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SAMENVATTING 

Alcoa Nederland B.V. is een fabrikant van dunwandige, aluminium, 
geextrudeerde profielen met komplexe dwarsdoorsnede. Bij het ontwikkelen van 
een optimalisatieprogramma is de hulp ingeroepen van de Technische 
Universiteit te Eindhoven. in de afgelopen jaren is ex op de T.U. in dit 
kader dan ook veel praktisch en theoretisch onderzoek verricht aan het 
kipverschijnsel. 

Voor dit onderzoek zijn 3 proefopstelingen gebouwd. Een voor kipproeven en 
twee voor torsiemetingen. Deze hebben in loop der jaren verschillende 
wijzigingen ondergaan. Mijn taak was om de kipproef-opstelling nog eens door 
te lichten, om mogelijke onnauwkeurigheden die van invloed kunnen zijn op 
latere metingen, te identificeren. 

Uit metingen van de vorige stagiaire R. Duijvesz, bleek dat de uitwijking 
van de flens steeds groter werd terwijl de vorm hetzelfde bleef. Zijn 
conclusie was dat het profiel ging verdraaien. Uit metingen die ik heb gedaan 
met een inclinometer (hoekmeter) blijkt er inderdaad een hoekverdraaiing op 
te treden. De oorzaken hiervan blijken te zijn: 
1. speling van de belastingsarmen 
2. het inspannen onder een hoek om de lengte-as van het profiel hetgeen de 

hoekverdraaiing na het aanbrengen van de belasting zal versterken. 
3. hoekverdraaiing die het profiel krijgt bij inspannen. 

Uit metingen van K. üuijvesz met de grote opnemer, die de zakking van het 
profiel bepaalt, bleek er ook een verschil in uitwijking te zitten tussen de 
theoretische en gemeten waarde. Hij meette een verschil van 20.1 mm bij een 
belasting van 74.5 kg. De oorzaak is gedeeltelijk te verklaren uit het feit 
dat de ophanging bij het aanbrengen van belasting iets zal zakken. De zakking 
die ik gemeten heb door gewichten aan de ophanging te hangen, blijkt bij 74.5 
kg, dus 37.25 kg aan iedere ophanging, z0.06 mm te zijn. 

Een oplossing om speling uit de belastingsarmen te halen is: 
De belastingsarm vast te monteren, nadat men de belastingsarm met stel- 
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schroeven recht heeft ingesteld. Om te controleren of men bij het aan- 
brengen van een belasting uitsluitend buiging krijgt in het verikale vlak, 
dus zonder wringing, worden er op de ophangstrip 4 rekstrookjes geplakt. 

Een oplossing om de zakking van de ophanging tegen te gaan is nog niet direkt 
uitvoerbaar. De zakking is nog te gering om hier aandacht aan te besteden. 
Eventueel zou men wel de ophanging stijver kunnen construeren. 

Voor de volgende stagiaire is het van belang om te controleren of de 
aangebrachte veranderingen aan de meetopstelling terecht zijn geweest. 
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VOORWOORD 

Mijn derde stageperiode (2/3-24/61 heb ik doorgebracht op de Technische 
Universiteit te Eindhoven op de fakulteit der Werktuigbouwkunde. Deze 
fakulteit is weer onderverdeeld in een aantal vakgroepen, waarvan ik bij de 
vakgroep Fundamentele Werktuigbouwkunde (WFWI aangesloten was. 

Ik heb me bezig gehouden met onderzoek naar onnauwkeurigeden bij de 
kipproefopstelling om daar vervolgens verbeteringen in aan te brengen. Na 
aanpassingen van de proefopstelling hebben we gezocht naar 'E-profielen om 
alle mogelijke verschijnselen van kip te kunnen bestrijken. 

Ik wil Dr. Ir. C.N. Plenken bedanken voor de begeleiding van de stage. Julius 
Ijzermans wil ik bedanken voor het meehelpen net aansluiten van 
meetapparatuur. Ook Frans van de Broek en zijn afdeling (Toon en Sjef) wil ik 
bedanken voor de snelle afhandeling van mijn klusjes. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

1 . 1  Het verschijnsel "kip" 

Kip vertoont overeenkomsten met knik. 
Beschouw een kolom met een axiaal ge- 
richte kracht. Als de kracht voldoende 
groot is zal de kolom een gekromde vorm 
gaan aannemen (figuur 1.1) .  Nen zegt dan, 
dat de staaf uitknikt en duidt de grootte van F, 
waarbij dit knikverschijnsel optreedt, aan 
als de kniklast Fk. 
Er zijn nu drie fasen te onderscheiden: 
- F<Fk dit is een standvastig (stabiel) 

- F=Fk dit is een onverschillig elastisch 

- F>Fk dit is een wankelbaar (labiel) 

elastisch evenwicht 

evenwicht 

elastisch evenwicht 
figuur 1.1 

Stel dat de kolom al iets gebogen was, men noemt dit een imperfektie, dan zal 
de kniklast F lager worden dan Fk. Deze imperfekties spelen ook een 
belangrijke rol bij het kip-verschijnsel. 

Bij kip zijn de omstandigheden iets anders. Een voorbeeld van een kip-geval 
is gegeven in figuur 1 .2 .  Er gelden dezelfde 3 fasen. Kip kan optreden bij op 

buiging belaste balken, vooral indien de zijdelingse stijfheid klein is 
t.o.v. de vertikale stijfheid. Bij de proeven werken we met: 
* opgelegd - opgelegd 
* puntlast in het midden 
* koppels aan de uiteinden 
Met dit laatste geval zullen wij onze proefnemingen gaan doen. 
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figuur 1.2 

1.2 Doelstelling en probleemstelling 

Alcoa Nederland B . V .  t e  Drunen is fabrikant van geextrudeerde aluminium 
profielen. Deze profielen zijn dunwandig en daarbij hebben ze een tamelijk 
komplexe doorsnede. Enkele doorsneden zijn te zien in figuur 1.3. 

figuur 1.3 
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In 1979 is Alcoa gestart inet een optirnalisatieprogramnma voor deze profielen. 
Al snel bleek dat er voor deze profielen geen pasklare stabiliteitstheorieen 
waren. Alcoa heeft toen de hulp ingeroepen van de Technische Universiteit te 
Eindhoven. Onder leiding van Dr. Ir. C,M.  Menken is toen het projekt 
“interaktieve kip” opgestart. Hiervoor is een opstelling gebouwd om de 
theorie aan de praktijk te toetsen, Bij gewone kip klopten theorie en 
praktijk redelijk. Toch bleken er nog onvolkomenheden die o.a. bij het 
simuleren van lokale knik naar voren kwamen. Een van deze onvolkomenheden die 
de vorige stagiare R. Duijvesz heeft geconstateerd bleek hoekverdraaiing van 
het profiel te zijn. Mi] is toen gevraagd om de oorzaak van deze 
hoekverdraaiing te identificeren en hier oplossingen voor aan te dragen. 
Verder moest er ook gezocht worden naar eventirele andere onvolkomen- 
heden aan de kipproefopstelling. 

1.3 De opbouw van het rapport 

In hoofdstuk 2 zulllen de instabiliteltsverschijnselen die kunnen optreden 
voor een T-profiel besproken worden. In Hoofdstuk 3 wordt de ophitelliny van 
de kip-proef nader bekeken. Hoofdstuk 4 bevat de werkvoorbereidingen voor 
latere metingen ter identificatie van meetfouten. in Hoofstuk 5 zal gekeken 
worden naar onnauwkeurigheden van de meetopstelling en in Hoofdstuk 6 worden 
de conclusies en aanbevelingen over de meetopstelling gegeven. 
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HOOFDSTUK 2 TE ONDERZOEKEN INSTABILITEITSVERSCHIJNSELEN 

De volgende verschijnselen van instabiliteit kunnen optreden (figuur 2.1): 
2 . 1  kip 
2.2 lokale knik 
2 .3  interaktieve kip 

figuur 2 .1  

ad 2.1 Kip 

Alle metingen Bie nu zijn uitgevoerd, zijn aan een opgelegd aluminium 50 ST 
T-profiel (figuur 2.21,  met aan ieder uiteinde een evengroot moment. Voor 

materiaalgegevens zie Bijlage 1. Er zijn verschillende kriteria waarop men 
een profiel kan controleren: 
1 )  op sterkte, dus het moment waarbij de maximaal toelaatbare spanning van 

het materiaal niet overschreden wordt 
2)  op kip, dus het maximale moment waarbij de balk nog niet kipt. 
3 )  op lokale knik 
4) op stijfheid 
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Y 

figuur 2.2 

Rriteria 1,2 en 3 gelden voor het stabiliteitsgedrag van het T-profiel en 
zullen daarom hieronder beschreven worden. 

ad 1) 

ad 2) 

(2 .1 .  I) 

Waarbij : 
%ax = maximaal toelaatbaar moment 

- inaximaai toelaatbare spanning (R 
Wb = weerstandsmoment tegen buiging [mm3 1 

= lijn-traagheidsmoment tegen buiging [mm4] Ib 
e = uiterste vezelafstand c mm 1 

fNmml 
[if/mm2] toei- p0.2 0 

‘ I  
Y 

Waarbij : 
= moment waarbij de balk gaat kippen Mkip 

1 = de lengte van de balk 
E = elasticiteitsmodulus 

= lijn-traagheidsmoment (z-richting) IZ 

(2.1.2) 
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It 

Y 
v = materiaalconstante van Poisson 

= li jn-traagheidsmoment t. g . v. torsie [mm4] 
4 I = li jn-traagheidsmoment (y-richting) Emm 1 

ad 2 . 2  Plooiing (lokale knik) 

De oorzaak van lokale knik is drukspanningen in een vlak. Dit uit zich bij 
een T-profiel in plooiing van de flens (zie fig. 2.3). 

figuur 2.3 

ad 3 )  De spanning waarbij een plaat gaat plooien (lit 12) wordt gegeven 
door: . ' 

0 ploo? (R2*Kc*E)/(12 * (1-v2)) * (t/bI2 [N/mm2] (2.2.1) 

Waarbij : 
=kritische plooispanning [N/mm21 plooi 

E =elasticiteitsmodulus E N / ~ ~ ~ I  
V =materiaalconstante van Poisson 
Kc =inspan-constante 

ff 

Kc=1.25 (ingeklemd vrij) 
Kc=0.5 (opgelegd vrij) 

t =dikte plaat (flens) 
b =halve breedte van de flens 

E mm 1 
Emml 
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2.3 Interactie 

Hierbij treden kip en lokale knik gelijktijdig op 

2.4 Lijn-traagheidsmomenten van een T-profiel 

Omdat de metingen verricht worden aan een T-profiel, kunnen de 
lijntraagheidsmomenten , vanuit het zwaartepunt 2 voor de formules 1 en 2 
volgens fig 2.2 als volgt bepaald worden: 

w' 

I = 1 / 12 *bE *tf 3 + bf * tf * rf2t I / 12 * tl *bl 3tt1 *bl *rl 2 
Y 

Iz=1/12 * tf * b13 1- 1/12 * bl * tl 3 

It=1/3 * bf * tf3 + 1/3 * bl * tl 3 

(2.3.1) 

(2.3.2) 

(2.3.3) 

Om tot een juiste keuze van de T-profielen te komen waarbij alle 
kipverschijnselen optreden is door W. de Boer een computerprogramma "PLOOI" 

geschreven (lit.71, voor een T- en H-profiel, die met bovengenoemde formules 
rekent. 
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i /  o 1. frame van HE 1408 profielen 
2. belastingsarmm? 
3. c&ansr;tripr’en 
4. komjwnsatieinrichtiw 
5. kr;t-profiel 
6.  Hiafìbllssien 
7. alminiurn pi jp  
8, belasting 
9. slede + opnesaers 

10. geleiding 
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HOOFDSTUK 3 DE KIPPROEFOPSTELLING 

3.1 Algemeen 

Van de opstelling die schematisch in figuur 3.1  is weergegeven kunnen 
metingen worden verricht met betrekking to kiplast, lokale knik, zakking en 
imperfecties. Delen van de opstelling die de meting aan proefprofielen kunnen 
beinvloeden worden door mij ondezocht en eventuele aanpassingen worden 
aangebracht. Re verschillende onderdelen welke genummerd zijn worden hiernaar 
besproken. 

3.2 De profielophanging 

Net profiel is ingegoten in Araldat-proppen. Araldit is een thermohardende 
kunststof. Re proppen dienen er voor om de welving van het profiel te 
verhinderen en zo voor een goede inklemming t e  zorgen (lit 9 ) *  Deze araldit- 
proppen worden in messingbussen ( 6 )  geschoven en vastgedraaid. Deze 
messingbussen zitten vast aan een staalplaat (31, die opgehangen is aan een 
HE-1408 profiel (1 ) .  

In figuur 3 . 2  is de inklemming van het profiel te zien met daarin aangegeven In figuur 3 . 2  is de inklemming van het profiel te zien met daarin aangegeven 
Liet aantal vrijheidsgraden. 

figuur 3 . 2  
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Voor het gewone doorbuigen zijn de vrijheidsgraden R2 en T3 nodig. Voor het 
kippen komt daarbij de R1 vrijheidsgraad bij. T1,TS en R3 willen we nul 
hebben. De strippen voldoen dus aan deze eis. Het idee is overigens niet 
nieuw. Het principe is ook toegepast door S,Cherry in 1960 (lit. 10).  

Op het eerste gezicht geven de ophangstrippen van 1 mm dik een niet zo 
stevige indruk. Of deze strippen genoeg stijfheid hebben in de richting 
waarin verhindering gewenst is, zal uit latere metngen in Hoofdstuk 5 moeten 
blijken. In de richtingen die vrij moeten zijn hebben de strippen een te 
verwaarlozen invloed. Dit is in het verleden eens nagerekend (lit.10). 

-15-  



3.3 Het aanbrengen van de belasting 

Het aanbrengen van de belasting kan op 2 manieren: 
1) door een kracht in het midden van het profiel 
2) door 2 momenten op de uiteinden. 
Dit is schematisch weergegeven in figuur 3.3 

I 

figuur 3 . 3  

Om de lokale knik te meten is gekozen voor methode 2. Een constant moment is 
ook theoretisch makkelijker. In het hele profiel heerst dan een constant 
moment, om op die manier een gelijkmatige plooi te krijgen. 

Omdat voor het moment in de uiteinden is gekozen, zijn in de messingspan- 
bussen aluminium armen ( 2 )  geschoven om het moment te bewerkstelligen (zie 
figuur 3 . 1 ) .  Aan deze armen zit een staaldraad vast die een aluminium pijp 
( 7 )  vasthoudt. Deze pijp dient als drager voor de belasting ( 8 ) .  Tevens zit 
er aan de aluminium arm nog een staaldraad, die via katrollen een 
contragewicht (4) vasthoudt, Hierdoor is het profiel onbelast geworden. 
Vanuit deze situatie gaat men meten. Tijdens mijn kennismaking met de 
opstelling heb ik gezien dat de belastingsarmen nogal wat speling vertonen. 
Net het gevolg dat er naast een buigend moment ook een wringind moment werd 
doorgevoerd. Vrijheidsgraad R3 van figuur 3.2 is dus niet geheel nul. 
Metingen in Hoofdstuk 5 pagina 33 zullen dit bewijzen. 
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3.4 Het meetsysteem 

In figuur 3.4 is in detail de geleiding, welke evenwijdig onder het profiel 
loopt, met alle bijbehorende onderdelen te zien. De nu volgende nummering 
hoort bij figuur 3.4. De grote opnemer (3) volgt het lijf van het profiel. Zo 

wordt dus de plaatselijke doorbuiging gemeten. De kleine opnemer (4) zit vast 
aan de grote en uit het midden. Deze meet dus relatief de uitwijking van de 
rand van de flens. Het messing pijpje ( 5 )  verhindert een verplaatsing van de 

kleine opnemer, die op zou kunnen treden als gevolg van een rotatie om de as 
van (3). De slede ( 6 )  rolt over de geleiding en wordt verplaatst door een 
snaar ( 7 1  , aangedreven door een geli jkstroommotor ( 8 ) .  Aan de andere kant zit. 
een 10-slagenpntentiometer (91, die de verplaatsing van de slede weergeeft. 
Tevens zitten er op de geleiding twee eindstops ( I O ) .  Zodra de slede tegen 
een van deze twee eindstops loopt, wordt de spanning naar de motor 
onderbroken om zo geen schade te veroorzaken aan de opnemers. De opnemers 
geven met behulp van wat randapparatuur een signaal dat aan de computer kan 
worden doorgegeven. Daarover later meer. 

1% 

figuur 3 
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3.5 Randapparatuur 

De uitgangsspanningen van de inductieve opnemers en van de 10-slagen 
potentiometer worden aangesloten op een 16 kanaals scanner, Deze leest de 
kanalen 1 tot en met 16 een voor een a€. Belangrijk is om te weten dat: 
-inclinometers 90' op kanaal 13 aansluiten 
-inclinometers 30' op kanaal 14 aansluiten 
-inclinometers I 4.5' op kanaal I 5 aansluiten 
-inclinometers 1' op kanaal 16 aansluiten 

Wanneer men inclinometers toepast, dan dient men gebruik te maken van een 
aangepast programma VXVY -incl. Dit programma staat op de disk van Julius 
Ijzermans. De werking hiervan is hetzelfde als het VXVY programma dat onder 
KIPEXP staat en beschreven i s  in Bijlage 2. 

De overige elementen kan men naar keuze op kanaal 1 t/m 12 aansluiten. 
De scanner is aangesloten op de digitale multimeter (DANA) die de spanningen 
op de display laat zien. De multimeter is verbonden met de L.A.M. 
(Laboratorium Micro computer). Deze is zelf op de Technische Universiteit 
ontwikkeld en is alleen te gebruiken in combinatie met de digitale multimeter 
en de scanner. De L.A.M. is aangesloten op de PRIME en verbonden met een 
grafische terminal I zodat de meetgegevens opgeslagen en plottekeningen 
gemaakt kunnen worden. 

De handleiding van W. de Boer (lit 7) voor het tekenprogramma WXVY en het 
aanmaken van een meetfile is door mij gebruikers vriendelijker gemaakt 
(Bijlage 2 ) .  Tevens is hierin meer verteld over de PRIME. De calibratie- 
waardes die men bij het invullen van de gegevens nodig heeft staan gegeven op 
Bijlage 13. 

In fig 3 . 5  staat een blokschema van de gebruikte apparatuur. 

-18- 



HORIZONTALE DIGITALE UTT- 
VERPLAATSINGS- LEZING VAN DE 

CAPACITIEVE 
OPNEMERS 

Ilj-KANAALS 

D re I TALE 
MULTIMETER 

HP 2647 A 

I 
I fi3uUF 3. Overzicht randaiwratuur 
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HOOFDSTUK4 DE WERKVOORBEREIDING VOOR LATERE METINGEN 

Om eventuele onnauwkeurigheden bij het inklemmen te identificeren en ter 
controle van het compensatiegewbcht I wordt het T-profiel van rekstrook jes 

voorzien. 

4.1 Rekstrookmeting aan een T-profiel 

Aangezien we bij de metingen aan het T-profiel (figuur 4.1) en meting aan 
onnauwkeurigheden van de meetopstelling te maken krijgen met rekstrookmeting, 
heb ik bekeken wat rekstrookmeting inhoudt en het basisprincipe hiervan in 
paragraaf 4 . 2  blz. 22 beschreven. Daartoe zal eerst het rekgedrag van een 
gebogen T-prof iel bekeken wckden. 

figuur 4.1 

Spanningen en vervormingen in het T-profiel t.g.v. bovenstaande belasting 

Nemen we een klein plakje met lengte dx, dan geldt voor de evenwichts- 
toes tand : 



-M + PI t E d x  f (D + gdx)dx=O 

randvoorwaarden: M ( O ) = M  => C -N 2- 

=> c=o 
M(1)=M => MZ-CltM => 

=> 

We zullen nu gaan bekijken wat de invloed van de schuifspanningen is t.o.v. 
de optredende normaalspanningen, wanneer er wel een dwarskracht aanwezig is, 
We nemen hiervoor een balk met behoorlijke lengte, met rechthoekige 
doorsnede. 

- fl, D*1*1/2h - 6 Dl 
- W 1 / 1 2  bh3 bhL o 

bmax 

D 
'gem=bh 

.- - 

Hierinee zien we dat de schuifspanningen klein zijn t.o.v. de optredende 
normaalspanningen.Dit geldt alleen bij een balk met behoorlijke lengte 1.  
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4.2 Het rekstrookje 

De opbouw van het rekstrookje 

Bij het rekstrookje maakt men gebruik 7 n de eigenschap v n een geleid 
materiaal, dat de elektrische weerstand verandert bij deformatie onder 
invloed van een mechanische belasting. In fig.4.2.1 is een lineair 
rekstrookje afgebeeld. 

nd 

figuur 4.2.1 

Het zgn. filament bestaat uit een dunne (diameter ca. 20 micron) 
constantaandraad die zigzaggewijs tussen twee papieren dragers aangebracht 
is, en met behulp van een lijmlaag daartussen is gefixeerd. De einden van dit 
draadje zijn verbonden met twee elektroden. De papierlaagjes zijn meestal met 
warmhardende kunsthars (zoals Philite) geimpregneerd. Indien men nu van een 
constructie-onderdeel de rek op een bepaalde plaats van het oppervlak wil 
meten, wordt het rekstrookje met een daartoe geschikte lijmlaag op deze 
plaats geplakt, met het filament in de richting van de rek die men wil 
kennen. Bij belasting van het constructie onderdeel zal ter plaatse van het 
rekstrookje een rek E optreden evenredig aan de plaatselijke 
materiaalspanning (Wet van Hooke), dus: 

E =o=o (Bij lijnspanning) ( 4 . 2 . 1 )  1 E  
waarin LS de materiaalspanning en E de elasticiteitsmodulus is. Het 
constantaandraadje van het rekstrookje ondergaat ten gevolge van de lijm- 
verbinding met het onderliggende metaal ongeveer dezelfde rek. De weerstand 
van het draadje zal nu veranderen. De relatieve weerstandsverandering AK/K 
blijkt evenredig met de relatieve verlenging & , o f :  

( 4 . 2 . 2 )  
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Door meting van deze relatieve weerstandsverandering is het dus mogelijk om 
met Verg. (4 .2 .2 )  de plaatselijke materiaalspanning te bepalen. De factor in 
deze vergelijking die het verband tussen rek en relatieve weerstandsvariatie 
van een bepaald rekstrookje aangeeft wordt wel "gauge" factor of kortwey 
k-factor genoemd. 

De k-factor 

Voor een filament van constantaan is de k-factor ca. 2. Bij een andere 
materiaalkeuze is een hogere waarde mogelijk. Voor bijv. iso-elastic een 
ijzer-nikkel legering, is dit ca. 3.6. Dit gaat dan echter gepaard met andere 
minder aangename verschijnselen zoals een hogere temperatuur- 
coefficient (de temperatuurscoefficient wordt hieronder behandeld) van de 
elektrische weerstand van het materiaal. Voor precisie metingen wordt daarom 
tot op heden vrijwel uitsluitend constantaan, dat een koper-nikkel legering 
is, gebruikt. 

De temperatuurscoefficient 

In het voorgaande werd behandeld hoe de weerstand van het strookje bij een 
materiaalspanning verandert. Helaas kunnen bij deze meting storende effecten 
optreden. Het ernstigste is variatie van de temperatuur, die twee effecten 
tengevolge heeft : 

a) Het constructiedeel zal bij temperatuurverhoging uitzetten volgens: 

o=,* At 1 Al 
1 

At de temperatuurverhoging in OC 
waarin:- de relatieve verlenging 

( 4 . 2 . 3 )  

h de lin. uitzettingscoefficient (voor aluminium is dit ca. 
2.4E-05 per "C) 

Hoewel deze rek onafhankelijk is van de te meten materiaalspanning zal dit 
toch een relatieve weerstandsvergroting geven van : 
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(4.2.4) 

~=2*2.4E-05*At=4.8E-05 R *At 

b1 Het filamentdraadje ondergaat een weerstandsverandering (bij constant 
blijvende materiaalspanning) tengevolge van de temperatuurverandering: 

Voor constantaan is deze waarde ca. 1.5E-05 per wc 

Het totale effect is dan een weerstandsverandering: 

E= (a  +a )*At=aT*5t (4 .2 .51  R 1 2  

It 

Men noemt nu aT de temperatuurcoefficient van het op een bepaald materiaal 
opgeplakt strookje. Een representatieve waarde voor een aluminium ondergrond 
is : 
gemeten tussen 20 en 70°C 

Q aT= 6.3E-05 per C 

Voor temperatuurcompensatie wordt gebruikt gemaakt van Dummy-strookjes. 
Hierbij wordt er  voor gezorgd dat twee strookjes, het meetstrookje en de 
dummy, dezelfde schijnbare rek ondergaan. Worden ze dan in een brug zodanig 
geschakeld dat hun effecten elkaar volledig tegenwerken, dan is aan de 
voorwaarde voor compensatie voldaan. 

De lijmverbinding 

Het spreekt vanzelf dat men zeer hoge eisen aan de lijmverbinding tussen de 
ondergrond en het strookje stelt. Dit is nl. bepalend voor een goede 
overdracht van de deformatie van het onderliggende materiaal naar het 
filament. De plakvoorschriften worden opgegeven door de 
rekstrookjesfabrikant. 
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Rozetten 

Indien er bij de kipproef-opstelling ongewenste torsie aanwezig i s  kan men 
deze meten met rozetten. Rozetten zijn rekstrookjes met verscheidene 
ineetroosters die onder bepaalde hoeken ten opzicht van elkaar zijn 
aangebracht (zie figuur 4 . 2 . 2 ) .  Ze worden gebruikt voor het bepalen van 
richting en grootte van de hoofdspanningen in geval van een 
vlakspanningstoestand. 

figuur 4.2.2 

De brug van Wheatstone 

Zoals gezegd zijn de relatieve weerstandsvariaties die voorkomen bij 
rekstrookjes erg klein. Voor het meten ervan maakt men gebruik van de 
brugschakeling van Wheatstone. Met behulp van deze schakeling worden 
weerstandsvariaties omgezet in spanningen. 
Figuur 4 . 2 . 3  geeft een dergelijke brugschakeling weer. De eenvoudigste vorm 
bestaat uit twee halve bruggen met ieder 2 in serie geschakelde weerstanden 
inet een weerstandswaarde R. Een van deze weerstanden is de meetdraad van het 
rekstrookje. Een hele "brug" bestaat dus uit twee halve bruggen of brugtakken 
ACB en ADB, Door beide brugtakken vloeit een stroom. Deze stroom wordt 
geleverd door een stroombron met klemspanning U. Met behulp van de net van 
Ohm, kunnen enkele betrekkingen tussen stroom en spanning worden afgeleid. 
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Toestand bii rek van de meetdraad 
De stroom in de brugtak ACB is geworden 

i =  u =u I 
1 RtRtAR 2RtAR 

De spanning over de bruytak AC wordt 

UR 
AC 1 2RtAR 

u =i R= 

Voor de brugtak ADB geldt: 

i2=2R U en UAD=z U 

De spanning over de meetdiagonaal CD moet zijn: 

2R +AR 2R 
4R f 2AK =U(- - - 4K t 2AR) 

AR = u -  
4R +SAR 

Als AR zeer klein is t.o.v. R mogen we zeggen: 

AR AR UCD = U G  o f  UcD=1/4U~ 

We zien dus dat VDC die we meten, recht evenredig is met de specifieke 
weerstandsverandering van het rekstrookje. Deze specifieke 
weerstandsverandering is recht evenredig met E 
meter zo kunnen uitvoeren dan de rek E: rechtstreeks afgelezen wordt. 

zodat we de schaal van de 
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4.3 Posities van de rekstrookies 

Y 
figuur 4.3.1 

Helaas kan er door imperfekties van de opstelling ook torsie optreden. Om 
deze torsie te meten en eventueel op te heffen wordt gebruik gemaakt van 
rekstrookje 7 en 8 .  In de neutrale lijn i s  de schuifspannag t.g.v. torsie 
maximaal en de buigspanning is nul (figuur 4 . 3 . 2 ) .  

figuur 4.3.2 
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4.4 Araldit sieten 

Voor de inklemming van de proefprofielen moeten de uiteinden in araldit 
gegoten worden. Dit ingieten vergt de nodige maatregelen. De messing pot 
waarin gegoten wordt, moet eerst goed zuiver gemaakt worden en daarna pas 
ingesmeerd worden met zuurvrije vaseline. Men moet zeer zuinig met het 
insmeren, dit om luchtbellen te voorkomen. De ingesmeerde pot gaat de oven in 
op ongeveer 200 'C voor ongeveer 2 uur. Na afkoeling van de pot kan men het 
profiel recht in de pot zetten. Dit gebeurt aan een HE-140B profiel die als 
steun fungeert, waar twee stalen blokken met een gleuf aan bevestigd worden. 
Het lijf van het T-profiel gaat in de gleuf en wordt vastgezet met de 
schroeven in het blok als het profiel In alle richtingen waterpas staat. De 

pot wordt nu zo verschoven dat het zwaartepunt van het profiel centarisch in 
de pot staat (Eig. 4 .4 .1 ) .  

Y 

figuur 4 .4 .1  1 
Belangrijk is dat de flens niet vervormd wordt. Ha deze insteling kan de 
araldit aangemaakt worden. Let hierbij op, want het is erg corrosief, dat 
kontakt met de huid vermeden wordt. De mengverhouding van Araldit tye D en 
harder HY 956 is als  100:40.De pot wordt in verschillende lagen ingegoten (3 
a 4). Na iedere laag wachten totdat deze iets is uitgehard, dan pas de 
volgende laag gieten. Als het geheel klaar is, laat het dan goed uitharden en 
voeg een klein beetje araldit toe om de krimp te compenseren. Voor de andere 
kant van het profiel wordt precies hetzelfde gedaan. Laat de laatst gegoten 
araldit prop op z'n minst 24 uur uitharden. Dit hoeft niet in de messing pot 
te gebeuren. 
TIP: oefen eerst met een oud stuk profiel om een idee te krijgen wat araldit 
doet. 
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4 . 5  Kompensatie koppel 

Om van een ideale kipproef uit te gaan dient met een spanningsloos profiel 
begonnen te worden. Met de aanwezige rekstrookjes op het profiel kan men 
precies het contra-gewicht bepalen. Ik kwam aan een contra-gewicht van 5178 
gram. Dit contragewicht is nodig om het gewicht van spanbussen, aluminium 
armen, krachtdoos en de aluminiumpijp t e  compenseren. 
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HOOFDSTUK 5 PETINGEN VAN ONNAUWKEURIGHEDEN AAN DE KIPPROEF-OPSTELLING 

5.1 Algemeen 

Uit het verslag van de vorige stagiaire R.Duijvesz, getiteld "Onderzoek naar 
mogelijke onnauwkeurigheden bij het meten van lokale knik", WFW 87015, 

februari 1987 (lit.6)f blijkt dat bij meting met de kleine opnemer t.o.v de 
grote opnemer, de uitwijking van de flens steeds groter werd terwijl de vorm 
hetzelfde bleef (zie Bijlage 3 ) .  Zijn conclusie was, dat het profiel ging 
verdraaien, waardoor de ene kant van de flens omlaag en de andere kant omhoog 
gaat. Verder blijkt uit zijn meting met de grote opnemer dat er bij de 
grootste uitwijking een verschil in theoretische en gemeten waarde zit. Een 
mogelijke oorzaak daarvan kan zijn; zakking van de ophanging. We zullen 
onderzoeken wat: a. de invloed van het aandraaien van de spankoppen is 

b. de invloed van de positie van de belastingsarmen i s  
c. de invloed van de ophanging is 

5.2 De invloed van het aandraaien van de spankoppen 

Hiervoor zijn rekstrookjes aangesloten op een T-profiel zoals in hoofdstuk 4 
is weergegeven. De spankop hebben we losgedraaid en alle rekstrookjes op nul 
gerecet. Vervolgens hebben we de spankoppen aangedraaid en de belasting aan 
het  profiel van 0 t/m 30 ky opgevoerd (Meting no.1). Dit om te kijken o f  er 

bij het opvoeren van de belasting de torsie toenneemt. Toen hebben we gekeken 
wat de invloed van het aandraaien van de spankoppen 
profiel, dit i:, Meting no.2. 

is op de torsie in het 

Metina no.1 

rekstrook no. Belasting [kg] Gem. rek [pm] 
kanaal no. 

7 en 8 

kanaal 90 

0 

20 

30 

- 0 . 3  

- 2 . 7  

- 3.2 

Spreiding [pm] 

0 .5  

0 . 5  

0 . 8  
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Metins no.2 
kanaal 90, rekstrookjes 7 en 8, Belasting O kg 

Meting no. 

2 

Gem. rek Cum] 
3 . 6  

-0 .6  

-1.7 

-1  .o 
0 . 5  

0 

0 

Spreiding [pm] 
0.6 
0. 6 

0 . 7  

0 .5 

0.5 

0 

0 

0 .8 :7=0.11  pm 7.4:7=1.06 urn 

Conclusies 

We hebben nu gecostateerd dat er  zowel bij het aandraaien van de spankop- 
pen, als bij het aanbrengen van belastingen er  inderdaad een hoekverdraaiing 
optreedt. De bewering van R. Duijvesz was dus juist. We moeten nu alleen nog 
onderzoeken wat de oorzaak is van deze hoekverdraaiing. 

5.3 De invloed van de positie van de belastingsarmen 

Met de volgende meting met de inclinometer zullen we bekijken hoeveel deze 
hoekverdraaiing is en o f  dan de verschillende uitwijkingen op Bijlage 3 te 
verklaren zijn. Hiervoor hebben we de volgende ineetopstelling gerealiseerd 
(figuur 5 . 2 . 1 ) .  
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Aan deze meetopstelling hebben we 5 metingen verricht: 

Meting A: Vrij bewegende belastingsarmen (Bijlage 4) 
Meting B: De belastngsarmen naar achteren geplaatst (Bijlage 5 )  
Meting C :  De belastingsarmen naar voren geplaatst (Bijlage 6) 
Meting D: Profiel dat ingespannen is met horizontale flens f vrij bewegende 

belastingsarmen (Bijlage 7 )  

Meting E: Profiel ingespannen met beginhoek van de flens met vrij bewegende 
belastingsarmen -b Invloed inspannen op hoekverdraaiing (Bijlage 8 )  

Conclusies 

Meting Hoekverschil tussen O en 450 N 
a -6.2E-01" - 5.2E-01' = -0.096° 
B -0.7O - 0.3O = - p  
C 0.92O - 0.2O = 0.72' 
D -0. 55E-ûI0-(-0. 15E-OI0k -0.04' 

E -4.8" -(-4.33') = -0.47' 

Metincl A, met vrij bewegende belastingsarmen en Metincl 8, met een horizontale 
flens ingespannen prof iel geven de kleinste hoekverdraaiing. 

Metins A: het verloop van de grafiek blijkt niet lineair te zijn. Dit is te 
verklaren uit het feit dat de belastingsarmen vrij kunnen bewegen met het 
gevolg dat de hoekverdraaiing ook een verschillende richting kan aannemen. 
Uit deze meting valt ook te controleren hoeveel de uitwijking van de kleine 
opnemer is tussen O en 30.3 kg. Uit het verslag van R. Duijvesz blijkt dit 
bij 130 mm 0.024 mm te zijn (Bijlage 2 ) .  Uit meting A (Bijlage 4 )  blijkt deze 
uitwijking te zijn: 

= -5.28E-01' begin " 
= -5.72E-01' "eind 

a = -0.44E-01' U 
figuur 6.1 

tan a =L. u 30 => x=0.023 mm 
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Metina B en C geven een lineair verloop weer. Bij Metins B draait het profiel 
in negatieve richting en bij Metina C in positieve richting. Uit Hetinq E 

I 
blijkt dat bij ket inspannen er ook een hoekverdraaiing optreedt. 



5.4 De invloed van de ophanging 

1 

52.5 7.4534 7.5720 

tabel 5 . 4 . 1  

Dit zijn metingen met de grote opnemer. 

De afwijkingen is dan de theoretische zakking - gemeten zakking 
massa[kg] afwijking[mm] 
30.3  4.3718-4.2613=0.1105 

52 .5  7.5720-7.4534=0.1186 

74.5 10.7461-10.6369=0.1092 

Deze afwijking kan liggen aan het feit dat de ophanging zakt. Volgens fig.5 
van Bijlage 11 loopt de zakking van de ophanging lineair op met toenemende 
belasting, waarmee de afwijking tussen theoretische zakking en gemeten ook 
lineair zou moeten oplopen. Volgens de metingen van R. Duijvisz (zie tabel 
5 .4 .1 )  blijkt deze afwijking constant te blijven nl. 4.lmm. 
Door zakking van de ophanging in rekening te brengen zal de gemeten zakking 
dichter benaderd worden. 

figuur 5 . 4 . 2  

Fi / 
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* 
- h  (figuur 5.4.2) - 

hyemeten- htheo. 

= de zakking die je zou moeten meten hgemeten 
laat zich berekenen met het vergeet-me-nietje f=--- htheo 2Eï 

Ml 

* 
h = zakking van de totale ophanging voorkomend uit metingen op Bijlage 9 

* 
h f30.3)=0.023 mm 
h (54.5)=0.040 mm 
h (74.5)=0.054 mm 

* 
* (zie Bijlage 11 figuur 5) 
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Oorzaken van de zakking van de ophanging 

Om te onderzoeken wat de oorzaak is van het verschil tussen theoretische 
geineten zakking, zijn we nagegaan waar mogelijke zakking in de ophanging 
kunnen optreden (fig. 5.4.31. Dit kan zijn in: 
1 .  de verbinding bij de spankop. 
2. de verbinding van de ophangstrip aan het juk. 
3 .  de verbinding van het juk met het H-profiel 
4. de plaatrek. 

en 

figuur 5.4.3 
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Om deze zakkingen te meten hebben we 3 meetopstellingen verwezenlijkt (figuur 
5.4. 1 .  
IMeettaster links. 
2Meettaster rechts. 

z 
I 

4 
figuur 5.4.4 

Totale zakking opstelling I = 1 t plaatrek t 2 + 3 
Totale zakking opstelling I1 = 2 + plaatrek f 3 
Totale zakking opstelling IT]:= 3 

(zie Bijlage 9) 
(zie Bijlage 9 )  

(zie Bijlage 9) 

Om te onderzoeken in welke verbinding de grootste zakking en de de laagste 
stijfheid C optreedt zullen we de zakkingen van de verbindingen 1,2,3 en 4 
ook afzonderlijk bekijken. 

Hieruit volgt dat de zakkingen 1,2,3 en de plaatrek 4 afzonderlijk bekeken de 
volgende vergelijking opleveren: 
l=Totale zakking opstelling I-Totale zakking opstelling ï ï  
2=Totale zakking opstelling TI-Totale zakking opstell. IIï-plaatrek 

3=Totale zakking opstelling III. 

(zie Bijlage IQ) 

(zie Bijlage IO) 

(zie Bijlage 10) 
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4=Theoretische plaatrek (zie Bijlage 10) 

Om de stijfheid van de verbindingen 1 , 2 , 3  en de stijfheid van de plaat 4 te 
vinden zijn van 1 , 2 , 3  en 4 + de totale zakking van de ophanging grafieken 
getekend (Bijlage 1 1 1 ,  die met de kleinste kwadraten methode (Bijlage 12) 
benaderd worden tot een rechte lijn. 

Conclusies 

Met toenemende belasting blijkt de zakking van de ophanging lineair op t e  
lopen. De totale zakking (Meetopstelling I )  bij een maximale belasting in het 
midden van 80 kg, dus 40 kg aan iedere ophanging blijkt 0.06 mm te zijn. De 

verbinding van de ophangstrip met het juk om het H-profiel (pos 2 van f i g u u r  

5.4.3) blijkt ket minst stijf te zijn. 
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HOOFDSTUK 6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

We hebben nu de kipproef-opstelling op de volgende onnauwkeurigheden 
onderzocht: 
1 .  het aandraaien van de spankoppen 
2. positie van de belastingsarmen 
3 .  zakking van de ophanging 

ad 1) Bij het aandraaien van de spankoppen kan er al een hoekverdraaiing in 
het profiel gebracht worden. Plet het aanbrengen van een belasting 
wordt deze hoekverdraaiing nog versterkt. 

ad 2) Het verschil in uitwijking tussen O en 3 0 . 3  kg bij meting van de 
kleine opnemer t.o.v. de grote opnemer, blijkt er inderdaad een hoek 
verdraaiing op t e  treden. ûm geen o f  nagenoeg geen hoekverdraaiing in 
het profiel te krijgen moet de belastingsarm aan de volgende eisen 
voldoen : 
1 .  Spelingsvrij 
2. Men moet een zuiver koppel krijgen in het vertikale vlak 
3 .  De flens van het profiel moet horizontaal ingespannen worden. 
4. Men moet rekening houden bij het aandraaien van de spankoppen met 

een hoekverdraaiing. 

Aanbeveling voor het inspannen en de belastingsarmen 

* Het profiel moet zo recht mogelijk ingespannen worden. Dit is met de 
inclinometer te controleren. Verder moet men rekening houden met een hoek- 
verdraaiing door het inspannen. 

* De belastingsarmen moeten spelingsvrij worden ingesteld om ten eerste een 
lineair verloop te krijgen en ten tweede om een zuiver koppel te krijgen 
in vertikale richting en geen hoekverdraaiing. Dit spelingsvrij instellen 
kunnen we bereiken door de belastingsarmen vast te schroeven. Een zuiver 
vertikaal koppel bereiken we door op de ophangstrippen rekstrookjes te 
plakken en tegelijkertijd de belastingsarmen in te stellen met stelboutjes 
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om een gelijke waarde van rekstrookje 1,2 en 3,4 te bewerkstelligen 
(figuur 6.2). Voor afmetingen vaste ring en klemring zie Bijlage 14. 

Werking van het inklemmen van de belastingsarmen (figuur 6 . 2 )  

Calet de stelboutjes ( 1 )  kan men de stand van de belastingsarmen ( 6 )  instellen. 
Met behulp van rekstrookjes kan men controleren af de belastingsarmen juist 
zijn ingesteld. Geven de rekstrookjes R1,XS en R3,R4 een gelijke waarde aan 
dan heeft men een zuiver koppel en heeft men de belastingsarm juist 
ingesteld. RI ,R2 zijn in een brug geschakeld en R3,K4 zijn in een brug 

geschakeld. Iedere brug is aangesloten op een kanaal. Men za l  dan nu de 
belastinysarm vastzetten. Dit gebeurt d.m.v. het aantrekken van een 
beweegbare klemring (2 )  met een vaste ring ( 3 )  die met 3 boutjes ( 7 )  vastzit 
aan de spankop 1 4 ) .  Met klemboutjes (5)  trekt men de klemring ( 2 )  aan. Beide 
belastingsarmen worden ingesteld. 
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Bepaling van de klemboutjes en inschroeflengte (klemlengte) 

Materiaalgegevens: klemboutje; C45 
RpOa2 = 640 N/mm*mm 
spanbus ; Ms 63-F30 
ob = 300 N/mm*mm 

De diameter van de boutjes zal  op 2 manieren bepaalt worden. 
1 .  op afschuiving 
2. op boutsterkte 

De ongunstigste toestand treedt op in de volgende stand van de klemboutjes en 
stelboutjes. 

d- 

ad 1. Afschuiving 

Uit de evenwichtsvergelijking volgt: 

st eibout je c 
/ 

I 

I: M =O => Fmax * larm - F1 * R=O A 
400 * 500 - F1 * 6 1 ~ 0  

F,=3279 N 
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F l  F l  3279 N =-= - = - = 300 - afsch A T*D*Le li*D*12 mm*mm -c 

=> D=0.29 mm 

Le= de inschoeflenyte, deze kan met tabel 6 . 3  bepaalt worden. Aangezien de 
boutdiametes nog niet bekend is hebben we een aanname gedaan. Later zullen we 
controleren of deze 

Fmax= 400 N 
Larm= 500 mm 

ad 2. boutsterkte 

'1 3279 - =640 
Ob= E-= 8,4*D2 

aanname juist is geweest. 

N /mm* min 

=) B=2,55 mm 

Aangezien er geen rekening is gehouden met de voorspankracht F, van de bout 
en hiermede dus de kracht F 1  groter zal worden nemen we veiligheidshalve een 
boutdiameter van 5 mm. 

Bepaling van de inschroeflengte Le 

a) Einschraubiangen le fur Criindiochgewinde 

1) Bei dynamischer Beiaaluiig 1st hierfur 1, uni etwa 10 % zu erhohen 
2) Feingewinde erfordern eine unl e t n a  15 % grofiere Einschrauhlange 

tabel 6 . 3  

Le= 1 . 5  * U=1.5 * 5= 7 . 5  mm 
De aanname van 12 mm is dus juist geweest. 
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Posities en schakeling van de rekstrookjes 
I 

figuur 6.4 

Doordat de belastingsarm schuin kan komen te staan wordt er aan het profiel 
een hoekverdraaiing om de Lengte-as doorgevoerd en aan de ophangstrip een 
buigend moment van F*e. Met rekstrookjes RI,R2 en R3,R4 is dit meetbaar. 
Zowel R1,R2 en X3,K4 worden ieder in een brug geschakeld en op een kanaal 
aangesloten (zie figuur 6.5). Ala beide kanalen een gelijke waarde aangeven 
dan staat de belastingsarm recht. 
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Schakelschema 

I I 

u 

figuur 6.5 

Oan de juiste waarde voor de rek te krijgen zal de afgelezen rek door -2 
gedeeld moeten worden. 

Aanbeveling voor de ophanging 

Men kan ter plaatse van de ophangstrip met het juk de verbinding stijver 
construeren. ïk ben van mening dat deze zakking zo weinig is dat hij te 
verwaarlozen is. 
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4 
t; 

Intern normbiad 

I- 

blr. 12.1.2 

Januari 1981 

NO RMAANDUI DINGEN VOLG ENS: 

DIN. 1747 -Werkstofnummer 3.3206 -Aanduiding A 1 . ~ 8  s i  0.5 

NEN 6029 -Aanduiding A1.Mg §i 0,5 
USA AA 6063 

(Handels)/benaming: Aluminium 50 CT 

Chemische samenstelling in gewicht %: 

CU Zn Mn Ti Al s i  Mg Fe 

E I GENSCHAPPEN: 

Treksterkte 

Elasticiteitsmodulus 
0,2 rekgrens 
Hardheid HBr 
Breukrek dp I O 

5 i c h t h ei d 
Smelipunt 
Lineaire uitzettingscoëfficiënt 
Soortel ij ke warmte 
Warmtegeieidingscoëff iciënt 
Specifieke electrische weerstand 

Corrosiebestendig 
Verspaan baar 

: goed 

: goed 
Koudwemormbaar : matig 

Po I ij stbaar 
Lasbaar : goed 

Anodiseerbaar goed 

220 - 250 N/mm2 

7 0 . 1 0 ~  N/mm2 
~ 2 0 0  Wmm2 

2 750 - 800 kgf/mm 
12 - I5 % 

2695 kg/rn3 
615 *C 

23 J Q - ~ K - ~  

960 J/kgK 
170 W/mK 

0,03 .10-6!22/m, 

a 

C / 1-2 uren 

185' C / 4-6 uren 

175' C / 6-8 uren 

Opmerkingen/Toepassingen; Veredelbare l e g e r i n g  co'x geschikt voor kastenbouw, 
profielen, architectuur. 

1 Centrale Technische Dienst 
Magazijn technische materialen I Nr. 12.1.2 
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intern normblad I AL 

Nr. 12.1.1 

Januari 1981 

NORMAANDUID1NGEN VOLGENS: 

DIN. 1725 

NEN 6031 
USA AA 6351 

-Werkstofnummer 3.23 1 6 
-Aanduid i ng A1.Si 1 Elg 

-Aanduiding A1.Mg S i  0.8 

(Handels)/benarning: Aluminium 5 I ST 

Chemische samenstelling in gewicht %: 
Si Mg Cu Zn bín Al 

0,8 - 1 , 2  o ,  6 <o,  1 <O, I 1 rest 

E í G ENSCH APPE N : 
zacht hard 

Treksterkte 280 320 Nlmm2 

N/rnrnz Elasticiteitsmodulus 72.10 

250 300 N/mm2 
900 1 !'? kgf.'m 

3 

2 

Breukrek dp 5 8 10 % 

Dichtheid 
Smeltpunt 
Lineaire uitzettingscoëfficiënt 
Soortelijke warmte 
Warmtegeleidingscoëfficiënt 
Specifieke electrische weerstand 

'2 7 O0 kg/m3 
~ 6 2 0  O C  

23 .10-6K-l 
960 JkgK 

~ 1 6 0  W/m K 
0,028 .143-6Q/m 

Corrosiebestendig 
Verspaanbaar 
Koudvervormbaar 

: goed 
: goed 
: matig/slecht 

Lasbaar : goed 
Polijstbaar 
Anodiseerbaar : goed 

Afschrikken 525'C in water 

Veredelen 160'C 16-20 uren 
175' c 6-10 U. 

OprnerkingenjToepassingen; Veredelbare legering met een grote treksterkte, 
toegepast in algemeen constructiewerk en architectuur. 

Nr. 12.1.1 Centrale Technische Dienst 
Magazijn technische materialen 
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BIJLAGE 2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* *  **  
* *  HANDLEIDING ~ R O ~ R ~ ~ ~ A T U U R  * *  
* *  BEHORENDE BIJ DE * *  
* *  KIP- EN DE TORSIEPROEF * *  
* *  **  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Algemene informatie over de aanwezige programmatuur 

Alle programmatuur is te vinden onder de user-code "KIPEXP". Hetgeen wat 
onderstreept is wordt ingetikt. Het teken < >  is carriage return. 

Om in het systeem te komen toetst men in: 
Losin Kipexp < >  
?âsswGrd? Yrcot < ?  

. . . . . . . . . .  

. . . . .  , . . .  
ok, < >  
Files 

(laat zien wat er op jouw disk aanwezig is) 

INTEGRAAL PLOUI.BIN PLOOX.FTN 
PLOOI.INF TINT WELVEK 

Segment Directories 

PLOOI.SEG VXVY.SEG 

Directories 

DATA TORSIE YXVY 

Om enig inzicht te geven in de hierachie van de file-organisatie is een 
schema gegeven op blz.58. 

-57- 





het oproepen en de betekenis van Files, Segment Directory en Directory 

File: Een file is een hoeveelheid informatie die een naam gekregen heeft. 

Men krijgt een listing van het programma door het commando: 
SLIST (FILENAAM) < >  

Segment, Directory: Dit zijn gesegmenteerde versies van Fortran programina's 

Oproepen en laten runnen door het commando: C;EG <FILENAAM> < >  

Directory: Is een speciaal type file, een file met gegevens over de daar- 
onder liggende structuur. 

Oproepen met het commando: e <FILENAAM> < >  

Men kan de betreffende file laten runnen door het commando: <filenaam> < >  
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Naast de User File Directory bestaat er ook een soort kladbloc (POOL 
genaamd). Hierop kunnen programma's worden aangemaakt en indien er geen 
diskruimte i s  in de UFD kan men ook programma's naar POOL copieren en daar 
laten runnen. 

Hoe ga ik van UFD --> POOL 

Copy commando's 
* Overbrengen KIPEXP - - >  POOL 
commando : COPY wfw>kipexP > " f ilenaam" "nieuwe filenaam" 

(dit moet vanuit POOL gebeuren) 

* Overbrengen van POOL - - >  KIPEXP 
commando : COPY pool >kipexP> " filenaam" "nieuwe f ilenaam" 

dit moet vanuit kipexp gebeuren) 

* Overgaan van POOL - - >  KIPEXP 
commando: 

Verder is het nog mogelijk om de meetfiles op te slaan in de directory 
"DATA". Hiervoor en nog vele andere mogelijkheden kan de Prime-handleiding 
geraadpleegd worden (lit.13). 

** BELANGRIJK ** 

POOL wordt eens in de 10 dagen gewist (raadpleeg Uw System Administrator 
wanneer dat is). Zorg er dus voor dat je programma's tijdig copieert naar UFD 

(zie boven). Wanneer dit overbrengen niet lukt, doordat er geen diskruimte 
is, kan men de betreffende file op POOL ook editten. Dit moet gebeuren voor 
de  dag van wissen. Door editten krijgt de file een nieuwe datum. 

Hoe editten? 

ok, ed <filenaam> < >  
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Inhoud van de Files, Segment Directories en Directories 

De programmatuur die op pag.57 van de handleiding staat behoort tot het 
standaard pakket en mag niet gewist worden. Wel mag gecopieerd worden naar 
POOL om daar gebruikt te worden. Programmatuur mag alleen aangepast worden in 
overleg met Ing. W.J. Groot en Dr. Ir. C.M. Menken. 

Files 

INTEGRAAL = bepaling van de welvingsintegraal 
WELVER = bepaling van dwelvingsverhinderingsconstante 
TINT = bepaling van de torsieintegraal 

Dit zijn Pascalprogramma's en kunnen gerund worden, nadat ze gecopieesd zijn 
naar POOL, met het commando: pascalq <filenaam> < >  

PLOOI.FTN = Fortran prograinma dat het moment uitrekent waarbij een T- o f  H 
profiel gaat plooien en kippen. 

PL00ï.BïN = Programma PLOOI in binaire code. 
PLOO1.INF = ïnformatie over het programma PLOOT 

Deze prograama's kunnen inhoudelijk bekeken worden met het commando: 
SLIST <FILENAAM> < >  

Segment Directories 

PLOûI.SEG = gecompileerde versie van het programma PLOOI 
VXVY.SEG = gecompileerde versie van het programma VXVY, voor de Ki-p- 

en torsieproef. 

Deze programma's worden gerund met het commando: SEG <filenaam> < >  

Directories 

DATA = hierin kunne meetfiles voor de kip- en torsieproef opgeslagen 
worden 
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Het programma VXVY voor de kipproef 

Het programma VXVY i s  een tekenprogramma dat van de meetgegevens plotplaatjes 
maakt. Hier volgt een korte handleiding voor het aanmaken van meetwaarden ( A )  

en de verwerking hiervan tot plotplaatjes (BI. 

1. Zet de apparatuur aan. Wacht tot er TERMINAL READY op het scherm staat. 
Zorg dat de terminal op hoofletters staat (caps lock). 
Druk op de RESET-knop van de LAM (Laboratory Microprocessor), dit is de 
zwarte knop links van de rode led. 

uuuuuu 
>Mon 1.5 

>c < >  
LOGIN KIPEXP 0 

SLIST W>HP < >  
[functietoets f 2 ]  

(hiermee gaat men van de grafische inode naar noranale mode) 

- TERM -HALF < >  
A PûOL>RIPEXP < >  
OK r 
Als een plaatje gewenst wordt van een bestaande meetfile, ga dan direkt naar 
B 

A .  Het aanmaken en verrichten van een meting 

Druk weer op de RESET-knop van de LAN 
UUUIIUU 

>GI000 < >  

(geen return) 



Bij start Meting. (type SI 
Meting naar PRïME.(type in Y of  N1:Z 

Input 
Te verwerken kanalen graag.(type Y of NI 

Kan 1 ; . . 
Kan 2 ; . .  

enz. 

Dank U 
Onderbreken type B 

"Ctart Meting" 
- S 

Y N ~ N N ~ ~ N N ~ N N ~ N ~ N N ~ ~  
. . . . . . . . .  DCV . . . . . . . . . . . .  DCV 
enz. 
- 3 
IYeting herhalen ( Y  o f  NI: N 
Voor INPUT 2* ,  EDIT 3 * ,  RETURN 
Terug in LAN via Quit, E S C ~  C2000 
< >  
< >  
< >  
EDIT 
FIL VXVY.DATAxx 

OR i 
Nu de meetgegevens zijn opgeslagen kan het tekenprogramna worden opgestart 

B. Het maken van plotplaatjes 

a *>VXVY < >  
CPL VXVY.STAKT < >  
Wilt u algemene informatie? < >  
. . . . . . . . . .  
. . . . .  
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. . .  
-Hieronder worden de files genoemd die aanwezig zijn: 
<Klad>POOL>KIPEXP 
. . . . .  
. . .  

Is  er  een datafile VXVY*EA?AXX aanwezig (Y)? y < ?  

Wilt u het programma VXVY.SEG opstarten (Y)? 1 < >  
Wilt U plotplaatjes maken (N)? 1 < >  
(algemen informatie) 
-sluit alle invoer af met de RETURN-toets 
-druk op RETURN wanneer U niet weet wat t e  doen 
-tik een dubbele punt ( : )  op ieder moment dat u graag meer informatie wilt 
-tik HELP VOOK inhoudelijke informatie 

Uw terminal is een (l=T4014,2=T4010,3=NP2647A) ( 3 ) : 3  0 (2 is beter voor een 
HP 2647A) 

SiRAF>S(et) d(egevens) < >  
I :KANAAL X 

2:KANAAL Y 

3 : FILENR 
4 : CALI 
5 : CAL2 
. .  
. .  
. .  
19 : CALI 6 
KIES EM GEGEVEN NUMMER (1):I < >  
WAARDE ( 1 . 1 : ~  < >  (x is het kanaal van de scanner dat U op de x-as wilt 

hebben) 
GRAF>S G 2 Y < >  (y is het kanaal van de scanner dat U op de y-as wilt 

hebben ) 
CRAF>S G 3 xx < >  (xx is het nummer van de meetfile) 
GRAF>$ G 18 x < >  (x is kalibratiewaarde x-as voor kanaal 15 scanner) 
GRAF>S G 19 p 0 ( y  i s  kalibratiewaarde y-as voor kanaal 16 scanner) 
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GXAF>S O(pties1 0 

K -karaktergrootte 
GE -Gegevens 
T -Titel 
A -Autorange 
G -Grid 
c -stijl 

x -X-as 
Y -Y-as 
Optie)= 0 

Gegevens erbij (Y/N):I 0 
GRAF>S O G Y O 

GRAF>T 0 
Resultaar nr 
1 :  OPNEMER [KANAAL ‘i] 
2: MOMENT [Nmm] 
3: VERPLAATSING [M] 

4: KRACHT [I?] 
5 :  KRACHT [NI 
6: REK [MU-REK] 
7: REK [MU-XEK] 
8 :  HOEK [DEG] 
9 :  HOEK [DEC] 
10: REK [MU-REK] 
l i :  HOEK [BEG] 

(grid Y-as en X-as) 
(tekenopdracht, geen titel) 

Kracht - kracht 
Verplaatsing - kracht 

=9 Zie handleiding 
Julius ïjzermans 

Kies een resultaat nummer ( O ) :  3 0 
Resultaat nummer of nul ( O ) : < >  

Nu komt het plaatje op het scherm. Indien het plaatje niet verschijnt, 
terminal op grafmode zetten [funcietoets fl]. 
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GRAF >Q 

* Het is vaak moelijk om uit GRAF te komen. Druk als eerste functietoets f2 
in om uit de grafische mode te komen. Volg verder de aanwijzingen up het 
beeldscherm. 

OR, 
*In de d i r e c k ~ r y  staat nu ook de plotfile VXVY.PLOT. 
Om de grafiek te printen op de plotter drukt men in: 
- PLOT 
Help? < >  (Default=N) 
File:VXVY,PLOT 
A-formaat: < >  (Default=4) 
How many grafica1 texts: None, Some or All? < >  (Default=S) 
PRTOOI.. . 
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File:VXVY,PLOT


PLOTTEKENING VAN DE KLEINE OPNEMER T.O.V. DE GROTE OPNEMER 
(van R.Duijvesz) 

BIJLAGE 3 

XANAALX 15 

KANAALY 16 

FILENR 5 
CAL15 0.2161 
CAL16 1E-05 
F I LENR 
5 ONBELAST 
9 30.3 kg 
13 52.5 kg 
17 74.5 kg ~~ 

x 1  @-5 VERPLAATSING [MI 
10 

9 

8 

7 

E 

L 

L 

I r-- 
i 

I _- 
8 5 

\ 

\I EF l 1 
i 

8 13 15 

\ 

-', 
\., 

'LAATSING [I 
i0 

x10-2 
5 
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PLOTTEKENING HOEKVERDRAAIING PROFIEL MET VRIJ BEWEGENDE 
BELASTIMGSARMEN 

- 5.72 

BIJLAGE 4 

KANAALX 1 
KANAALTI 15 

FILENR 1 
CAL 1 75 
INCll4.5 ? 

x 10-1 
-5.20 

-5 =40 

HOEK CDEGI 

-6 v2C 

-6,4[ 
-100 

- - e -  

& 

00 

_ - - -  

BO 

1 
I 
I 
1 

00 
- 
L 

KRACHT Cb 

00 
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PLOTTEKENING HOEKVERDRAAING PROFIEL DAT MET HORIZONTALE 
FLENS INGESPANNEN IS 

BIJLAGE 7 

KANAALX I 
KANAALY 15 

FILENR 9 
CAL 1 7 5  

fNCL14,5 1 
__- 

- .@O 

-,IO 

- ,2'6 

- .3E 

- .41 

- .51 

-- a 6  

I 

//i 

l------ 

-- I 80 Qi 00 280 

KRACHT iN1 

-----I 
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Meetresultaten m h a n q i n y  BIJLAGE 9 

Meetowätellins ï 
Massa [kg] Zakking links [mm] Zakking rechts [mm] Zakking onder de plaat[mm] 

10 o. 12 -0.145 -0.0125 
15 o. 12 -0.17 0.025 
20 o. 12 -oi 18 -0.03 
25 o. 1 1  -0.183 -0.037 
30 o .o9 -0.18 -0.045 
35 O. 086 -0.19 -0.052 
40 0.07 -0.19 -0.06 
45 0.06 -0.0198 -0.069 
50 0.06 -0.21 -0.075 
55 0.05 -0.215 -0.083 
60 O. O42 -0.225 -0.092 
65 O. 03 -0.22 -0.095 
70 0.03 -0.24 -0.105 
75 0.028 -0.25 -0.11 

Meetopstellina If 

10 O. 32 
15 O. 36 
20 O. 38 
25 0. 385 
30 o. 38 
35 0.38 
40 O. 395 
45 0.395 
50 O. 39 
55 0. 39 
60 O. 41 
65 0. 40 
70 O. 395 
75 0.0385 

-0.33 
-0.38 
-0.41 
-0.43 
-0.445 
-0.46 
-0.475 
-0.49 
-0.495 
-0.52 
-0.545 
-0.55 
-0.555 
-0.56 

-0.005 
-0 .o1 
-0.015 
-0. U23 
-0.033 
-0.04 
-0.04 
-0.04% 
-0.053 
-0.065 
-0.068 
-0.075 
-0.08 
-0.088 
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Heetopstelling III 

massa [kg] Zakking onder het bevestigingspunt [mm] 
10 O 
15 O 

20 O 

25 O 

30 -0.001 
35 -0. O01 
40 -0.0015 

45 -0. O01 5 
50 -0 * U02 
55 -0.002 
60 -u. 0025 
65 -0.0025 
70 -0.003 
75 -0.003 
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Meetresultaten van de afzonderliik zakkinaen 1,2 en 3 
en Plaatrek 4 
I =  Totale zakking opstelling ï-Totale zakking opstelling ï ï  

Nassa [kg] Rek ï - Rek I1 = Rek 1 [mm] 
10 -0.0125-(-0,005) =-0.0075 
15 -0.025 -(-0.01) =-0.015 
20 -v.v3 - ( - V . V ? J )  =-0.015 

25 -0.037 -(-0.023) =-0.014 
30 -0.045 -(-0.033) =-0.012 
35 -0.052 - (-0.04) =-0.02 
40 -0.06 -(-0.04) =-0.021 
45 -0.069 -(-0.048) =-0.021 
50 -0.075 -(-0.053) =-0.022 
55 

60 
65 
70 
75 

-0.083 -(-0.065 
-0.092 -(-0.068 
-0.095 -(-0.075 
-0.105 -(-0.08) 
-0.11 -(-0.088 

=-0.018 

=-O. 024 
=-o. 02 
=-O. 025 
=-o. 022 

BIJLAGE 10 

2= Totale zakking opstelling II-Totale zakking opstelling II-theor.plaatrek 

Nassa [kg] Kek I ï  - Rek I11 - Plaatrek = Rek 2 [mm] 
10 -0.005 - O - (-0.0032)=-0.0018 
15 -0.01 - o - (-0.0048)=-0.0052 
20 -0.015 - O - (-0.0064)=-0.0086 
25 -0.023 - O - (-0.008 )=-0.015 
30 -0.33 - (-0.001) - (-0.0096)=-0.0224 
35 -0.04 - (-0.001) - (-0.011) =-0.028 
40 -0.04 - (-00015) - (-0.013) =-0.026 
45 -0.048 - (-0.0015)- (0.014) =-0.033 
50 -0.053 - (-0.002) - (-0.016) =-0.035 
55 -0.065 - (-0.002) - (-0.018) =-0.045 
60 -0.068 - (-0.0025)- (-0,019) =-0.047 
65 -0.075 - (-0.0025)- (-0.021) =-0.052 
70 -0.08 - (-0.003) - (-0.023) =-0.054 
75 -0.088 - (-0.003) - (-0.024) =-0.061 
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3=Totale zakking meetopstelling TI1 

Zie BIJLAGE 8 

4= Theoretische plaatrek 

De plaatrek wordt berekend met de volgende formule: 
G.=E* 

E=20 E04 [N/mm*mm] 
1=900 [mm] 
b=140 [mm] 

t=l [mml 

F EN 
1 O0 

150 

200 
250 

300 
350 

400 

450 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

Al [mm] 
-0.003 I 
-0,0048 
-0.0064 
-0.008 
-0 .O096 

-0.01 1 

-0.013 

-0,014 

-0.016 

-0.018 

-0.019 

-0.021 

-0.023 
-0.024 
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Grafische weeraave van de afzonarliik zakkinsen 1.2.3 en 
de Plaatrek 4 

BIJLAGE 11 

Aangezien de zakking t.o.v. de belasting zeer klein is, i s  er een schaalver- 
deling aangebracht. 
op de x-as: 10 mm = P E T  €=0.005 min 
op de y-as: 10 mm = 10 kg 

=> f=10 mm = 2000 mm 

==> de r.c. moet met 2000 verminigvuldigt worden. 

1= Verbinding met de spankop lijn volgens k.k.m 
Y=29 40X-9 

Stijfheid 
C=F=tann*2000= 25 RW/mm f 

figuur 1 
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3 =  Verbinding ophangpunt inet H-profiel 

F LN3 

! 

4= Theoretische plaatrek 

lijn volgens k.k.m 
Y=19460X+13.7 

S t  ij f heid 
C=~=tana*2000=19460 E’ $m 

figuur 3 

lijn volgens k.k.m 
Y=3100X+0.3 

S ti j fheid 
C=F=tana*2000=3 100 KN/min 

figuur 4 



1 
f 



BIJLAGE 12 

DE KLEINSTE KWADRATENMETHODE (K.K.M.) 

De kleinste kwadratenmethode is een methode om door een serie meetpunten een 
lijn te berekenen. Voor deze lijn geldt dan dat de som van de kwadraten van 
de afwijkingen van de meetpunten ten opzichte van de lijn minimaal zijn. 
Eerst moet bepaalt worden volgens welke functie de lijn zich zal moeten 
gedragen. A l s  de meetpunt.en een lineair verban8 moeten hebben dan is de 

formule van de lijn: 

Y=A * x i- Ei 

Voor n meetpunten zijn de coefficientn A en B nu te bepalen met de volgende 
vergelijkingen: 
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AFLEIDING VAN DE CALIBRATIEWAARDEN 

De krachtopnemer: 

300 vrek=lO V (volle uitslag meetversterker) 
meetapp. is ingesteld op 2000 vrek (volle uitslag drukdoos) 

==> 500 N= 6.66V 

BIJLAGE 13 

500 calibratiewaarde =6;gó= 75 N/V 

De overige calibratiewaardes zijn door mijn voorgangers reeds vastgesteld en 
onveranderd gebleven: 

1. 10-slagen potentiometer 0.2161 m/V 
2. irnperfektiemeter 3.9E-04 ni/V 

3. grote opnemer 1 .ûE-03 in/V 

4. kleine opnemer 1.0E-05 m/V 
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