de responsie van het produkt berekend. Het inzicht verkregen uit de 
simulaties geeft handvatten om de valproefbestendigheid te verbeteren. 

25.1 Buffer 

Uit de simulaties is gebleken dat de bufferkarakteristiek invloed heeft op de responsie van het 
produktmodel. Echter de invloed van de bufferkarakteristiek is klein. In praktijk zal slechts 
bij een bepaalde produkthuffer combinatie een merkbaar verschil optreden. 
In de tabel 2.1 wordt een overzicht gegeven van de mogelijke produkthuffer combinaties. 

tab. 2.1 Produktresponsie op verschillende produkübuffer combinaties. 

Responsie a1,IIlax a,,,, S2,max 

Buffer koker veer koker veer koker veer 

ïerugvering geen wel geen wel geen wel geen wel geen wel geen wel 

+ +  + + +  + - -  - - -  - -  - - -  geen 

wel + + +  
A + +  + 
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Door middel van + en - wordt de invloed van de buffer op de responsie weergegeven: 

+ = kleine maximale verplaatsing of versnelling 
- = groter maximale verplaatsing of versnelling 

Horizontaal worden de responsies uitgezet, onderverdeeld in de buffertypen: koker- en 
veerbuffer. Deze zijn weer onderverdeeld in een terugverende en niet terugverende buffer. 
Verticaal zijn de produktcategoakën uitgezet, onderverdeeld in de gebieden: geen en wel 
schokversterking. De verschillende produktcategorieën worden beschouwd: 

- Produktcategorie A: afgezien van een lagere al,max bij de kokerbuffer is geen voorkeur voor 
een bepaald buffertype. Wel heeft het terugveren van de buffer, als er geen schokversterking 
optreedt, een aanzienlijk grotere s ~ , ~ ~ ~  tot gevolg. Het terugveren van de buffer moet in deze 
situatie worden vermeden. 

- Produktcategorie B: de veerbuffer verdient in dit geval sterk de voorkeur. Als de 
kokerbuffer wordt toegepast ontstaat een grote al,max. Het wel of niet terugveren van de 
buffer heeft weinig effect op de responsie. 

- Produktcategorie C :  de responsies bij koker- en veerbuffer zijn nagenoeg gelijk. Als er 
geen schokversterking optreedt heeft het terugveren van de buffer een geringe verhoging van 
de responsie tot gevolg. 

Conclusie: Als aangenomen wordt dat het falen van een produkt vooral ontstaat door: 
- het overbelasten van de verbinding tussen m, en m, edof 
- een te grote maximale verplaatsing van m2 t.o.v. m, 
dan kan de maximale versnelling van m, buiten beschouwing wordt gelaten en 
is er geen voorkeur voor een bepaald buffertype. Terugvering van de buffer 
daarentegen heeft bij produktcategorie A een duidelijk grotere responsie tot 
gevolg. Indien mogelijk moet dan de terugvering van de buffer worden vermeden. 

In eerste instantie is gekeken naar het effect van de bufferkarakteristiek op de produkt- 
responsie. Gebleken is dat hierin weinig mogelijkheden liggen om de produktresponsie te 
verkleinen. Wel treden verschillen op tussen de verschillende produktcategorieën. Bij 
produktcategorie B treedt een aanzienlijk grotere kracht op in de verbinding tussen m, en m, 
dan bij produktcategorie A. Door de buffering op het zwaarste onderdeel van het produkt te 
laten aangrijpen wordt de kracht tussen de twee onderdelen aanzienlijk kleiner. 
Dit inzicht leidt tot de volgende aanbevelingen. 

Aanbevelingen: 1) Zorg voor direct contact tussen buffer en zwaarste onderdeel van het 
produkt. E.v.t. extra tijdelijke verbindingstukken in het produkt kunnen 
worden toegepast. 

2) In het geval van produktcategorie By kunnen schokgevoelige onderdelen 
(grintplaat TV) aan de zware massa m2 worden bevestigd. De belasting 
van deze onderdelen wordt dan aanzienlijk kleiner. 
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3. Modeluitbreiding produk-tcategorie A 
In consumenten elektronica, komen vaak relatief grote printplaten voor. Als op deze printplaten 
zware componenten voorkomen ontstaan tijdens de valproef hoge buigspanningen en 
verplaatsingen. Hierdoor zijn dit vaak de kritische elementen van de constructie. Om meer 
inzicht in de dynamica van dit specifieke geval te krijgen wordt een modeluitbreiding van het 
produktmodel voorgesteld. In eerste instantie wordt gekeken naar een relatief zwaar produkt 
waaraan de pintplaat is bevestigdh dat geval is er sprake van een prodrnkt uit de 
categorie A. 

Twee faalmechanismen worden beschouwd: 

- Buigspanning in printplaat overschrijdt de toelaatbare buigspanning 
- Verplaatsing printplaat t.p.v. de zware component overschrijdt de toelaatbare verplaatsing, 

waarbij botsing in het produkt optreedt. 

Om de buigspanning en verplaatsing van de printplaat ter plaatse van een component te 
verkleinen, kunnen de volgende maatregelen genomen worden: 

- Bufferhoogte verpakking vergroten 
- Positie component(en) op printplaat veranderen 
- Afmetingen printplaat veranderen 

Het effect van deze maatregelen hangt sterk af van de eigenfrequentie van de printplaat met 
component(en). Door middel van simulaties worden de verschillende maatregelen toegelicht. 
Produktcategorie A is opgebouwd uit twee subsystemen: 

- subsysteem 1 bestaande uit m, en de niet terugverende buffer 
- subsysteem 2 bestaande uit m, en k, 

Om meer inzicht in de te nemen maatregelen te krijgen worden drie modeluitbreidingen 
voorgesteld waarin subsysteem 2 wordt vervangen door: 

- printplaat met één massa, 

- printplaat met één massa met massatraagheidsmoment, 

- printplaat met twee massa’s, 

bufferhoogte, positie van massa en printplaatafmetingen worden gevarieerd. 

massatraagheid, positie van massa en printplaatafmetingen worden gevarieerd. 

bufferhoogte, positie van massa’s en massaverhouding massa’s worden gevarieerd. 

-21- 



3. Modeluitbreiding produktcategorie A 
~ 

3.1 Printplaat met Component 

Subsysteem 2 van produktcategorie 
A wordt nu vervangen door een 
printplaat met één massa. 
De printplaat is nu het verende 
element, waarvan de stijfheid kan 
woïden gevarieerd O Q G ~  de lmgte 
van de printplaat of de positie van 
de component te veranderen. De 
printplaat wordt massaloos 
verondersteld en de massa bezit 
geen traagheidsmoment. In figuur 
3.1 wordt de modeluitbreiding voor 
produktcategorie A getoond. 

:1 

1 

fig. 3.1 printplaat met een zware component 

3.1.1 Variëren bufferhoogte 

Om de spanning in de printplaat te begrenzen kan voor een grotere bufferhoogte (met lagere 
bufferkracht) worden gekozen. Het effect hiervan hangt af van de verhouding tussen de pulstijd 
veroorzaakt door subsysteem 1 en de trillingstijd van de printplaat met de component. Om dit 
effect duidelijk te maken wordt de bufferhoogte gevarieerd. 

In fig. 3.2 wordt een simulatie voor de volgende configuratie uitgevoerd: 

massa printplaatframe (m,) : 20 kg 
massa transformator (m,) : 0.5 kg 
lengte printplaat (1) : 250 mm 
dikte printplaat (d) : 1.6 mm 
breedte printplaat (b) : 400 mm 
positie transformator (a) : 62.5 mm 
elasticiteit printplaat (E) : 6.9. lo9 N/mm* 

De parameters komen overeen met een vereenvoudigde voorstelling van een bestaande 
printplaat uit een TV. 

In de figuur zijn de volgende grootheden uitgezet: 

Am = Schokversterking, versnelling m, gedeeld door versnelling m, 
omax = Maximale spanning in printplaat t.p.v. m, 
s , , ~ ~  = Maximale verplaatsing van m, t.o.v. m, 
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2 -  

Am 1-1 

Op de x-as is de bufferindrukking (h) uitgezet. Zoals in paragraaf 2.3.1 zijn er voor de koker- 
en veerbuffer weer twee gebieden aan te wijzen: 

Kokerbuffer: Veerbuffer: 

geen schokversterking : PJï,,<%; geen schokversterking : PJT,,<% 
wel schokversterking : PJTm2>%; wel schokversterking : P,E,,>M 

In figuur 3.2 bevind zich deze grens voor beide buffers op h = 0.08 [m]. De bijbehorende 
pulsduur volgt uit formule 2.3, de trillingstijd (Tm2) volgt uit: 

3EIl 
I ,a ,-21a 3+a 

met kp= 3.1 

De variabelen in formule 3.1 zijn: 

4 = veerstijfheid van printplaat t.p.v. de zware component 
E = elasticiteitsmodulus van printplaatmateriaal 
I = oppervlaktetraagheidsmoment van de printplaat 
a = afstand van zware component tot bevestiging printplaat 
1 = lengte printplaat 

In dit geval: T,, = 0.06 sec. 

In figuur 3.2 is te zien dat als men de bufferhoogte (dus de pulsduur) veranderd, s ~ , ~ ~ ~  en o,, 
voor de twee gebieden karakteristieke curven geven: 

geen schokversterking : bufferhoogte vergroten-men schuift naar rechts op de x-as-+ 

wel schokversterking : bufferhoogte vergroten-+men schuift naar rechts op de x-as+ 
s ~ , ~ ~ ~  en omax blijven nagenoeg constant. 

s ~ , ~ ~ ~  en o,, nemen af. 

Voor de precieze formulering zie bijlage C.  1.1 
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Conclusie: Wil men door middel van een grotere bufferhoogte de maximale spanning en 
verplaatsing van de printplaat verlagen, heeft dit enkel nut als de pulsduur van 
subsysteem 1, groter is of wordt dan een halve trillingstijd van subsysteem 2. 

3.1.2 Variëren positie zware component 

Ais het produkt nog in de ontwikkelfase ziî, kan de positie van de zwaïe component op de 
grintplaat worden veranderd om zo een lagere spanning en verplaatsing vafi de printplaat te 
verkrijgen. De eigenfrequentie van de printplaat met component is van grote invloed op het 
succes van deze aanpassing. Het gedrag van de printplaat wordt opgesplitst in twee gebieden: 

- geen schokversterking : P,,/T,<% 
- wel schokvers terking : Pk,,/Tm2>% 

In figuur 3.3 wordt een simulatie getoond, waarin de maximale spanning en verticale 
Verplaatsing van de printplaat t.p.v. m, worden uitgezet tegen de positie van m, (a). 

responsie kokerbuff er responsie veerbuffer 

1.5 

0.5 P T 1  * 10 [m] 

n 
" 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 

a [ml a [ml 
fig. 3.3 Maximale responsie m, op printplaat met variabele positie rn,, m,=20 kg, m,=Q.§ kg, h=0.05 m. 

Hierin kan de grens tussen geedwel schokversterking worden bepaald met de vergelijking 
Pk,v/Tm2=%. Hieruit volgt de grens voor de koker- en veerbuffer: 1 = 0.04 m. Rechts van deze 
grens treedt geen schokversterking op. Links van deze grens treedt wel schokversterking op. 

Geen schokversterking 

Een faalcriterium is de maximaal toelaatbare verplaatsing van de printplaat t.p.v. m2. 
Als we naar s ~ , ~ ~ ~  kijken kunnen we zien dat als m, meer naar de bevestiging van de printplaat 
wordt verplaatst (a wordt kleiner) de verplaatsing aanzienlijk kleiner wordt. In bijlage C.1 
wordt s ~ , ~ ~ ~  geformuleerd (verg. C.2). De maximale kracht op m, (verg. 2.4) geeft een 
buigmoment in de printplaat. Hieruit kan de maximale buigspanning worden bepaald. 
Algemeen geldt: 
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In bijlage C.1 is vergelijking 3.2 uitgewerkt (verg. C.3). Opvallend is dat de afstand a niet in 
vergelijking C.3 terugkomt. Blijkbaar heeft de positie van m, geen invloed op de maximale 
buigspanning. De volgende beredenering kan worden gemaakt: 

Als a wordt verkleind, stijgt de stijfheid van de printplaat. Hierdoor wordt de maximale kracht 
tijdens een val op m, groter. De arm (a) waarop deze kracht aangrijpt wordt kleiner zodat de 
maximale buigspanning t.p.v. m2 onafhankelijk is van a. In figuur 3.3 valt de curve af als a 
erg klein word: T, stijgt zover dat er schokversterking optreedt. 

Wel schokversterking 

In figuur 3.3 is de bufferhoogte constant. Dit heeft een constante maximale versnelling van 
m, tot gevolg. In het geval van de veerbuffer is deze tweemaal zo groot als bij de kokerbuffer. 
In het gebied met schokversterking wordt de schokversterking voor beide buffertypen constant 
verondersteld. Kokerbuffer Am=2 en voor de veerbuffer Am= 1. Dus de maximale versnelling 
op m, is voor koker- en veerbuffer constant en hetzelfde. 
Als de maximale versnelling op m2 constant is, is de maximale kracht op m, ook constant. 
Vergelijkingen 2.5 en 2.6 geeft de maximale verplaatsing t.p.v. m,. In bijlage C.1 wordt dit 
voor de effectieve veerstijfheid verder uitgewerkt (verg. C.4). Geconcludeerd kan worden dat 
als de afstand a kleiner wordt, de veerstijfheid 4 groter wordt. S2,max wordt dan evenredig 
kleiner. 

De constante maximale kracht op m2 (verg. 2.5 en 2.6) geeft een buigmoment in de printplaat. 
Met behulp van vergelijking 3.2 kan de maximale spanning worden berekend (verg. C.5). 
Met het verkleinen van a neemt de spanning kwadratisch af. In dit gebied is het verkleinen 
van a dus zeer effectief. 

Conclusie: Wil men de verplaatsing van de printplaat verkleinen, dan is het verkleinen van 
de afstand tussen m, en de bevestiging van de printplaat een effectieve maatregel. 
Wil men de spanning verkleinen door de afstand tussen m, en de bevestiging van 
de printplaat te verkleinen, dan heeft dit enkel nut als er schokversterking optreedt. 

.3 Variëren a ~ ~ e ~ ~ n ~ ~ n  

Het veranderen van de afmetingen van de printplaat heeft invloed op de maximale spanning 
en maximale verplaatsing t.p.v. m, van de printplaat. Gekeken wordt naar een printplaat waar 
enkel de lengte van wordt gevarieerd. De positie van m, wordt in verhouding met de lengte 
van de printplaat aangepast. 
Een simulatie wordt uitgevoerd waar de lengte van de printplaat (1) van 0.05 m tot 0.25 m 
wordt gevarieerd. De positie van m2 wordt op een %1 gesteld. In fig 3.4 zijn de responsies van 
m, uitgezet tegen 1. Wederom kunnen twee gebieden worden aangewezen: 

- geen schokversterking : P,,/T,,<% 
- wel schokversterking : P,,/T,,>% 

De grens kan berekend worden met de vergelijking P,,,/Tm,=%. Hieruit volgt: grens voor 
koker- en veerbuffer 1 = 0.12 m. 
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In fig 3.4 wordt s ~ , ~ ~  uitgezet tegen 1. Met het verkleinen van 1 daalt tevens s ~ , ~ ~ .  Geen of wel 
schokversterking laat geen opzienbarend verschil in het patroon van de curve zien. 
Voor de maximale buigspanning is wel een duidelijk verschil tussen de twee gebieden waar 
te nemen: 

- Geen schokvers erking, verkleinen lengte printplaat heeft een geringe spanningsverhoging 

- Wel schokversterking, spanning neemt sterk af bij het verkleinen 1 
evenredig met J 1 tot gevolg. 

responsie kokerbuffer 
2 

1.5 

1 

0.5 

responsie veerbuff e r  

2 

O 
0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 

I [ml I tml 
fig. 3.4 Maximale responsie m2 versus 1, m1=20 kg, m,=0.5 kg, a=lhl, h=0.025 m 

Conclusie: Wil men de verplaatsing van de printplaat verkleinen dan is het verkleinen van 
de lengte van de printplaat een effectieve maatregel. Wil men de spanning 
verkleinen heeft dit enkel nut als er schokversterking optreedt. In het gebied 
zonder schokversterking heeft het verkleinen van de lengte zelfs een geringe 
spanningsverhoging tot gevolg. 

SS 

Tijdens het inveren van de printplaat draait de component t.o.v. de vaste wereld, als deze niet 
in het midden van de printplaat is geplaatst. Als de component op een printplaat een zeer grote 
massatraagheidsmoment bezit draait de component niet met de printplaat mee maar voert 
nagenoeg een rechtlijnige beweging uit. Dit geeft een extra buigmoment in de printplaat. 
In paragraaf 3.1 is in het systeem de component op de printplaat gemodelleerd als een 
puntmassa, Het model wordt uitgebreid door ook het massatraagheidsmoment van de 
component op de printplaat mee te nemen in de volgende beschouwing. 

De component m, heeft nu twee graden van vrijheid: 

- verticale verplaatsing s29 

- hoekverdraaiing a, (hoekverdraaiing t.o.v. de vaste wereld) 
(verplaatsing m, t.o.v. m,) 
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Di I a 

fig. 3.5 Printplaat met component met massatraagheidsmoment 

De massa- en stijfheidsmatrix van de printplaat zien er als volgt uit: 

3.3 

Het model is verder uitgewerkt in bijlage C.2. 
De responsie van het systeem kan nu worden gesimuleerd. 

32.1 Variëren assatraaghei ent van de corn 

Tijdens het doorrekenen van een printplaat uit een TV op valproefbestendigheid, rees de vraag 
of het massatraagheidsmoment van een zware component moet worden meegenomen. 
Voor een vereenvoudigde voorstelling van een bestaande printplaat wordt een simulatie 
uitgevoerd. Enkel het massatraagheidsrnoment J, wordt gevarieerd. De andere parameters zijn 
in paragraaf 3.1.1 beschreven. In figuur 3.6 zijn de relevante grootheden geplot: 

responsie kokerbuffer responsie veerbuffer 

io-* 
J, [kg m 1 J, [kg m 1 

fig. 3.6 Maximale responsie m, op printplaat met variabel massatraagheidsmoment, 
mp20 kg ,m2=0.5 kg, h=0.01 m. 

-27- 



3. Modeluitbreiding produktcategorie A 
~ 

In figuur 3.6 zijn de volgende grootheden uitgezet tegen het massatraagheidsmoment J, . 

a m a x  

o m a x  

s , , ~ ~  

= maximale hoekverdraaiing van m, t.o.v. de vaste wereld 
= maximale buigspanning in printplaat ter plaatse van m, 
= maximale verplaatsing van m2 t.o.v. m, 

Te zien is dat als J, erg groot wordt, de buigspanning in de printplaat stijgt, voor beide 
buffertypen van 70 naar 148 N / m * .  De grens waaronder de component de printplaat zonder 
ineer volgt ligt in het voorbeeld bij J a 4 0 - 4 .  Om te bekijken wat dit in praktijk betekend, 
worden enkele fictieve maten voor de component op de printplaat bekeken. De voigende 
aannames worden gemaakt. De component is: 

- rechthoekig en staat boven op de printplaat 
- heeft een massa m2 = 0.5 kg 
- soortelijke massa pc = 8000 kg/m3 

Het massatraagheidsmoment van de component kan mei vergelijking 3.4 worden bepaald: 

1 2 2  Ja=-m2(Zc +4h, ) 
12 

3.4 

1, = lengte component in lengte richting van de printplaat 
h, = hoogte van component 

Voor twee verschillende afmetingen van de component is J, berekend: 

tab. 3.1 Massatraagheidsmoment voor componentafmetingen. 

In tabel 3.1 is te zien dat voor het rekenvoorbeeld het massatraagheidsmoment voor grotere 
componenten effect heeft op de optredende buigspanning. Hierbij moet worden opgemerkt dat 
in het voorbeeld een korte pulstijd (Pk=0.004 sec.) wordt toegepast. De pulstijd blijkt een 
belangrijke grootheid te zijn: Het blijkt dat de pulstijd zolang moet zijn dat de component de 
draaiing van de printplaat kan volgen. We kunnen de beweging van de component opsplitsen 
in twee bewegingen: 

- verticale beweging 
- rotatie om bevestigingspunt m, op printplaat 
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Voor de rotatie kan een eigentrillingstijd worden bepaald. De trillingstijd volgt uit de 
stijfheidsmatrix en het massatraagheidsmoment (zie bijlage C.2): 

1 1  
a 1-a 

met ka=3EZ(- +-) 3.5 

In analogie met weUgeen schokversterking (par. 3. i. I)  kan worden gesteld: 

geen effectief massatraagheidsmoment : Pk,v/TJ2>% 
wel effectief massatraagheidsmoment : pk,"/TJz<% 

Voor het behandelde voorbeeld volgt uit PJïJ2=%; J,=10-4 kg m2. 
De aanpak voor deze twee gebieden wordt afzonderlijk behandeld. 

Geen effectief massatraagheidsmoment 

Als er geen sprake is van een effectief massatraagheidsmoment hoeft de massatraagheid van 
de component niet in de berekening worden meegenomen. De gevolgde berekeningswijze uit 
paragraaf 3.1 kan worden toegepast. Bij wijzigingen moet telkens opnieuw worden 
gecontroleerd of nog steeds aan de eis wordt voldaan. Wijzigingen waardoor mogelijk het 
massatraagheidsmoment wel moet worden meegenomen zijn: 

- verkleinen bufferhoogte, pulsduur wordt korter 
- vergroten afstand a, rotatiestijfheid wordt kleiner, Tj, wordt groter 
- verkleinen oppervlakte traagheidsmoment I, Tj, wordt groter 

Wel effectief ~ ~ s a t ~ a a ~ h e ~ ~ s m o m e ~ ~  

Als Pk,v/TJz<% wordt overschreden 
kan een worst-case aanpak worden 
toegepast. Er wordt aangenomen 
dat het massa- traagheidsmoment 
zo groot is dat er geen rotatie van 
de component plaats vindt. Het 
model uit fig. 3.5 wordt aangepast. 
De massa kan enkel in de verticale 
richting bewegen. De rotatie wordt 
verhinderd door het grote 
massatraagheidsmoment: In de 
figuur gesymboliseerd door de 
extra verbindingsas tussen m, en 
m1- 

I 

fig. 3.7 Printplaat met component met 
oneindig groot massatraagheidsmoment 
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-log(J2[kgmZ] e - - _- - - - -.  - 
/ , 

/ 

~~ 

Door dat er geen draaiing van de component kan optreden, ontstaat er een moment t.p.v. de 
component. Dit heeft een hogere buigspanning tot gevolg. Tevens wordt de maximale 
verplaatsing van m, kleiner t.g.v. de hogere veerstijfheid. De trillingstijd van dit systeem volgt 
uit de vergelijking 3.6: 

-log(J$ [Q mZ] - - . 

1 1  
a 3  b 3  

met ka,=3EI(- +-) 3.6 

Voor dit systeem kunnen de maximale verplaatsing en spanning worden berekend. Ook bij dit 
systeem kan de responsie worden opgedeeld in twee gebieden: 

- geen schokversterking: P,fl&-<'/z 
- wel schokversterking: Pk,,/T,$'/z 

In bijlage C.2.1 worden de vergelijkingen voor de maximale verplaatsing en spanning gegeven. 

3.2.2 Varieren positie zware component 

Wel effectief massatraagheidsmoment 

Uitgaande van het systeem uit fig. 3.7 kan een zelfde beschouwing worden gemaakt als in 
paragraaf 3.1.2. De veerstijfheid is nu gelijk aan k, en is onder andere afhankelijk van de 
positie van de component (a). Om de responsie van dit systeem te bepalen wordt er een 
simulatie uitgevoerd met variabele a. 

responsie kokerbuffer responsie veerbuffer 

Er zijn weer twee gebieden te onderscheiden, te herkennen aan de schokversterkingscure Am. 
De grens van deze gebieden: az0.06 rn. 
De responsies gelden voor een component met oneindig groot massatraagheidsmoment. 
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In werkelijkheid zal de responsie kleiner zijn en bij- zeer klein massatraagheidsmoment is de 
responsie gelijk aan de curve in fig. 3.3. De ondergrens voor het massatraagheidsmoment is 
uitgezet in fig. 3.7 (- - lijn). Bij een kleiner massatraagheidsmoment geldt fig. 3.3. 

Aan de hand van figuur 3.7 zal voor de gebieden geedwel schokversterking de responsie 
worden besproken. In bijlage C.2. i worden de bijbehorende vergelijkingen en plots voor de 
afzonderlijke gebieden gegeven. 

Geen schokversterking 

Verplaatsing: als men de maximale verplaatsing van de component wil verkleinen is het 
verkleinen van de afstand a een effectief middel. De verplaatsing is maximaal als a=%1. De 
hoekverdraaiing is op deze positie nul en onafhankelijk van het massatraagheidsmoment. 
In paragraaf 3. i .2 wordt gesproken over maximale verplaatsing ter plaatse van de component 
en maximale verplaatsing van de printplaat. Als in het systeem uit fig. 3.5 de 
hoekverdraaiing van de component nul wordt verondersteld, geldt algemeen dat de maximale 
verplaatsing van de component gelijk is aan de maximale verplaatsing van de printplaat. 

Spanning: de buigspanning in de printplaat is erg afhankelijk van de positie van de component. 
Als er geen schokversterking optreedt, stijgt de spanning bij het verkleinen van a. Deze wordt 
zelfs erg groot als de afstand a erg Hein wordt (zie fig C.4). Gelukkig komt dit in praktijk niet 
voor. Door het verkleinen van a wordt de veerstijfheid zover verhoogd dat schokversterking 
gaat op treden. 

Wel schokversterking 

Verplaatsing: eveneens in dit gebied daalt de verplaatsing van de component als de positie van 
de component a kleiner wordt. 

Spanning: de buigspanning hangt sterk af van de positie van de component. Als de component 
van het midden van de printplaat naar de bevestiging wordt verplaatst, zijn er twee reactie 
mogelijk: 

- 0.41<a<Y”11, 
- O<a<O.41, 

de spanning stijgt als a wordt verkleind. 
de spanning daalt als a wordt verkleind. 

De grens van a is bepaald door voor vergelijking C.16 het maximum te bepalen: 

d cm,(a> = o  geeft a =  0.38841 
d a  3.7 

Conclusie: Bij verkleinen van de afstand a: 

- de maximale verplaatsing wordt in het algemeen kleiner 
- de maximale buigspanning daalt als er schokversterking optreedt em OcacQ.41 
- de maximale buigspanning stijgt: - als er geen schokversterking optreedt 

- als er schokversterking optreedt en 0.41<ac%l 
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-1oggy: [kg - -  _-  

Notabene; door het verkleinen van a wordt het minimale massatraagheidsmoment waarvoor 
deze beschouwing geldt exponentieel groter. Wordt deze grens overschreden, dan kan de 
maximale buigspanning aanzienlijk dalen. Ook als men zich in het gebied bevindt waar 
schokversterking optreedt. 

nI21 

3.2.3 Variëren afmetingen printplaat 

7 

Ook voor het systeem mei oneindig groot rna99atrazgheidsmoment wordt de lengte van de 
printplaat gevarieerd. De overige afmetingen worden constant gehouden. De positie van de 
component wordt gesteld op a=M. Een simulatie wordt uitgevoerd waar de lengte van de 
printplaat (1) wordt gevarieerd van 0.05 m tot 0.25 m. In fig. 3.8 zijn de responsie voor m, 
uitgezet tegen 1 

De grens geedwel schokversterking is voor koker -en veerbuffer 1~0.16 m. 
Rechts van de grens treedt geen schokversterkhg en links treedt wel schokversterking op. 
Voor de beide gebieden wordt de responsie besproken. 

Geen schokverster 

In bijlage C.2.3 worden de benaderingsvergelijkngen C. 12 en C .  14 uitgezet tegen l. 
Duidelijk is te zien dat bij het inkorten van de printplaat de verplaatsing daalt en de spanning 
stijgt. Als 1 de grenswaarde (kokerbuffer, 1=0.16 m.) overschrijdt, vind schokversterking plaats. 

Wel schokversterking 

Ook worden de benaderingsvergelijkingen voor het gebied met schokversterking uitgezet tegen 
1. In fig. C.4 uit bijlage C.2.3 zijn de responsies te zien. Het inkorten van de printplaat heeft 
nu op beide grootheden een gunstig effect. 

Algemeen geldt dat door het inkorten van de printplaat het massatraagheidsmoment groter mag 
zijn, zonder dat dit van invloed is op de responsie. Hierdoor is het mogelijk dat door het 
verkorten van de printglaat het massatraagheidsmoment van de component beneden de 
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grenswaarde (- 
aanzienlijk (in dit voorbeeld factor 2), de verplaatsing daarentegen wordt groter. 

- lijn) komt te liggen. Hierdoor daalt de maximale buigspanning 

Conclusie: Bij het verkorte van de printplaatlengte 1: 

- de maximale verplaatsing daalt 
- de maximale buigspanning stijgt als er geen sprake is van schokversterking 
- de maximale buigspanning daalt als er schokversterking is 

3.3 Printplaat met twee componenten 

In praktijk is op een printplaat zelden slechts één zware component geplaatst. Een 
modeluitbreiding wordt voorgesteld. Een systeem met twee relatief zware componenten wordt 
beschouwd. In dit geval zullen de componenten elkaars dynamische gedrag beïnvloeden. Om 
meer inzicht in dit fenomeen te krijgen worden meerdere simulaties uitgevoerd om een 
kwaJitatief beeld te vormen. 
Variabele in dit model zijn: 

1 

- positie componenten (a & b) 
- massa componenten (m2 & m3) 
- bufferhoogte (h) 

fig. 3.9 Printplaat met twee componenten 

Het stelsel differentiaalvergelijkingen voor het systeem uit fig. 3.9 ziet er als volgt uit: 

r i  

3.8 

In bijlage C.3 worden de uitdrukking voor de vergelijking verder uitgewerkt. 

De responsie van het systeem kan nu worden gesimuleerd. 

-33- 



3. Modeluitbreiding produktcatenorie A 

3.3.1 Variëren bufferhoogte 

In paragraaf 3.1.1 werd voor een printplaat met één component een simulatie uitgevoerd met 
waarin de bufferhoogte werd gevarieerd. Hieruit bleek dat de trillingstijd van de component 
een belangrijke grootheid is voor het valproefgedrag van de component. In het geval van 
meerdere componenten is er sprake van evenzovele trillingstijden behorende bij verschillende 
eigentrillingsvormen van de printplaat. In dit geval is er sprake van twee trillingsvormen: 

- beide massa’s bewegen in dezelfde richting 
- de massa’s bewegen in tegengestelde richting 

In fig. 3.10 wordt een simulatie voor de volgende configuratie getoond: 

massa printplaatframe (ml) 
massa eerste component (m,) 
massa tweede component (m,) 
positie eerste component (a) 
positie tweede component (b) 
lengte printplaat (1) 
breedte printplaat 
dikte printplaat 
elasticiteitsmodulus printplaat 

O 
1 O-* 1 o-l 

h [ml 

: 20 kg 
: 0.5 kg 
: 0.5 kg 
: 50 mm 
: 125 mm 
: 250 mm 
: 400 m 
: 1.6 mm 
: 6.9-10’ N/EEII’ 

- 
Y I 

E 
4 

fig. 3.10 Maximale responsie m, (- -1, m, (- ), met vanabele bufferhoogte, m,=20 kg, m2=0.5 kg, m3=0.5 kg, 
a=50 mm, b=125 mm 

In bijlage (2.3.1 is in fig. C.5 voor dezelfde situatie de maximale responsie uitgezet tegen de 
ingaande pulsduur Pk,”, gedeeld door de grootste eigentrillingstijd (Tmm). Hieruit blijkt dat voor 
een systeem met twee massa’s op een printplaat, de responsie is op te delen in twee gebieden. 
Dit is vooral zichtbaar aan de schokversterkingscurve Am. Voor de twee gebieden geldt: 

- geen schokversterking : Pk,/Tmm<Y2 3 h<0.1 m. 
- wel schokversterking : Pk,v/Tmm>Y2 * h>0.1 m. 

Hierin is T,,, de grootse eigentrillingstijd van het subsysteem; printplaat met m, en m,. 
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/ \ 

Door de eigenwaarden van het systeem te bepalen kunnen de trillingstijden- worden bepaald: 

2n: T =  - 
3.9 

Voor verschillende andere configuratie zijn ook simulaties uitgevoerd. Hierin worden de 
posities en de componentmassa’s gevarieerd. Plots van de simulaties zijn te zien in bijlage 
C.3.1. Uit deze simulaties kan worden geconcludeerd dat de grens tussen wevgeen 
schokversterking in het algemeen op een Pk.,fl,,,=% is te stellen. 

Conclusie: Uit simulaties is gebleken dat de twee gebieden geedwel schokversterking redelijk 
goed zijn te onderscheiden, en dat de grens duidelijk afhangt van de grootste 
eigentrillingstijd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het vergroten van de 
bufferhoogte enkel nut heeft als door het vergroten van de bufferhoogte het 
coëfficiënt Pk,,îïmax groter wordt dan %. 

3.3.2 Variëren posities componenten 

Bij het bepalen van de posities van de componenten wordt meestal geen rekening gehouden 
met valproefbestendigheid. De positie wordt vooral bepaald door de complexiteit van de 
verbindingen tussen de verschillende componenten te minimaliseren. Ook de beschikbare 
ruimte in een produkt speelt een rol in de positiekeuze. Als laatste eis wordt de fragiliteit 
genomen. Bij bepaalde produkten leidt deze werkwijze tot een niet valproefbestendig produkt. 
In de voorgaande paragrafen is een printplaat met een component beschouwd. In het geval van 
twee componenten is de responsie al vrij complex. In fig. 3.11 en fig. 3.12 worden bij een 
vaste positie van de tweede component de positie van de eerste component gevarieerd. De 
responsies voor m, en m3 worden uitgezet tegen de positie van m,. 

In fig. 3.11 is de responsie voor de kokerbuffer met een relatieve lange puls geplot. De 
responsie voor de veerbuffer geeft een zelfde beeld maar wordt niet getoond. 

1 O0 

80 
80 

E 
E 

E 
v) 

I 

\ / 
/ \ 

0.050.1 0.150.2 
a [ml 

2 

n 

u I 

$ 1  

O 
0.050.1 0.150.2 

a [ml 
fig. 3.11 Maximale responsie kokerbuffer, m, (---), m, (-) versus positie m2, 
m,=20kg, m,=OJkg, m,=OJkg, b=0.15m, h=0.12m. 
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Ook wordt een simulatie uitgevoerd met een relatieve korte pulsduur. In fig 3.12 zijn de 
responsie geplot. 

geen schokversterking 
1 O0 [- 

* O L  O 
0.05 O. 1 O. 15 0.2 

a [ml 

1 O0 

80 - 2 60 . 
40 

20 

O 

E 
b 

0.050.1 0.150.2 
a [ml 

3 

2 

- 
u I 

E < 1  

O 

I 
I 

0.050.1 0.150.2 
a [ml 

fig. 3.12 Maximale responsie kokerbuffer m2(-.-), m,(-) versus positie m,, 
m,=20kg, m2=0.5kg, m,=OJkg, b=0.15m, h=0.012m. 

In figuur 3.11 en 3.12 kunnen enkele bijzondere punten worden opgemerkt: 

- a = 0.10 m: de afstand van m, tot het midden is dan gelijk aan de afstand van m, tot het 
midden. Door deze symmetrie zijn de verplaatsing en spanning eveneens gelijk op dit 
punt. De spanning- en verplaatsingscurven van beide massa’s snijden elkaar. 

- a = 0.15 m: de beide massa’s bevinden zich dan op de zelfde positie. De spanning- en 
verplaatsingscurven snijden elkaar. 

Geedwel schokversterking 

In fig. 3.11 en 3.12 zijn in de rechter figuur de schokversterkingscuren weergegeven. In fig. 
3.11 is de puls zolang dat de massa’s m2 en m, zich voor alle posities van m, in het gebied 
bevinden waar schokversterking optreedt. In fig. 3.12 bevinden zich de massa’s voornamelijk 
in het geen schokversterkingsgebied. Enkel als a nul of 1 nadert treed op m, schokversterking 
OP. 
In het algemeen kan gezegd worden dat als de afstand tussen een massa en het 
bevestigingspunt van de printplaat nul nadert de stijfheid zo groot wordt dat er altijd 
schokversterking optreedt. Voor beide gebieden worden in bijlage C.3.2 de vergelijkingen voor 
verplaatsing en spanning uitgezet tegen de positie van m, en m3. 

Spanning:Uit figuur C .  13 voor geen schokversterking kan voor een systeem met gelijke 
massa’s, de ideale positie worden afgelezen. De laagste spanning doet zich voor bij az0.761 
en bz0.241. Echter als a nul of 1 nadert zal altijd schokversterking optreden. De ideale posities 
zijn dan: a+-O en b+l. De spanning zal naar nul gaan als de massa’s zich op het 
bevestigingspunt van de printplaat bevinden. 

Verplaatsing: Voor het minimaliseren van de verplaatsing moeten de massa’s dicht bij de 
bevestiging van de printplaat worden geplaatst. Dus wederom moet a en 1-b worden 
geminimaliseerd. 
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De ideale positie 

Als de toelaatbare buigspanning in de printplaat wordt overschreden treedt breuk op. Als a=l-b 
treedt op beide posities de zelfde spanning op. Uitgaande van deze positie, geeft bij het 
verkleinen van a, figuur 3.11 een ander beeld dan figuur 3.12. In figuur 3.11 (wel 
schokversterking) heeft het verkleinen van a een spanningsverlaging tot gevolg. In Figuur 3.12 
(geen schokversterking) heeft het verkleinen van a een spanningsverhoging tot gevolg. 

In het geval van geen schokversterking geeft een symmetriscne opstelling de laagste spanning. 
De ideale positie van de componenten voldoet aan vergelijking 3.10. 

ideale positie, geen schokversterking: a = 1 - b, a=min(a)=min(l-b) 3.10 

Als er wel schokversterking optreedt moeten de componenten zo dicht mogelijk op de hoeken 
van de printplaat worden geplaatst. De ideale positie van de componenten voldoet dan aan 
vergelijking 3.1 1. 

ideale positie, wel schokversterking: a=min(a) en b=max(b) 3.11 

Conclusie: De ideale positie bij een systeem met twee gelijke massa’s is afhankelijk van of 
er wel of geen schokversterking optreedt, in eerste instantie moet er worden 
gestreefd naar een symmetrische opstelling van de componenten, waarbij de 
componenten zover mogelijk in de richting van de hoeken worden geplaatst. Als 
er dan wel schokversterking optreedt, kan een extra spanningsverlaging worden 
bereikt door de componenten zover mogelijk uit elkaar te plaatsen. De 
componenten zijn dan niet meer symmetrisch geplaatst. 
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4. Werkwijze Matlab 
In de voorgaande hoofdstukken is voor de simulaties gebruik gemaakt van het 
computerprogramma Matlab. Matlab staat voor matrix laboratory en is een programma voor 
numerieke berekeningen en visualisering. Numerieke analyse, matrix berekening en 
signaalverwerking kunnen op een eenvoudige manier worden uitgevoerd, zonder het gebruik 
van een traditionele Computertaal. In het volgende gedeelte wordt de opbouw van een 
programma voor een simulatie van een tweevoudig massa-veersysteem getoond. Hierin kan 
voor verschiliende numerieke aigoritme worden gekozea. 

4 J  Simulatieprogramma 

Een stroomschema van de kern van het simulatieprogramma wordt getoond in figuur 4.1 : 

t = tijdstip 
dt = tijdstap 
tf = eindtijdstip 

fig. 4.1 Stroomschema simulatieprogramma tweevoudig massa-veersysteem 

Door voor verschillende waarde van k, de maximale waarden van de versnelling en de 
verplaatsing te bepalen kunnen de maximale responsies tegen k, worden uitgezet. 

4.1.1 Systeemvergelijking 

Een tweevoudig massa-veersysteem (bijvoorbeeld fig 2.5) met demping kan als volgt worden 
beschreven: 

M q  + Bq +Kq =F 4.1 
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De verplaatsingen q, massamatrix M, dempingsmatrix B en stijfheidsmatrix K zijn: 

De demper (b) staat nu parallel aan de veer (kJ. 
In vergelijking 4.2 is f de kracht die de buffer op m, uitoefend. 
Vergelijkmg 4.1 is in deze vorm niet oplosbaar. Door het stelsel met behulp van vergeiijking 
4.3 te herschijven ontstaat een numeriek oplosbaar stelsel: 

Met: 

X =Ax - -  + B F  4.3 

4.4 

Vergelijking 4.3 kan met behulp van verschillende numerieke algoritme worden opgelost. In 
paragraaf 4.2 wordt hier verder op ingegaan, Per berekeningsstap wordt de kracht f op m, 
aangepas t. 

Voor de simulaties uit hoofdstuk 2 en 3 wordt voor de buffer de volgende aanname gemaakt: 

- Niet terugverende buffer: als de verplaatsing van m, omdraait van richting wordt de kracht 

- Wel terugverende buffer: als de verplaatsing van m, kleiner wordt als zijn beginpositie wordt 
f op m, nul gemaakt. 

de kracht f o p  m, nul gemaakt. 

Niet t e ~ u g v e r e ~ ~ e  buffer 

Na iedere tijdstap wordt gekeken of de nieuwe positie van m1 groter is dan de oude positie. 
Twee acties zijn dan mogelijk: 

1) nieuwe positie van m, c oude positie, de indrukking van de buffer wordt onthouden en de 

2) nieuwe positie van m, > oude positie, de bufferkracht wordt: - kokerbuffer f=Fbuf 
- veerbuffer f=2Fbu, s , k  

bufferkracht wordt op nul gesteld. 

Deze werkwijze geeft bij stilstand van m, een instabiele oplossing: kracht op m, is nul 3 m, 
verplaats zich in de buffer j grote kracht op 111, *ml verplaats zich uit de buffer. em 
Dit gedrag kan voorkomen worden door bij stilstand van m, een krachtenevenwicht op te 
leggen. In bijlage D wordt een listing van de kern van het simulatieprogramma getoond. 
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Wel terugverende buffer 

Na iedere tijdstap wordt gekeken of de nieuwe positie van m, groter is dan zijn beginpositie. 
Twee acties zijn dan mogelijk: 

1) nieuwe positie van m, < begingositie, bufferkracht wordt op nul gesteld. 
2) nieuwe positie van m, > beginpositie, bufferkracht wordt: - kokerbuffer f=Fb,, 

- veerbuffer f=2Fb,, s,/h 

Voor de berekening van de responsie hoeft in dit geval geen extra voorwaarde worden 
toegevoegd. 

Voor het oplossen van de systeemvergelijking kan van verschillende rekenalgoritme worden 
gebruik gemaakt. Matlab biedt twee functies waarmee direct de differentiaalvergelijking kan 
worden opgelost. Een voorwaarde is dat de differentiaalvergelijking in de vorm van 
vergelijking 4.4 wordt ingevoerd. Ook kan men zelf een algoritme invoeren. Een voorbeeld 
hiervan is te vinden in paragraaf 4.2.3. 

.2.1 LSI 

Met behulp van de functie Lsim kan een lineair systeem worden gesimuleerd voor een 
willekeurige invoer. y=lsim(A,B,C,D,u,t,x,) berekent de tijd responsie van het volgende 
systeem. 

X=Ax+Bu 
y=Cx+Du - -  
- -  4.5 

- u bestaat uit een matrix waarin het krachtverloop op het systeem kan worden ingevoerd. 

- y bestaat uit een matrix waarin afhankelijk van de keuze van c en 0 de uitvoer in wordt 

- t bestaat uit een vector met de tijdstappen gebruikt in u 

Iedere nieuwe regel correspondeert met een nieuwe tijdstap 

gerepresenteerd. 

Voordelen: - tijdstappen zelf te bepalen 
- snel algoritme 
- eenvoudig toe te passen 
- krachtverloop in de tijd moet volledig bekend zijn Nadeel: 

Dit nadeel is geen probleem bij het simuleren van produktcategorie A: het kracht-tijd verloop 
is volledig bekend-(met aanname m,<<m,). Voor produktcategorie B en C is de indrukking 
van de buffer en zo ook het krachtverloop niet te voorspellen. Er moet worden overgestapt op 
een algoritme waarin de differentiaalvergelijking per tijdstap wordt opgelost. 
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4.2.2 Ode23145 

Met behulp van Ode23 en Ode45 kunnen differentiaalvergelijking worden opgelost. Ode23 
integreert een systeem van differentiaalvergelijkingen door gebruikt te maken van 2" en 3" orde 
Runge-Kutta formules. Ode45 maakt gebruik van 4" en 5" orde Runge-Kutta formules. 
syntax: [t,y]=ode23('functie',t,,,tgJ 

Input: - to, tf begin- en eindtijdstip 
- functie: vergelijking 4.3 staat in een subroutine functie genaamd. 
- Xg : vector met beginwaxden 

Voordelen: - ode23/45 bepaalt zelf zijn stapgrootte. Deze is altijd veel kleiner dan de 

- snel algoritme, vooral bij lage tolerantie en een continu systeem. 
- Bij stilstand van m, ontstaat een hoge frequentie van abrupte 

kleinste eigentrillingstijd van een systeem. Werkt goed bij een continu systeem. 

Nadeel: 
krachtwisselingen. Ode23/45 interpreteert dit als een hoge eigenfrequentie van 
het systeem waardoor de tijdstappen extreem klein worden. Het algoritme 
wordt hierdoor extreem langzaam. 

Het bovengenoemde nadeel zorgt er voor dat ode23/45 niet volledig betrouwbaar is. Dit kan 
voorkomen worden door te zorgen voor niet abrupte krachtovergangen. Men kan ook kiezen 
voor een simpel robuust algoritme. In paragraaf 4.2.3 wordt gebruik gemaakt van de 
Taylorreeks. 

4.2.3 Taylor 

Door zelf een algoritme te definiëren zijn alle parameters variabel. Voor de simulatie van de 
verschillende produktcategorieën zijn enkel de eerste trillingen van belang. Hierin wordt 
verondersteld de grootste krachten op te treden. Een taylorreeks is dan voldoende om de 
maximale responsie te bepalen: 

X i + , =  XI+ X I  dtI 

xi+l = positie en snelheid van m, en m, op tijdstip ti+, 
x, = positie en snelheid van m, en m, op tijdstip ti 

xi = snelheid en versnelling van m, en m, op tijdstip 6,  (zie vergelijking 4.3) 

4.6 

Voordeel: 

Nadeel: 

- tijdstappen zelf te bepalen 
- bufferkracht kan iedere tijdstap worden bepaald 
- de oplossing divergeert, dit is te voorkomen door een kleine demping toe te 

passen. 

Voor het simuleren van de verschillende produktcategorieën is de taylormethode een goed 
algoritme om tijdens een impulsbelasting de maximale responsie te bepalen. De listing van de 
kern van het gebruikte simulatieprogramma is.te vinden in bijlage D. 
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5. Experimenteel 
In hoofdstuk 2 worden de responsies voor de drie hoofdcategorieën A,B en C bepaald door 
middel van simulaties met behulp van Matlab. Verificatie vindt plaats door middel van 
experimenten met een proefopstelling waarin deze categorieën worden vertegenwoordigd. Eerst 
wordt de proefopstelling omschreven. Hierna worden de meetresultaten gepresenteerd en in 
paragraaf 5.3 worden de afwijkingen van de gemeten responsies met de simulaties uit 
hoofdstuk 2 besproken. 

roe fopstelling 

In de proefopstelling wordt het produkt door twee dikwandige pijpdelen gerepresenteerd. Deze 
zijn verend aan elkaar bevestigd door middel van vier veerpennen. Dit tweevoudige massa- 
veersysteem kan over een verticale as schuiven. Het massa-veersysteem wordt van een 
gedefinieerde hoogte los gelaten waarna het valt en in botsing met de buffer komt. Voor de 
buffering wordt gebruik gemaakt van een lineaire veer voor de veerbuffer en een 
voorgespannen lineaire veer voor de kokerbuffer. 
Er is hier gekozen voor terugverende buffers. 
Dit om een eenvoudig proefopstelling- 
ontwerp te krijgen. In figuur 5.1 
wordt de proefopstelling voor 
produktcategorie A getoond. 

fig. 5.1 Proefopstelling prodnktcategssie A 
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Op beide massa’s zijn versnellingsopnemers geplaatst. Deze zijn verbonden via een 
tussenversterker aan een geheugenoscilloscoop. Tijdens de impact van het tweevoudige massa- 
veersysteem met de bufferveer wordt het versnellingssignaal opgeslagen in de geheugenscoop. 
Eventueel kan de data worden ingelezen voor latere bewerking. 

Veerpendiameter [mm] 

In de proefopstelling kunnen de volgende parameters worden gevarieerd: 

Produktcategorie A Produktcategorie €3 Produktcategorie C 

2 4 4 

- massa van m, en m2; 

- veeïstijfieid bevestiging vaii m, aan in2; 
pijpdeel van andere lengte wordt toegepast. 

de effectieve lengte en de diameter van de veerpen kunnen worden gevarieerd. Door de 
veerpenklem te verschuiven wordt de veerstijfheid k., veranderd. Voor een grote veerstijfheid 
verandering kan tussen twee veerpendiameters worden gekozen: @ 2 of fl 4 mm. 

de impact snelheid kan worden gevarieerd door de valhoogte te variëren. 
- beginsnelheid waarmee m, de buffer raakt; 

m1 [kgl 

m2 [kgl 

Belangrijke grootheden van de proefopstelling zijn weergegeven in tabel 5.1. 

2.0 0.2 1 .o 
0.2 2.0 1 .o 

II I 1 

Veerbuffer veerstijfheid 20 N/mm en niet voorgespannen 

11 Kokerbuffer I veerstijfheid 1.3 N/mm en voorgespannen tot 150 N 

Voor iedere produktcategorie wordt een serie proeven uitgevoerd. De valhoogte en dus de 
impactsnelheid is voor alle proeven gelijk. Deze is zo gekozen dat de maximale indrukking 
van de buffer gelijk is bij de koker- en veerbuffer. Bij voldoende grote k, wordt dit bij alle 
produktcategorieën bereikt door de volgende valhoogte te kiezen. 

Valhoogte : 115 mm 
Impactsnelheid : 1.5 d s  

Voor elke produktcategorie in combinatie met de koker- o1 veerbuffer wordt een 
meetprogramma uitgevoerd. 
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tabel 5.2 Meetschema 

Voor iedere configuratie worden drie valproeven uitgevoerd. De maximale versnellingen van 
m, en m, worden afgelezen van de oscilloscoop. Na de proeven wordt de veerstijfheid k, 
gemeten door met een krachtopnemer een kracht uit te oefenen op m, en de verplaatsing van 
m, t.o.v. m, te meten met een schuifmaat. De stijfheid volgt dan uit de handkracht gedeeld 
door de verplaatsing. 
In bijlage 5.1 wordt in figuur E.l de veerpenlengte uitgezet tegen de veerstijfheid. 

es te 

In de proefopstelling wordt gebruik gemaakt van een terugverende koker- en veerbuffer. In 
paragraaf 2.4 zijn de maximale responsies, behorende bij een terugverende buffer, voor de 
verschillende produktcategorieën bepaald. Per produktcategorie worden de gemeten waarden - 

(al,max en uitgezet in de grafiek met de gesimuleerde curven. 

en wordt ook in de grafiek uitgezet. - m2a2,max 

k S2,max volgt uit SZ,max- 

categorie A 

rewomie kokerbuffer responsie veerbuffer 

200 3 0 0 ~  

300 

200 

1 O0 

O 
1 o* 

& “1 W m I  
fig. 5.1 Maximale responsie gemeten en berekend; m, = 2 kg m, = 0.2 kg Fb,p150 N 
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In figuur 5.1 worden de- gesimuleerde waarden door de doorgetrokken lijnen gerepresenteerd. 
De gemeten maximale responsie voor produktcategorie A wordt met markers uitgezet: 

+ = al,,,, (gemeten) 
o = a?,,, (gemeten) 
* = s , , , ~  (bepaald uit gemeten waarden: m2, a,,,,, en kJ 

Discussie: In figuur 5.1 is te zien dat de gemeten waarden goed overeenkomen met de 
gesimuleerde responsie. Zelfs bij een korte veerpenlengte van 25 rnm. 
(l=6.1ûA Wm) gedraagt het systeem zich niet ais één massa. Het simuiatiemodel 
blij kt goed de werkelijkheid te representeren. 

5.3.2 Produktcategorie B 

Bij lage k, wordt in de simulatie in fig. 2.14 de bufferkracht aangepast om over de gehele 
range van k, dezelfde bufferindrukking te krijgen. In de proefopstelling kan de bufferkracht 
niet worden gevarieerd. Door voor produktcategorie B de maximale responsie opnieuw te 
bepalen, ditmaal met constante bufferkracht, kan de gemeten maximale responsie worden 
vergeleken met de berekende waarden. 

responsie kokerbuff er responsie veerbuffer 

600 600 

400 400 

200 200 

O O 
1 o3 1 o“ 1 o5 1 o6 1 o3 1 o4 1 o5 1 o6 

& “1 & “I 
fig. 5.2 Maximale responsie gemeten en berekend; m, = 0.2 kg, m, = 2 kg en Fb,,=150 N 

In figuur 5.2 wordt de berekende responsie door de doorgetrokken lijnen gerepresenteerd. De 
gemeten waarden worden met markers uitgezet. 

+ = al,,, (gemeten) 
o = a,,,, (gemeten) 
* -  - S2,max (bepaald uit gemeten waarden: m,, %,,, en k, 

Discussie: Bij de kokerbuffer is al,max constant door de constante bufferkracht, Bij de 
veerbuffer is bij het verkleinen van k, een oplopende al,,, te zien. De gemeten 
waarden volgen de trends uit de simulatie. Het simulatiemodel voldoet goed voor 
de experimentele opstelling. 
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5.3.3 Produktcategorie C 

Voor produktcategorie C wordt de maximale responsie opnieuw bepaald: ditmaal met 
constante bufferkracht. De gemeten responsie kan nu worden vergeleken met de berekende 
waarden. In figuur 5.3 wordt de berekende responsie door de curven gerepresenteerd. De 
gemeten waarden worden met markers uitgezet. 

responsie kokerbuffer responsie veerbuffer 
300 

200 

1 O0 

O 
1 o3 1 o6 

u 
1 o3 1 o6 

N m l  & íN/ml 
fig. 5.3 Maximale responsie gemeten en berekend; m, = 1 kg, m2 = 1 kg en F, ,450  N 

+ = al,max (gemeten) 

* = s ~ , ~ ~ ~  (bepaald uit gemeten waarden: m,, a,,,,, en k, 
0 = %,,ax (gemeten) 

discussie: In fig. 5.3 is te zien dat de gemeten waarden goed overeen komen met de 
gesimuleerde maximale responsie. Bij de kokerbuffer is bij hoge stijfheid k, 
de versnelling 
tegenfase. Een responsie-tijd grafiek is te zien in bijlage E.3. Het simulatiemodel 
voldoet goed. 

even groot is als al,,=. De twee massa’s bewegen zich in 
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6. Conclusies & aanbevelingen 
In het algemeen heeft de bufferkarakteristiek nauwelijks invloed op het produktfalen. In 
specifieke gevallen is er wel voorkeur voor een bepaalde bufferkarakteristiek: 
- Produktcategorie A: lichte voorkeur voor kokerbuffer in het gebied waar pulstijd de 

- Produktcategorie B: voorkeur voor veerbuffer voor het geval de versnelling op de onderste 

Wel is gebleken dat het temgveren vm de Suffer in het ’geen schokversterking’ gebied bij 
produktcategorie A een aanzienlijk grotere relatieve verplaatsing van het kritische element (m2) 
tot gevolg heeft, Hierdoor kan produktfalen optreden door het onderling botsen van de 
produktonderdelen. 

trillingstijd van het produkt nadert. 

massa van het produkt (omkasting) moet worden beperkt. 

Zelfs bij hoge verbindingsstij fheid tussen de produktonderdelen gedraagt een produkt uit de 
categorie A,B of C in combinatie met de kokerbuffer zich als een tweevoudig massa- 
veersysteem. Indien schokversterking optreedt heeft het verhogen van de verbindingsstijfheid 
nauwelijks effect op de maximale versnelling van het kritische element (m2). 
Wel moet worden opgemerkt dat in praktijk de oneindig steile opgaande flank van het kracht- 
weg diagram van de kokerbuffer niet voorkomt. Hierdoor zal bij zeer hoge verbindingsstij fheid 
het systeem zich wel gedragen als één massa. 

Het heeft de voorkeur om een produkt op zijn grootste massa af te bufferen. Voordelen: 
- de interne krachten in het produkt worden geminimaliseerd. 
- de relatieve verplaatsing van het kritisch element wordt kleiner 
- er treedt geen extreem hoge versnelling van m, (bijvoorbeeld omkasting beeldbuis) op. 
Indien dit niet mogelijk is, kan de belasting op een schokgevoelig onderdeel worden beperkt 
door dit aan een relatief zwaar produktonderdeel te bevestigen. 

Om de valbestendigheid van een produkt met een relatief grote printplaat met zware 
component te verbeteren kunnen verschillende maatregelen worden genomen: 
- verhogen van de bufferhoogte. 
- verkleinen van de afstand tussen de zware component en de bevestiging van de printplaat. 
- verkleinen van de afmetingen van de printplaat. 
In het algemeen wordt door deze maatregelen de relatieve verplaatsing van de zware 
component kleiner. Echter de spanning ter plaatse van de zware component wordt enkel 
kleiner als er wel schokversterking optreedt. 

Voor het dynamische gedrag van een produkt zijn twee specifieke gedragingen aan te wijzen: 
- geen schokversterking 
- wel schokversterking 
De modeluitbreiding; printplaat met component, laat zien dat in een produkt beide gedragingen 
zich kunnen voordoen. In een vervolgonderzoek kan voor verschillende produkten een 
inventarisatie van produktstijfheid en massa’s van de produktonderdelen worden uitgevoerd. 
Hiermee kan worden bepaald voor welk produkt er sprake is van wel of geen 
schokversterking. Er kan dan een meer gefundeerd voorstel worden gedaan om de 
valproefbestendigheid van een verpakt produkt te verbeteren. 
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A. Schokspectra 

Bijlage A. Schokspektra 
De maximale versnelling van m, is afhankelijk van de vorm van de puls en de pulsduur (P) 
op m,. Voor verschillende gedefinieerde pulsvormen wordt voor een massa-veersyteeem +,max 

uitgezet tegen PIT,, . 
P 4- 

P cos(x-) T m 2  

T d  

a2.-= 
1 -4(-) p 2 Tm2 

n 

t [SI PIT & [-I 
fig. A.1 Maximale responsie; Halve sinus 

azmar=l .o 

m 

P O 2 4 6 

t [SI Pfr & [-I a,-=l .o 
fig. A.2 Maximale responsie; Eindige zaagtand 

t [SI PIT & [-I 
fig. A.3 Maximale responsie; Rechthoek 

A.4 

P 4 3  A.5 
m2 
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A.9 

1 

m ... 1 - 7  1 +(2x-)Z 

z2b, y , , az.m=l+ 

P O 1 2 u2z,mx=1.0 
t [SI pm m2 [-I 

fig. A.6 Maximale responsie; Exponentieel toenemend 

A . l l  

P 

t [SI 

O 1 2 3 

P f T &  [-I 
az,=l.O 

fig. A.7 Maximale responsie; Exponentieel afnemend 

P 3 
a2,-= 1 .O 

I/ 
t [SI PfT m2 [-I 

fig. A.8 Maximale responsie; Cosinus stap 

A.13 

A.15 
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B. Valproef dynamica 

Bijlage B. Valproef dynamica 
In bijlage B wordt de theorie van hoofdstuk 2 verder uitgediept en worden de bijbehorende 
vergelijkingen gegeven. De opbouw van bijlage B heeft dezelfde vorm als hoofdstuk 2. 
Bijvoorbeeld: Achterliggende vergelijkingen van paragraaf 2.3.1 worden gegegeven in bijlage 
B.3.1. 

uffermodeïïering 

De bufferkracht voldoet aan de volgende vergelijkingen; links voor de kokerbuffer en rechts 
voor de veerbuffer. 

Fbuf F=-s 
h 

B.1 

F = kracht op produkt 
Fbuf = maximale bufferkracht bij de kokerbuffer 
S = indrukking van de buffer 
h = bufferhoogte 

Op m, werkt de bufferkracht uit vergelijlung B. 1. Subsysteem 2 bestaande uit m, en k, heeft 
geen invloed op de versnelling van m,. De versnelling op m, is in figuur 2.6 uitgezet versus 
de tijd. In formulevorm volgt voor de versnelling op m,, links voor de kokerbuffer en rechts 
voor de veerbuffer: 

Fbuf a, =--sin( Fbuf B2 a,  = -- [m/s 
ml  m, 

Uit vergelijking B.2 blijkt dat de maximale versnelling op m, bij de veerbuffer tweemaal ZO 

groot is als bij de kokerbuffer. Als wordt aangenomen dat de buffers niet terugveren kan de 
pulsduur op m, worden berekend met behulp van vergelijking B.3, links voor de kokerbuffer 
en rechts voor de veerbuffer: 

P =- voml [SI k 
Fbuf 

B.3 

P,, = pulsduur van kracht op m, voor koker- of veerbuffer 
V, = impact snelheid van m, op buffer 
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De bufferhoogte is voor beide buffertypen gelijk genomen en wordt tijdens een botsing door 
m, volledig doorlopen als s ~ , ~ ~ ~  uit vergelijking B.4 gelijk is aan h. 

Voor het geval dat Pk,,/Tm2<?42 wordt in figuur B.l een simulatie getoond: 

responsie kokerbuffer responsie veerbuffer 

-0.05 I 

O o. 1 0.2 
101 I 

-0.05 
O o. 1 0.2 

$ Y oo Y 

> 

B.4 

- loi  I 
O 0.1 0.2 0.3 

-10' I 
O o. 1 0.2 0.3 

500 
v) 
\ 

Y E O  

a - 5 O O J  
O o. 1 0.2 

tijd [SI 
O o. 1 0.2 

tijd [SI . ~~ 

fig. B.l  Responsie m, - - en m, -; V0=5 d s ,  m,=20 kg, m,=0.5 kg, F,,,p§OOO N, $=ZO00 N/m 

Geen schokversterking 

De maximale uitwijking van een enkelvoudig massa-veersysteem volgt direkt uit de 
energiebalans; de kinetische energie uit de beginsnelheid wordt als potentiële energie 
opgeslagen in de veer. Hieruit volgen de maximale verplaatsing, kracht in veer en versnelling. 

a2,max = voJ k 
m2 

B.5 

B.6 

B.7 

Wel schokversterking 

Uit de simulatie blijkt dat bij de kokerbuffer de versnelling van m2 twee maal de versnelling 
van m, bedraagt. Bij de veerbuffer heeft de schokversterkingscurve (Am = +,max/al,max) een 
maximum bij P, /Tm2 = 0.8. De schokversterking bedraagt hier 1.6. Echter als P ,  >> T,, gaat 
de schokversterking naar 1. 
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Met behulp van vergelijking 2.1 en 2.2 kunnen de responsies links voor de kokerbuffer en 
rechts voor de veerbuffer worden bepaald: 

B.10 

B.3.2 Produktcategorie B 

In figuur B.2 wordt een simulatie getoond voor kV=3.2e5 N/m 

responsie kokerbuffer 
0.1 I I 

responsie veerbuff er 
0.1 I 

W 

O 0.005 0.01 0.015 0.02 

> >  -1 o 
9( 106.005 0.01 0.015 0.02 

1 ,  I 

ni 

O 0.005 0.01 0.015 0.02 

" 
O 0.005 0.01 0.015 0.02 

101 I 

>' -1 o 
9< 10~0.005 0.01 0.015 0.02 

1 .  

a' -1 
O 0.005 0.01 0.015 0.02 

tijd [s] tijd [SI 
fig. B.2 Responsie m, - - en m,-: Vo= 5 d s ,  m,=10 kg, m,=lOkg, Fb,+4lQ0N, &=3.2e5N/m 

Indien m,ccm,, kan worden aangenomen dat m, geen invloed op het gedrag van m, heeft. 
Het model wordt gereduseerd tot een enkelvoudig massa-veersysteem met m, en k, waarvan 
het uiteinde met V, met de buffer in contact komt. 
In de eerste trillingcyclus van m, zal de grootste versnelling van m, plaatsvinden. Twee 
periode kunnen hierin worden onderscheiden: 

- bctct, + &,-&buf, door de massatraagheid van m, wordt de veer ingedrukt tot de kracht 

- t,ctct, + s2k,=Fbuf, de kracht in de veer is gelijk aan Fbuf, m, wordt met een constante 
in de veer gelijk is aan de bufferkracht. 

vertraging afgeremd tot zijn snelheid nul is. 
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In figuur B.l zijn de versnelling, snelheid en verplaatsing van m, uitgezet tegen de tijd voor 
een lage veerstijfheid b. 

I ti ti 

fig. B.2 Versnelling, snelheid en verplaatsing van m, versus de tijd 

t,<t<t, 

De buffer wordt niet ingedrukt. Subsysteem 2 reageerd als een enkelvoudig massa- 
veersysteem. De relaties voor de responsie van m2 zijn als volgt te noteren: 

s,=A-sin( -t) . i :2 
I I I 

7 

B.ll  

Op tijdstip t, is de veer zover ingedrukt dat de kracht in de veer evengroot is als de 
bufferkracht. Nu geldt het krachtevenwicht F,,,7m2*% hieruit volgt tijdstip t, zodat de snelheid 
van m, op tijdstip t,, bekent is. De versnelling is constant -%,gem. De snelheid neemt 
hierdoor lineair af naar nul. In fig 2.11 is te zien dat de bufferindrukking voldoet aan de 
vergelijking: s , , ~ ~  =?h %(tl,(~-tl)2. 

De bufferindrukking is ook te schrijven als functie van massa m2, beginsnelheid V,, 
bufferkracht Fbuf en veerstijfheid b. Voor geeníwel schokversterking geldt: 

B.12 
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S,,max gaat voor grote k, naar de limiet uit vergelijking B.4 waarin m, door m, wordt 
vervangen. Voor k, kan nu een grens worden opgesteld waarbij 95% van de buffer wordt 
ingedrukt. Voor de grensveerstijheid kg geldt: 

FLf 
vim,  (1 -0.95) 

kg = B.14 

Boven de grens uit €3.14 blijkt op m2 schokversterking op te treden. Voor de maximale 
versnellingen en verplaatsingen van m, kan worden afgeleid (h>kJ: 

B.15 

B.16 

B.17 

De invloed van m, wordt verwaarloosd. Het systeem uit figuur B.3 wordt gerudeerd tot een 
enkelvoudig massa-veersysteem, waarvan de veer een serieschakeling van veer k, en kb is. 

c:' 

fig. B.4 Tweevoudig massa-veersysteem categorie B met veerbuffer 

De totale veerstijfheid k, voldoet aan: 

1 - - 1 1 - h-kyC2Fbuf - -+-- 
k* kv kb 2FbuPv 

B.18 

De bufferindrukking volgt uit de absolute verplaatsing van m, en de veerstijfheden k, en kb: 

B.19 
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~~ 

Voor een enkelvoudig massa-veersysteem- kan- met -behulp van- vergelijking B.5 t/m B.7 de 
maximale responsie worden bepaald: 

B.20 

B.21 

B.22 

Voor het bepalen van de maximale versnelling van m, moet de volgende 
differentiaalvergelijking worden opgelost: 

= O  met qO=b]  en g o = k ]  B.23 

De oplossing kan als volgt worden geschreven: 

q(t) =(A,cos(o,t) +B,sin(o,))x, +(A2cos(02t) +B2sin(a2t))x2 

Met eigenvectoren x1 en x2 en eigenfrequentie o, en q. 
Uit de beginvoorwaarde qo= - O volgt A,=A2=0 

Voor de snelheid geldt: 

g( t )  =B,o,cos(o,t)x, +B2CU2c0s(a2t)x2 

Hieruit volgen de constante BI en B2met de beginvoorwaarden Qo=Vo - 

De versnelling wordt gevonden door de snelheid te differentiëren: 

B.24 

B.25 

B.26 
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In de onderstaande figuur is de analytische oplossing met behulp van Matlab uitgeplot: 

- 

t 5 -  

c r 

L i  I - , . , - _ -  . - -  . . . . . . r - -  

I 
. 

.L c I 

._ 
‘ . _ _ y ’  , 

E . 
I 

o> 
.- - - = c 
2 

,-- I - .  ,-. 
/ 

/ \  / \  
\ / \ / 

/ \ \  

\ -  

\ 
/ \ 

\ / \ / \ 

\ /  

O\\ 

‘- / /  .-. - #’  

I 

Nu wordt de veerstijfheid k, gevarieerd. De bufferstijfheid kb wordt ook gevarieerd zodat de 
bufferindrukking constant is. In de onderstaande figuur zijn voor verschillende 
massaverhoudingen en een bufferindrukking van 0.05m. de maximale versnelling van m, 
uitgezet tegen de veerstijfheid. 

2500 

2ooo- 

m2=4Ókg ’ ‘ O 

O o ,ml=0.25kg 

O x ,ml=O.akg 

* ,ml=l.Okg 

m2=40kg 
X 

O 
m2=20kg o 

O X 
O 

O X O 

1000- 

500 I 

m2=20kg 

mZ=lOkg 

mZ=lOkg 

)I( 
O X O 

* o  
* a  O 

X 

X 
X 

X = * o  X 

O X * O  

x * * O  

* *  

X 

O X Y O  
* o  

* * O 0  x x x  * o  

x x x * P o x x  
x x  = : o  

X X * f a A  
* Y  x X X  * * * * *  

* X  

O 

O 

O 

1 O“ 1 o7 1 o8 
veerkonctante kv [Wm] 

fig. B.6 Maximale versnelling m, bij een bufferindrukking van 0.05 m. V, = 5 m/s .  
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B.3.3 Produktcategorie -C 

Bij deze categorie zijn twee gebieden te onderscheiden: 

- geen schokversterking 
- wel schok versterking 

De grens ligt zoals bij categorie A op P,,JT,,=M. 
Beide massa's zijn nu even groot. De pulstijd varieerd bij het veranderen van de veerstijfheid 
&. Echter op de grens geldt voor de pulstijd: 

B.27 

In figuur B.7 wordt een simulatie van dit systeem getoond. Pk,vjTm2>M. 

responsie kokerbuffer responsie veerbuffer 
0.1 

- - E 0.05 5 4  $o:;; / - - - -  - - - - -  
v) 

O 0.02 0.04 O 0.02 0.04 
O 

-1 o > >  -1 o > >  
O 0.02 0.04 O 0.02 0.04 

O 0.02 0.04 O 0.02 0.04 
tijd [SI tijd [SI 

fig. B.7 Responsie ml- - en m, -: V,=5 d s ,  m,=10 kg, m,=lO kg, F,,p5000 N, 15,=3.2e5 N/m 

Voor beide buffertype geldt: 
B 

(kokerbufSer) - buf 
a i,max - - 

ml 

a i ,max  - -2- Fbuf (veerbufSer) B.28 

B.29 
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B.30 

B.31 

Wel schokversterking 

Uit de simulaties blijkt dat in dit gebied al,rnax=%,rnax. In het geval van de kokerbuffer zijn de 
m, en m2 in tegenfase. Bij de veerbuffer gedragen de massa's zich als één massa. Voor beide 
buffertypen geldt dan: 

- 2Fhf B.33 
'i,max -- 

ml +m2 
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Bijlage- C. -Modeluitbreiding produktcategorie A 
C.l Printplaat met component 

C.l.1 Variëren bnfferhoogte 

De trillingstijd Tm, van een enkelvoudig massa-veersysteem: 

r 
3EIl 

Z2a2-2Za3+a4 
met kp= c.1 

De printplaat heeft ten plaatse van m, een veerstijfheid $ (bevestiging printplaat scharnierend 
opgelegd) met: 

a = positie m,, midden van printplaat a=%l 
1 = lengte printpiaat 
E= elasticiteitsmodulus van printplaat materiaal 
I = oppervlakte traagheidsmoment printplaat 

Invullen van de effectieve veerstijfheid in de responsieformules (B.6, B.7 geen 
schokversterkmg en B.9, B. 10 wel schokversterking) voor produktcategorie A geeft: 

Geen schokversterking 

Maximale verticale verplaatsing van m, t.o.v. m,: 1 m2(12a :t 3+a 4 )  c.2 
SZ,max=Vû 

De maximale spanning ter plaatse van m,, volgt uit het buigmoment t.g.v. de kracht op m,: 

Wel schokversterking 

c.3 

Maximale verticale verplaatsing van m, t.o.v. m,, links kokerbuffer en rechts veerbuffer: 

m, 

Maximale buigspanning ter plaatse van m,, links kokerbuffer en rechts veerbuffer: 

-ai,max m 2 a(1-a) 

wbl 
o m a x -  

c.4 

c.5 
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De maximale verplaatsing van de printplaat s,,,, is groter dan s2,,= als a921 in het algemeen 
geldt, dus met en zonder schokversterking: 

c.3 1.5- 1.5. - - - - - - - - - - - - -.: 

C.6 - 
X,rnax-S2,max 

- -  
I 

c.5 
/ 

/ 

/ 

C.1.2 Variëren p d t k  zware component 

2 

1 -  

Om de invloed van de positie van het component te bepalen worden de vergelijkingen C.2, 
C.3, C.4 en C.5 uitgezet tegen variabele a. Het gaat om kwalitatieve waarde. de dimensies 
worden niet weergegeven. 

2 

2 2 \ '  

\ 

1.5. \ 1.5- 0 

\ 

\ , 
/ 

Nu worden de vergelijkingen C.1, C.2, C.3, C.4 uitgezet tegen de lengte van de printplaat (1). 

1. 
' , c.3 . 

- -  - - - -_  
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C.2 Printplaat met component met-massatraagheidsmoment 

Berekening responsie printplaat met één massa met massatraagheidsmoment op 
gedefinieerde puls. 

Subsysteem 2 van produktcategorie A bestaande uit een massa (m,) en een veer (kJ wordt 
uitgebreid. De massa heeft nu twee graden van vrijheid: 

- verticde verplaatsing m, t.o.v. ml (s2) 
- rotatie (a) 

Voor de uitgangsvector geldt: q 

Voor de stijfheid geldt nu: 

K = 3EI C.7 

De stijfheidscoëfficiënt k,, is gelijk aan de kracht F die nodig is om de massa een positieve 
eenheidsverplaatsing te geven (s,=l en a=O). Het hierbij behorende moment M is gelijk aan 
k2,. Voor s,=O en a=l volgt F=k21 en M=k2,. 
Op het systeem uit fig 3.1 wordt een gedefinieerde puls op de printplaatbevestigingen 
uitgeoefend. Deze puls wordt door subsysteem 1 (mi en buffer) volledig bepaald. 
De differentiaalvergelijking voor het systeem kan als volgt worden genoteerd: 

M.q+Kq=K y 

Voor de massamatrix M en ingangssignaal y uit vergelijking C.8 geldt: 

C.8 

c.9 

In vergelijking (2.8 is het ingangssignaal de verplaatsing y, dit verdient de voorkeur boven een 
vergelijking met de ingaande versnelling. Deze is in dit geval een discontinuë functie. Een 
discontinuë functie geeft problemen bij het numeriek differentiëren. 

Grenswaarde weikeen effectief massatraagheidsmoment. 

De component volgt de printplaat hoekverdraaiing als deze een langere (indirect via printplaat) 
puls ondervindt dan de helft van zijn (rotatie) eigentrillingstijd. 
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Stel s2 = O. De trillingstijd rond het middelpunt van de massa: 

1 1  
a 1-a 

met ks2,=3EZ(-+-) c.10 

Nu zijn twee gebieden te onderscheiden: 

geen efkctief massatraagheidsmoment : P,,JT,,>% 
wel effectief massatraagheidsmoment : Pk,v/TJ2<% 

In het gebied waar wel het massatraagheidsmoment moet worden meegenomen kan voor het 
extreme geval (a=O) de responsie worden bepaalt. 

Wel effectief massatraagheidsmoment 

Het systeem uit fig C.l wordt nu gereduceerd tot een systeem met één vrijheidsgraad (s2), de 
hoekverdraaiing (a) wordt nul gekozen. 

De trillingstijd Taa van dit systeem: 

1 met ka+=3EZ(-+- 1 1 
a 3  ( Z - U ) ~  

C.11 

Analoog aan bijlage C.1 kan er een onderverdeling worden gemaakt in geen en wel 
schokversterking. 

Geen schokversterking 

Maximale verplaatsing van m2 t.o.v. m,: 

I 
c.12 

De reactiekracht op de uiteinde van de printplaat volgt uit de verplaatsing uit verg. C. 12. Voor 
de rechteroplegkracht F, en de linkeroplegkracht F, kan worden geschreven: 

3EZ 
a 3  

2,max F =-s L 
C.13 
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Het maximale moment -in printplaat- volgt uit de reactiekracht op de linkeroplegging 
(als a<(l-a)) vermenigvuldigd met a. Voor maximaal moment en spanning geldt algemeen: 

\ 

3EI 
2,max M =-s 

lnax a 2  

2. 

1 -  

Wel schokversterking 

\ . . . . 
'. 

'. 

0- 

C.14 

Dk maximde verticale verpiaatsing kan gevonden worden door de veerstijkeid nTca ifi te 
vullen in verg.2.5 en 2.6, links kokerbuffer en recht veerbuffer. 

c.15 

Voor de maximale buigspanning ter plaatse van m2 kan gebruik worden gemaakt van verg. 
c. 14. Invullen van verplaatsingen uit verg. C. 15 geeft, links voor de kokerbuffer en rechts voor 
de veerbuffer: 

a i ,maxm2 

C.16 

C.2.2 Variëren ositie zware corn 

Om het effect van het verplaatsen van de component zichtbaar te maken, worden de 
benaderingsvergelijking C. 12, C. 14, C. 15 en C. 16 uitgezet tegen de positie van de component. 

geen schokversterking wei schokversterking 

31 '. I 31 I '. C.14 

a [ml a [ml 
fig. C.3 Verplaatsing (-) en spanning (- . -) versus positie component. 

Het maximum van vergelijking C.16 kan worden bepaald door de afgeleide nul te stellen. 

d Om,(4 
= O Zevert (Z3-4Z2a+6Za2-6a3)(Z-a)2 = O 

d a  C.17 

Oplossen van de polynoom levert a=0.3884 1 
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3. 

2. 

1 .  

~ ~~ 

C.2.3 Variëren lengte printplaat 

‘. 
\ 
\ . (2.14 \ 

- - ... - \ 
._ . 

c.12 
0- 

In fig. C.4 is de lengte van de printplaat gevarieerd. De benaderingsvergelijkingen C.12, C.14, 
C.15 en C.16 zijn uitgezet tegen de lengte van de printplaat. Voor de positie van de 
component is l/4 gekozen. Verder zijn de variabele constant. 

geen schokversterking wel schokversterking 

I [ml I [ml 
fig. C.4 Verplaatsing (-) en spanning (-.-) versus lengte van de printplaat. 

Berekening responsie printplaat met twee massa’s op een gedefinieerde puls. 

Subsysteem 2 van produktcategorie A bestaande uit een massa (mz) en een veer (k,) wordt 
uitgebreid. Subsysteem 2 bestaat nu uit een printplaat met twee puntmassa’s. 
De uitgangsvector bestaat s, en s3, voorstellende de relatieve verplaatsing van m, en de 
relatieve verplaatsing van m3: 

In dit geval is het gemakkelijker om in plaats 
A=K-’ af te leiden. Op positie a wordt een 

van de stijfheidsmatrix K de flexibiliteitsmatrix 
éénheidskracht F gezet. De verplaatsingen op - -  

positie a en b komen overeen met de flexibiliteitscoëfficiënten all en aI2. Dezelfde werkwijze 
kan gevolgd worden door op b een éénheidskracht F te zetten. Hieruit volgen de coëfficiënten 
a,, en +z. Voor de stijfheid geldt nu: 
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De differentiaalvergelijking C.8 voor dit systeem kan als volgt - worden genoteerd: 

C.3.1 Variëren bufferhoogte 

Voor verschillende configuratie is een simulatie uitgevoerd. De massa van m,+m,= 1 kg. 
Verder zijn de parameters: 

massa printplaatframe (ml) : 20 kg 
massa eerste component (m2) : variabel 
massa tweede component (m3) : variabel 
positie eerste component (a) : variabel 
positie tweede component (b) : variabel 

breedte printplaat : 400 mm 
dikte printplaat : 1.6 mm 
elasticiteitsmodsihs printplaat 

lengte printplaat (1) : 250 mm 

: 6.9- IO9 N / m 2  

Het ingangssignaal s1 in vergelijking C.19 is de verplaatsing van m, voor de koker- en 
veerbuffer. De uitgang s2 en s3 zijn de relatieve verticale verplaatsing t.0.v m,. Uit de 
verplaatsingen volgen de spanningen. Afleiding vindt verderop in de bijlage plaats. In fig C.5 
t/m C.13 worden verplaatsing, spanning en schokversterking op m, en m3 uitgezet tegen de 
ingaande pulsduur gedeeld door de grootste eigentrillingstijd (Tmax): 

1001 1 

Pk r r_  [-I Pkrr,, [-I pk Ir,, 1-1 

fig. C.5 Maximale responsie 111, (- -), m3 (-) , m,=2Q kg, m2=Q.5 kg, m,=0.5 kg, a=50 mm, lb=L25 mm 

100- 
1 O0 

1 5 0  I 

3 
a 

i; 
\ . 

fig. C.6 Maximale responsie m, (- -), m, (-) , m,=20 kg, rn2=0.2 kg, m,=0.8 kg, a=50 mm, b=125 rnm 

-66- 



C. Modeluitbreiding produktcategorie A 

1 O0 

2 I 50 c: 2:(ii < 1  

mi \ 

\ 
0 / 

\ . 
10'' 100 lo-' 1 oo 

O 
{O-' 100 
Pk, [-I Pkm- [-I P k m ,  [-I 

fig. C.7 Maximale responsie m2 (- -), m, (-) , m,=20 kg, m2=0.8 kg, m,=0.2 kg, a=50 mm, b=125 mm 

Pk, [-I pkm- [-I pkmm [-1 

fig. C.8 Maximale responsie m2 (- -), m3 (-) , m,=20 kg, m2=0.95 kg, m,=0.05 kg, a=50 mm, b=125 mm 

fig. c .9  
P, m, [-I 

Maximale responsie m2 (- 
P, m- [-I 

m, (-) , m,=20 kg, m,=0.2 

3 

- 4 1  12--.'i 
O 

10-1 1 oo 
P" m ,  [-I 

kg, m,=O.8 kg, a=50 mm, b=125 mm 

1 O0 

5 - 3 50 (I.'.\; 0 :lp 4 1  / 

\ 
/ 

\ 
, 

lo-' 100 10-1 IO0 10 -l 1 oo O 

P, m, [-I P, mm [-I P, m- [-I 

fig. C.10 Maximale responsie m2 (- -), m, (-) , m,=20 kg, m2=0.8 kg, m,=0.2 kg, a=50 mm, b=125 mm 
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loor---- 

r 3 

2 

- 
I - 
E 
1 1  

a 

fig. C. l l  Maximale responsie m2 (- -), m3 (-) , m,=20 kg, m2=0.2 kg, m3=0.8 kg, a=50 mm, b=200 mm 

loo------ 

PvKm [-I 

3r-- 
* t  

fig. C.12 Maximale responsie m, (- -), m3 (-) , m,=20 kg, m2=0.2 kg, m3=0.8 kg, a=50 mm, b=200 mm 

Voor het systeem uit fig. 3.9 bestaan. twee eigentrillingsvormen: 

1) m2 en m3 bewegen in de zelfde richting 
2) m, en m, bewegen in tegengestelde richting 

Er wordt aangenomen dat de hoogste spanning en verplaatsing in de eerste cyclus voorkomt, 
deze zal bij een impuls bij benadering in de eerste eigentrillingsvorm bewegen. Om de 
trillingsvorm te specificeren moet de eigenvector behorende bij deze vorm worden bepaald. 
Eerst moeten de eigenwaarde van het systeem worden bepaald door het oplossen van 
vergelijking (2.20. 

det[w2M + KJ x = O c.20 

Door de determinant nul te stellen kunnen de eigenhoekfrequenties o worden bepaald. Be bij 
een dergelijke hoekfrequentie behorende kolom ui wordt een eigenkolom of eigentrillingsvorm 
genoemd. De trillingstijd volgt dan uit T=l/wi. 

Voor geen en wel schokversterking kunnen nu de bijbehorende maximale spanning en 
verplaatsing worden bepaald. 
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Geen sc ho kvers terking 

Verplaatsing 

De verplaatsingen worden gevonden door het oplossen van differentiaalvergelijking C. 19: 

q( t )  = ( A  ,cos( alt) +B,sin(o, t)  ) x, +( A,cos(o,t) +B2sin( 02t) ) x2 (2.21 

Met eigenvectors xl efi x2 en eigenfrequentie w, e ~ i  co2. 
Uit de beginvoorwaarde qo= - O 

Voor de snelheid geldt: 

volgt A,=A,=O. 

4(t) =B,o,sin(o,t)x, +B202sin(02t)x2 

Hieruit volgen de constante B, en B2met de beginvoonvaarden &,(t)=yo 

De versnelling wordt gevonden door de snelheid te differentiëren: 

a(t) = -(B, c$sin(o,t))x, -(B&in(w, t>>x2 

Spanning 

c.22 

C.23 

De spanning wordt bepaalt door de momenten ter plaatsen van m, en m3. De momenten 
worden veroorzaakt door de krachten. Deze zijn te bepalen met vergelijking C.24: 

K 

Voor de spanningen geldt algemeen: 

C.24 

In dit gebied kunnen de vergelijkingen voor maximale verplaatsing en spanning eenvoudig 
worden afgeleid als we aannemen dat de maximale versnelling voor de beide massa's bij 
benadering twee maal de ingaande versnelling is bij de kokerbuffer. En gelijk is aan de 
ingaande versnelling bij de veerbuffer. Uit de simulaties in fig. C.7 t/m fig C. 14 blijkt dat deze 
aanname bij de kokerbuffer grote afwijkingen kan veroorzaken. 
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Deze afwijking treedt- op bij de volgende combinatie: 

- m2 >> m3 
- positie m, (a) << M1 
- positie m, (b) = %l 

Bij deze combinatie wordt de versnelling van m3 ongeveer vier maal zo groot als de ingaande 
versnelling; een schokversterkingsfactor van 4. Toch geeft dit geen grote afwijking in de 
berekening van de maximale verplaatsing. De combinatie van een hoge versnelling en een 
kleine massa geeft een Hein absoiuut iuachtsverschii op de massa. 

Verplaatsing 

De maximale verplaatsingen kunnen worden bepaald als aangenomen wordt dat de 
schokversterkingsfactor Am voor de kokerbuffer 2 en voor de veerbuffer 1 bedraagt. Nu geldt 
rechts voor de kokerbuffer en links voor de veerbuffer. 

C.26 

Voorbeeld: - a = 0.01 m simulatie: - Am, = 1.9 
- Am, = 3.7 

verg. C.26: - Am,= 2.0 
- Am, = 2.0 - b = 0.125 m 

- 1 = 0.250 m 
- m, = 0.9 kg 

- ~ 2 , ~ ~ ~ =  2.6 ïïìm 

- ~ 3 , ~ ~ ~  = 18.7 ïïìm 

- ~ 2 , ~ ~ ~  = 3.2 ~IUII 
- ~ 3 , ~ ~ ~  = 20.4 mm 

- m3 = 0.1 kg 
- PJrmax= 1.0 

In het voorbeeld is te zien dat in extreme situatie een afwijking van ongeveer 25 % in de 
verplaatsing kan ontstaan. 

Spanning 

De spanningen volgen uit vergelijking C.27, links voor de kokerbuffer en rechts voor de 
veerbuffer: 

m,(l-a)+m,(Z-b) 
a m,(l-a) +m,(l-b) - - 

m,a +m3b - - 

C.27 wbz 
02 ,max  - 'ai,,, a %lax '1,ma.x 

- 
wbz 

m,a +m3 b 
(1-b) 

wbz 
O3,max - 2ai,max ( 2  -b) 0 3 , m a x  a1,max 

- 
wb2 
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C3.2 Variëren positie zware componenten 

Om te bekijken wat de beste plek voor de componenten is worden voor geeníwel 
schokversterking de benaderingsvergelijkngen uitgezet: 

Geen schokversterking Wel schokversterking 

S2,max : c.21 S2,rnax : C.26 
%l, : c.25 cmax : c.27 

In fig. C.13 zijn voor twee componenten van gelijke massa de responsies van m, uitgezet 
tegen de positie van m, (a) en de positie m3 (b). 

1 O0 

50 

O 
O 

geen schokversterking 

150 

1 O0 

50 

O 
O 

O 

wel schokversterking 

fig. C.13 Responsie rn2 versus a en b, m,=rn, 

Om dat de massa’s van gelijke grote zijn, kan de responsie van m3 worden bepaald door de 
responsie af te lezen bij de aangepaste coördinaten: 

a’ = I-b 
b‘ = 1-a 

C.28 

De laagste verplaatsing wordt bereikt door de massa’s zo dicht mogelijk bij de 
bevestigingspunten van de grintglaat te plaatsen. 

Uit de linker figuur uit fig. C.13 kan geconcludeerd worden dat voor gelijke massa’s, de 
spanning voor beide posities ongeveer gelijk zijn als de massa’s evenwijdig aan het midden 
van de printplaat worden geplaatst: b=l-a. Met een minimum dat wordt bereikt als a 4 7 6  1 
en bz0.24 1 (zie hoogte lijnen OP grondvlak). 
Als wel schokversterking optreedt, wordt de laagste spanning veroorzaakt als de massa’s zo 
dicht mogelijk bij de bevestigingspunten van de printplaat zijn bevestigd. 
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Bijiage D. Werkwijze matlab 
Matlabfile t.b.v. berekenen responsie tweevoudig massa-veersysteem 

clear 

ml=l ;  
m2=19; 
V0-5; 
fbuf=5000; 
kv=10”5; 
phi=.001; 
b=phi* 2” sqrt( kv*m2); 
x=[O o v o  Vol’; 
xd=x( 1); 
f=fbuf; 

clg 
% onderste massa 
% bovenste massa 
% beginsnelheid 
% kracht bij kokerbuffer 
% veerstijfheid 
% dimensielose demping 
% dempingsconstante 
% beginconditie 
% bufferindrukking 
% bufferkracht 

tf=.03; % eindtijdstip 
dt=0.000 1 ; % tijdstap 
t=O:dt: tf; 
for i=O:dt:tf; 

M=[ml 0;O m2]; % massamatrix 
B=[b -b;-b b]; % . dempingsmatrix 
K=[kv -kV;-kV kv]; % stijfheidsmatrix 
F=[-f;O]; % krachtenmatrix 
A=[zeros( 2’2) eye( 2,2) ;-inv(M) * K -inv( M) *BI ; 
B= [ zeros (2’2) ;inv(M)] ; 

xdot=A*x+B “F; 
xddot=[xdot( 1 :2);0;0]; 
x=x+xdot*dt+xddot* .5 *dtA2; % taylorreeks 

if x( l)<xd & f<=fbuf; % bepalen bufferkracht 
f=(x( 2)-xd)* kv; % krachtenevenwicht 
else 
f=fbuf; % bufferkracht bij kokerbuffer 

end % bij veerbuffer; f=x( 1)*2*kv/h 

x= [ X;x’ ] ; 
xd=x( 1); 

end 
% indrukking buffer 

t=t’ ; 
subplot(3,1,1>, plQt(t,X( :, l),t,X(: ,2)), ylabel(’afstand [m]’), xlabel(’tijd Es] ’) 
subplot(3,1,2), p1ot(t,X(:,3),tyX(:,4)), xlabel(’tijd’), ylabel( ’snelheid [ d s ] ’ )  
subplot(3,1,3), a l  =diff(X(:,3))./diff(t); a2=diff(X(: ,4))./diff(t); tn=t( [ 1 :max(size(t))- i],:); 
plot(tn,al ,tn,a2), xlabel(’tijd [s]’), ylabel(’versnel1ing [m/sA2] ’) 
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E.l Veerpenstijfheid 

Veerpendiameter: 4 [mml x 

Bij de experimenten voor produktcategorie A wordt gebruik gemaakt van veerpennen met een 
diameter van 2 mm. 

180, 

Veerpendiameter: 2 [ml 

1 o2 1 o3 1 o* 1 o5 201 

[NlmI 

fig. E.l Verbindingsstijfheid veerpennen versus veerpenlengte voor veerpendiameter: 2 [mm] 

Bij produktcategorieen B en C wordt gebruik gemaakt van veerpennen met een diameter van 
4 mm. 

fig. E.2 

I 
1 o6 01 

1 o3 1 o* 1 o5 
P"m1 

Verbindingsstijfheid veerpennen versus veerpenlengte voor veerpendiameter: 4 Emml 
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500. 1 500 

z 

E.2 Responsie 

- 

Voor de verschillende produktcategorieen wordt een voorbeeld van de gemeten 
versnellingscurve gegeven. In figuur E.3 is de responsie voor produktcategorie A geplot. 

C 
2 -500- 

i 
I 

responsie kokerbuffer responsie veerbuffer 

200. 

22 100- E 
- 
N 

Y Y 

w u) 

-200 
O 0.05 o. 1 O 0.05 0.1 

tijd [SI tijd [SI 
fig. E.3 Responsie m, - - en m, - ; V,=1.§ d s ,  m1=2 kg, m,=0.2 kg, Fb,pl§O N, k=8e3 N/m 

Voor produktcategorie B is in figuur E.4 de responsie geplot. 

Voor produktcategorie C is de responsie in figuur E.5 geplot. 

responsie kokerbuffer responsie veerbuffer 

200 - 200 
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e, 
t 
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.- E O  

8 -100 

-200 - -200 

- 

O 0.05 0.1 O 0.05 0.1 
tijd [SI tijd [SI 

fig. E.§ Responsie m, - - en m, -- , V,,=l.5 d s ,  m,=l kg, mz=l kg, Fbup150 N, k=ie§ N/m 
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