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SAMENVATTING 

Met name zacht biologisch weefsel en kunststoffen vertonen z.g. visko- 
elastisch materiaal gedrag. Dit mechanische gedrag wordt getypeerd door zijn 
afhankelijkheid van de tijd. Bij een plotseling aangebrachte konstante rek 
bijvoorbeeld, blijft de spanning niet konstant (zoals bij staal) maar neemt 
af (relaxeert) tot een bepaald eind niveau. 
M.b.v. het model van Fung kan het visko-elastische gedrag beschreven worden 
met één of meer "elastische" en drie "viskeuze" materiaalkonstanten. Dit 
verslag gaat over de praktische bepaling van deze "viskeuze" materiaal- 
konstanten voor biologisch weefsel bij (stapvormige) trekproeven met 
verschillende reksnelheden. Volgens een theoretisch model zouden de 
materiaalkonstanten, bepaald m.b.v. deze proeven, afhankelijk kunnen zijn 
van de gehanteerde reksnelheden. 
De konklusie is dat twee der konstanten een verloop vertonen konform de 
theorie en êén niet [waarschijnlijk door meetomstandigheden). 
De belangrijkste aanbevelinq aan de TH-Eindhoven, is dat er verder onderzoek 
gedaan moet worden naar de invloed van de maximaal optredende kracht en de 
eindkracht op de berekende "viskeuze" materiaal-konstanten. 
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VOORWOORD 

Op de Technische Hogeschool te Eindhoven is binnen de afdeling werktuigbouw- 
kunde een groep Biomedische Gezondheidstechnologie [B.M.G.TI werkzaam, die 
zich bezig houdt met onderzoeken aangaande mechanische eigenschappen van 
menselijk weefsel. Deze groep werkt nauw samen met andere universitaire 
onderzoekers op medisch en mechanisch gebied. 
Wij danken de heren Dr Ir A.A.H.J. Sauren en Ir H. de Vree voor de geboden 
mogelijkheid om op genoemde afdeling af te studeren. Voor de begeleiding 
tijdens het onderzoek zijn wij dank verschuldigd aan de heren Ir L.J.M.G. 
Dortmans en Dr Ir A.A.H.J. Sauren. 
De heer T. v. Hout heeft met zijn kritische kanttekeningen ons zeer geholpen 
bij het konstrueren en het nemen van de proeven. De heer M.L. Sluiter heeft 
ons bijzonder bijgestaan bij het vervaardigen van de solid-modelling 
tekeningen, waarvoor wij hem erkentelijk zijn. Wij danken ook de heer 
Ir P. Ereuning voor de begeleiding op school. 
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1. INLEIDING 

1.1 Omschriivins van het Probleem 

Het relatief nog jonge Biomechanische onderzoek stelt zich tot doel een 
fundamenteel inzicht te krijgen in het gedrag van (menselijke) biologische 
materialen en konstrukties. Zodoende kan men b.v. komen tot de konstruktie 
van prothesen. 
Als we ons beperken tot zacht biologisch weefsel - zoals huid, hartkleppen, 
pezen enz. - dan blijkt dat het mechanische gedrag In lijnspannings- 
toestand goed te beschrijven is met het z.g. "auasi-lineair-visko-elastisch 
model van Fung" [Z ] ,  waarin een aantal materiaalkonstanten voorkomen ( 3  voor 
het viskeuze gedrag en minimaal 1 voor het elastische gedrag). Dit in 
tegenstelling tot metalen waarvan het mechanische gedrag in het lineair 
elastische gebied met maar &in materiaalkonstante wordt beschreven n.1. de 
elasticiteitsmodulus. 
De meest gehanteerde methode voor het bepalen van deze materiaalkonstanten 
is een z.g. snelle trekproef, waarin men veronderstelt een echte stap-in-de- 
rek aan te brengen, hetgeen fysisch niet realiseerbaar is. Dortmans e.a. 611 
hebben voor de drie "viskeuze" materiaalkonstanten via simulatie getoond hoe 
het verloop van de fout hierop is t.g.v. reksnelheids-variaties. De fout in 
&én van deze konstanten, tijdkonstante T ~ ,  blijkt onacceptabel groot te zijn 
(kan oplopen tot > lo4% van de werkelijke waarde). 

1 . 2  Doel van het onderzoek 

Dortmans e.a. [I] hebben ook een theoretische formulering ontwikkeld die het 
in principe mogelijk maakt om de tijdkonstante T ,  met een redelijke 
nauwkeurigheid te bepalen. 
Het doel van dit onderzoek is om middels snelle trekproeven na te gaan of de 
genoemde formulering, in geval van zacht biologisch weefsel, in de praktijk 
voldoet. Daarbij wordt ook gekeken naar het in El] voorspelde verloop van de 
andere "viskeuze" materiaalkonstanten. 
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1 . 3  Overzicht van het onderzoek 

In hoofdstuk 2 wordt de theoretische beschrijving van visko-elasticiteit 
behandeld. Hier komt ook de theoretische oplossing aan de orde voor de 
nauwkeurige bepaling van T Men gelieve voor het gemak bijlage K uit te 
klappen. 
Hoofdstuk 3 behandelt vervolgens de meetopstelling en meetprocedure. Ook 

de door ons gekonstrueerde onderdelen komen hier aan bod. 
De meetresultaten worden in hoofdstuk 4 gepresenteerd. Tot slot volgen de 
konklusies met een diskussie en aanbevelingen. 

1' 
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SYMBOLENLIJST 

Alcremeen 

Am Em2 1 
A i  bl 
E 

E 
- 

&O 

F ml 
'k 

Y 

l0 Em1 

a m / m 2  1 

[ml 
ll2 r [%I 

sxY 
t Es1 
%eet Es1 
ts tap CS1 

Momentaan oppervlak. 
Gemiddelde verlenging van alle metingen. 
Rek (epsilon). 
Gemiddelde rek van alle metingen. 
Ronstante rek na stap-in-de-rek. 
Konstante rek na stap-achtige-rek. 
Kracht. 
Konstante van Euler = 0.57721 ... (gamma). 
Beginlengte proefstuk. 
Momentane lengte. 
Fraktie verklaard. 
Li jnspanning (sigma). 
Reciduele spreiding of restspreiding. 
Tijd. 
Meettijd. 
Staptijd. 

Gedefiniëerde functies 
a Hulpfunctie, bijlage C (alfa). 
F*(t) EN1 Kracht voor t > tstap. * 

1 EN1 Maximaal optredende kracht bij stap-achtige-rek. %tap 
Elastische krachtrespons. 
Gereduceerde relaxatiefunctie. 
idem maar nu uit de metingen berekend. 
Hulpfunctie, bijlage C. 

Tijd met E = O 

Relaxatie spectrum. 
Elastische respons. 
Spanning t.g.v. stap-in-de-rek. 

tstap (ksii. 
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Materiaalkonstanten 
A 
A 
B 

* 

B* 
E 
K 

K* 

T 1  

T 

* 

T2 

* 
T2 

Tk 
r T 

Csl 
Es1 

Es1 
tsl 
[SI  

Niet-lineaire konstante ( 2 . 1 1 ) .  

idem maar nu uit de metingen berekend. 
Niet-lineaire konstante ( 2 . 1 1 ) .  

idem maar nu uit de metingen berekend. 
Elasticiteitsmodulus. 
Konstante welke bepalend is voor de mate van 
relaxeren, 
idem maar nu uit de nietingen berekend. 
Tijdkonstante ftau). 
Tijdkonstante welke bepalend is voor het snelle 
relaxatiegedrag. 
idem maar nu uit de metingen berekend. 
Tijdkonstante welke bepalend is voor het langzame 
relaxatiegedrag. 
idem maar nu uit de metingen berekend. 
Kruip tijdkonstante. 
Relaxatie tijdkonstante. 
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/i 

2 .  VISKO-ELASTICITEIT 

referentiestand 

I 1 

Am 

F momentanestand 

l1 I 

In dit hoofdstuk wordt visko-elasticiteit toegelicht aan de hand van de 
optredende spanninq en rek, omdat dit het meest algemeen is. In paragraaf 
2 . 3  en bijlage C wordt de bepaling van de betreffende materiaalkonstanten 
uitgelegd aan de hand van de optredende kracht en de rek. De reden hiervan 
is dat we in de praktijk de optredende kracht meten en niet de optredende 
spanning. 
Het gaat in dit verslag alleen om lijnspanningstoestanden, waarbij de 
grootheden spanning en rek ais volgt zijn gedefinieerd: 

met 

figuur 2.1: Definitie van Am, 1 en l1, O 

C T =  

E =  

u =  

F =  
- 
- 

E =  

- F 
Am 

l1 - lo 
l0 

2 Spanning [N/m ] 

Kracht [NI 
Momentaan oppervlak [m ] 

Rek 

2 

We definiëren verder nog twee verschillende trekproef-rekpatronen te weten: 

- Stap-in-de-rek figuur K.l met E, = konstante rek bij tstap = o s. 
- Stap-achtige-rek figuur K.2 met ek = konstante rek bij tstap > o s .  

u 
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Aan de hand hiervan wordt de spanningsrespons in de tijd besproken voor 
verschillend materiaalgedrag als elastisch en visko-elastisch materiaal- 
gedrag. Het z.g.n. spanninssrelaxatieqedrau komt dan aan de orde. Het 
hiermee verband houdende kruipsedraq wordt niet besproken omdat dit buiten 
het bestek van dit verslag valt. Alleen in bijlage B wordt er summier op 
ingegaan. 

We onderscheiden het volgende materiaalgedrag: 
a) Lineaire elasticiteit (b.v. metalen). 
b) Lineaire visko-elasticiteit (b.v. bij bepaalde kunststoffen). 
c) guasi-lineaire visko-elasticiteit (b.v. zacht biologisch weefsel). 
Het verschil tussen a,b en c zal aan de hand van een vergelijking van het 
mechanisch gedrag verduidelijkt worden. 

Opm.: In dit verslag is het spannings-rekverloop de spanning als functie van 
de rek voor een konstante reksnelheid, zoals bij een stap-achtige-rek 
(voor O < t < tstap). De spanningsrespons is de spanning als functie 
van de tiid voor zowel een stap-in-de-rek als een stap-achtige-rek. 

a) Lineaire elasticiteit. 
Het spannings-rekverloop voor lineair-elastisch materiaal (figuur K.3a) is 
lineair voor een willekeurig rekpatroon. 
De spanningsrespons (figuur 2.2(1) en figuur K.3b) is lineair afhankelijk 
van het rekverloop. M.a.w. de in lineair elastisch materiaal optredende 
spanningen zijn alleen afhankelijk van de momentane rek. 

b) Lineaire visko-elasticiteit. 
Het spannings-rekverloop voor lineair-visko-elastisch materiaal (figuur 
K.4a) is lineair voor zeer hoge(1) en zeer lage(II1) reksnelheden. 
Aan de uiteindelijke spanning G(Ek, t=-) die bereikt wordt ongeacht de 
geschiedenis van het rekverloop, is te zien dat de spanningsrespons (figuur 
2.2(11) en figuur K.4b) ook afhankelijk is van de momentane rek. 
In figuur 2 . 2 ( 1 1 )  zien we dat de piekspanning bij een hoge reksnelheid 

hoger is dan die bij een lage reksnelheid o(ckf tstap2). De '(&k' tstapl 
spanningsrespons is dus ook afhankelijk van de reksnelheid. 

1 
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Het feit dat er een piekspanning optreedt die relaxeert tot een bepaalde 
eindspanning, geeft de tiidsafhankeliikheid weer. Dit is wat we aanduiden 
met sPanninqsrelaxatie of relaxatie. 

c) Quasi-lineaire visko-elasticiteit. 
Het spannings-rekverloop van quasi-lineair-visko-elastisch materiaal is niet 
lineair; en in geval van zacht biologisch weefsel is deze als in figuur 
K.5a. 
Het vexdere gedrag is vergelijkbaar met dat van lineair-visko-elastisch 
materiaal vandaar 'quasi" (zie ook de spanningsrespons figuur K.5b9. 

m 
.rl 

C 

:: 
4 

I 

-+ tijd 

m 
.r( 

C 

- 

O 
tstapl tstap2 + tijd 

I1 

figuur 2.2: Spanningsrespons van lineair elastisch (I) en lineair --elastisch (11) 
materiaal t.g.v. een stap-achtige-rek. 

Een ander opmerkelijk verschil in gedrag is dat bij cyclisch vervormen van 
lineair-elastisch materiaal figuur 2.3(11) bij toenemende en afnemende rek 
dezelfde kurve wordt doorlopen; bij een bepaalde waarde van de rek, 
bijvoorbeeld E , hoort C&n spanningswaarde ( a  1 .  * * 
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Uit figuur 2.3(III) blijkt dat bij lineair-visko-elastisch materiaal energie 
gedissipeerd wordt. We zien dat voor een bepaalde rek, bijvoorbeeld E , bij 
toenemende rek een hogere spanning ( a  t )  hoort dan bij afnemende rek. Het 
oppervlak van de gearceerde lus is een maat voor de gedissipeerde energie 
wat we hysteresis noemen. Dit geldt ook voor auasi-lineair-visko-elastisch 
materiaal figuur 2.3(IV). 

* 
* 

I 
Y 

U 

O 
+t i jd  

+ 
at 

I11 

O * 
E E + rek 

m 
.4 

m :: 
4 

I1 

E E + rek 

IV 
m 
..I 

C 

U 

4 

E E + rek 

figuur 2.3: Spannings-rekverloop bij toe- en afnemende rek zoals geschetst in (I) voor: 
- lineair elastisch materiaal (11) 
- lineair -&&-elastisch materiaal (111) 
- quasi-lineair --elastisch materiaal (IV) 
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2.1 Theoretische beschriivinq van lineaire visko-elasticiteit 

Hieronder volgt de theoretische beschrijving van lineaire visko-elasticiteit 
omdat die van quasi-lineaire visko-elasticiteit ervan afgeleid kan worden 
i.g.v. het model van Fung [2,3]. 
Voor het spannings-rekverloop van lineair-visko-elastisch materiaal geldt de 
algemene lineaire differentiaalvergelijking 

(2.3) 
dt 

Wanneer we in (2.3) alleen po en qo ongelijk nul stellen, dan houden we over 

Po" = go" (2.3a) 

Door E = qo/po te nemen zien we dat (2.3a) de Wet van Hooke voorstelt. 
M.a.w. lineair-elastisch materiaalgedrag kan beschouwd worden als een 
speciaal geval van lineair-visko-elastisch materiaalgedrag. Evenzo is 
gemakkelijk in te zien dat door in (2.3) alleen po en q1 ongelijk aan nul te 
kiezen het verband tussen af schuif snelheid en schuif spanning* wordt 
gevonden voor een Newtonse vloeistof met dynamische viskositeit Q 

dg Po" = q1 dt (2.3b) 

met pg en q1 zodanig dat q = ql/po. Dus ook zuiver viskeus gedrag is een 
bijzonder geval van lineair-visko-elastisch materiaalgedrag. 
Om aan te tonen dat (2.3) het gedrag van lineair-visko-elastisch materiaal 
beschrijft gaan we uit van de vereenvoudigde vergelijking 

(2.4) 

------- 
*; o ,, OE d'----  .Le:I1e:I1 nu gelnterpreteerd t e  worden ais respëctivëii jk dt 

schuifspanning en afschuifsnelheid. 
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Door in (2.4) voor E een stap-in-de-rek functie te kiezen en de lineaire 
differentiaalvergelijking op te lossen, vinden we de spanningsrespons ( A . 5 )  

(zie bijlage A en figuur 2.4). Bijlage B geeft een gelijksoortige afleiding 
voor de rekrespons t.g.v. een spanningsstap (kruipgedrag). 
De index 'st" staat voor; stap-in-de-rek. 

met 

-t 
90 41 90 Tr t) = E - + E (- - -)e 

O O p1 O s  t ( &O I 

- 1  = -  = Relaxatie tijdkonstante 
po 

A 91 Qo 
pl po 

(- - -) > O (A .5)  

O 
+. tijd 

figuur 2.4: Spanningsrespons volgens (A.5) t.g.v. een stap-in-de-rek. 

Tijdens het aanbrengen van de rek ( E  = O + isO), is de spanningsrespons 
zuiver lineair elastisch, omdat het oprekken in nul seconden geschiedt 
waardoor er seen relaxatie kan optreden. Dus ust(", t=O) is de maximale 
spanning die bij het gegeven rekniveau kan optreden. De maximale spanning 

t=O) en de minimale spanning ust(~O, t==) zijn te schrijven als 
O s  t ( & O  1 

90 OSt(EO, t=-) = - Po EO 
( A .  5b) 

Hieruit blijkt duidelijk dat beide uiterste spanningen lineair afhankelijk 
Z L ? ~  van E en onôfhunkeliit V ~ I !  Ge tija. ~ o d ~ e n d e  fi~eze:: we (á.5: de z.~.E. 

(zuivere) relaxatiefunctie. 

. I  
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Om het relaxatiegedrag van verschillende materialen te kunnen vergelijken, 
definiëren we de dimensieloze grootheid Gereduceerde relaxatiefunctie, welke 
dus alleen het viskeuze gedrag beschrijft. 

met 
G(t) = Gereduceerde relaxatiefunctie 

We definiëren verder nog de Elastische respons (niet meetbare wiskundige 
grootheid) 

E = EE ( E ,  t=O)  = - 91 

PI 
Oe(&) = 0 st A O < E < E O  (2.6) 

met 
Oe(&) = Elastische respons 

E = Elasticiteitsmodulus 

Vergelijking (2.61 toont dat het gedrag van lineair-visko-elastisch 
materiaal voor O < E < eo lineair-elastisch is bij een stap-in-de-rek. 
Vandaar de naam (zuivere) elastische respons. Dus indien we G(t) en ue(&) 
kennen, kunnen we de spanningsrespons op elk tijdstip uitrekenen met 

wat weliswaar alleen geldt voor een trekproef waarbij een stap-in-de-rek 
wordt gemaakt. Publikatie [ 3 ]  geeft het bewijs van de spanningsrespons voor 
een willekeuriq rekpatroon (2.7). 

We zien in (2.7) dat de spanningsrespons van een lineair-visko-elastisch 
materiaal is opgebouwd uit een stuk elastische respons oe(c) (de rek- 
afhankelijkheid), een stuk viskeuze respons G(t) (de tijd afhankelijkheid) 
en het reksnelheidsverloop y !de reksnelheid afhankelijkheid! i 
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Opm.: Om met (2.7) te kunnen werken moeten G(t) en ue(€) bepaald worden b.v. 
met behulp van een trekproef waarbij een stap-in-de-rek wordt gemaakt. 
Het zal duidelijk zijn dat we in de praktijk een dergelijk rekpatroon 
niet kunnen maken. Hoe het wel bepaald wordt en wat de problemen 
daarbij zijn wordt in paragraaf 2 . 3  besproken. 

In het voorgaande was er sprake van slechts &dn tijdkonstante T~ (A.5). Het 
gedrag van vele materialen zal in werkelijkheid alleen m.b.v. een zeer groot 
aantal tijdkonstanten goed te beschrijven zijn ( 2 . 3 ) .  Daarom wordt vaak 
gebruik gemaakt van een z.g.n. kontinu relaxatie-sPectrum S ( T ) .  Met een 
dergelijke wiskundige functie brengt men in &&n slag een groot aantal 
tijdkonstanten in rekening. Zonder hier verder op in te gaan volstaan wij 
met het geven van de uitdrukking voor de gereduceerde relaxatiefunctie bij 
gebruik van zo'n spectrum [2,3]: 

-t - 
OD 

î + j S(T)e TdT 
T=O 

OD 
Gft) = 

met 
S ( T )  = Relaxatie spectrum 

( 2 . 8 1  

Dias vergelijking (2.7) en (2 .8)  geven de alsemene spanninasrespons voor een 
lineair-visko-elastisch materiaal. 
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2 . 2  Beschrijven van lineaire- en quasi-lineaire visko-elasticiteit met 
behulp van materiaalkonstanten 

In paragraaf 2 . 1  hebben we gezien dat het spannings-rekverloop van een 
lineair-visko-elastisch materiaal ( 2 . 7 )  gebaseerd is op de, voor een bepaald 
materiaal, specifieke functies oe(€) en G(t). Om deze functies te bepalen 
moeten we ze eerst beschrijven in de vorm van meetbare konstanten. 

Elastische respons o e a .  
Voor de elastische respons van een lineair-elastisch materiaal (figuur K.3a) 
en lineair-visko-elastisch materiaal (figuur K.4a (I)), hoeven we maar èèn 
konstante (E) te bepalen ( 2 . 6 ) .  

De elastische respons van quasi-lineair-visko-elastisch materiaal (figuur 
K.5b) blijkt in de praktijk goed beschreven te kunnen worden met [2]  

Dat betekent dat we voor auasi-lineair-visko-elastisch materiaal, zoals 
zacht biologisch weefsel, twee niateriaalkonstanten (A en B) moeten bepalen. 

Gereduceerde relaxatiefunctie G(t). 
In 1972 stelde Fung [ Z }  voor om het relaxatie spectrum S(r) ( 2 . 8 )  voor een 
quasi-lineair-visko-elastisch materiaal te beschrijven met 

met 

( 2 . 1 0 )  

Pc = Honstante 
f l  en T2 zijn materiaal afhankelijke tijdkonstanten 
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Na enig rekenwerk wordt de gereduceerde relaxatiefunctie ( 2 . 8 )  met ( 2 . 1 0 )  

t 1 + K í M ( t  1 - M(; 1)  

1 t K ln(T) 

2 I G(t) = 
T2 

1 

( 2 . 1 1 )  

met 
= -x e N ( Y )  = 1 y dx , de exponentiële integraalfunctie. 
x=y 

We zien dat de gereduceerde relaxatiefunctie beschreven kan worden met drie 
konstanten namelijk K ,  7 en T In verband hiermee worüt erop gewezen dat 
vergelijking ( 2 . 9 )  en ( 2 . 1 1 )  empirische formules zijn die het gedrag van 
zacht biologisch weefsel goed blijken te beschrijven. 

1 2 '  

Quasi-lineair-visko-elastisch model van Funq. 
In zijn model stelt Fung dat voor de elastische respons ue(c) zowel een 
lineaire (2.6) als niet-lineare vergelijking ( 2 . 9 )  gebruikt mag worden. 
Wat hij dus doet in geval van ( 2 . 9 )  is een niet-lineair-elastische respons 
toepassen in ( 2 . 7 )  welke volledig is gebaseerd op de lineaire differentiaal- 
vergelijking ( 2 . 3 ) .  Wiskundig klopt dit dus niet. Vandaar dat dit model het 
suasi-lineair-visko-elastische model heet (een empirisch model). 
Met behulp van dit model nu kunnen we in de praktijk de spanningsrespons 
beschrijven van b.v. zacht biologisch weefsel {m.b.v. ( 2 . 7 )  , ( 2 . 9 )  en 
( 2 . 1 1 ) ) .  

Resumerend is het aantal materiaalkonstanten ter beschrijving van de 
spanningsrespons: 
- voor een lineair-elastisch materiaal &; namelijk E. 
- voor een lineair-visko-elastisch materiaal zijn het er vier; namelijk E, 
K, T,, en T ~ .  

namelijk A, B, K, T~ en T ~ .  

Van de materiaalkonstanten E, A en B bespreken we de fysische betekenis niet 
daar zij wiskundig volledig te verklaren zijn. Van de materiaalkonstanten K, 

T~ en T~ is de fysische betekenis niet wiskundig af te leiden. 

- voor een suasi-lineair-visko-elastisch materiaal zijn het er a; 
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Opm.: In de voorgaande theorie spraken we over trekproeven waarbij een stap- 
in-de-rek (figuur K.l) wordt gemaakt. Daar een dergelijk rekverloop 
niet te verwezenlijken is benaderen we deze in de praktijk met een 
stap-achtige-rek (figuur K.2). Vandaar dat we de invloed van de 
genoemde drie konstanten bekijken aan de hand van een stap-achtige- 
rek. 

In [ 4 ]  wordt d.m.v. systematische variatie van K, T~ en T~ (voor een 
hypothetisch materiaal) bekeken wat de invloed van deze konstanten is op het 
suasi-lineair-visko-elastische gedrag. Het volgende is een samenvatting van 
de betreffende publikatie. 

2’ Invloed van de konstanten K, i 1  en T 
De konstante K is de belangrijkste omdat deze de mate van relaxatie 
aangeeft, dus hoe viskeus het materiaal is. Als K groot is dan is het 
materiaal erg viskeus (figuur 2.5a1, d.w.z. het relaxeert erg veel. Is R erg 
klein dan is het materiaal erg elastisch, d.w.z. het relaxeert erg weinig, 
n.1. als K = O dan is G(t) = 1 en wordt (2.7) 

e 

a ( t )  = i E d0 = EE 
@=O 

doe(&) 
dc = E = konstant. Dit nu is het geval bij de wet van Hooke dus, mits 

lineair-elastisch materiaal. 

figuur 2.5a: Invloed van K op d e  spanningsrespons van quasi-lineair --elastisch 
materiaal. 
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De tiidkonstante T, is bepalend voor het min of meer snelle relaxatie gedrag 
dat tijdens en direkt na het aanbrengen van de belasting (t>tstap) optreedt. 
Is T, erg klein dan relaxeert het materiaal erg snel, zie figuur 2.5b. 

O 

%tap -b tijd 

figuur 2.5b: Invloed van T~ op de spanningsrespons van quasi-lineair --elastisch 
materiaal. 

De tiidkonstante T~ is bepalend voor het min of meer lanszame relaxatie 
gedrag dat het aanbrengen van de belasting (t>tstap) 
optreedt. Is T~ groot dan duurt het relatief lang voordat het materiaal 
uitgerelaxeerd is ofwel o(t=-) bereikt heeft (zie figuur 2.5~). 

"geruime tijd" na 

oi 
.rl 

C 
n 

?. 

O 
t s t a p  -+ tijd 

figuur 2 . 5 ~ :  Invloed van T~ op de spanningsrespons van --lineair --elastisch 
materiaal. 
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2 . 3  Bepalins van de materiaalkonstanten en de nauwkeurisheid ervan 

We bespreken de quasi-lineair-visko-elastische materiaal konstanten A ,  B, K,  

en T aan de hand van de krachtrespons. Omdat we met een stap-achtise-rek 
werken, en we alleen geïnteresseerd zijn in het krachtverloop van t 2 tstap 
(sk = konstant), is het toegestaan om i.p.v. spanningen met krachten te 

werken (Am = konstant). Voor het spanningsverloop tussen O < t < tstap geldt 
dat niet, omdat het materiaal langer wordt en dus de doorsnede afneemt 
(behoud van volume) en volgens figuur 2 . 1  en ( 2 . 1 )  is de spanning dan niet 
meer recht evenredig met de kracht. 
We definiëren nu de volgende begrippen 

2 

Gereduceerde relaxatiefunctie 
Kracht voor t ) tstap 
Maximaal optredende kracht 
Elastische krachtrespons 
Momentaan oppervlak 

( 2 . 1 2 )  

( 2 . 1 3 )  

Boven vermelde functies zijn per definitie fout omdat tstap ) O seconde (zie 
(2.5) en ( 2 . 6 1 ) .  M.a.w. doordat we geen trekproef kunnen doen met een stap- 
in-de-rek, zijn de uit ( 2 . 1 2 )  en ( 2 . 1 3 )  te berekenen konstanten A ,  €3, K ,  T~ 

en T~ per definitie fout. Om deze reden zijn zowel de gemeten als de 
berekende waarden met een " * "  aangeduid. 

2 '  Bepalina van de materiaalkonstanten K ,  T~ en 'c 

Van een snelle trekproef als in figuur 2 . 6  geschetst (tstap<< 1 s )  bepalen 
we het krachtverloop, waaronder Fmax en F (t=-). Vervolgens stellen we dat 

ts tap 
Met deze benadering promoveren we de krachtrespons van figuur 2 . 6  tot die 
van figuur 2 . 4 .  We doen dus alsof we een stap-in-de-rek hebben. 

* * 
* * 

zo klein is dat geldt: Fmax = (&k, tstap ) F(c0, t=O). 

1 
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Om de zaak kloppend te maken moet de tijd-as hergedefinieerd worden door te 
. Met de meetwaarden F (F;=O),  F ( E = = )  en de daar stellen dat F. = t - 

tussen liggende F(E) waarden zijn de materiaalkonstanten K , T~ en T te 
bepalen hetgeen in bijlage C is uitgewerkt. 

* * 
* *  * ts tap 

2 

+ tijd 
tstap 

E =  O '5 = t - t  stap 

figuur 2.6: Krachtrespons t.g.v.. een stap-in-de-rek voor --lineair *-elastisch 

materiaal. 

2 '  De optredende fout bii de bepalins van 
De 

K, T, en T 
fout die we maken bij de bepaling van de drie materiaalkonstanten is dat * * 

stap' is Fmax < a F(cO, t=O) stellen. Vooral als T, klein is t.o.v. t * we F l n a  

F (co ,  t=O). Figuur 2.7 toont dit verschil in Fmax en F(eOf t=O). 

-9 c 

-t tijd 
tstap 

figuur 2.7: Krachtrespons t.g.v. een stap-in-de-rek (I) en een stap-achtige-rek (11). 
voor &-lineair --elastisch materiaal. 

Om een 
K , T~ en T 

indruk te krijgen van de fout die wordt gemaakt bij de bepaling van * *  * 
geven we een samenvatting van publikatie [ I ] .  2 
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We gaan uit van een fictief materiaal waarvan we de materiaalkonstanten en 
zelf kiezen. Vervolgens berekenen we (m.b.v. vergelijking (2.71, ts tap 

(2.9) en (2.11)) voor een groot aantal tijdstippen de bijbehorende kracht. 
Door deze krachten te behandelen als "meetwaarden" en ze dus te gebruiken 
voor de berekeningen uit bijlage C, krijgen we de berekende konstanten K , 
T~ en 1 Door deze berekende konstanten te vergelijken met de werkelijke, 
die we immers zelf gekozen hebben, zijn de fouten te berekenen. In [l] wordt 
dit voor verschillende waarden van tstap en verschillende fictieve 
materialen gedaan. De optredende fouten zijn: 

* 
* * 

2 '  

* 
K + maximale fout -15% 

+ maximale fout t90% 

.* maximale fout > lo4% 

* 
T2 * 

met 
A 0.01 < tstap ( 1 s  '1 < tstap < T2 

* * * 
De konstanten T~ en T nemen toe stap - 

toenemende tstap, waarbij de fout op T~ ontoelaatbaar groot is. Vandaar 
2 Konstante K neemt af bij toenemende t 

bij 
dat men eerst een oplossing voor de fout op T~ gezocht heeft. 

Materiaalkonstante T~ nauwkeuriser bepalen. 
In publikatie [l] wordt een oplossing aangedragen die het mogelijk maakt om 
y 1  nauwkeuriger te bepalen. Hieruit blijkt dat door veel trekproeven te 
nemen bij verschillende waarden van tstap het materiaal een verloop in de 
berekende T~ laat zien zoals geschetst in figuur 2 . 8  (theorie). 

* 

* 

*e- 1 
4 

u 

stap + t  

* 
figuur 2.8: T ,  - karakteristiek. tstq 
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* 
Het horizontale verloop van T~ 

optredende 
T~ liggen wordt (volgens de theorie) het verloop van T 

is te verklaren doordat voor tstap+ m de 
F (tstap ) = F (t=-). Voor tstap waarden die meer in de buurt van 
* * 

* 
beschreven door 1 

met 

'I ' tstap V 

( 2 . 1 4 )  

A BE > >  1 

* 
Als we dus voor enkele kleine waarden van tstap T, berekenen en door deze 
berekende waarden een rechte fitten, dan hebben we T~ nauwkeurig bepaald, 
mits het materiaal sterk-niet-lineair is (BE  > >  1 3 .  Althans dat is wat de 
theorie voorspelt. 
Of deze theoretische oplossing voor het nauwkeurig bepalen van T, in de 
praktijk klopt is hoofdonderwerp van dit verslag. 

Bepalins van de materiaalkonstanten A en B. 
Voor een quasi-lineair-visko-elastisch materiaal geeft figuur 2 . 9  enerzijds 
het kracht-rekverloop t.g.v. een stap-in-de-rek ( I )  en anderzijds t.g.v. een 
zeer langzaam verlopende stap-achtige-rek (11) (min o f  meer statische rek). 
Kromme van figuur 2 . 9  kunnen we niet bepalen omdat deze weer een stap- 
in-de-rek vereist. Kromme (11) van dezelfde figuur vereist een zeer langzame 
trekproef wat in de praktijk redelijk goed is te benaderen. Door een 
dergelijke langzame trekproef te doen en de meetwaarden daarvan te delen 
door G (t=-) uit de snelle trekproef en deze waarden met ( 2 . 9 )  te fitten, 
zijn A en B te bepalen. 

(I)  

* 
* * 

-+ rek 

figuur 2.9: Zuiver elastische krachtrespons F (E ) bij stap-in-de-rek (I). Statische 
krachtrespons G(t==)F (E) bij "statische" belasting (111, voor --lineair 
visko-elastisch materiaal. 
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3. DE MEETOPSTELLING EN DE MEETPROCEDURE 

De meetopstelling bestaat in essentie uit: 
a) de krachtmeter 
b) de excitator 
c) de verplaatsingsmeter 
d) het proefstuk. 

Dit alles is gemonteerd op een -rekbank die als een solide basAs fungeert. 
De randapparatuur dient voor de sturing van het ingangssignaal naar de 
excitator en het verwerken van de uitgangssignalen van de krachtmeter en de 
verplaatsingsmeter. In figuur 3.1 is een schematische opstelling gegeven. 

krachtcel 

kl- 

- uerp1aatsirqs- 
moter 

exmtator  

generator generator 

computer 

figuur 3.1: Schematische voorstelling van de meetopstelling. Bron: I31 blz. 54. 

Hieronder worden de essentiele komponenten besproken. Verder wordt er een 
korte samenvatting gegeven van de voorgestelde wijzigingen. 
Voor een apparatuurslijst wordt verwezen naar de bijlage D. 

a) De krachtmeter 
De krachtmeter bestaat uit een aantal rekstroken waardoorheen een 
hoogfrequent signaal gestuurd wordt. Wet uitgaande sFgna~l wordt  in 9, 

amplitude gemoduleerd in afhankelijkheid van de uitgeoefende kracht. Via een 
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draaggolfversterker wordt het signaal gedemoduleerden en in een spanning 
omgezet die naar een A.D.C. (Analoog Digitaal Convertor) gestuurd wordt. 

b) De excitator. 
De excitator dient om een bepaalde verlenging te geven aan het proefstuk. In 
figuur 3 . 2  is een opengewerkt model weergegeven. 

3 4 

5 

6 

2 

1 

5 

~ 

figuur 3.2: Opengewerkte tekening van de gebruikte excitator '. Bron: 

i ) Centrale magneet 

2) Aansluit ingen 

3) Exci tatoras 

4) Aanslui t ing exci tatoras 

5) Membraanlager . 

6) Spoel 

. .- 

brochure Ling Dynamic. 

Een functiegenerator genereert een blokvormige puls die aan een ramp- 
functiegenerator, teller genoemd, wordt toegevoerd. De teller kumuleert de 
spanningspulsen die naar een versterker gestuurd worden waarheen ook het 
signaal van de meeteenheid, Boersma, toegevoerd wordt. Het verschilsignaal 
wordt versterkt naar de excitator gestuurd. De gewenste verlenging wordt met 
de teller ingesteld. Door het. variëren van de pulsfrequentie worden 
verschillende waarden voor tstap gerealiseerd. 

c) De verplaatsinssmeter. 
De verplaatsingsmeter werkt op capaciteitsveranderingen veroorzaakt door 
axiale verplaatsingen van de plunjer. In figuur 3 . 3  wordt de capaciteits- 
meting aan de hand van een schets verduidelijkt. 
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De van de verplaatsingsmeter is aan de ene zijde verbonden met het 
proefstuk en aan de andere zijde met de excitatoras. De capaciieits- 
verandering wordt door een capaciteitsopnemer, Probe behorende bij Boersma, 
gemeten. 

plunjer 

R = S t r a a l  van de plunjer 

R = Binnenstraal van de condensatorbus 

\\\= Capaciteits oppervlak 

Ax = Verplaatsing 

1 

2 2 

figuur 3.3: Principe-schets van de verplaatsingsmeting. 

Het signaal dat uit de Boersma komt gaat naar dezelfde A.D.C. en dient mede 
voor de terugkoppeling op de positie van de excitator. Het meten met deze 
verplaatsingsmeter gaat goed zolang de plunjer centrisch zit t.o.v. de bus. 
De lineariteit van de verplaatsingsmeter wordt gegeven door: 

met 
AC = Capaciteitsverandering 
Ax = Verplaatsing 
e = Diëlektrische konstante (voor lucht 1.0006*8.542 loeq2 F/m) 

d) De Proef stuk-klemmen. 
Figuur 3 . 4  toont de gebruikte proefstuk-klemmen. Het proefstuk ( 5 )  wordt in 
de klemhouder ( 1 )  geklemd. De 3ontage beugel (2) zorgt ervocr dat de k1e;iUnen 
op een vaste afstand van elkaar worden gehouden (31 ,  tijdens het monteren 
van het proefstuk; hier is dat ongeveer 20 mm. De klembeugel dient mede om 
de klemhouders vast te houden en verder voor een gemakkelijke montage in de 
opstelling. Het klemblokje ( 4 )  is zo gemaakt dat het proefstuk goed vast 
gehouden wordt bij net kiemmen. Verder moet men ervoor zorgen dat er geen 
extra spanningen in het materiaal komen. De aansluitpunten (6) worden aan de 
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krachtmeter en de verplaatsingsmeter bevestigd. Het voordeel van deze manier 
van monteren is dat men het proefstuk 'buiten' de opstelling kan monteren. 

1) Klemnen 

2) Hulp-beugel 

3) Vaste aanslag (20 m) 

4) Klemstuk 

5) Proefstuk 

6) Aansluitstuk voor 

werplaatringsmeter en krachtmeter 

Figuur 3.4: De gebruikte proefstuk-klemmen. Bron: i31 blz. 53. 
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3 . 1  Voorsestelde wiiziuinuen aan de meetopstellinq. 

Voordat aan de metingen begonnen werden zijn er een aantal wijzigingen voor- 
gesteld t.a.v. de opstelling. 
De voorstellen lagen voornamelijk bij de excitator en de verplaatsingsmeter, 
omdat daar de problemen met de oude konstruktie lagen: 
- Er traden door oorzaken van buiten af storingen op bij de verplaatsings- 
meter. 

- De excitator / verplaatsingsmeter opstelling was (is) statisch overbepaald 
(vier lagerpunten). 

- De speling in de lagerpunten was te groot waardoor radiale 
capaciteitsveranderingen optraden, die een uitsturing van de excitator 
veroorzakten. 

- Er bestond Behoefte aan een meer universele opstelling, waardoor meerdere 
types excitators toegepast zouden kunnen worden. 

De storinsen van buiten af. 
De storingen van buiten af waren voornamelijk elektrische invloeden, welke 
moeilijk te definieren zijn. Door een geaarde messing bus over de 
verplaatsingsmeter te plaatsen (kooi van Faraday) en door maximaal gebruik 
te maken van coaxiaalkabels zijn de storende invloeden van buiten gedeelte- 
lijk weggenomen. 

Be statische overbepaaldheid. 
De statische overbepaaldheid kon verminderd worden door een van de vier 
lagerpunten weg te nemen, en wel die van de verplaatsingsmeter. In figuur 
3 . 5  wordt de oude (I) en de nieuwe (11) situatie van de verplaatsingsmeter 
weergegeven. Door toepassing van een ander soort glijlager, n.1. een teflon 
glijlager, is de geleiding verbeterd. Het voordeel van dit lager is de lage 
glijweerstand: bovendien vermindert dit lager door zijn konstruktie de 
speling in de lagering; nadeel is echter wel het stik-slip effect. Andere 
oplossingen zoals een lucht- respectievelijk hydraulisch lager of een 
kogelbuslager bleken geen realiseerbare oplossingen t.a.v. de 
uitvoerbaarheid enfof de aanschaf. 
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r plunjer 
lager 

huis 

condensatorbus 

lager 

figuur 3.5: Oude konstruktie (I) en nieuwe konstruktie (11) van de verplaatsingsmeter. 

De ophanuinff van een srotere excitator. 
Verder was er nog behoefte om een grotere excitator te gebruiken daar de 
kleine excitator niet "voldoende" vermogen levert om snel te kunnen 
uitrekken zonder al te veel trillingen. In figuur E.1 (bijlage E) is een 
foto van de gebruikte verplaatsingsmeter-excitator-Probe combinatie gegeven. 
Ook zijn daar solid-modeling tekeningen gegeven van de uiteindelijke 
oplossing voor de ophanging van een grotere excitator. Voor een juiste 
positionering van de proefstuk-klemmmen is een kruistafel ontworpen. De 
samenstellingstekening hiervan is gegeven in figuur E.4. Deze is zo gemaakt 
dat zij universeel te gebruiken is en tussen de excitator en de trekbank 
gemontreerd wordt. Door toepassing van deze kruistafel verkrijgen we een 
lijnspanningstoestand en geen radiale belasting van de krachtmeter. 

-7 
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3.2 Instellins apparatuur en sekozen procedure 

In dit verslag zijn de resultaten opgenomen van de metingen aan twee 
verschillende proefstukken genaamd KOE en VAR (beide zijn stukken van een 
pees uit een varkens-elleboog). In bijlage F zijn de algemene gegevens van 
de proefstukken opgenomen. 
Hieronder volgt een opsomming van de uekozen instelling van de meet- 
apparatuur en omstandigheden. 

Meettiid. 
Figuur 3.6 geeft de definitie van de meettijd tmeet. 
KOE: alle metingen tnieet = 80 s.  

Na een aantal proefmetingen leek tmeet = 80 s lang genoeg te zijn, 
F(t=75) 2 F(t=80) 2 F(t=m). 

VAR: ene helft van de metingen tmeet = 80 s,  de andere helft tmee2: = 120 s .  

Vddr elke meting is een extra meting gedaan met tmeet = 4 s ter bepaling 
(zowel bij KOE als bij VAR). Dit is nodig gebleken omdat de van tst.ap 

coniputer maar 1600 meetpunten (samples) neemt ongeacht tmeet. 

Er is nu wel gevarieerd om de eventuele invloed te zien. 

We definiëren: 
Een meting is gelijk aan: èèn meetcyclus bij tmeet = 4 s plus èèn meetcyclus 
bij tmeet = 80 of 120 s .  

3. 
'k 

O 

- _ _ _  

+ tijd I i :*t..;/ 
tmeet - 

figuur 3 . 6 :  Definitie van de meettijd t meet' 
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Het aantal metinuen. 
KOE: 15 verschillende tstap waarden, elk tweemaal gemeten. Dus 30 metingen. 
VAR: 7 verschillende tstap waarden, elk viermaal gemeten. Dus 28 metingen 

Voor beide proefstukken geldt dat tussen elke meetcyclus ca. 2 minuten data 
verwerkingstijd zit. 
Om 
volgorde van staptijden middels een toevalstabel gekozen. 

(14 metingen bij tmeet = 80 s en 14 metingen bij tmeet = 120 s ) .  

een systematische fout ten gevolge van tijdsinvloeden te vermijden is de 

Inaestelde staptijden. 
De op de functie-generator (figuur 3.1) ingestelde frequentie bepaalt de 
bereikte staptijd. Om deze reden is voor een bepaalde verdeling van de 
frequentie gekozen (zie ook aanbevelingen). 
KOE: Frequentie-verdeling; 

f, = 20 [Hz] , f2 = flX f3 = f2X ... f I 5  = 2000 [Hz]. 
met 

x = (yy- 2000)1/14 = 1.3895 

Er is voor het grootste frequentiebereik gekozen welke de excitator het 
beste aan kan (ervaring van anderen). De gekozen frequentie-verdeling 
brengt met zich mede dat er veel metingen bij relatief kleine tstap 
waarden worden genomen. In dit gebied werden n.1. problemen verwacht 
i.v.m. de bepaling van Fmax met als gevolg een grote spreiding op de 
berekende konstanten. 

VAR: Frequentie-verdeling; 
f, = 3 [Hz] f2 = f1 t Y , f3 = f2 t Y ... , f7 = 153 [Hz]. 

met 
153 - = 25 [Hz] Y =  6 

Deze verdeling is willekeurig gekozen. Er is tussen 153 en 28 Hz 
gemeten omdat dit gezien de KOE metingen een goed meetgebied leek. De 3 

Hz metingen moeten als extra metingen gezien worden (zie 
aanbevelingen). 

Inoestelde aevnelioheid verPlaatsin4soPnemer: 
KOE: gevoeligheid = 200 [Farad/Volt] 
VAR: gevoeligheid = 200 IO-’’ [Farad/Volt] 
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Figuur 3.7  toont de verlengings-signalen bij een stap-achtige-verlenging 
(zonder proefstuk tussen de bekken) voor de drie in te stellen gevoelig- 
heden. De gevoeligheid van 200 fF/V levert de kleinste signaal-ruis 
verhouding op. 

figuur 3.7: Verlengings-signaal van onbelaste excitator voor de gevoeligheden 200 fF/V 
(I) , 100 fF/V (11) en 50 fF/V (111) (ingestelde frequentie = 50 Hz). 

Aansebrachte verlenainq. 
KOE: 0.25 mm (met lo = 20 mm * 
VAR: 0.35 mm (met lo = 30.2 mm * 
Aan de hand van proefmetingen bepaald. 

- 
E = 0 .0131) .  

- 
E = 0.0107) .  

Keuze krachtmeter. 
Geschikt voor 'statische' meting (wegens gebruik van rekstrookjes), zeer 

kle ine  verplaatsing b i j  belasting !m. ?2 pr/??) PE grote g e v i s l i g h e i d .  
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Prekonditioneren. 
Om inklemverschijnselen (het 'zetten' van het materiaal) weg te werken wordt 
er geprekonditioneerd. Dit wordt gedaan door een aantal malen 'rustig' een 
verlenging aan te brengen en weer te ontlasten. 
KOE: 10 maal be- en ontlasten bij een verlenging van ca. 0 . 6  mm ( e  4 0.03) 

tot een maximale kracht van 2.5 N uitgevoerd met de trekbank 
(handbediend) met reksnelheid 2 0.01 s-' . 

VAR: 20 maal be- en ontlasten bij een verlenging van ca. 0.5 mm ( E  2 0.0166) 

tot een maximale kracht van 3 2.5 N uitgevoerd met de trekbank 
(automaat) met reksnelheid 2 0.015 s - l .  

Er is gekeken of de maximaal optredende kracht konstant werd. 

Voorsoankracht. 
KOE: voorspankracht voor alle metingen ingesteld op ca. 0.095 N. 
VAR: voorspankracht voor alle metingen ingesteld op ca. 0.032 N. 
De beginlengte lo is bepaald door het proefstuk op te rekken totdat de 
kracht begon op te lopen (F 2 O lo). Door een voorspankracht aan te 
brengen weten we zeker dat het proefstuk gespannen is. 

Bevochtiains proefstuk. 
Tijdens het meten is het proefstuk kontinu bevochtigd met een fysiologische 
zoutoplossing (9 gr/l H20) met een temperatuur van 30 - 35'C. Dit om de 
situatie in het lichaam te benaderen en uitdroging te voorkomen (wat het 
mechanische gedrag Selnvloedt). In figuur E.2 is de bevochtiginga- 
installatie te zien. 



35 

4. Meetresultaten 

De meetgegevens en de daaruit berekende resultaten zijn opgenomen in 
bijlage G voor proefstuk KOE en in bijlage H voor proefstuk VAR en samen- 
gevat in tabel 4.1. Elke meting is gekodeerd als in onderstaand voorbeeld: 

4 KOE28AK 
met 

4 = Chronologisch metingnummer. 
KOE = Proefstuk type. 
28 = Op functiegenerator ingestelde frequentie. 
A = Eerste van de twee metingen bij dezelfde frequentie (i.g.v. VAR 

gaat dit van A tot D). 
K = Korte meting, tmeet = 4 s (zonder K is tmeet = 80 of 120 s ) .  

De diverse meetgegevens zijn als volgt tot stand gekomen. 
De waarden in de tabellen G.2 en H.2 zijn door de computer na elke 
meetcyclus berekend uit het kracht- en verlengingsverloop. 
Van de door de computer getekende Hf€)-functie (bijlage 6) zijn steeds drie 
maal de konstanten T ~ ,  T~ en H bepaald waarvan de gemiddelden en de 
spreidingen in Be tabellen G.l en H.l staan en zijn uitgezet in de figuren 
G.l en M.l, G.2 en H.2, G.3 en H.3. 

Opm.: Door alle meetwaarden is een rechte of e-macht gefit. Echter de 
grafiek (figuur G.l en H.l) sterk metingen die in de x 1  - 

afwijken van een vergelijkbare meting 12 faktor IO), zijn in geen 
enkele curve-fit berekening meegenomen. 

* 
tstap 

De figuren G.4 en H.4 tonen de F(tmL--) waarden uit de tabellen G.2 en H.2 
(met e-macht gefit) en de F(tmeet) waarden (met een rechte gefit) die 
berekend zijn met (C.91, gebruik makend van K ci en F(tstap) van het 
betreffende meting nummer. Waarbij F(t=OI0 en F(t*-I0 de geëxtrapoleerde 

a L a p  

* 

waarden zijn bij tstap = o s .  

De Klácht-verlenrinrsnïû~~~~ vâiî Ce fiyure!: u.5 en u.5 z i j n  getekend met, 
behulp van een X-Y schrijver direkt verbonden met de krachtmeter en de 
trekbank. Daar de reksnelheid ca. s-l ( z  O s-' was, geldt voor de 
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krommes F = G(t==)Fe(&) (figuur 2 . 9 ) .  Met behulp van 

en H, T, en T uit tabel 4 . 1  is G(tz-1 en daarmee Fe(&) te berekenen voor 
enkele waarden van de figuren G.5 en H.5 . Deze punten zijn daarna gefit 
m.b.v. ( 4 . 2 )  omdat ( 2 . 9 )  moeilijk te fitten is. 

2 

( 4 . 2 )  

Re hieruit berekende konstanken staan in tabel 4 . 1  waarbij de indices "voor" 
en "na" staan voor respectievelijk voor en na de metingen. 
Konstante B 
De 
= 80 of 120 s )  gedeeld door het aantal metingen. De gemiddelde rek E = 

Aillo. 

* 
is berekend uit de helling van T, en Ë (uit tabel 4 . 1 ) .  

gemiddelde verlenging Af is berekend uit de som van de Al's (bij tmeet 

Algemeen geldt: 
r2 = Fraktie verklaard maal 100%. Deze is niet opgegeven voor 

nagenoeg horizontale lijnen (r2 t O ) .  

= Residuele spreiding of restspreiding. Deze is niet opgegeven 
e-macht fit i.g.v. F(tstap) omdat deze fit alleen ter 

sxY 
voor de 
illustratie dient. 
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Tabel 4.1: Belangrijke gegevens met alle berekende materiaalkonstanten van 
KOE en VAR met verwijzingen naar betreffende figuren en tabellen. 

KOE 
bijlage G 

VAR 

bijlage H 

30.2 

O. 3244 
0.0107 

lo Cmml 

Ai [mm] - 
E 

20 

0.2621 
0.0131 

50.09 60.60  IO-^ 
110.98 

38.1 
O. 8558 

figuur G .I 
tabel G.l 

figuur H. 1 
tabel H.l 58.96 

56.4 
O. 5508 

figuur H. 2 
tabel H.2 

f2 Es1 
sxy Es1 
2 r [%]  

helling 

119.92 
32.59 

23.40 
-148.06 

figuur G .2 
tabel G.l 

615.79 
181.23 

36.11 
-1273.7 

K CS1 
sxy Es1 
2 r [%] 

helling 

53.36  IO-^ 
4.82 

3.12 1ö3 

- 

figuur G. 3 
tabel G.1 

61.36 figuur H. 3 
tabel H.l 10.08 

- 
18.05 IOw3 

706.64 
51.58 

87.82> 

104.32 

207.38 

138.59 

638.55 loq3 
16.70 

4.96 

356.81 

399.87 

109.21 

figuur G. 5 

figuur G. 5 

figuur H. 5 

figuur H. 5 

figuur G. 1 figuur H. 1 

Niet meegenomen 
5 ,  6 en 28 metingen [nr] 23 en 26/1 
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5.  KONKLUSIES 

Tiidkonstante 
Het gevonden verloop van T~ geeft ueen aanleiding om de theorie af te wijzen 
(zie figuuren G.1 en H.l en paragraaf 2.3). 

Tiidkonstante T ~ .  
Het gevonden verloop van T~ is niet in overeenstemming 
figuren G.2 en H.2 en paragraaf 2.3). 

Konstante R. 

met de theorie (zie 

Het gevonden verloop van K geeft seen aanleiding om de theorie af te wijzen 
(zie figuren (3.3 en H.3 en paragraaf 2.3). 

5.1 Diskussie 

We bespreken eerst het verloop van de maximaal optredende kracht en de 
eindkracht (figuren G . 4  en H.4) omdat hieruit de materiaalkonstanten T~~ T~ 

en K zijn berekend. 
Opm.: Gebruikt worden de begrippen “maximaal optredende kracht“ ofwel 

“eindkracht“ ofwel F(tmeet), de “staptijd“ ofwel tstap en de ) F(tStap 
meettijd ofwel. kmeet. 

De maximaal optredende kracht. 
Uit de tabellen G.2 en H.2 blijkt dat voor bijna alle metingen geldt dat de 
maximaal gemeten kracht bij een meettijd van 4 s groter is dan bij een 
meettijd van 80 of 120 s (zie paragraaf 3.2). We konkluderen hieruit dat de 
werkelijk optredende maximale kracht niet wordt gemeten omdat het aantal 
metingen per tijdseenheid (samplefrequentie) te laag was. 
Het verloop van de maximaal optredende kracht is niet sterk dalend bij 
toenemende langere staptijden. Hieruit konkluderen we dat bij deze langere 
staptijden de maximale kracht nauwkeuriger gemeten wordt dan bij de kortere 
V ”  c + . a p + . + + ~ ~ n  u-,..,u”*. Met zindere wmrden de maximaal optredende krachten bij lanae 
staptijden zijn betrouwbaarder dan die bij korte staptijden. Dit is 
paradoxaal omdat we juist bij korte staptijden moeten meten om de theorie te 
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benaderen. De oplossing lijkt eenvoudig, n.1. door de samplefrequentie te 
vergroten. Figuur 5 .1  toont het krachtsignaal van een meting bij een 
meettijd van 4 s (samplefrequentie = 400 Hz) en bij een meettijd van 80 s 
(samplefrequentie = 20 32). Hieraan zien we dat bij de hoge samplefrequentie 
veel meer "ruis" wordt gemeten vlak na t = tstap. Dit wordt ons inziens 
veroorzaakt door het natrillen van de excitator. 

I 

f i g u u r  5.1: K r a c h t s i g n a a l  v a n  KOE54B (I) en BK (11) (samplefreq. respt.  20 e n  400 Hz) 

De oDtredende eindkracht. 
Het verloop van de eindkracht van proefstuk KOE is bijna horizontaal 
(konform de theorie). Dit in tegenstelling tot het verloop van de eindkracht 
van proefstuk VAR welke stijgende is bij toenemende staptijden. Het kan de 
oorzaak zijn van de grotere restspreidingen op de berekende materiaal- 
konstanten van proefstuk VAR t.o.v. die van proefstuk KOE. 

Een mogelijke oorzaak van het stijgende verloop van de eindkracht bij 
proefstuk- VAR is dat het materiaal bij lange staptijden waarschijnlijk 
langzamer naar de werkelijke eindkracht F(t=m) relaxeert. Immers de 
optredende maximale kracht is lager naarmate de staptijd toeneemt waardoor 
het inwendige krachtverschil in het proefstuk afneemt, wat de "drang" 
(snelheid) naar (van) relaxatie vermindert. 
In tegenstelling tot het verloop van de optredende maximale kracht kunnen we 
van verloop van de eindkracht van VAR zeggen dat de metingen bij korte 
staptijden betrouwbaarder lijken. 
We konkluderen dat gezien de toegepaste meettijden proefstuk KOE snel 
relaxeert ( T ~  klein) en proefstuk VAR langzaam relaxeert ( T ~  groot). 

het 
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Opm. : " * "  staat voor "gemeten" konstante. 

Tiidkonstante T ~ .  

De geëxtrapoleerde tijdkonstante T~ van proefstuk KOE lijkt een redelijke 
benadering van de werkelijkheid. Immers de uit de kracht-verlensinsskromme 
(figuur G . 5 )  berekende Bvoor en de uit de hellina van het T~ verloop 
berekende B komen redelijk met elkaar overeen, konform de theorie (tabel 
4 . 1 ) .  wat reden geeft om te twijfelen aan 
de van proefstuk VAR omdat Bvoor op een 
direktere manier is bepaald dan B . 
Daar voor beide proefstukken de restspreiding van het verloop van T~ groter 
is dan de geëxtrapoleerde T~ konkluderen we dat deze alleen een "verbeterde 
schatting" is van de werkelijke waarde. 
Bovendien rijst de vraag hoe belangrijk T~ is voor het beschrijven van het 
viskeuze gedrag? Is de in E13  gevonden grote fout bij de bepaling van T, 
niet een aanwijzing voor zijn onbelangrijkheid? 

* * 
* 

* * 
Voor proefstuk VAR is Bvoor 2 3B * 

juistheid van de geëxtrapoleerde T * 1 

* 

Opm.: Het is enigzins vreemd te noemen dat T~ het gevonden verloop toont 
direkt uit T~ berekend is met (C.8) en het i2 verloop sterk 

* * * 
omdat T~ 

dalend is wat in tegenspraak is met de theorie. 

Tiidkonstante T ~ .  

Net gevonden verloop van T~ van proefstuk KOE is minder stijl dan die van 
proefstuk VAR. Dit wordt mi.sschien veroorzaakt door ket stijgende verloop 
van de eindkracht van proefstuk VAR. Daar het gevonden verloop in beide 
gevallen niet konform de theorie is, zijn geen direkte veroorzakers aan te 
wijzen voor deze sterke afwijking van de theorie. Wij vermoeden dat de 
gemeten maximale kracht zeer belangrijk is omdat voor beide proefstukken dit 

* 

verloop niet of nauwelijks konform de theorie is (zie ook aanbevelingen). 
De geëxtrapoleerde T~ is dus niet een benadering van de werkelijke waarde 
zoals dat wel het geval is bij T ~ .  

Konstante K .  

Het verloop van K voor beide proefstukken heeft een zeer kleine positieve 
* 

* 
helliny vat ia eerste inutarltir ieiet t9t de kanklilr;it? dat, K vrijwef 
konstant is, wat konform de theorie is. De theorie voorspelt echter een 
licht dalend verloop van K . * 



Konklusies 41 

Het verschil kan toeval zijn maar kan ook veroorzaakt zijn door het 
"slechte" verloop van de gemeten maximaal optredende kracht en de 
eindkracht. Immers K wordt direkt uit de meetresultaten berekend net als r2 
(zie bijlage C ) .  

kleine 

* * 

Honstanten A en B. 
Daar deze geen onderwerp van onderzoek waren is hier niet uitgebreid naar 
gekeken. De uit de kracht-verlengingskrommen berekende konstanten Avoor, 

en Bna van de figuren G . 5  en H.5, tonen dat het materiaal voor Bvoor' Ana 

* 
* * * 

beide proefstukken veranderd is ("stugger geworden") na ca. 5 uur meten. 

Opm. : Voor beide proefstukken is BE i 3 . 8 .  De theorie schrijft voor dat 
BE > >  1 moet zijn wil men uit het verloop van T~ de werkelijke T~ 
extrapoleren. De vraag is of in ons geval €3; groot genoeg is of beter 
gezegd E groot genoeg is? Wegens gelimiteerde mogelijkheden van de 
apparatuur was een grotere rek (lees kracht) niet mogelijk. 

* 

Aluemeen. 
Uit alle figuren blijkt dat de metingen bij korte staptijden (Stap < 0.1 s f  

een relatief grote spreiding vertonen waaruit we konkluderen dat in de 
praktijk beter niet sneller dan ca. 0.1 s gemeten kan worden. 

Daar wij het vermoeden hebben dat proefstuk VAR een langzaam relaxerend 
materiaal is (zie beschouwing T ~ ) ,  is het denkbaar dat de gemiddelde 
wachttijd (data verwerkingstijd) van 2 minuten tussen twee meetcycli te kort 
is. Het materiaal is binnen die tijd waarschijnlijk niet helemaal hersteld. 
Dit kan een oorzaak zijn van de grote restspreiding en het sterk dalende 
verloop van T ~ .  

* 

Uit de meetresultaten is geen systematische fout te ontdekken ten gevolge 
van de tijd, waardoor we kunnen zeggen dat de totale meettijd van 4 a 5 uur 
niet te lang is geweest. 

De bij proefstuk VAR toegepaste variatie van tmeet (80 en 120 s )  leidt niet 

s zeer waarschijnlijk nog veel te kort is gezien de waarden van T~ 

Cri& systemztische Ieuter?. Deze uitvprzak is ainvechthaar omdat de meettijd 
* 

van 
van proefstuk VAR. 

520 
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5.2 Aanbevelinsen 

Verder onderzoek. 
Nogelijk verder onderzoek zou zich, gezien onze resultaten, moeten 
koncentreren op de volgende punten: 
- De gevoeligheid van de "viskeuze" materiaalkonstanten T ~ ,  T~ en K voor de 

belangrijkheid van konstante T, voor de beschrijving van het viskeuze 
uemeten maximaal optredende kracht en de eindkracht. 

- De 
gedrag. 

- De belangrijkheid van BE of van E alleen. 

Meettechniek. 
- Het is raadzaam voor het meten na .te gaan na hoeveel seconden de 

- Let op storende invloeden van spanningskabels, zowel de gebruikte als niet 
voor de meting gebruikte kabels (THE-meetspanningsnet stoort bij gebruik). 

- Gebruik geaarde coaxiaalkabels voor alle "meetkabels". 
- Het is zeer wenselijk om de meetopstelling in C$n apparaat samen te voegen 
i.p.v. allerlei "apparaatjes", omdat dit lastig en onoverzichtelijk werkt. 

zou zeer gebruikersvriendelijk zijn om de gewenste staptijd direkt in 

eindkracht "konstant" is (m.a.w. meettijd bepalen). 

- Het 
te kunnen stellen i.p.v. de omweg via een funktie-generator. 

- De berekening van de materiaalkonstanten moest tot nu toe na de metingen 
verricht worden op een andere computer. Het is wenselijk om deze steeds 
direkt na elke meting ter beschikking te hebben voor eventuele korrekties. 

- Misschien is het gebruik van een inductieve verplaatsingsmeter aan te 

de maximaal optredende kracht te kunnen meten moet de samplefrequentie 
worden tot zeker 400 Hz en liefst meer. Om een te groot aantal 
samples te voorkomen kan men denken aan een bepaalde verdeling van het 
aantal samples over de meettijd. B.V. de eerste seconde met 1000 Hz meten, 
en daarna de rest van de te nemen samples over de resterende meettijd 
verdelen (b.v. met 10 Hz). 

bevelen daar deze nauwelijks last heeft van invloeden van buiten af. 
- Om 

opgevoerd 

- Om bovengenoemde samplefrequentie mogelijk te maken moet wel eerst een 
worden gezocht om het natrillen van de excitator te verminderen oplossing 

toepassen, welke meer krachtreserve heeft voor versnelling. 
(figUUr 5 . 1 ) .  Een l%:=.;elijkr 0pl0ssi.g YO2 z i j n  een sterkere excitator 
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1 ’  Definitie van Am, lo en 1 
Spanningsrespons van lin. elast. en lin. visko-elast. mat. bij 
stap-achtige-rek. 
Spannings-rekverloop bij toe- en afnemende rek zoals geschetst 
voor: lin. elast. mat., fin. visko-elast. mat. en quasi-lin. 
visko-elast. mat.. 
Spanningsrespons volgens (A.5)  t.g.v. een stap-in-de-rek. 
Invloed K op spanningsresp. van guasi-lin. visko-elast. mat. 
Invloed op spanningsresp. van quasi-lin. visko-elast. mak. 
Invloed T op spanningsresp. van guasi-lin. visko-elast. mat. 
Krachtrespons bij stap-achtige-rek voor quasi-lin. visko- 
elast. mat.. 
Krachtrespons bij stap-in-de-rek en stap-achtige-rek voor 
quasi-lin. visko-elact. nat.. 

- karakteristiek. ‘1 tstap 
Zuiver elast. krachtrespons Fe(&) bij stap-in-de-rek, 
Statische krachtrespons G(t==fFe(E) bij “statische“ belasting 
voox quasi-lin. visko-elast. mat.. 
Schematische voorstelling van de meetopstelling. Bron: 
proefschrift van Dr Ir A.  Sauren [3]. 

Opengewerkt model van de excitator. Bron: brockure van Ling 
Dynamic 
Principe-schets van de verplaatsingsmeting. 
Schematische voorstelling van de proefstuk-klemmen. Bron: 
proefschrift van Dr Ir A. Sauren [3]. 

Oude konstruktie en nieuwe konstruktie. 
Definitie van de meettijd tmeet. 
Verlengings-signaal van onbelaste excitator. 

2 

* 

EX. niauibaiy i iaas  v a i i  KOE548 en Vur?.LLr: e n r i - 1  .7-.m 
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A.l: 46 
A.2: 47 
8.1: 48 
B.2: 49 
C.1: 51 
E.l: 53 
E.2: 53 
E.3: 54 
E.4: 55 

G.l: 57 

G.2: 58 

G.3: 59 
G.4: 60 
G.5: 61 

H.l: 64 

H.2: 65 

H.3: 66 
H.4: 67 
H.5: 68 
K. I/ 

K.5: 71 

Stap-in-de-rek. 
Spanningsrespons volgens vergelijking (A.5). 
Stap-in-de-spanning. 
Rekrespons volgens vergelijking (B.5). 
H(E)-functie te berekenen met (C.3). 
De excitator met montage-konstruktie en verpl. meter. 
De bevochtigings-opstelling. 
De totale opstelling voor een groter type excitator. 
Universele kruistafel. 
* 

karakteristiek voor proefstuk KOE. 

- karakteristiek voor proefstuk KOE. 

karakteristiek voor proef stuk KOE. 

T Í  - %tap 

T2 tstap 

ts tap 

* 
* 

K -  
karakteristiek voor KOE. F(tstap) - tstap en F(tmeet) - tstap 

Kracht-verlengingskrommen van proefstuk KOE. 
* - karakteristiek voor proefstuk VAR. 

T~ tstap 
- karakteristiek voor proefstuk VAR. ‘2 tstap 

karakteristiek voor proefstuk VAR. - tstap 
“‘meet! - tstap 

* 

* 

karakteristiek voor VAR. Fftstap) - tstap 
Kracht-verlengingskrommen van proefstuk VAR. 

Diverse algemene figuren. 

Tabellen. 
4.1: 37 Belangrijke gegevens met alle berekende Mat.konstanten van KOE 

en VAR met verwijzingen naar betreffende figuren en tabellen. 
G.l: 62 De berekende materiaalkonstanten van KOE. 
G.2: 63 
H.1: 69 De berekende materiaalkonstanten van VAR. 
H.2: 70 

De gemeten Al, tstap, reksnelheid en F(tstap) van KOE. 

De gemeten Al, tstap, reksnelheid en F(tstap) van VAR. 
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Biilase A: Uitwerkina van het relaxatieqedraq 

Relaxatie is het afnemen van de spanning bij konstante rek. 
Om aan te tonen dat het relaxatiegedrag door ( 2 . 3 )  beschreven kan worden 
gaan we uit van vergelijking 

We nemen voor E een stap-in-de-rek figuur A.l waarvoor geldt 

E(t) = EO 

met als randvoorwaarden 
& ( O + )  = EO 

&(O--) = o 
o(O-)  = o 

-9: 
?. 

EO 

+ t i jd  
o- o + 

O 

figuur A.l: Stap-in-de-rek. 

Rond t = O is ( 2 . 4 )  te schrijven als 

(A. 1 )  

De index "st" staat voor "stap-in-de-rek". Vergelijking ( A . 2 )  is door links 
en rechts met At te vermenigvuldigen, te schrijven als 
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Met de randvoorwaarden van (A.1) levert (A.3) de beginvoorwaarde 

q1 
cl (O+) = - 
st P, EO (A.4) 

Door (2.4) op te lossen niet beginvoorwaarde (A.4) vinden we voor het 
spanningsrespons (zie ook figuur A . 2 )  

- -t 

(A. 5 1 91 90 

‘6 - po) > O 
91 90 A qO t ) = &  - + E  ( - - - ) E :  

O O p 1  po O s  t ( &O 

met 

- Relaxatie tijdkonstante PI 
po 

T = - -  

O 
+ tijd 

figuur A.2: Spanningsrespons volgens vergelijking (A.5). 

Voor de maximale en de minimale waarden van ( A . 5 )  gelden respectievelijk 

(A.5a) 

(A.5b) 
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Biilacre B: Uitwerkinq van het kruiwedrag 

Kruip is het toenemen van de rek in de tijd bij konstante spanning. Om aan 
te tonen dat ook het kruipgedrag door (2.3) beschreven wordt gaan we uit van 
de vereenvoudigde vergelijking 

do 
Po* i- pi  dt 

Voor D nemen we he 

o ( t )  = ÛO 

spanningspatroon van figuur B.1 

met de randvoorwaarden 
O(O+)  = o. 

a(O-1 = o 
€(O-) = o 

(2.4) 

rvoor geldt 

(B.1) 

+ t i jd  o- o + 
O 

figuur B.1: Stap-in-de-spanning. 

E (0-9 - Est(03 
1 st 

At 
- ( O )  t q1 lint ( 

At+O - 90% (B.2) 

De index "st" staat voor "stapvormig spanningspatroon". Vergelijking (B.2) 
is na links en rechts te vermenigvuldigen met At te schrijven als 
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= lim [qoEst(0)At + q,{Est(Ot) - E st ( O - ) , ]  
At+O 

Met de randvoorwaarden van (B.l) levert (B.3) de beginvoorwaarde 

(€3.3) 

(B.4) 

Door ( 2 . 4 )  op te lossen met beginvoorwaarde (B.4) vinden we voor de rek- 
respons (zie ook figuur 8.2) 

PO '1 ' 0  Tk ,, t) = O - t U (- - -)e 
€st ( O o r  O 4o O 41 qo 

Pl po 
91 qo 

(- - -) < o 

met 

= Kruip tijdkonstante _ -  91 - 
Tk 90 

O 
-f t i jd  

f i g u u r  B.2: Rekrespons vo lgens  verge l i jk ing  (B.5). 

Voor de begin- en eindrek geldt respectievelijk 

PI 
€&UO, t=O) = - 

9, 

(B.5) 

(B.5a) 
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Bijlacre C: Bepalinu van de "viskeuzes materiaalkonstanten 

In deze bijlage wordt besproken hoe men uit de krachtrespons t.g.v. een 
stap-achtige-rek de "viskeuze" materiaalkonstanten K, T~ en T~ kan berekenen 
[ 3 ] .  In de praktijk wordt dit m.b.v. een computer gedaan. 
Uit de snelle trekproef van figuur 2 . 6  halen we de meetwaarden F (E=O), 
F (E=-) en een groot aantal F(E)'s. Voor de gereduceerde relaxatiefunctie 
( 2 . 1 2 )  kunnen we dan schrijven 

* 
* 

* 

We definiëren nu de hulpfuncties a en H(E) :  

* 
T2 

a = In(,) 

met 
00 -x 

M ( Y )  = I dx 
x=y 

* * 
Indien T~ < <  E < <  T~~ kunnen we (C .3 )  schrijven als [3] 

met 
y = 0 . 5 7 7 2 1 . " .  = Konstante van Euler 

We definiëren nog de hulpvariabele 

* 
*2 X = ln(T) - y 

T = Schaalfactor 
met 

(C .2 )  

iC.5 i 
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We hebben in (C.5) een schaalfactor T geïntroduceerd (figuur C.1) die dient 
om de rekenkundige nauwkeurigheid van de berekende waarden te verbeteren. 
Met (C.5) kunnen we (C.4) omschrijven tot 

We zien dat H(E) binnen het begrenzingsgebied een lineaire functie i s  van 
In(?). We hebben nu twee H(E)-functies n.1. (C.3) waarmee, m.b.v. de 
meetwaarden, figuur C.l te tekenen is, en we hebben (C.6) die alleen geldt 
voor een beperkt gebied waarbinnen H(E) lineair is. 

O 

figuur C.l: H(5)-functie te berekenen met (C.3) .  5 en 5 moeten zo worden gekozen dat 1 2  
2' H«) zz lineair voor 5, C 5 6 E 

Door een lineaire curve-fit toe te passen op de Sa(<) waarden tussen H(E=EI) 
en H(E=E ) ,  vinden we de richtingscoëfficiënt en de constante waaruit a 

en X te berekenen zijn. Door ((2.2) en (C.5) om te werken krijgen we 
respectievelijk 

-1 X 
2 

( 7  -t X) * 
T * = T ~  (C.7) 

* * 
Met (C.7) en (C.8) kunnen we de materiaalkonstanten T~ en T 
(C.l) en ((2.2) samen te nemen kan konstante K bepaald worden 

berekenen. Door 2 * 
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Bijlacre D: Specificaties van qebruikte apparatuur 

APPARATUUR TYPE OPMERKINGEN 

* Krachtmeter 

* Excitator 

* Trekbank 

* Boersma 

* Draaggolfversterker 

* Digitale voltmeter 

* Functie generator 

1 * Ramp-functiegenerator 

1 * A.D.C. 

UT/300/120 
SH I NRûK 

Type 200 
Ling Dynamic 

Zwick 1435 

C V M V I  

581 DNH 
PEKEL 

L!? ?420.2N 

4100 
Krohn Hike 

Lineair tot 5 2.6 N 
Gage factor = 2.0 

Klein model. 

Meeteenheid 
De Probe wordt erbij 
geleverd. 

Solartron 

Teller 

* verpl^^tsingsQeter 1 
---------- 
I) Dit zijn voornamelijk eigen gemaakte apparatuur. 

Resolutie + - 5 mV 

2) Lam : laboratorium microprocessor 



Bijlage E 5 3  

Biilaue E: Diverse f o t o ' s  en tekeiainuen 

figuur E . l :  De excitator met montage-konstruktie en verplaatsingsmeter. 

i iguur E.2: Lie k v o c h t i  g i r i g s - o ~ ~ s t c t l  I i n g .  

verwarmingselement 
( n i e t  geregeld)  



w 
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t- 

c 1 

s l o t m o e r  

s t e l s c h r o e f  ____i- 
, /! 1, -i a a n p l u i m e n  

a a n s l u i t  e n  moer , klemmoer* 

g s s i n g  s l u i t r i n g  

a a n s l u i t b u s  

I 
I 

figuur E.4: Een (verkleinde) samenstelling van de voorgestelde universele kruistafel. 
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Biilaae F: Aluemene aeaevens van de Proefstukken 

Algemene kodering 
Kodering op konserveringsbuisje 
Herkomst 
Soort weefsel 
Sterfdatum 
Verwijderings datum proefstuk 
Datum metingen 
Konserveringsvloeistof / temperatuur 

: KOE 
: Pees 27-03-'85 B 
: Varken / manlijk / 6 maanden 
: Pees uit elleboog 
: 27-03-185 

: 29-03-'85 
: 27-03-'85 

: Fysiologische zoutoplossing 

Lengte / breedte 
Bijzonderheden 

(9 gr/ï H ~ O )  / 4Oc 
/ dikte proefstuk : 38.7 / 3.6 / 0.45 Emml 

: Relatief dun en niet in de vezel- 
richting gesneden 

Algemene kodering 
Kodering op konserveringsbuisje 
Herkomst 
Soort weefsel 
Sterfdatum 
Verwijderings datum proefstuk 
Datum metingen 
Konserveringsvloeistof / temperatuur 

Lengte / breedte / dikte proefstuk 
Bijzonderheden 

: VAR 

: Pees 4-04-'85 A 
: Varken / manlijk / 6 maanden 
: Pees uit elleboog 
: 3-04-'85 
: 3-04-'85 
: 4-04-185 
: Fysiologische zoutoplossing 
(9 g/l H20f / 4 O C  

: 41.7 / 4.1 / 0.75 [mm] 
: Andere soort pees als KOE, relatief 
dik, niet in de vezelrichting 
gesneden 
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Figuur G.l: 

T 
- 

karakteristiek van proefstuk KOE. 
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tstap 

Bijlage G 

Biilaqe G: Meetresultaten van Proefstuk KOE 

@
 

A
4

 210x297 m
m
 

57 



Bijlage G 
58 

* 
figuur G.2: 

T 
- 

karakteristiek van proefstuk KOE. 
2 

tstap 

I 
A

4
 210x297 rnm
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* 
karakteristiek van proefstuk KOE. 

tstap 
figuur G.3: K 

- 

\ 
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karakteristiek van 
tstap en F(tmeet) - tstap 

figuur G.4: F(tstap) 
- 

proefstuk KO
E. 
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karakteristiek van KOE. 
)-F(trneet) - tstap 

figuur G.4a: F(tstap 
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tabel G.l: 
De berekende materiaalkonctanten van KO

E. 
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Fmax 
1 NI. 1 File naam Bereikte Staptijd Snelheid 

verlenging 

0 
N 
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D 
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oi 
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Biilaqe H: Meetresultaten van proefstuk VAR 

* 
figuur H.l: 

T 
- 

karakteristiek van proefstuk VAR. 
1 

tstap 
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* - 
karakteristiek van proefstuk VA

R
. 

figuur H
.2: 

T~ 
tstap 



* 
karakteristiek van proefstuk VAR. 

ts tap 
figuur H.3: 

K 
- 
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karakteristiek van 
figuur H.4: F(tstap) 

- 
tstap en F(tmeetf - tstap 

proef stu
k VA

R
. 
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karakteristiek van VAR. 
-F ( tmeet 

- h
p

 
figuur H.4a: F(tstap 
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figuur H.5: 
Kracht-verlengingskrommen van proefstuk VAR. 
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tabel H.l: 
De berekende materiaalkonstanten van proefstuk 

VAR. 

P
 

10
 

E
 
. 3 
?
7
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