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.E. 6 

BEZOEK AAN LABORATORIUM PHOTO-ELASTICITEIT TE DELFT OP 12 MEI 1960, 

Gesproken met de heren: Prof. Koch, Ir. Geerlings, Tegelaar. 

1. Bestaande apparatuur. 

Er waren 3 apparaten waarmee gewerkt kon worden n.1. 
A. Eenvoudig kastje voor orienterende proeven. 
B. Kleine optioche bank van 1aboEatorium Technisohe Heohanica. 
C. Grote bank, gebouwd door Technische Mechanica, echter nu in 

gebrXe bij T.H.O. (ñr, Tegelaar). 

Ad A: In een rechthoekig kastje wordt tegen de achterevana een 
lichtbak gemaakt. Da oor worden geschoven: polarisator- 
en 4 > - plaat. Er is dan een ruimte, waarin van de zijkant 
het aodel wordt binnengeschoven en belast. Daarna weer&A- - platen eruit te schuiven 
kan met gewoon gepolariseerd de TA ioht gewerkt worden. 
en analysator-plaat. 

Een dergelijk kastje is niet bedoeld als “show“r De heer 
Tegelaar meent dat op iedere werktuigkundige tekenkamer 
zo<n kastje aanwezig moet zijn, opdat de constructeurs in 
staat zijn snel iets te zien van spanningsverdeli=g in 
elementen van h m  const cties. Kosten: nog geen tiende 
van een behoorlijke inrichting voor metingen, 

Ad B: Lichtbron: Xenon-lamp met lens en een watercuvek %er 
bescherming van de Nikols, De beide Nikoas samen draaibaas 
door middel van tandBec reng die bewogen worden door een 
nevenas met rondsels, O de Bere3t-compensator kan op een 
rondsel van deze nevena gekoppeld worden en is dan samen 
met de Nik’oìs 
~e +-A- plaatj 
dat in de PolarisatarPfuikol geconcentreerd is geweest, wordit 
door een lens weer tot een parallelle bundel gevormd (ongeveer 
Î û  om aianieter;, welke het modei doorioopt 

aan de Niko18 bevestigdd, Zet 1Lôh.O; 

zo:n lens die het licht concentreert 
beide lensen moeten prlma spanning 
nalysatcr een afbeeldende lens (ge0 
n photo gemaakt kan worden of ee 

beeld op de wand geworpen, In dit vergrote b 
zich een tekenmach~~e, die een photocel dra 
heel kleine op~an~open~ng heeft. Met deee b 
men de plaatsen van oiinimuai helderheid nauwkeur 
De instelling op minimale aflezing va 
beter dan een aflezing op minimum hel 
Deze photocel inrichting van Photovolt, mew York, heeft 
f. 4.500,-- gekost, is aangesloten op het net van gestabi- 
liseerde spanning wat toch aanwezig is. Ir. Geerlings be- 
twijfelt of dit nodig was, omdat in het apparaat ook een 
spanningsstabilisatie ingebouwd is, 



Ad C: Lichtbron: een koolbooglamp niet afzuiging. 
Alle optische hulpmiddelen zijn samengebouwd op een 
buitengewoon star frame, dat in zijn constructie toch nog 
de mogelijkheid van een uitlijdag bezit. Dit frame is 
verend opgesteld t.o.r.v. het gebouw. 
A l s  polarisator en analysator worden poaaroxd platen ge- 
bruikt van 30 cm nuttige opening, De constructie laat 
een grote rnimte vrij voor het belastingstoestel van de 
modellen. 
Na de analysator heeft men de keuze nit een paar op een 
roterende schijf gemonteerde projectie lepzen, die in 
de optische as gedraaid kunnen worden en Faarsrede, door 
ze op verschillende afstanden te zetten, per lens ver- 
schillende vergrotingen van het model kunnen worden ge- 

aldus genaakt den via een stel 
te spiegels en spiegel op een 
eworpen, dat op een geschikte werktafel 

is aangebracht. DOOP de laetstgeqoende spiegel F 
klappen vaat he% beeld op een fituk, in een cassette ge- 
monteerd, gevoelig papier, waarop direct een afbeelding 
wordt vastgeleg 
Ondanks het feb dat hier een ko wordt gebruikt 
an het licht niet in kleine Niks1 eft te worden ge- 

e helderheid van hat beeld op het mat- 
fel teleurstellend cionker. De afbeel- 
elige papier zijn ech2e 
eer Tegelaar twee afbeeldingen van 
tand n-1. één mat de polarisator en 

i,& en &en m 
ar geplaatst. 

het tellen van r 
ikt hij n.l. 

dit hatlpaiddel van de 
nauwkeurige gegevens varkrij 

reeds een Zeiss-Tessar besteld 

van ongeveer 10 cm (kosten ruim f. IOQO,--). In de tweede laelft 
van juni zal hij een bezoek brengen aan de firma As% 
Berlijn om vlakke oppervlakte-spiegels te bestellen 
na te gaan o oor middel Tan spiegels oon+3ensw-optlek 
he o n t ~ e ~ p ~ n  Ss met veel groter. nuttig effect, 

heeft 



Ir. Geerlings overweegt ook de mogelijkheid om het effect van 
de dubbele breking te versterken door het model twee-of meer- 
malen door het licht te doen doorlopen. 

3- Werkmethode voor het verkrájgen van de werkelijke waarden van 
Gq en47 24 

Voor de heer Tegelaars is dit niet belangrijk, want hij heeft 
voor zijn adviezen aan de industrie altijd voldoende aan de 
waarden aan de randen van het model. 
Voor het wetens lijk werk heeft men echter de waarden 
binnen het oppe- wel nodig. De heer Geei-lings geeft de voor- 
keur aan de met an grafische integratie langs de spannings- 
trajektoriën, w iet alleen in het boek van Biezeno-Gramex, 
maar ook bij Frccht duiaelijk omohreven is, 

4. Maken van modellen, 

Ir, Geerlings heeft zeer goede resultaten met het materiatal 
Homalite C 8 - 39, dat geleverd wordt door de R,Y. Fijnwerk 
Rotterdam W, Industrieweg 129-135. Vertegenwoordiger de heer 
Both, Deze firma vertegenwoor~ig~ ook Japanse firma's, welke 
spanningsoptische apparatuur fabriceren, De prijzen hiervan 
zijn echter behoorlijk hoog, 
Voor het maken van de modellen wordt een Pantograaf-fraismachine 
gebruikt. 

5. Literatuur. 

De Engelse onderzoekers Coker and Filon schreven in 7931 een boek 
voor Photoelastioity, dat buitengewoon lezenswaard is ea dat nu 
in herdruk verschijnt. 
Eenstot de nieuwste t i j d  bij werkt boek ie: Togpl-Mö32ah, Prak- 
tische Spanningsoptik$ 2 de 
Het artikel van Mgnoh una F i  =hung Ingenieurwesens 
Bd 23,  1957, blz, 6 1 ,  is ook zeer waard om te bestuderen. 
%veneens het artikel van FÖppl und Hilscher, in Bauingenieur 
Bd 20, 1939, blz. 23l* 


