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III

SAMENVATTING

Kip is het verdraaien en uitbuigen van een profiel in een richting
loodrecht op de belasting-richting en is, net als knik een

instabiliteitsverschijnsel .

Ongeveer tien jaar geleden is het onderzoek naar kip gestart aan de
Technische Universiteit Eindhoven onder begeleiding van Dr .Ir. C.M.
Menken en naar aanleiding van vragen door ALCOA B.V. Nederland,
producent van dunwandige, geëxtrudeerde aluminium profielen met een
komplekse doorsnede .

Tijdens deze stageperiode zijn de metingen voortgezet, waarmee P .M.
Smeets is gestart. Gemeten zijn aluminium T-profielen met een
dwarsdoorsnede van 30x30x3mm, een flensdikte van 0 .5mm en een lengte
van 300 en 1000mm. Gebleken is, dat de gemeten parameters goed
reproduceerbaar zijn en dat ze, zover als ze bekend zijn, goed overeen
komen met de theoretische verwachtingen .

Het meten moet echter met zorg gebeuren, met in acht name van enkele

materiaal- en meetfouten . Bij het meten aan een profiel met een
imperfektie in de vorm van een deuk, blijkt de golflengte te verlopen
en tevens is bij een profiel van 1000mm kruip gekonstateerd .

Bij het meten van de konstanten van een sinusfunktie, die het
golfpatroon beschrijft dat in de flens ontstaat, doen zich ook fouten
voor. Getracht is deze op te lossen door het introduceren van een
helling in de beschrijving van het patroon . Dit heeft echter als
gevolg, dat er een nieuwe houder gekonstrueerd is, vanwege de
uitbreiding van een het setje golfopnemers van 4 naar 5, en dat er een
nieuw verwerkingsprogramma ontwikkeld is voor het verwerken van de
gegevens.

Bij het voortzetten van het onderzoek zal aandacht besteed gaan worden
aan een puntbelasting op het profiel in plaats van een belasting door
een moment en het meten van het amplitude-verloop in de flens bij een
moment-belasting . Later zal de opstelling waarschijnlijk worden
vervangen en dan zwaarder uitgevoerd worden, voor het meten aan
stijvere kokerachtige profielen . Tevens zal getracht worden om het
dalende pad van de belasting-verplaatsing grafieken te pakken te
krijgen .
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VOORWOORD

Dit rapport is ontstaan naar aanleiding van een opdracht van Dr .Ir .
C .M . Menken van de vakgroep Fundamentele Werktuigkunde van de
Technische Universiteit Eindhoven . Deze opdracht beoogde de
voortzetting van een onderzoek, dat reeds enkele jaren aan de gang is .

Dit rapport moet gezien worden als een verslag van een stageperiode van
vijf maanden aan de Technische Universiteit en is bedoeld voor alle
belanghebbende van zowel de Technische Universiteit, als van ALCOA B .V.
Nederland, die om dit onderzoek gevraagd heeft . Tevens kan het gebruikt
worden door mijn opvolger om inzicht te krijgen in de geschiedenis van
het onderzoek en het begrip kip .

In het bijzonder wil ik mij nog bedanken voor de begeleiding bij :
-Dr.Ir . C .M . Menken,

-M .C. van Hout en
-Ing. W.J . Groot.

Verder bedank ik van de mechanische werkplaats Frans, Sjef, Toon en de
MTS-stagiaire Paul voor hun aandeel bij het vervaardigen van enkele
onderdelen voor de opstelling en voor de elektronische kant bij Julius
en Karel voor hun hulp bij de meetapparatuur .

Eindhoven, januari 1989 .
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1 INLEIDING

Hoe kompleks zijn profielen met een komplekse doorsnede? Met dit

probleem werd ALCOA B.V . Nederland ruim tien jaar geleden

gekonfronteerd en vandaar dat er nu een onderzoek naar kip plaats vindt
aan de Technische Universiteit Eindhoven. Onderzocht wordt of de

praktijk met de theorie overeen komt en of het verschijnsel zich door
een komputerprogramma laat beschrijven .

Dit rapport behandelt de praktijk bij metingen aan alumnium T-profielen
en de problemen die zich daarbij voordoen wat betreft het meetsysteem .
De uitkomst van het onderzoek, waar dit rapport maar een onderdeel van
is, zal worden gebruikt bij de verrijking van de kennis van het
verschijnsel interaktieve kip .

Er zal in het rapport van de situatie worden uitgegaan, zo als die is
aangetroffen bij het begin van deze stageperiode . Een overzicht van de
onderwerpen, die behandelt gaan worden, volgt hieronder :

-hoofdstuk 2 geeft een theoretische beschouwing over knik en
kip,

-hoofdstuk 3 laat de opstelling zien met de manier van

belasten en de opnemers,
-de profielen en het ingieten worden in hoofdstuk 4 bekeken,
-in hoofdstuk 5 wordt verteld wat er gemeten wordt en wat er

met die gegevens gedaan wordt om een goed resultaat te
krijgen en tevens wordt er bekeken waar eventuele fouten
vandaan komen en hoe dat ze opgelost zouden kunnen worden,

-een presentatie van de meetresultaten wordt gegeven in
hoofdstuk 6 en

-tenslotte wordt in hoofdstuk 7 een beschouwing gegeven voor
de toekomst van dit onderzoek .



2

2 INS'I'ABILITEITSVERSCHIJNSELEN

Instabiliteit van profielen ten gevolge van een belasting kan een
destruktief en een niet-destruktief gedrag tot gevolg hebben . Dit is
onder andere afhankelijk van de dwarsdoorsnede van het profiel . Deze
dwarsdoorsnede kan opgebouwd zijn uit staafachtige en uit plaatachtige
delen .

Er kan verder nog onderscheid gemaakt worden tussen kolommen die op
druk worden belast en balken die op buiging worden belast. Het gedrag
van de profielen zal verschillend zijn, maar er zullen ook
overeenkomsten zijn in de verschijnselen .

2 .1 DRUKBELASTING

Een staaf die op druk wordt belast kan worden vergeleken met een Euler
knikstaaf. Een perfekte Euler knikstaaf zal ten gevolge van een
toenemende belasting aanvankelijk niet uitknikken . Theoretisch kan de
drukbelasting zelfs hoger worden dan de kniklast (zie punt 1 in grafiek
2.1 uit lit[ 1]) . De toestand van de staaf is in punt 1 labiel. Een
kleine verstoring van dit evenwicht heeft tot gevolg dat de staaf
direkt uitknikt . Na uitknikken is de axiale stijfheid van de staaf nul
geworden en gedraagt hij zich instabiel destruktief .

belasting

kniklast
~

°-.

stijfheid

perfekt
---imperfekt

uitwijking

axiale perfekt

mperfekt

belasting

Figuur 2.1 : knikgedrag van een drukstaaf (lit[1])
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Een niet-perfekte staaf zal niet hoger dan z'n knikkracht belast kunnen
worden, maar geleidelijk gaan uitknikken . De axiale stijfheid zal ook

geleidelijk afnemen . Zoals in figuur 2 .1 ook aangegeven is, kan een
imperfektie onder andere bestaan uit een reeds aanwezige uitwijking .

De verschijnselen van de plaatachtige delen van de kolom kunnen
overeenkomen met een opgelegde plaat die in zijn vlak op druk wordt

belast. Als een perfekte plaat beschouwd wordt, dan verkeert deze in

punt 1 van figuur 2 .2 ook in een labiel evenwicht. Een verstoring van
buiten af zal tot gevolg hebben dat de plaat uitknikt . De uiteindelijk
stijfheid neemt af tot ongeveer 45% van de oorspronkelijke stijfheid .
De drukbelasting kan, in het nieuwe evenwicht, wel verhoogd worden maar
met een gereduceerde stijfheid b ij een toenemende uitwijking . Het
gedrag van de plaat is instabiel niet-destruktief .

Een niet-perfekte plaat zal, evenals de niet-perfekte staaf,
geleidelijk reageren op een belastingtoename .

belasting

\
1

uitwijking

stijfheid
in het
plaatvlak

perfekt

~

belasting

perfekt

imperfekt

Figuur 2.2: knikgedrag van een op druk belaste plaat (lit[1])

Ten gevolg van de druk in de plaat zal er in de plaat een golf

ontstaan. Het uiterlijk van de golf is afhankelijk van de manier van
opleggen en van de lengte, de dikte en de breedte van de plaat .
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De manier van opleggen is verwerkt in figuur 2 .3: het guirlandeplaatje .
Vijf verschillende oplegtoestanden zijn er in verwerkt . Vanaf de
vertikale as kan er een raaklijn getrokken worden aan de lijn met de
gekozen randvoorwaarden . Aan de onderkant van de golvende lijnen kan
een raaklijn getrokken worden aan alle minima . Deze minima liggen

allemaal op hetzelfde nivo . Het meest linkse minimum komt het meest in

aanmerking voor berekening van de golflengte van de golf die is
ontstaan in de plaat. Bij deze toestand staat vermeld "m=1" . Dat wil
zeggen dat er maar één bult is, oftewel een halve golf. Bij het
volgende minimum staat "m=2" ; twee bulten, een hele golf, enzovoort.
Vanaf het raakpunt kan een vertikale lijn getrokken worden naar de
horizontale as. Dit geeft een a/b-verhouding, die in het vervolg voor
het gemak C genoemd zal worden . De golflengte kan nu geschreven worden
als formule 2 .1 .

L=(2/m) x C x breedte [mm] . . .(2.1)

met: L: golflengte [mm]
2 : wiskundige konstante om de formule kloppend

te maken
m: konstante uit figuur 2 .3 [-]
C : konstante uit figuur 2 .3 [-]

breedte: breedte van de plaat [mm]

Cc c[1
I I.cc_ ss
i
1 ss c.

~ SS C FREE U

ss d

FR££ t, 1 \
~ \ --- Loooed edges c.'~mped

I
~ ` ; ~~ Loodeo edges s~mo/y
, ~ ~ ~\ supporFed

~ ~ ~-1
--

~

--

~ ---- .-~.-
~ m 4 m

\ .
=i ~~- --

~
__

_2
---- _

3
Figuur 2.3 : guirlandeplaatje (lit[2])
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Een kombinatie van plaatachtige en staafachtige delen in een

dwarsdoorsnede, komt meestal voor (figuur 2.4) . Er kan dan een

kombinatie van de eerder genoemde verschijnselen optreden . Afhankelijk
van de lengte van het profiel zullen de verschijnselen anders zijn .

plaatachtig

//

\ taafachtig

Figuur 2 .4: kombinatie van plaatachtige en staafachtige delen
in een dwarsdoorsnede

2 .2 BUIGBELASTING

Zoals reeds gezegd is, vertoont een balk die op buiging wordt belast
analoge verschijnselen als een profiel dat op druk wordt belast . Het
instabileitsverschijnsel, dat nu kan optreden, heet geen knik meer,
maar kip. Bij het bereiken van de kip-belasting treedt er een
hoekverdraaiing en een horizontale verplaatsing op, zoals te zien is in
figuur 2 .5 . Voor het bereiken van de kip-belasting is de staaf
vertikaal uitgeweken .

Figuur 2 .5 : kip
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In figuur 2 .5 is een balk getoond die op buiging belast is . Met de
getoonde balk en een plaat kan een T-profiel gevormd worden . Door het
profiel op buiging te belasten treden er verschillende effekten op .
Afhankelijk van de profiel-lengte kunnen er verschillende vormen van
instabiliteit optreden. Dit zijn bij een toename van de lengte van het
T-profiel respektievelijk :-uitsluitend lokale knik oftewel plooien,

-een kombinatie van kip en plooien :
interaktieve kip en
-uitsluitend kip (zie figuur 2 .6) .

M kr ~
\

\

\
\

\

MPlooi

\
\

L

Figuur 2 .6 : kritisch moment als funktie van de profiellengte
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2 .3 HET T-PROFIEL

Het profiel dat bij de proeven gebruikt wordt, heeft een flensdikte van
0.5mm. Daardoor is het mogelijk dat de gedrukte flens gaat golven . De
formules die hieronder vermeld zijn gelden dan ook alleen voor het
profiel met de afmetingen zoals het beproefd is en met de bijbehorende
oplegging. Het betreft hier formules voor het berekenen van het
kipmoment Mkip, de plooispanning 6piooi en het plooimoment Mpiooi en
worden gegeven in respektievelijk de formules 2 .2, 2.3 en 2.4 .

uxE IaxIt
Mkip= X

Lxd2x(1+v) 1-(IZ/Ly)
[Nm] . . .(2.2)

met: E: elasticiteitsmodulus [N/mm2]
L: lengte van het profiel [mm]
v: materiaalkonstante van Poisson [-]
It: oppervlakte traagheidsmoment

bij torsie [mm4]
Iy: oppervlakte traagheidsmoment bij buiging

om de Y-richting [mm4]

Iz: oppervlakte traagheidsmoment bij buiging
om de Z-richting [mm4]

n2xKxE
apiooi= x (t/b)2 [N/mma]

12x(1-vg)

met: E: elasticiteitsmodulus [N/mm$]
K: inspankonstante [-]

K=1 .25 (ingeklemd, vrij)
K=0 .5 (opgelegd, vrij)

v: materiaalkonstante van Poisson [-]
t: plaatdikte [mm]
b: plaatbreedte [mm]

. . . (2 .3)

Mpiooi=6piooixf zdA [NmmJ . . .(2.4)

met: 6piooi : kritische plooispanning [N/mma]
('zdA: statisch moment [mm3]
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2 .3 .1 lokale knik

Uit figuur 2.6 blijkt dat uitsluitend lokale knik, oftewel plooien,
optreedt bij korte profielen . Het plooien is wel afhankelijk van de
dwarsdoorsnede van het profiel . Bij het eerder vermelde T-profiel is de
flens slechts 0 .5mm dik en dus dun genoeg om te kunnen golven . Als de
flens onder druk komt te staan, kan hij gaan golven zoals is

aangegeven in figuur 2.7 . Het golven komt overeen met het knikken van
een plaat. De toestand van de staaf als geheel is nog stabiel . Het

belasting-verplaatsing diagram blijft stijgen (zie figuur 2 .8) . Het is

mogelijk om het profiel zo hoog te belasten dat er wel kip optreedt . Er

zullen zich daarna echter ook plastische vervormingen voordoen .

Figuur 2 .7 : plooiing van een gedrukte flens van een gebogen

T-profiel

2 .3.2 interaktieve kip

Bij toenemende lengte zal het kipmoment het plooimoment benaderen en er
zelfs gelijk aan worden (zie figuur 2 .6) . Kip en plooien zullen

tegelijk optreden. Dit verschijnsel heet interaktieve kip . De

gevoeligheid voor imperfekties is toegenomen en dientegevolge zal de
maximale belasting lager worden. De toestand van het gehele profiel is,

ondanks het samengaan van twee stabiele verschijnselen, instabiel
geworden en dat kan een destruktief gevolg hebben . Na kip zal het
belasting-verplaatsing diagram dalend worden (zie figuur 2 .8 tot en met

punt C) .
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horizontale uitwijking

Figuur 2 .8 : belasting-verplaatsing diagram

2.3.3 kip

Als het profiel nog langer wordt, dan zal de interaktieve kip overgaan
in uitsluitend kip zonder plooien . Door het uitkippen van het profiel
komt één flenshelft onder een nog grotere druk te staan, terwijl in de
andere de druk minder wordt . De druk in één helft wordt zo groot dat er
wel golven ontstaan. Ze treden echter maar in één flenshelft op in
tegenstelling tot de golven in beide flenshelften die ontstaan bij
lokale knik . De toestand van het gehele profiel is instabiel. Dat is te
zien, in figuur 2 .8 na punt C, aan de lijn dalend .
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3 DE MEETOPSTELLING

Voor het onderzoeken van al dan niet interaktieve kipverschijnselen is
de opstelling van figuur 3 .1 ontwikkeld. De opstelling wordt in het
kader van dit onderzoek gebruikt voor het meten aan aluminium T-
profielen van verschillende lengten .

Figuur 3.1 : de meetopstelling

3 .1 HET FRAME

Het frame van de opstelling bestaat uit verschillende HE-140B profielen
die tesamen een geraamte vormen waarbinnen zich de rest van de
opstelling bevindt. Ter versteviging van het frame zijn in de profielen
enkele verstijvers aangebracht .
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3.2 DE OPHANGING

De T-profielen worden voor het meten aan beide kanten ingegoten in
Araldit. Deze kunststof verhindert de welving van het profiel vrijwel
volledig . Dit is gebleken uit torsie-proeven, die naast de
kip-experimenten zijn uitgevoerd, om de welvingsverhinderingsgraad van
Araldit te bepalen . De proppen worden geklemd door messing klembussen
die zijn bevestigd aan stalen ophangplaten . De platen zijn opgehangen
aan het frame . Figuur 3 .2 geeft een beeld van de ophanging .

Figuur 3 .2 : de ophanging met vrijheidsgraden

De ophangplaten hebben een dikte van slechts 1mm. Hierdoor zijn de

vrijheidsgraden T1, T2 en R3 nagenoeg verhinderd en R1, R2 en T3,
vanwege een veel grotere breedte van de platen, vrij . Uit eerdere
onderzoeken is gebleken dat de ophangplaten geheel aan hun eisen
voldoen en nauwelijks invloed op de metingen hebben .
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3 .3 HET BELASTEN

Als een profiel over de hele lengte een konstante belasting ondergaat,
dan zullen de golven die ontstaan over de gehele lengte gelijk zijn .
Als het profiel belast wordt door twee momenten, dan zal er een
konstante momentenlijn zijn . Een kracht in het midden echter geeft een
verlopende momentenlijn en zal dus na het plooien een snel uitdempende

golf vertonen (zie figuur 3 .3 en 3 .4) .

Figuur 3 .3 : golf ten gevolge van een moment

Figuur 3 .4 : golf ten gevolge van een puntbelasting

Voor het aanbrengen van een moment worden aluminium armen gebruikt .
Deze armen worden in de klembussen gestoken, maar worden er niet door
geklemd . Aan elke arm worden twee staaldraden bevestigd . Één draad
wordt gebruikt voor de eigenlijke belasting, terwijl de andere gebruikt
wordt om een kontra-gewicht aan te brengen, waardoor het profiel
spanningsloos kan worden opgehangen .

Aan de staaldraden voor de belasting is een aluminium pijp gehangen,
waaraan een drukdoos hangt. Aan de drukdoos wordt een bak gehangen met
daarin gewichten . Door het bijleggen van gewichten wordt de belasting
opgevoerd. Schematisch is het geheel weergegeven in figuur 3.5 .
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De aluminium armen vervallen bij het belasten met behulp van een
puntbelasting. De klembussen blijven wel bestaan en het koppel wat ze
overbrengen moet gekompenseerd worden .

De punt-belasting wordt aangebracht met een beugel die over het profiel
is gehangen . Figuur 3.6 geeft hier een beeld van .

Figuur 3.5 : het aanbrengen van een moment

r=

Figuur 3.6 : het aanbrengen van een puntbelasting
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3 .4 HET MEETSYSTEEM

3.4.1 de meetapparatuur

In de opstelling zijn acht opnemers opgenomen . Alle opnemers geven een

spanning als uigangssignaal . Dit signaal is, ten opzichte van een
referentiewaarde, een maat voor een verplaatsing of belasting . Het
schema van figuur 3 .7 geeft een overzicht van de aanwezige opnemers met
de randapparatuur voor het versterken, meten, opslaan en verwerken van
de signalen .

krachtopnemer

grote
verplaatsings-

opnemers

kleine

golf-

opnemerg

versterker

scanner

digitale

multimeter

laboratorium
mikrokomputer

personal
komputer

zes-kanaalsl
versterker

Figuur 3 .7 : overzicht van het meetsysteem
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3.4.2 de opnemers

Bij het meten aan de verschillende vormen van instabiliteit wordt
gebruik gemaakt van verschillende opnemers . Ze worden gebruikt voor het
bepalen van:-de belasting,

-de vertikale verplaatsing,

-de horizontale verplaatsing,
-de hoekverdraaiing en
-de konstanten in de funktie van de plooivorm
Y=A+B= sin ( 2' n`X/go lflengte ) .

De belasting wordt bepaald met een krachtdoos, die onder aan de
aluminium pijp hangt. Aan de onderkant van de drukdoos zit een haak
waaraan de een bak wordt gehangen waar gewichten in kunnen worden
gelegd. De drukdoos geeft afhankelijk van de belasting een spanning
door. Via een eenvoudige formule kan het moment in het profiel dan
uitgerekend worden .

De vertikale verplaatsing, de horizontale verplaatsing en de
hoekverdraaiing van het midden van het profiel worden bepaald met de
drie grote opnemers. Ze zijn met behulp van nylon draadjes verbonden
met een pennetje dat op het lijf van het T-profiel staat (zie figuur
3.8) .

Figuur 3 .8 : het pennetje op het T-profiel

Bij een vertikale verplaatsing van het profiel zullen de draden naar de
horizontale opnemers onder een hoek komen te staan en daardoor een
schijnbare horizontale verplaatsing introduceren . Deze verplaatsing

wordt gekompenseerd en hoe dat gebeurt is te zien op bijlage 1 . Het
zelfde gebeurt bij een horzontale verplaatsing en de draad naar de
vertikale opnemer. Deze fout wordt echter verwaarloosd .
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De plooien in de flens van het profiel kunnen worden beschreven door

een sinus-funktie . Deze sinus wordt bepaald door vier meetpunten . Met

deze vier meetwaarden worden berekend:-de golflengte,
-de amplitude,
-de vertikale verschuiving en
-de afstand van de eerste opnemer
tot een maximum .

De afstand van de opnemers is hierbij konstant genomen (zie figuur
3 .9) .

Figuur 3.9 : de kleine opnemers op een lokale plooi
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4 DE PR©F'IELEN

4.1 HET INGIETEN

Bij het onderzoek naar kip is gekozen voor aluminium T-profielen .

Tijdens de meting zijn ze "op z'n kop" ingespannen, dat wil zeggen met
de flens naar beneden . Deze profielen hebben een flens van 30*0 .5mm en
een lijf van 30`3mm. In eerste instantie is getracht een profiel van
deze niet-genormaliseerde dwarsdoorsnede te verspanen . Dit geeft echter
te veel imperfekties in de flens om nauwkeurig de plooifunktie te
kunnen bepalen. Vandaar dat de profielen nu zijn opgebouwd uit twee
strippen . Deze strippen zijn met behulp van lijmtechnieken uit de
vliegtuig-industrie met elkaar verbonden. Voor het inspannen moeten ze
nog ingegoten worden . Een simpele en doeltreffende manier is het
ingieten in Araldit . Dit is een kunsthars, die b ij kamertemperatuur

verwerkt kan worden. De werkvolgorde voor het ingieten volgt hieronder .

-Het profiel moet evenwijdig aan de buitenkant van de propcilinder

worden ingegoten . Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een aan de muur

bevestigde opspanning. Bijlage 2 bevat de werktekeningen hiervan .
Voordat het profiel opgespannen kan worden, moet eerst de opspanning

zelf vertikaal gesteld worden . Dit kan met behulp van een loodlijn . De

voorkant van de opspanplaat is het steunvlak voor het lijf van het
profiel. Er moet rekening gehouden worden met een eventueel aanwezige
tweede prop . Bijlage 3 laat de verschillende opspanningen zien zoals ze
gezet moeten worden bij de verschillende lengten om niet met
ruimtegebrek gekonfronteerd te worden. De kopkant van het lijf steunt
tegen 2 of 3 ronde ringen afhankelijk van de lengte van het profiel .
Deze ringen worden na het vertikaal stellen van de voorkant van de
plaat, vertikaal gesteld in de richting haaks op de voorkant. Let op :
de voorkanten van de verschilllende bevestigingsbalken die reeds aan de
muur zitten, liggen niet op één lijn in het vertikale vlak . In figuur
4 .1 is een algemene doorsnede te zien van de opspanning met het
profiel .

Figuur 4.1 : de opspanning met het profiel
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-Na het stellen van de opspanning, is het mogelijk om het profiel goed

in te spannen . Voordat dit gebeurt moeten er eerst enkele
voorbereidingen plaatsvinden aan de gietpot . De messing gietpot bestaat
uit drie delen ; een bodem en twee halve cilinders . In deze drie delen
zitten inbusbouten om de prop uit te drijven als hij hard geworden is .
De twee boutjes in de bodem mogen niet uitsteken aan de onderkant . De

inbusbouten in de beide cilinderhelften mogen niet uitsteken naar de
binnenkant. Na het goed zetten van deze bouten, moet de pot ingevet
worden . Dit moet gebeuren met zuur-vrije vaseline . Hierbij zijn twee
mogelijkheden. Ten eerste is het mogelijk om de drie delen in te vetten
en daarna gedurende twee uur in een reeds voorwarmde oven op 200°C te
verhitten. De vaseline vormt dan een gelijkmatig laag over de wanden .
Dit neemt echter zeer veel tijd in beslag. Het is dan ook mogelijk om
met enige voorzichtigheid de pot met de hand te voorzien van een
nauwelijks waar te nemen laagje vaseline . De tweede methode verdient de
voorkeur vanwege de tijdbesparing van enkele uren . Let op: het laagje
vaseline mag niet te dik zijn. Dit kan bellen en dus zwakke plekken
veroorzaken in de prop. De aanlegvlakken en de kopkanten mogen niet
vergeten worden .
-Na het invetten van de gietpot, kan hij in elkaar gezet worden. Het
profiel wordt tussen de nokjes van de bodemplaat geplaatst . De nokjes
zorgen ervoor dat de profielen altijd hetzelfde staan en wel zo dat het
zwaartepunt van het profiel in het midden van de Aralditprop ligt . De
pot wordt op een plateau gezet . Dit plateau moet ook ingevet zijn met
vaseline, omdat anders de pot zeer moeilijk te verwijderen is . De pot
met het profiel erin kan nu zo geschoven worden, dat het lijf van het
profiel plat tegen de opspanplaat rust en de kopkant van het lijf tegen
alle aanslagringen. Met behulp van klemmetjes wordt het profiel
gefixeerd tegen de plaat . Dit is te zien in figuur 4 .2 . Voor het meten
aan profielen van 300mm is het profiel 25mm omhoog getrokken . De
deelbare ring met stelschroeven is nu niet meer nodig .

l ZZ

Figuur 4.2: het klemmen van het profiel



19

-Het profiel is nu ingespannen en er kan gegoten worden . De kunsthars

die gegoten gaat worden, kan gebruikt worden bij kamertemperatuur en
staat bekent onder de naam Araldit-D . De Araldit heeft een
mengverhouding hars :harder van 100 :(20"à 25) gram. De prop mag niet in
één keer gegoten worden. De eerste laag kan tot 90mm dik zijn en de
laatste mag niet dikker zijn dan 30mm in verband met krimp . Voor het
mengen van hars en harder kunnen koffiebekertjes gebruikt worden . Als

de twee bestanddelen bij elkaar gevoegd zijn, moet er goed geroerd
worden. Goed roeren wil niet zeggen, snel roeren. Te snel roeren heeft
tot gevolg dat er zich luchtbellen insluiten in de vloeistof en die

koncentreren zich naderhand in de hard geworden prop . Het roeren moet

ongeveer vier minuten voortgezet worden . Na het roeren kan het mengsel
in de messing gietpot gegoten worden . Voor de eerste dikte kan dit
direkt gebeuren, zonder te wachten op het hard worden van de vorige
laag . Voor het gieten van de tweede en tevens laatste dikte moet
gewacht worden, totdat de eerste laag niet meer ingedrukt kan worden .
Het is mogelijk om op één dag een hele prop te gieten. 's Morgensvroeg
de eerste en vervolgens tegen het einde van de middag de tweede laag .
Een prop moet dan ongeveer 24 uur uitharden, voordat er een belasting
op het profiel gezet wordt . Let op : na het mengen van de hars en de
harder zal het mengsel zelf warmte ontwikkelen . Hier is wel enige tijd

voor nodig. Een half gevuld plastic bekertje zal na enkele uren wel

gedeeltelijk zijn weggesmolten . Pas dus op dat er geen resten van de

vloeistof op de huid achterblijven . Dit kan ernstige brandwonden

veroorzaken. Was daarom ook goed de handen met zeep en veel water. Tip :

oefen eerst met het ingieten van Araldit, zodat enige inzicht verkregen
wordt in de reakties die het geeft.
-Het verwijderen van het profiel met de prop kan op een hele simpele

wijze geschieden . Allereerst worden de klemmetjes verwijderd . Als de
pot niet losgaat van het plateau is het volgende mogelijk . Draai eerst
de inbusboutjes die de twee cilinderhelften bij elkaar houdt eruit . Nu
kunnen de grote inbusbouten in de cilinderwand aangedraaid worden . De
eerste helft zal zich afzetten van het profiel en losgaan van het
ondervlak. De tweede helft laat los van de prop en het plateau of duwt
de bodem met de prop erop los . Het deel dat blijft staan kan nu met
enkele tikken gemakkelijk gelost worden . De onderplaat kan verwijdert
worden met de uitdrijf-boutjes aan de onderkant . Voor er een nieuwe
prop gegoten kan worden, moet alles grondig schoongemaakt worden .
Hierbij moet het plateau niet vergeten worden .
-Voordat de proppen in de klembussen van de ophanging gestoken worden,
is het nodig om alle bramen aan de cilinderwand te verwijderen. Er
ontstaan bij het gieten van een prop bramen op de plaats van de grote
inbusbouten en er ontstaan twee naden op de plaats van de scheiding
van de gietpot helften . Deze kleine randen moeten worden verwijdert,
anders past het geheel niet in elkaar of het is niet meer uit elkaar te
krijgen.
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4.2 HET REKSTROOKJE

Het meten aan een profiel behoort te geschieden vanuit een
spanningsloze toestand . Als het profiel echter ingespannen wordt, hangt
er al zogenaamd "doodgewicht" aan . Dit gewicht bestaat onder andere uit
de klembussen en de aluminium armen. Om dit gewicht te kompenseren
wordt er gebruik gemaakt van een kontragewicht . Het kontragewicht wordt

bepaald met behulp van een rekstrookje .

Voor dat er met inspannen begonnen wordt, wordt er op de kopkant van
het lijf een rekstrookje geplakt . Samen met een dummy, die onbelast op
een stukje gelijksoortig materiaal zit, wordt het rekstrookje
aangesloten op een meetversterker . Het profiel wordt nu zo neergelegd,
dat het spanningsloos is en de meetversterker wordt vervolgens op nul

gezet . Nu kan het profiel ingespannen worden . De opstelling wordt
geheel opgetuigd . Hierbij mogen de opnemers niet verwaarloosd worden .

Als de opstelling kompleet is, wordt door middel van het bijleggen van
gewichten op de hanger, de meetversterker weer op nul gesteld . Het

kontragewicht zal rond de 6kg bedragen .

Het plakken van een rekstrookje wordt alleen gedaan op het eerste
profiel van een bepaalde lengte . Bij de overige profielen van die
lengte wordt aangenomen dat het kontragewicht voldoet .

4.3 HET INSPANNEN

Het inspannen van een profiel moet erg nauwkeurig geschieden . De

volgende werkvolgorde is tot nu toe aangehouden .

-Het eerste profiel van een bepaalde lengte wordt voorzien van een

rekstrookje. In onbelaste toestand wordt de meetversterker op nul
gezet .
-Zorg ervoor dat de proppen geen bramen meer hebben aan de omtrek en

schuif ze vervolgens in de klembussen . De ophangplaten worden ongeveer

symmeterisch ten opzichte van de X-Y tafels gehangen .

-Bevestig nu op de ophangplaten de aluminium stelbruggen waarmee later
het profiel waterpas gezet kan worden . De proppen worden tegen deze
bruggen aan getrokken. De lengte tussen de platen ligt vast .
-De ophangplaten kunnen vervolgens boven en beneden op de zelfde

afstand gezet worden . De jukken van deze platen worden dan aangedraaid,
terwijl de platen haaks ten opzichte van het frame gehouden worden . De

ophangplaten hangen nu horizontaal en vertikaal evenwijdig aan elkaar .

Om slingeren tegen te gaan tijdens de rest van de werkzaamheden wordt
minstens één plaat vertikaal gefixeerd door middel van steunpennen .
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-De flens van de profielen wordt nu waterpas gezet met een nauwkeurige
waterpas en een speciaal tafeltje dat over het lijf geplaatst kan
worden. Het stellen gebeurt met stelboutjes die in de bruggen zitten .
Als het geheel waterpas staat, worden de klembussen vastgedraaid . Voor
het goed vastzetten is een speciale haak aanwezig .
-Stel een richtlijn evenwijdig aan het profiel met behulp van een
loodlijn die over het profiel heen gehangen wordt . De belastingarmen
moeten ook aan deze lijn evenwijdig gesteld worden . Dit om er voor te
zorgen dat het profiel en de armen in lijn liggen met elkaar . De flens
van het profiel is 30mm breed, terwijl de armen een diameter van 40mm
hebben. Omdat de draadeinden, waar de richtlijn over hangt, een spoed
van 1 .25mm hebben, moet elk draadeind vier omwentelingen krijgen om de
richtlijn op de goede afstand voor de armen te zetten . De armen kunnen
nu gericht worden .
-Het richten van de armen gebeurt met stelschroefjes die, vanwege een
kleine speling van de arm in de klembus, de armen iets scheef kunnen
drukken. Tevens zitten er in de messing opsluitring boutjes die de
arm en de bus tegen elkaar trekt . De lip aan de belastingarmen moet
vertikaal gesteld worden, om de draden van de belastingbalk goed naar
beneden te geleiden .
-Na het vastzetten van de armen worden de draden voor het kontragewicht
en de draden voor de aluminium belastingbalk opgehangen . De
belastingbalk wordt nu opgehangen . De draden worden vertikaal gesteld
in beide richtingen . De draden voor het kontragewicht kunnen strak
gezet worden met behulp van een klein gewicht . De draden voor de balk
moeten zo opgehangen worden dat ze door de lip van de armen loopt .
Deze lip heeft namelijk een bepaalde radius waardoor de krachtarm tot
aan het profiel altijd gelijk is .
-Voor het meten van de gewenste parameters moeten de opnemers nog
aangebracht worden . In het midden van het profiel wordt het pennetje
geplaatst waaraan de grote opnemers verbonden zijn . Met de X-Y tafels
worden de nylon draadjes horzontaal, vertikaal en haaks op het profiel
gesteld . Het setje kleine opnemers wordt naar believe aan het pennetje
in het midden van het profiel of naast het pennetje bevestigd .
-Omdat de profielen meerdere keren gebruikt worden, mogen ze niet
overbelast worden en ook geen te grote uitbuiging krijgen . Voor het
beperken van het uitbuigen wordt er een brug met klossen over het
profiel heen gezet. De klossen worden afhankelijk van de profiellengte
verder van of dichter bij het profiel gezet . Het profiel moet
opgevangen worden op het lijf, om vervormingen van de flens tegen te
gaan. Tevens wordt aan een horizontale klos een kontragewicht gehangen
om de kernen van de horizontale opnemers te kompenseren . De draad van
dit gewicht wordt weer horizontaal en haaks gezet en komt net boven de
onderste draad van de horizontale opnemers .
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-De opstelling is nu gereed . Bij het eerste profiel van een lengte
wordt nu het kontragewicht bepaald door de meetversterker weer terug te

brengen naar nul met behulp van gewichten. Bij de andere profielen wordt
het kontragewicht van het eerste profiel van die lengte aangehouden .

-Voor dat er gemeten gaat worden, worden de opnemers zo versteld dat de
uitgangsspanning in onbelaste toestand ongeveer nul is . Dit wordt
gedaan om eventueel te hoog uitsturen van de versterkers te voorkomen .

Het stellen gebeurt door de klemblokken die om een huis van een opnemer
zitten los te draaien en dan het huis te verschuiven totdat de

uitgangsspanning ongeveer nul is . Dit verstellen van de opnemers zal
hoofdzakelijk nodig zijn voor de grote opnemers . De drukdoos is
onbelast toch al bijna nul en de houder van de kleine opnemers zorgt
er voor dat hun uitgangsspanning ook al bijna nul is .
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5 1VIETII~TG EN VERWERKING

De opnemers die aan de opstelling verbonden zijn, geven niet direkt
verplaatsingen of een belasting aan. De uitgangsspaningen zullen daarom
moeten worden opgeslagen in een file, die later verwerkt wordt tot
belasting, verplaatsingen en konstanten van de plooifunktie . Met de
uitkomsten kunnen dan grafieken gemaakt worden . Figuur 5 .1 geeft een
schema vanaf de input tot en met de uitput .

meetwaarden

digitale
multimeter

printer

Figuur 5 .1 : meet- en verwerkingsschema
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5 .1 DE METING

Voordat er gestart kan worden met meten, wordt eerst de apparatuur
aangezet . Het betreft hier een versterker voor de drukdoos, een zes-
kanaals versterker voor de kleine opnemers, een 24Volt voeding, de
DANA-multimeter, een L .A.M . (LAboratorium Mikrokomputer) en de
komputer. Als de komputer opgestart is, wordt de directory KIPP
opgezocht. Vanuit deze directory wordt het meten gestart . Voor het
starten wordt eerst de L.A.M. gereset met behulp van het kleine witte
knopje op het front. Het eerste ledje van de scanner zal dan gaan
branden. Op de komputer wordt ingetypt DASCAN . Deze opdracht start een
batch-file, die op z'n beurt de file DANA .BAS start. Dit BASIC
programma stuurt een chip van de mikrokomputer en stelt vragen aan de
gebruiker. Bijlage 4 geeft het vraag/antwoord spel dat doorlopen moet
worden .

De eerste meting aan een profiel is altijd een meting waarbij het
profiel onbelast is. De waarden die opgeslagen worden, zijn de
referentiewaarden voor de volgende metingen. Vanaf deze waarden worden

alle verplaatsingen en de belasting berekend . Bijlage 5 bevat een
voorbeeld van een meet-file .

De eerste belastingstap is de bak zelf. Hij heeft een gewicht van
ongeveer tien kilogram en vormt daarmee de grootste belastingstap die
gemaakt wordt. In de bak worden gewichten gelegd. De volgende stappen
die gedaan worden, zijn meestal maar één kilogram . Dit is echter
afhankelijk van het profiel en de reeds aanwezige belasting . Een kort
profiel moet namelijk hoog belast worden om enige instabiliteit te
vertonen. Het is dan ook aan te bevelen om in het begin van deze

metingen belastingstappen van bijvoorbeeld twee kilogram te nemen . Als

een profiel al een grote belasting ondervindt, maar nog niet uitgekipt
is, is het aan te bevelen om de belastingstappen te verkleinen tot
bijvoorbeeld een halve kilogram of minder als het kipmoment benaderd
wordt .

Een meting moet worden beëindigd als het profiel uitgekipt is en tegen de
aanslagen rust of als er kans is op blijvende vervormingen bij
toenemende belasting .

Let op: op de vraag "Meting herhalen ." moet met <N> geantwoord worden

als dat het geval is . Het gebeurt echter regelmatig dat dan toch
opnieuw gestart wordt. Het antwoord <N> is belangrijk voor de latere
verwerking .
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5.2 DE VERWERKING

De metingen zijn gedaan en er bestaat nu file met de uitgangsspanningen
van de opnemers bij de verschillende belastingen . Deze waarden moeten
nu nog verwerkt worden tot bruikbare gegevens. Hiervoor zijn twee
programma's geschreven . Het ene berekent de verplaatsingen en de
hoekverdraaiing bij de belastingen. Het tweede bepaalt de verschillende
konstanten voor de plooifunktie bij die belastingen .

5.2.1 het bepalen van de positie

Het programma POS bepaalt de positie van het profiel bij de
verschillende belastingen . Bijlage 6 geeft de TURBO PASCAL versie van
dit programma. Het programma wordt opgestart met de opdracht POS in de
directory KIPP . Het programma maakt gebruik van alle eerste regels uit
de meet-file bij de verschillende metingen . Van deze eerste regel
worden de eerste vier waarden gebruikt . De vijfde waarde is een dummy

die gebruikt wordt om de volgende waarden op de volgende regel te
krijgen. Deze dummy is dus een open uitgang van de scanner en mag
daarom niet vergeten worden bij het definiëren van de uitgangen vóór
het starten van de meting .

De output van het programma POS bevat gegevens over de belasting, de
horizontale en vertikale verplaatsing en de hoekverdraaiing . Tevens nog
enkele gegevens over kalibratiewaarden en de namen van de in- en
uitvoer-file. Bijlage 7 geeft een voorbeeld van een uitvoer .

In dit programma wordt de cosinus-korrektie (bijlage 1) toegepast op de
horizontale verplaatsing . Op de vertikale verplaatsing is die korrektie
verwaarloosbaar. Ook wordt er in het programma onderzocht of de naam
van de uitvoer-file al niet bestaat . Een andere naam kan gekozen
worden. Als dat niet wordt gedaan, dan wordt de file overschreven met
de nieuwe gegevens . Deze mogelijkheid is gekreëerd met behulp van een
interupt-file, die te zien is op bijlage 8 .
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5.2.2 het bepalen van de plooifunktie

De plooifunktie wordt bepaald met het programma SIN4 . Deze file is te
vinden onder de directory KIPP en wordt opgestart met de opdracht SIN4 .
De TURBO PASCAL versie staat op bijlage 9 . Dit programma maakt gebruik
van alle tweede regels van de meet-file .

De output bevat weer gegevens over de belasting maar ook over de
plooifunktie . De konstanten die bepaald worden zijn de golflengte, de
amplitude, de vertikale verplaatsing en de afstand van de eerste
opnemer tot een maximum. De laatste waarde staat welliswaar niet in de
funktie zelf, maar kan gebruikt worden om later de plaats van de golf
te rekonstrueren . Verder staan er nog gegevens in over
kalibratiewaarden, de plaats van de opnemerset en de namen van de

in- en uitvoer-files . Een voorbeeld van de uitvoer staat op bijlage 10 .

De golflengte die berekend wordt met formule 2 .1, is ongeveer 43mm .

Deze waarde is onafhankelijk van de lengte van het profiel .

Ook hier wordt bekeken of een file met een gedeklareerde naam al
bestaat. Een overzicht van de funktion die daarvoor wordt gebruikt,
staat op bijlage 8 .

Het programma heeft wel beperkingen . De waarden van de opnemers 2 en 3
mogen niet aan elkaar gelijk zijn en ook niet bijna gelijk . De kleine
opnemers staan dan symmetrisch over een buik of een dal van de golf . Er

zijn dan te weinig gegevens voor het bepalen van de funktie die de
plooivorm beschrijft . Later hierover meer . De uitwerking van de
formules die voor het berekenen van de parameters staat op bijlage 11 .

5.2.3 de zrafieken

Met behulp van het spreadsheet programma LOTUS (zie bijlage 12 voor een
korte handleiding) kunnen van de twee uitvoer-files grafieken worden
getekend. Er worden van elke meting zes grafieken gemaakt, te weten :

-hoekverdraaiing/moment,
-vertikale verplaatsing/moment,
-horizontale verplaatsing/moment,
-horizontale verplaatsing/hoekverdraaiing,
-amplitude/moment en

-horizontale verplaatsing/amplitude .

Als van een bepaalde lengte alle profielen beproefd zijn, dan worden er

van die lengte verzamelgrafieken gemaakt. Hiervoor worden alle metingen
meegenomen. Nadat alle profielen van alle lengten gemeten zijn, worden
er verzamelgrafieken gemaakt waarin van alle lengten één meting
aanwezig is. In het totaal staan er dus maar zes lijnen in de laatste
grafieken .
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5 .3 MEETINVLOEDEN

Verschillende faktoren spelen een rol bij het berekenen van de
parameters. Met enkelen kan vooraf al rekening gehouden worden, maar

anderen zijn tijdens de proeven naar voren gekomen . Onder de faktoren,
waar vooraf rekening meegehouden kan worden, vallen de manier van
aanbrengen van de belasting en de plaatsing van het setje kleine
opnemers. Onder de minder voorspelbare kunnen gerekend worden kruip,
maar ook weer de plaatsing van de kleine opnemers, imperfekties en
breedte van de lijmlaag tussen lijf en flens . Hierbij wordt wel
verondersteld dat er geen invloeden zijn ten gevolge van onnauwkeurig
inspannen .

5.3.1 het aanbrengen van de belasting

De belasting wordt in principe aangebracht in stappen van één kilogram .
Dit moet echter wel rustig gebeuren . Gebleken is dat wanneer de bak met
een aanzienlijke hoeveelheid gewichten gaat slingeren, het profiel mee
gaat doen. Oftewel, het profiel zal horizontaal en vertikaal meegaan
slingeren . Dit kan als gevolg hebben dat het kipmoment schijnbaar lager
komt te liggen bij profielen met een lengte die rond het snijpunt van
kip en plooien liggen. Dit komt omdat de karakteristiek na kip een
dalende lijn vertoont bij langere profielen . Er is dus een lagere
belasting nodig om een verplaatsing te verkrijgen . Bij slingeren kan
het profiel plotseling over het omslagpunt van stijgende en dalende
lijn heen raken .

Als een kort profiel overbelast wordt, dan treden er blijvende
vervomingen op . Er moet echter rekening gehouden worden met de
versterker van de drukdoos . Bij de hoge belastingen worden de

uitgangsspanningen hoog . De versterker kan ongeveer 10% te hoog

uitgestuurd worden. Het is mogelijk dat de spanningen te hoog worden
voor de versterker en dat hij overbelast wordt . Er moet dan gekozen
worden voor een andere schaal . Als dit niet gebeurt, dan is het profiel
overbelast zonder dat er een goede meting is verricht .

Aan te bevelen is om onder de gewichtenbak een schaartafeltje te
plaatsen en er tijdens de meting voor te zorgen dat er maar een ruimte
van ongeveer 5mm tussen de bak en het tafeltje is . Dit om de bak op te
vangen als het profiel uitkipt of als er iets anders verkeerd mocht
gaan . Het tafeltje kan ook gebruikt worden om tijdens een ander soort

metingen, met een konstant gewicht, de bak omhoog en omlaag te draaien .
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5.3.2 de llimlaag

De lijmlaag tussen de flens en het lijf kan de belastingen wel aan . Bij
het aanbrengen van de laag is het echter niet mogelijk gebleken om de
breedte konstant te houden . De effektieve breedte van de flens is niet
overal gelijk . Dit is van invloed op de golflengte. Wat de invloed
exakt is kan niet achterhaald worden, omdat de lijmbreedte daar te vaak
voor verandert over een korte lengte .

5.3.3 de plaats van de opnemerset

Het programma SIN4 berekent aan de hand van vier punten een
plooifunktie. Een beperking van het programma was dat de verplaatsingen
van opnemers 2 en 3 niet gelijk maar ook niet bijna gelijk mochten zijn
aan elkaar. Door deze fout opzettelijk te introduceren, is het mogelijk
om de invloed van het verschil tussen de verplaatsingen van de opnemers
te bepalen. Het verschil van de verplaatsingen vormt de noemer van een
deling voor het berekenen van de golflengte.

De fout treedt op als de opnemerset symmetrisch over een buik of een
dal van de golf te zetten . in verband met de reproduceerbaarheid worden
dan drie metingen gedaan . Het resultaat is dan dat de golflengte
variëert tussen 54 .08 en de 96 .14mm . Het verschil, opnemer 3-2,
bedraagt ongeveer 0 .005mm. Door het setje opnemers iets te verplaatsen
en nieuwe metingen te doen, wordt bekeken wat de invloed is op de
golflengte . Deze methode wordt enkele keren herhaald . De volledige
reeks metingen is te vinden op bijlage 13 . De verplaatsing vanaf de
aangenomen nulstand loopt op met stappen van 0 .lmm tot maximaal 0 .5mm.
Het resultaat op een afstand van 0 .5mm van de nulstand voor de
golflengte is, dat deze nu tussen 45 .62 en 51 .59mm ligt. Het verschil
tussen de verplaatsingen van de opnemers 3 en 2 is dan ongeveer 0 .03mm.

Gekonkludeerd kan worden dat de golflengte acceptabel wordt als het
verschil ongeveer 0.1mm wordt. Meestal is deze marge groot genoeg, maar
tijdens de metingen is gebleken dat het niet altijd op gaat .

Omdat er altijd gestreefd wordt naar een zo goed mogelijk resultaat, is
onderzocht waar nog meer een afwijking kan ontstaan . Bij het nauwkeurig

beschouwen van het setje opnemers valt dan op, dat het vlak waarmee
de kerntjes van de opnemers op de flens rusten plat is . Bij het
berekenen van de parameters wordt gesteld dat de afstand tussen de
meetpunten konstant is ; 12mm. Dit klopt voor de afstand van de
hartlijnen, maar als een kern op een helling rust, dan is niet het
middelpunt van de kern het raakpunt . Een kern raakt de golf met de

rand, zoals in figuur 5 .2 aangegeven is .
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Figuur 5.2: het raakpunt van de kern aan de golf

Bij de afleiding (bijlage 11) van de formules die gebruikt worden in
het programma SIN4, wordt de aanname gedaan dat de afstand tussen de
opnemers konstant is. Dientengevolge kunnen dan een aantal termen
weggewerkt worden . Ook termen die het gevolg zijn van het meetsysteem.
Door nu gebruik te maken van formule 21 van bijlage 11 in plaats van
formule 32 van bijlage 11 is het mogelijk om alle waarden voor de
golflengte te berekenen die voldoen aan de vergelijking van formule 21 .
Om toch een aantal waarden uit te sluiten wordt er voor een bereik
gekozen, waarbinnen de golflengte wordt gegenereert . Er wordt dan
bekeken waar de uitkomst ongeveer nul is . Omdat in de uitgebreide

formule de afstand tussen de opnemers variabel is, wordt deze aangepast
voor een meting waarbij de stand van de opnemers bekend is . Voor figuur
5 .2 worden de waarden vanaf opnemer 1 tot de anderen dan 12, 22 .5 en
34.5mm in plaats van 12, 24 en 36mm . De dikte van de pennetjes is
1 .5mm. Het in rekening brengen van deze aanpassing heeft tot gevolg dat
de golflengte altijd kleiner wordt. Dit is onder andere te zien aan een
eigenwaarde van het systeem die in beurt ligt van de 43mm . Zonder
aanpassing is deze waarde 4*12=48mm en met aanpassing 45mm.

Het aanpassen van de afstand tussen de meetpunten door een puntje te
slijpen aan de pennetjes is niet lonend voor sterk afwijkende
golflengten. Voor golflengten die de 43mm benaderen wordt de invloed
van de opnemerafstand steeds geringer . Voor betere resultaten is het
een mogelijkheid, maar het is niet de oplossing voor het wegwerken van
de grote golflengten, die duidelijk niet aanwezig zijn bij het
handmatig opmeten van de lengte .
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Een deel van de afwijkende golflengten kan echter direkt uitgesloten
worden . Dit blijkt bij een nauwkeurige analyse van het programma SIN4 .
Omdat TURBO PASCAL geen arccos en aresin kent, moeten deze worden
omgeschreven naar een arctan . Bij deze omwerking was, om een negatief

argument voor een wortel te voorkómen, een niet toegestane absoluut-
funktie ingevoerd. Na het verwijderen hiervan blijkt dat een deel van

de absurde golflengten is uitgebannen, maar nog steeds niet alles . Dat
is de reden dat bij metingen na 15 augustus 1988 regelmatig de term
"NIET MOGELIJK" opduikt in de resultaten .

Bij het beschouwen van uitgekipte profielen is het niet onmogelijk dat
er een helling wordt geintroduceerd . Bij de aluminium T-profielen is
dit niet te zien, maar wel bij demonstratie profielen van kunststof.
Met behulp van de uitkomst kan de helling tussen lijf en flens berekend
worden . Dit is uigevoerd voor drie toestanden . Allereerst wordt een
normaal uitgekipt profiel beschouwd . Er ontstaat een golflengte van
39 .97mm volgens het programma. De helling bedraagt dan -0 .003rad .
Vervolgens wordt een meting gedaan waarbij het profiel verhindert wordt
om uit te kippen . De belasting wordt dientengevolge wel hoger om enig
effekt te geven. De golflengte loopt op tot 41 .87mm, maar het blijkt
dat de plooien die ontstaan zijn niet symmetrisch verdeeld zijn over
het profiel . Het profiel plooit in de ene helft links en in de andere
helft rechts van het lijf. Het profiel is gedwongen in een S-vorm. De
helling is wel aanzienlijk kleiner geworden, namelijk -0 .0008rad. Door
als laatste het profiel zo tegen te houden, dat in de hele flens aan
beide kanten golven optreden, wordt een golflengte van 45 .64mm gemeten.
De helling is dan 0.0006rad. De belasting is wel weer hoger . Door nu
ook nog een korrektie van de opnemerafstanden toe te passen, daalt de

golflengte weer tot 42 .99mm. De proeven zijn te vinden op bijlage 14 .
Na deze proeven is besloten om het setje opnemers uit te breiden van 4
naar 5. Het bepalen van de helling is dan mogelijk geworden .

De aanpassing van de opnemerset heeft tot gevolg dat het programma SIN4
veranderd moet worden . De berekeningen die nodig zijn om nu al de
parameters te berekenen zijn uitgewerkt op bijlage 15 . De algemene
plooifunktie is nu uitgebreid met een term voor de helling . De funktie
wordt nu:

Y=A+C'X+B`sin(2 `n `X/golflengte)

met:-A: konstante voor de vertikale verplaatsing [mm],
-B: amplitude [mm] en
-C: helling [rad] .
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Het programma kan gestart worden met SIN5 en staat op bijlage 16 . De
beperking van dit programma is, dat opnemer 3` niet in een nuldoorgang
mag staan . Deze voorwaarde kan direkt uit de formules herleid worden .
Een acceptabel resultaat wordt nog verkregen als de afstand van de
opnemer tot de nuldoorgang niet minder bedraagt dan 0 .01mm. Dichter bij
de nuldoorgang geeft te grote afwijkingen . De test hiervan staat op
bijlage 17 . Andere fouten die kunnen ontstaan, worden door het
programma opgevangen . Het betreft dan enkele rekenkundige termen. Het
is mogelijk dat er nog fouten in zitten, omdat het programma nog niet
in gebruik genomen is . De testen hebben echter geen fouten meer
opgeleverd . Er dient nog wel gewaakt te worden voor de toestand waarbij
opnemer 1 op een maximum ligt . De mogelijkheid bestaat dan dat de
delta, die nul zou moeten zijn, gelijk is aan de golflengte . Dit wordt
veroorzaakt door een voorwaarde die gesteld wordt in het programma .

Een andere bijkomstigheid is dat de houder voor de opnemertjes
uitgebreid moet worden. De houder is reeds gereed en de opnemers zijn

al geijkt. De kalibratiewaarde is verwerkt in het programma SIN5. Dit

is gebeurt door TURBO PASCAL te starten met de versie die begint na het
kommando "t7" . Een andere versie heeft vreemde effekten tot gevolg . Zo
heeft de versie die start na het kommando "turbo86" problemen met
plustekens in de meet-file . Na het starten kan in "t7" het programma
veranderd worden. Na compileren werkt dan het programma . De

werktekeningen van de nieuwe houder staan op bijlage 18 . De
kalibratiegrafieken zijn gegeven in bijlage 19 .

5.3.4 kruip

Tijdens de proefnemingen wordt konstant een gewicht van één kilogram
toegevoegd, totdat het profiel kipt of de belasting ontoelaatbaar hoog
wordt. Een profiel met een lengte van 1000mm ligt op de grens van kip

en interaktieve kip . Bij deze lengte treedt, net onder de kipbelasting,
kruip op. Als de belasting wordt opgevoerd, dan zal net onder het
kipmoment het profiel niet plotseling uitkippen, maar langzaam naar een
uitgekipte toestand gaan. De snelheid waarmee dat gebeurt is

afhankelijk van hoe dicht de kritische belasting benaderd wordt .
Bijlage 20 laat het verloop van zo'n experiment zien. Op het moment dat
kruip begint, is de referentiewaarde genomen . Ten opzichte van deze
waarde is de toestandsverandering bepaald. In een periode van ruim 12
minuten is het profiel verplaatst naar de aanslag toe .

Aangenomen wordt dat kruip alleen optreedt in een profiel van 1000mm .
Bij andere profielen is dit fenomeen niet gekonstateerd . Aangenomen kan
worden dat kruip het gevolg is van de overgang tussen de twee

instabiliteitsverschijnselen. Of deze aanname gerechtvaardigd is, is
niet bekend .
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5.3.5 imperfekties

Van de lengte van 1000mm bestaan slechts twee profielen die gemeten
zijn. De derde is beschadigd bij een val. Om toch nog enig nut van de
ontstane buts te hebben, is het profiel toch een keer belast. De buts
is een imperfektie, die niet met opzet aangebracht is .

Na de meting bleek de berekende golflengte 45 .53mm te zijn, net als de
lengte die met de hand wordt opgemeten . Deze met de hand bepaalde
lengte is gemeten over maar één golf. Maar omdat de fout die dan
optreedt toch een millimeter kan bedragen, wordt een golflengte die met
de hand wordt bepaald bij voorkeur over meerdere golven gemeten . De
fout wordt dan kleiner . De golflengte die dan ontstaat, is groter dan
de eerder gemeten waarde . In een profiel van een meter zitten ongeveer
17 golven. Door deze golven stuk voor stuk op te meten is een beeld
gevormd van de golven in de flens . De golven ontstaan niet aan die kant
waar de buts zich bevindt, maar aan de andere kant van het lijf . Ter
plaatse van de buts bedraagt de golflengte ongeveer 49mm . Het verloop
is te zien in de volgende tabel . Bij de tweede golf bevindt de buts
zich, welliswaar aan de andere kant van de flens en bij de achtste golf
staan de opnemers .

golf : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. .17
lengte: 46 49 46 46 46 45.5 46 45.5 45.5 45

Bijlage 21 laat het verloop van de meting zien .
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6 DE MEETRESULTATEN

Om een indruk te krijgen van de reproduceerbaarheid van de proeven zijn
er van elke lengte drie profielen aanwezig. Aan elke profiel worden
drie metingen gedaan. De lengten van de profielen zijn gekozen aan de
hand van hun te verwachten gedrag .

Figuur 6.1 laat de afmetingen van de dwarsdoorsnede van de profielen

zien .

-«~..-------V
Figuur 6.1 : afmetingen van de dwarsdoorsnede

De volgende materiaaleigenschappen behoren bij het profiel :

E = 72330 N/mma G = 26870 N/mm$ v = 0.321

6®aY = 475 N/mm2 T= 324 N/mm2

De zwaartepuntsafstand = 17.078 mm van af de onderkant van het lijf .

Het dwarskrachtenmiddelpunt ligt op 29 .047 mm van af de onderkant van

het lijf .

It = 305 mm' I9 = 10146 mm 4 Iz = 1205 mm4

Met behulp van de formules 2 .2, 2 .3 en 2 .4 kunnen nu het kipmoment en

het plooimoment bepaald worden. Een soortgelijke grafiek als van figuur
2 .4 kan nu getekend worden . Zie daarvoor figuur 6.2 .

Het plooimoment is konstant en ligt tussen de 71 .1 en 88.8 Nm . Het

kipmoment is variabel en kan voor de verschillende lengten afgelezen
worden.
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Figuur 6 .2 : kritisch moment als funktie van de profiellengte
voor de aluminium T-profielen

Uit formule 2.1 volgt tevens nog dat de golflengte tussen de 41 .3 en

44 .7mm moet liggen, als de C-faktor 1 .6 is en de flensbreedte

13 .42mm .

De toestand van lange profielen en korte profielen is bij belasting
anders. Een langer profiel zal plooien en vervolgens kippen of kippen
en daardoor gaan plooien vanwege druk in de flenzen . Het kan echter

niet oneindig uitbuigen, omdat het wordt tegen gehouden door een klos
en er anders blijvende vervorming zou ontstaan . Zie figuur 6.3 voor een

beeld van een uitgekipt en geplooid profiel met een lengte van 1000mm .

Een kort profiel is tijdens de metingen niet zó hoog belast, dat er
kippen optreedt . Het profiel zal wel plooien en, in tegenstelling tot
een uitgekipt profiel, in het idelale geval aan beide zijden golven
laten zien . Dit laatste is te zien in figuur 6 .4 van een profiel met
een lengte van 750mm .

Aan de hand van figuur 6 .2 zijn de te beproeven profiellengten gekozen .
De keuze is gevallen op de lengten 300, 500, 750, 1000, 1250 en 1500mm .
In principe is er gestreefd naar een konstante reeks, maar in verband
met de hoge kipbelasting is in plaats van 250mm een lengte van 300mm
gekozen. Tijdens deze stageperiode zijn de profielen van 300 en 1000mm
beproefd . In de vorige periode de anderen . De resultaten van de vorige
stageperiode zijn samen gebracht in een ekstra bijlage, die los van het
rapport is . Ook de resultaten van deze periode zijn ondergebracht in

een ekstra bijlage . Het betreft daarbij alle grafieken van de

verschillende profielen met de uitvoer van de programma's SIN4 en POS,
de verzamelgrafieken van de lengten 300 en 1000mm en de
verzamelgrafieken van alle lengten .
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Als bijlage 22 zijn in dit rapport tegevoegd de verzamelgrafieken van
300 en 1000mm en de verzamelgrafieken van alle lengten waarin van elke
profiellengte één meting aanwezig is .
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7 VOORTZETTING ïTAN HET ONDERZOEK

Gedurende deze stageperiode zijn de proeven aan T-profielen die "op z'n
kop" zijn ingespannen afgerond . Deze profielen zijn onderworpen aan een
moment als belasting, waardoor een nagenoeg gelijkmatige plooi in de
hele flens het resultaat was . In de volgende stageperiode zullen ze
echter ook aan een puntbelasting onderworpen worden . Deze proeven
worden gedaan om een theoretisch model dat is verwerkt in een programma
met de praktijk te kunnen vergelijken. Naast dit praktisch onderzoek
bestaat er nog een ontwikkeling ten aanzien van een programma, dat voor
profielen met komplekse doorsneden, gegevens verschaft over
instabiliteit. Tevens is het mogelijk om imperfekties in rekening te
brengen .

Verder wordt het onderzoek nog voortgezet met het oog op het verloop
van de amplitude in de flens . In dit rapport wordt namelijk gesteld dat
de golven gelijk zijn door het hele profiel, maar met het oog is te
zien dat de amplitude wel afneemt . Dit doet zich voor bij interaktieve
kip, maar niet b ij uitsluitend plooien, dan is de amplitude wel
overgelijk in het ideale geval .Het onderzoek naar het amplitude-verloop
is een reden geweest voor de introduktie van de afstand van de eerste
opnemer tot een maximum . Op deze manier kan namelijk het uiterlijk na
plooien van de flens gerekonstrueerd worden .

Tijdens de proefnemingen die nu achter de rug zijn, is de flens altijd
waterpas gezet. In proeven die nog moeten gebeuren, zal er echter een

gedwongen imperfektie geintroduceerd gaan worden . Het profiel zal dan
opzettelijk enkele graden gedraaid in de klembussen ingespannen worden .

Als de metingen aan de aluminium T-profielen allemaal gedaan zijn, ook
die proeven waar nu nog niet aan gedacht wordt, maar die misschien wel

komen, dan is er de wens om het onderzoek voort te zetten met koker-
achtige profielen en profielen met een nog kompleksere doorsnede . De
opstelling moet dan verstevigd worden. Hier ligt een grote taak voor
een konstukteur . Ook wordt er dan naar gestreefd om het dalende deel
van de belastingslijnen te pakken te krijgen . Tevens zal voor het meten
van de positie van het profiel een andere manier gekozen moeten worden .
Hierbij wordt gedacht aan digitale beeldverwerking . Bij dit systeem
wordt het profiel voorzien van markers, die met behulp van kamera's in
het oog worden gehouden, waarna het mogelijk is om met behulp van
programmatuur de verplaatsingen te bepalen . Dit zou ook een uitkomst
zijn geweest voor het meten van de huidige verplaatsingen en golven . Zo
grote afwijkingen in golflengten worden dan niet voor mogelijk
gehouden, mits de gegevens goed verwerkt worden.
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Het onderzoek naar kip is nu'reeds een jaar of tien aan de gang .
Tijdens de laatste paar jaar is pas enig resultaat geboekt ten aanzien
van de metingen. Het blijkt dat het verschijnsel interaktieve kip zo
kompleks is, dat het nuttig is om het onderzoek voorlopig nog voort te
zetten. Allerlei fouten in konstrukties hebben al genoeg schade
aangericht, omdat er geen rekening met instabiliteitsverschijnselen als
kip gehouden is . Als voorbeeld kan hier verwezen worden naar de
ongelukken met bruggen in Engeland .
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EI :;I,-JF S ZO n '.it2 T' g,at .

Schaal: 1 :1,
Aantal: 33
Materiaal : rubt~er

?~lcitj~~s met g~lt

S ~ , h a.a t : 1,1
A ant al : `3

'."atF?Pi<i,fl~' C'L1Ï;) ;Jf'T'

$
Cyl

t



BIJLAGE 3

OPSPANNINGEN VOOR DE VERSCHILLENDE LENGTEN

J~ tGTE 3 `r~i~irt

Scna,11 : i :'' .5

, ~-~-~-
~

1



OPSPANNINGEN VOOR DE VERSCHILLENDE LENGTEN

LE'XGTEN 500 e n 7 ;0rnm

Schaal : 1 :2 .5

1
L

I

I

-L

~ .3

i

I ~
2vulstuk e
~ bij 504mn

±------~



OPSPANNINGEN VOOR DE VERSCHILLENDE LENGTEN

LE \ GTE~~ 1000, ;2G0 en 1 :~00mizE

Schaal : 1 :5

3 vulsi u kken bij 500(D + I,
anders 1

3 ;'3



BIJLAGE 4

OPSTARTEN VOOR DE METING

Aangenomen -wordt dat alle apparatuur al aanstaat .

V raag : Als antwoord type

opstarten D aSCAI\
-nadatt de L . A . :v1 . gereset is

Meting hand of periodiek .
(type in H of P); H

-na elke belasting toename opnieuw S

intypen ; aan te bevelen in verband
met slingeren

r
-komputer houdt een gedennIëerde
tijd aan tussen de laatste en

eerste meting

-type altijd hoofdietters

ra <P> : aantal seconden .
(1-255 sec) ; -dF'n'ellste tijd tussen de laatste ei,

d:: eerste van de volgende meting

Metingen naar DTSiï .
(type in Y of N) .

~
-de metingen worden niet op geslagen

na «' : : File? -n-aam, -~an de fiig, ~,ij een reeds
bestaande n aam ~ordt die file

verwijderd,



te verwerken kanalen gra ag.
(type Y of N)

_.an 1 ;
-Y staat voor een kanaal dat wel
uitgelezen moet worden, N voor niet

kan 1 G, uitlezen

__ 'í'r pHi ilt e volgorde:
-drek
. C.C'.5

- e t? de ;:•S, e Il u PizJnic`1.Ie o p I' ehier
-bovenste .. .E. :"iZt ._, .ale :, p nE'n.E'r

-vertikale opnemer
dummy

-2ersie Wine opnemer

-laatste Mine opnemer

Voor het beginnen van een meting wordt <S% ingetypt, .'Us er It-ur.~AEEiat
gemeten -,~i0rd t . ] lt voor elke [ :i~t7lt~ opí : :eï.1=ti ge" et13'e'I .

H er stoppen va .n de II'iK _ilg kan met <B> ~'e' Fa`un F4 i, .̀rdE?n . N :a «i :

M eting herhalen .
(type Y of N),

>

Y

-er wordt weer opn ie u~ begonnen mei
.I3 zelfde kanalen

.~

er Aorat gestopt

"\, a <Z~> beh oort er g,2 r~. az, e =.:rt t c Ir et :

Naar -MS-DOS type <ctr1-Q>

2 :3
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Als dit wordt gedaan, dan wordt er direkt terug gegaan naar , Ie

d :I'ect'o,y yIPP . Wordt er niet naar een ander„ gegaan . d,~n kan

rnet het intypen van EXIT gestart worden ma een Weuwe meting .

Vaak zal de komputer opnie uw beginnen na CD . Er treden dan aller121

fouten op . Voor het afbreken kan dan inget y pt worden <ct rl-break> .

Omdat de scanner met GWBASIC w ordt gestu urd, zal hier naar toe gegaan

w orden . GWB ASIC wordt verlaten na het intypen van SYSTE M .

Het afbreken van de meting mag niet met <ctrl-break>, omdat de letter
M belangrijk is voor latere bewerkingen .

2/3
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VOORBEELD VAN EEN MEETFILE

Te verwerken kanalen graag .
Kan 1 ;Y
Ka n 2 ;Y
Kan 3 ;Y

Kan 4 ;Y

Kan 5 ;Y

Ka n 6 ;Y

Kan 7 ;Y

Kar. 8 ;Y

Kar, 9 ;Y

Kar. 10 ;1`à

K an 11 ;17

Kan 1`',- N.

Kan 13 ; :d

Kan 14 ;N

Kar, 15 ; 1,1

Kan 16 ; Y3

(-c Y pa Y

inác ru r 2k22'i ! type B .0

*START METING"

YYYYYYYYYTdMT"T NTM'N

- .0211?0 DCV -0 .51890 DCV -C .90904 DCV +C .36817 DCV +0 .36652 DCV
-1 .66997 DCV -G2 .5307 DCV -01 .5705 DCV -02 .5306 DCV

YYYYYYYYY1T NT`TN .ITIT PI

+^1 .9236 DCV -0 .51587 DCV -0 .91328 DCV ~ 02 .7268 DCV +02 .4709 DCá.
-01 .6646 DCV -^2 .5"i 5 DCV -0 1 . 5 997 DCV -03 .5250 DCV

Meting herha 1C', n . (type in Y vi LTÍ ; :T

-1- 11,1



BIJLAGE 6

HET PROGRAMMA POS

PROGRAM POSITIE ;
TYPE STR=STRING[38] ;

BESTANDI'IAA.~ISTRIPIG [12] ;
VAR, iRj,UITV :TEXT ;

CIil ,CH2,CV,C:''_ :REAL ;
Y.E,ST :STR ;
TI : ~`1TE íCER ;

{it******************ic*ic**********k****************************************+t****)

PROCEDURE BESTAND (VAR iJI"YN : BEEST2,FD=M) ;
VAR V:CHAR ;

T:BOC?LEAid ;
($I BESTAAT .DOS1
BEGINT

IF BESTAMBESTAAT CJIT1N) THEI1I
REPEAT

Y: .RSGR ;
IRITELtI ('ER BESTAAT AL Ml FILE MET DEZE PIAAVI . ') ;
ta?RITELi~ (' TYPE <Y> ALS U Mi NIEUWE NAAM WILT DEFI?OW, ANDERS <REMD .') ;
REM- IN{V) ;
IF V=' Y' THEN
B=I

CLRSCR ;
WRIT-E- IS DE NW, V/D UITVOERFILE:';;
READLhI(UITI~) ;
T:=BESTAPdDBESTAAT (UI ZW ;

ENT

UNTIL NOT T;
= T :=FALSE ;

END ;
~***~:~:************************************~***~*X******************************)

PROCEDURE KALIBFATIE ('VAR CHl, CH2 , CV, C!'8. : REAL) ;
BEGEV

GLRSCR ;
WRITE (' GEEF KALIBRATIEWAARDE OPIMIEt H1 3 .0602r, :-,n/V ') ; READIgt (CHl) ;
tdRITE (' 7-IF KALIBRFTIEVAARDE OPNEMER H2 2 . 3150mm./V ') ; READLN (CH2 ) ;
WRITE (' GEEF KALIBRATIE6IAARDE OPMIER V 2 . 515~./V ') ; READLAi (CV) ;
WRITE { `(= KAL IBRATIE[dA.FRDE DRUKDOOS M 5 . OOKg/V ' ) ; RFADLtJ(C~ ) ;

EPD;(*KALIBRATIE*)
{***~**************************************************************************)

-1- 1/3



HET PROGRAMMA POS

PROCEDURE II~S (VAR Itvtr,UIMTEXT) ;
VAR UITfd, IPWH : BESTADIJPI .~í ;

L:REAL ;
U :CHAR ;

BEGLTd
CLRSCR;
V= ('WAT, IS DE iMi v/D uiiVOERFi r:' ) ;
READIN (LITN) ; BESTAND (UITid) ;
ASSIGN(UiTV,UITN) ;
R.~~iiRITE (UITV) ;
WRITE('bdAT IS DE NAAM V/D TE BEWERMV IMIOERFiLE :' ) ;
READLtd(II1VId) ;
ASSIGN(IlVV,INVPI) ; (*IIdLE,M1 Il'IVOERFILE*)
{SI-1
RESET (II ;V) ;
(51+1
sadRI=t; WRITE ('WAT IS DE iStGl'E VAN HET PROFIEL man :') ;
READLtM} ; tAiRITELN ;
CH1:=3 .0602 ;
CH2 :=2 .315 ;
CV:=2 .515 ;
CM :=5 .00 ;
~RITELPI ( ' KALIBRATIEWAARDE OPNS2R H1 ' , CH1 : 4 : 4) ;
V7R.ITEtitd (' KALIBRATIEG?AARDE OPTdEI .W- H2 ', CH2 : 4 : 4) ;
i,,IRITELH ( ' T.tALIBRATIE6dAARDE OPPIEfiTR V ',01:4:4) ;
GzRITEliIJ (' KALIBRATIEWAARDE DRUKOPNEMER ', CM 4 :2) ;
WRITE (' WILT U DE KALIBRATIEWAARDE VERANDEREN YIN ') ;
READW(J) ;
T_F (U=' Y' ) OR (U=' y' ) TMI KAI,IBRATIE (CH1, CH2 , CV, CII) ;
ïdRITELII (UITV, ' FILII KAM : ', UI'IT4) ;
WRITEL~^1(UITV, ' DE RIAA~~'_ V/D IPiVOERFI :E IS ', T~~iti} ; GIRITEC~d (LTITV) ;
VRI?F•=~.,id ( ; ;I?`tT, 'DE PROFIEL L ENGTE IS n : :',.u:,5:2) ; WRITE:.dJ(UITCl) ;
WRI =A (UIT~I, ' DE iCALIBRAT~ ~.nAit{DEPI ZIJ T :a^/U H1=' , CH1 : 4 : 2 , ' 1~i2=' , CH2 : 4 : 2 , ' S7=' , CV : 4 : 2 ,
1 WR ITE11'(UIT'%') ;
ir?2I=1(UITV,' ~T"III G AUfWi HOEM4.DRAA2 TG PROFIEL ~1DR: . 11~P_,AATSI±áG HOR . IF- FpLAATSZTG') ;
,I=T (UITI, Rac °' ) ;

-Wl?IT~iI;
'n~r2iT~P7(' .~IitG °'íOT22SI HOW,TEMI2RnAMG PROrIr.~ z'E?T .~IIl2rLAAT Si iG HOR. MT.IhG' ) ;

EI.í~ ;TT..í ; ~ji :.~. .,~.~5'\,
r **~ *~***********~*e*~********c****r************~:* ***~ r.**e~+r *~*e*~ ~~*~**~* .**~: ;

? .' 3
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HET PROGRAMMA POS

PROCEDURE =MR Il~TV, Lr-TtI : TEXE` ; V&£t YI : S`,-R ; VAR IJ : IlnEGEA ) ;
CONST X1=435 ;

X2=470 ;
C1=30 ;

VAR H1,H2,V,M,H1C,H2C,VC,MC,H1b7,H2W,Q,ALF,VERT,HOR,H10,H2O,V0, :I0 : .RE A,, ;
NAAM1,NAAI.„2 , N AAM3 : PAC KED ARRAY [l ._ 5]OF CHAR ;

BEGIN
READI,Ad ( I2iV, M, MM.1, H1, RiAAM2, H2, DUW-3, V) ;
IF Td=0 TW!
BEGIN

H10:=H1 ; H2O:=H2 ; VO :=V; MO : =MI ;
END ;
H1C:=(H1-H10)*CH1; (*Y=~AARDE * KA:aIBREATIEWAARDE*)
H2C := (H2-P20) *CH2 ;
VC: = (V-VO) *CV ;
MC:=CM*(M-MO)*9 .81*0 .25 ;
H1W:=X1-SQRT(SQR(X1-H1C)-SQR(VC)) ; (*KORREKTIE COSIINIUS Far*)
H2kT:=X2-SQRT (SQR (X2-H2C) -SQR (VC) ) ;
Q:=( (H2-9-H15i) /C1) ;
ALF:=ARC°TM1(Q/SQRT (1-SQR (ABS (Q) ) ) ) ; ( *HOEKVERDRAAIlSIG V/H ZWAFiP.TEMiI* )
VEP.T :=VC+47 .2* (1-COS (AL,7) ) ; (*VERT.VERPIAATSING ZivFAARTEPUh7*)
HOR: =H1W-17 .1*SIl`T (ALF) ; (*HOR.VEtPiAATSI;IG ZdAAR:'EPLfi!T*)
N:=N+1 ;
-WRITELTI(L'ITV,M :2,~'_C :10 :3,ALF :9 :4,ZT~rRT :23 :4,HOR:18 :4) ;
WRITELiT(I,':2,MC :10:3,ALF:9 :4,VERT :23 :4,HOR :18 :4) ;
READLN (INN) ; READLI~i (IT1V) ; READLV (INV) ; READLPd (IhT1, :~E) ;
YT:=COPY (M-Tr,35,1) ;

END; (*REMI*)
(******************************************************************~******~****)

BEGIN (*HOOFDPPOGRAII*)
IIriUES (INN,UITV) ;
WHITE !W- EOF(INTV) DO
BEGIN

IF (ST='W ) OR (ST=' Y' ) THEN
BEGIN

ST:='AAA' ;rl:=0;
7WHILE DDT (15='N') AND DWI (l"IE-'Y' ) DO REKEN (7-M,UI'PV,ME, .d) ;
WRITEtN (UITV) ;
IF (i~' Y' ) THEPI WRITIIIJI (tïIT %l, ' NI~,IT3E
WRITEE~d ;
:T :='AAA' .

END ;
READLN(ETV, ST) ;
ST:=COPY(ST,1,1) ;

EP1D ;
CLOSE(UITV) ;

END . (*HOOFDPROGRA.~1*)
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VOORBEELD VAN EEN UITVOERFILE VAN HET PROGRAMMA POS

FIlzw-1f :
DE P,9~~I V/D IPntOERFIIE IS
DE PROFIEL LENGTE IS nr . :1250.00
DE CAi,IBRATIE WAARDEP? ZIJP1 nr./sl H1=3 .06 H2=2 .31 V=2 .52 °~=5 .00

~TIIIr MCs~I~T HOEI{VERORkA.ING
mn Rad

1 0.00 0.0000
2 23847 .25 -0 .0007
3 26714 .22 -0 .0006
z . .^(.1123 .81 "' 0 .0007
5 31653 .56 -0 .0006
6 34085 .21 -0 .0008
7 36507 .06 -0 .0011
8 39062 .56 -0 .0011
9 ??F22,42 -0 .0012
10 43663.45 -0 .0014
11 46104.92 -0 .0013
12 43655 .52 -0.0015
i3 51136.22 --0.0020
11 53538 .44 -0.0021
15 55970 .10 -0.0021
16 58542 .77 -0 .0021
17 61023 .47 -0 .0027
18 62205 .58 -0 .0024
19 63436 .73 -0 .0026
20 64725 .52 -0.0025
21 65960.36 -0 .0023
22 67146 .14 -0.0021
23 68373 .62 -0.0023
24 69666 .08 -0.0024
25 70907 .05 -0.0030
26 72086 .70 -0.0034
27 72577 .20 -0.0038
28 73045 .63 -0.0041
29 73528 .77 -0.0042
30 74032 .76 -0 .0045
31 74528 .16 -0.0051
32 75000.27 -0 .0050
33 75433 .14 -0 .0056
34 75984.95 -0 .0054
35 76458 .28 -0 .0058
36 76943 .88 -0 .0064
37 77423 .34 -0 .0071
38 77889.32 -0 .0073
39 78382 .27 -0 .0082
40 78885 .03 -0 .1116

PROFIEL VERT .VII2PLAATSING HOR.VER.PLAn.TSI1•TG
~r. ~
0.0000 0.0000
5.9320 0.0C~23
6.5446 0.0391
7.1573 0.0571
7.7996 0.0400
8.4656 0.0571
9.0808 0.1083
9 .7347 0.0789

10.3710 0.1071
10.9615 0.1403
11.5787 0.124112
.2064 0.1356

12 .8045 0 .1900
13.4107 0.2117
14.0505 0.2296
14.6679 0.2157
15.2500 0.2692
15.5469 0.2615
15.9338 0.2837
16.2159 0.2675
16.4951 0.2549
16.8278 0.2337
17.1170 0.2681
17.4432 0.2946
17.7258 0.3463
18.0457 0.3943
18.2090 0.4257
18.2717 0.4559
18.4017 0.4752
18.5280 0.5039
18.6572 0.5609
18 .7711 0 .5514
18.8847 0.6375
18.9938 0.6217
19.1176 0.6412
19.2234 0.7061
19.3995 0.7704
19.4989 0.8182
19.6305 0.9185
21.7438 12.3151
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BIJLAGE

(

Functie BestandBestaat
xx***~kx*~~*****xx~*****,~~x*~********~*****x********x*****~**********x**x****~
***
***
*** Invoer :

DE INTERUPT-FILE
Deze function wordt gebruikt in de programma's ter bepaling van de
positie en de konstanten voor de plooifunktie . Het kontroleert of een
er al een file bestaat met de naam die gedeklareerd wordt bij de eerste
vraag van de betreffende programma's .

Woord waarvan onderzocht moet worden of er een bestand
~:et die naar bestaat, var, :.et zelf te definieren type
"Besta:ndnaa;:," .,". ( b.v . String [255] )

De functie is waar i• tr\ als er, sen ,. ..~ +~ ua,c .uct,..ac,a~iu.. . . :ie ~vpgcgcvcn

maan bestaat, en niet waar, (FA:~SE) als dat niet zo is . Als de
naasm eer. MS-DOS wildcard bevat ( k of . dus) is de functie FALSE .

~t******x**xx*kic**rC*icr'c*x***x******7èx****YC~t~t***xkx*xYc*it7txicxxx~t****YC*ic***x k~txYC*~tYc

k t~act :cn BestandBestaat (naa7.: Besta.°idnaa.m) : Boolean ;

%far r---g--s-.e-,s : Record
Case Integer Of
0 : (AX,SX,CX,DX,B`r,S1,DZ,DS,ES,FIzgs : Integer) ;
ï : (nL,hH,BI.,BH,Tu,CH,DL,DH : Byte) ;
R:d;

Begin If (Pos('*', naa:-,) > 0) Or (Pos('?', naa :-,) > 0) Then
BestandBestaat := FALSE

ay.1 ..~C

Begin
naa.~n := naam, -~- chr (0) ;
Vith registers Do

Begin
AH:= $ 41E; ( MIS-Das Dunctienurs::er voor 'Findfirst' . i
DS:= Seg(naam) ;
DX:= Ofs (naar)+1 ; i Adres -;an gev-raarde naam klaarzetten . }
C~`u : _$00; f Alleen gewone bestanden zoeken. )
End;

i'"...~.DOS (registers) i
BestandBestaat := registcrs .Al. = 0 ;
End ;

End ;
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HET PROGRAMMA SIN4

_~-_
MG M :

r
l+'t[LkStkcY~#ttritt t frratr~yC•f* l* Y*

;'k`4 :'k, - :YtYktv-, Ykti'CfY C . . 1 .< .ce . t (C . [C`

~'~C_E ?k-- TAN-' v A~, "n
VAF WAS ;

~_ .2,

.

W ._

_
K

i 4YCtx ;etxv ;tC+'t!,[CeCyfCNC*tYtYC+< - Y - etXrv{tCk l `k+'*- tCry ;<ikT%~CYt ."rYrtt tXt ,

A F I _M = . . _é_'

---' :

C_R` :E ;
WR:iW .17 _ . HN =E SMA VIA .,_ë a_ WEE1' , .

., V ~' . Yi.Y7__ A AIK - .. ~AN ~ ~k-'AN
11 , 7 11 . ._ OP D E : :W : ZOEN . __ ., S , ~R~` ,c.~ . _., -~~'_~Jv _L~~_

~~. : .__~` _ E ,=F, A _ : -, A c ,- N t h. A h . . E N ._ 4 - .tC ; .__<_, '. . , =h._ti E ~' . ;
n~_ .__N _, .= VEEL. Kvol 5 = N ._ _ ._ : __1>: _ :i . W N'. . E `'z'_ ., . .._ 3^r ' .

EN ._ P.
;ï A N N ;-MF ' _~kC V A ~d EE . .~~ . .~ i

, F ._n,vo _ ____n = :K .

' _ . ~ . ~ .
VKF _ s

.MOK
: 4=.` Al~

:C~ E ':,V ~H- ._ .. .~r~V r .. '_ : Z EN v _

S J ;
f<Y,k'tk I I (ttCCa(k , *r t I +rrttYt~tk•~•~*ttCt I
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HET PROGRAMMA SIN4

~z - _ -„ = cc ~ r 9vLE,~ : :Ne, c ,AF_rAti~ :rNFr~ :;V F ._,V ~ . ., ;
„rEA .'•'_~'. .~. : ,

N" k 5_ .' .,~ _cNAF ^t t~p ! .FN t~E? IrV i~ A?' ,.v ~A~
., _ ._~ JE tA__ B ;'aï_ , wAk` J ~ 1' ' ii~ ~ .-N~ ._ ; . i1 ,. . .3J f0 v .K_AJIL N`f.A_„

~_ .6E-- F Cs K ,A i9"A'~L'.~AA R D) ~ b' ; .R ,=NE"=~ _Nl A
~, - j-_ 1 'rsr .= __ TA__3nA`-=~ .AAï '7_ 1, , . :,F, KD C .~ ïn :, 'v ;.FG,~ N ~.
, +Ri, .. - V ;

ltXxCrrktFCCr[t%YkC%Ft I XY~ I tYt<tttt<Y<1•*Kt+t .tCt<tt,tYtviXt , lJiXxtrtYti+t( .tkrY , I

N .,,E)" _ KLAAR :

L ,

k . 'ttrt,iCYX k YXXw t .̀tXk[rriCt(trttrE .LiYYXtz :1%kttf"Ct",Ctt[ * 'TkErtC<,t t, ( .rt ~t tf

~_~~1 .

N~_ , M 0.__I .K C" EEN .OENu'F 'E 3_FA'__N A~ . Y,-~z C 1 !' ; _ 51
NF . ._ ., .,_d E :„~ : E _ . J' ~ AAN . .
W ;l .,__Í\, A A _ - ra_~ :IV . N L» . ._ .ïN~~C„

t lD iA,' Y' "' J N := _ _ .~ AAN V 4 :,V (', AA,ti 7 :
• +rr .+xyrr .,9, .xlxxfYxf;r~r+x7rx*vr9f~+r>r>+rs~r>•r~9xxs>xx-Xrrkxxx~r7+xrrs

ïR D

:_ .~1~. .,

. <ervtr(< . ,< . . .r< r~ + .rrYY+'YC~<r .,CYCt<likrt~ ,4 .r . , Wr1y I (

~R3 ( E~, RE Arr_ .-JD,? ;1'AF ~1 ,v ., ; . . .AM= .nzA~ ,
JA~ Y

~~h
Y'. .,=,'r~,, íY1-h;, ;
AMP : A3 Y_ ~fi", :}vY L .4) fZ~ .l~1N . . . . .

-~U-
rrv .vCY•rrCtr~rC•CtCCtY,CrrF[k(YCC~t+rrkCrr .rYFl+r+~tv<f~tXXYt+ttwrCett+1!r

Fc~i ;F~ .,,_ AM; ,_ 1 . .~FA: ,
_A_ .

:1

, , ~ .- .H= : TAN '.~F,e~

~ E . : N

L- =f^ L '_~~. . .% :,- A'- FQttGtf . ) ~ i

1 'HEN 'E

;END
'YXCt~<Xt•CrtYCïrXCtittttCYtxfttt~kYtïrCrvltY'C~ikrXktV'Y,rt*%X/<-e(tXrXYt<tkr t IC
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HET PROGRAMMA SIN4

hA, T _i F~Ht1 ! . 1 A~,

_ : P , ._rw~4Af DE
N ;K.A~__^G' .F KAF'~ . :A_ . :t :I

wR . , - _V , .4 . .a*cA' .=NaA :- ,.r „ R LK , C ' .v , , 1C,4, . ,

I~a- , ~ , , (', - ,V
„ i-rv - . „ 't~_ , '. A ,. ,.x~ il _ , . ~ . ~ir _ + , ii , , v , ~~

vr : . _^ ._ .`1' . __NAA" , :-N, , ;
-N ;'- ,'4', ~_ '3 A A ;" rr'C :VV':`_~F :_I _ . . :VVV' .

k ._ L ^. , _ .
_ .V, . .

v~ zl : __1 ;L' :

~Fï_`_ =ti7'I

r~A!VC , AN "_ _ . C~_ ~ . .,

H^ :I _- r ..IT í, .,`IYLN E , .'AÍ .Y ;'1,Y~V-

W ~ . , __ N ; -"t', `KA--="A,L=WAAr '1'I .= , ~A_ . :
~ 5 : .=_,V . . ;í'ti< <A I3Fh' ._hAAF_E_ ,~A '~
H'Fi_ L N ; ._"l', .-A '- :RRA :EkAA J=3= ,C A _ :
~F . .y,.UI'a, ' 1_ : -^^ ~ A' . -E wAATCr+= ' ;CAI", . ~ :,
hn :'E :~"'JI'v , , , A_IRFA' :EáAAF
vR?' E _ N : : .` V t

NE : . .~ :_ : :

Nfi, r,r. m~1 ff. M~ M1 m 1

' iX :*ft * }tt%ttCttt* 1 tCltt 1 ~ t-t*+' * <t'tk : :kwtYC#Etttt<kXtttCYk - (i'Pkttt<t+°tt 1 tKXkttS
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BIJLAGE 10

VOORBEELD VAN EEN UITVOERFILE VAN HET PROGRAMMA SIN4

FILE,MA .
DE PTAA:'i V1D LTNOERFIa,E IS

DE PROFIEL LIIIG°I`E IS -„,:1005 .00
DE =ST ZUIDELIJKE OPNEMER IS 4
DE AFSTMID VAN DE DICHSTBIJZIJI4DE PROP TOT DZ ZUIDELIJKSTE OPITIlIER IS 477 .0

OPIMER-AFSTAIdJ=12 . 00
KALIBRATIE6IAARDE1=0 . 510
KALIBRATI-WAr,RDE2d) . 535
KALIBRATIEWAARDE3=0 .530
KiLIBRATIEGAARDE4=t}.525
KAL.TiBRATIE6dAARDE DRUk'DOUS=5 .00

:-~,iIMG Mld WIT GOLF'ïHdGTE COIdSTAMME ~~ PLITqJDE DELTA
._. . .~. ~. .

1 0 0 0 0 0
2 L3.935 56 .98 -0.00 0.01 3.46
3 26.708 55 .41 -0.00 0.01 8.35
3 29.198 53 .82 -0.00 0.01 8.53
~ 32.338 52 .67 -0.00 0.01 8.45
6 35.236 ~8.~a 0.00 0.~~s~ 8 .37
7 38.036 49 .4; 0.00 0.01 8.32
8 40.703 47 .84 -0.00 0.01 8.46
9 43.541 47 .62 -0.00 0.01 8.23
10 46.490 48 .93 -0.00 0.02 8.19
á.l 48.802 48 .56 -0.00 0.02 7.97
12 51.225 48.38 -0.00 0.02 7.93
2_3 53.561 47.98 -0.00 0.02 7.85
i4 56.061 47.34 -0.00 0.02 7.58
i5 58.729 46.72 0.00 0.03 7.42
16 61.138 46.15 0.00 0.03 7.22
L7 63.696 45.30 0.00 0.03 6.99
18 66.243 44.53 0.00 0.04 6.76
19 68.612 44.10 0.00 0.05 6.52
20 71.037 43.61 0.01 0.07 6.33
21 73.748 43.18 0.01 0.10 6.04
22 76.234 43.10 0.01 0.19 5.70
23 78.639 43.51 0.02 0.46 5.41
24 79.887 43.76 0.01 0.76 5.26



BIJLAGE 11

SINUS DOOR 4 MEETPUNTEN
;~ .

1988

:in , .2L onderzoek naar . :12"F.' : :;.lí' . .:C" e kip . :0 .'(1 :; :1 P~~. p,jriTnente .-. uitgevoerd
aan een gelijmd T-I)I'f` f : e 1 . Cé r1 van 0, vers-hjnsnier die daarbij
0p tI'P. d2P. , is het plooienl va i1 s2 Í?° S . Om '~ .á,L gQi . ,•(' :'5Cil ij I?se '_ :f'

kunnen -„L:aI1CiÊ1cPi'8IÊ zijn 4 v(32'plaaCSli1gs0IFIIE .It,4"rS gE"m :'.ifIeeI'0 die

L .o .b" . het lijf d'.'. verplaatsingen van (Ie rand ran d :: flens JpIiwtE?I1 . z74-',

l` er ;'.Il.Ci2Í-ll7ó, gebaseerd op de pi`darLÍiF?03'i ..n is dat er een SiIlI1SvOT':7dg@

golf met kunstante golflengte Ontstaat t-,Is ., :3? T-pi»Gfl(?i door cE'r',

moment uiteinden 3' t' ( .~ ":1 C~s . '.ê~ 1~.02" : .~ . ;r'.3St . Voor h ~'t ons gebruikte

profiel T3n-30-?z met Íi?TI5dikte 0 .5 wordt = gi_°li' :.irti.• ; van ('23 . Mom

verwacht en de 4 opnemers worden ze geplaatst ja : de meerpunten hinnen

een golflengte vallen . Het probleem dcai zich dan voor cm uit .4

LnE ., i~ _< ~ een'L~t ri" _~~ti.'Y sinus t . ''2l.dl . .,. ~<, ., . 7iIl .I FY'St aa ii d c analyse' 8 ':í .•t,r~~ITu G;" d T~ b e t1' : ., . ~

cAaa~- >en oplossing te ge,~-en. .

~--~---~
Ei 1-̀rI 4 meetpunten ` '' „met _`f'Bija) . . onderlinge S : :i ,._Je?; :

~'i : `ï1 1)2,=_",3-`. : b3 .= - : q - : .1

W.3 nemen :: a il dat deze punten liggen rep de Wris

-M.S_T?ir ;t-x0) _ . ." :.1 (1)

zodat 4 ,"°P g2' U 1tiiIir,•_ n Ux1tSt3LiIi .

h_ .S ~I .t~ ~~` _°~0 i . _iI}

(3)
L.2ri} (4)

(5)

-1- 1 7



~~ . ~ 2 ) a ge!OS~e_' g :SU b Siittaee_Y"' 1Tt (') . '. 4) en
'~1et d e defirtities .

z :=e :~p{-4_li .(~:I-m)'Ll

L _ 2 :=2ni . bz L ~u:=`'ni .r s'ni.rs T-

~ a,:=(t-3--h) }'4i :=(Y4-hi

levert dlit :

ti 21=(e~l- .' e-GC) ( 1 -Z)

°(eG2-2.e-132)31

j 4i=(03-Z.e-A31 "( 1 -Z)

~~lxiosse_r~" va n z uit (6), (ï) en (8) geeft :

z=(e r,2- v ai) "(e- r,2-~,-ai) (10)

z=( ,e~93-~-41) (e-C,3-y°4i) (11)

van h uit_ (9) en ( 1 0 ) :

(e „ (e-a2- \-e 1 )=(o-al-`-- 1 )(e 32-; a~)
eai-a2- ,\ •21 .e-R2-ys,1 ec1=~-a1+a2- \"21 .ea`-~-3i .e-~'

(er2-Cl-e-(r2-at))-y21(e 92_e-r2)~~-31(E Pl-e-íi1

Í~ 1-11){e r2-rl_e-cC,2-Rl>}-( 2-h){er2_~.- r2}+(~ 3-}1){erl_P-rl~=(\

dus

y~2(J2-e-C2)-FL.g(er1-e- r 1)

h=
(ea2-nl_ . .+(c,ai - p-e,l)

Op analoge .uijze volgt uit ! 10) eii 111)

t'1 (P~( 3-C2-~-lf 3-i 21)-~'3(eC>3-4- P, 3)-4-~'4 ( ;i [,2- r~- r, 2)

h=
(ea3-G r' -e-a3) f(ea2-e-a2)

(12)

(13)

2 "!



r.'it !1~?~ er (l ;~) , ~.1g, 1 .

Yf°C?-?-Ií~}~ ~

-~pG3-G2-F-CG3-G2)~ ~(p^2-CL_ -(GZ-^7)}_(eG2-n "2) + W+

-y'2(PG2-e-G2) 1 (QP-3-R2- 1
,233_r~-R°i 4 ii2- -R2)~ {

ei}(Ce~s-GZ_e_r~,-r>z))_( eG3_ e-GS)+{~~-_ -GZ}J-t-
~(ers_~-GS)€(ecz-nl_~-(GZ uI))_~eGz-~-G2)+(ecl-e-G1)jl+

-~;q((~G2-~-G2)~(~G2-Gl- ~-(G2-^1))-(eP2-e-G2) fi((~Gi-,~-G1}~=(1 (1,,~)

Ste', dat (r 41 ) te, sr°hrij ven is als

A~-,-Byz+Cti-v-D~ a=0

dan ~L;: or(len ?. . 'EB, C en Dber•el.end .

(15)

_~ _(,c,G2-f 1-~,-(í 2-G1)) ~ EyG3-G2- e-(R3-G2) ~-( eG2-RI-~-(G2-Gl>) ( ei 3-~ .-f131 .{.

- ( ní'i2-GI-_ cj-(G2-~M )) (eG2-~-G2) - ( a-(G3-G2)) ( eG2-Gl _ ~-(G2-G1 }) .}-

- ( r,G3-G2 __ ~-( G3-C2 ) } ( (~G2- ~-G2 ) - ( e133-( 2- e-( G3-ï121) / p( ;1 -~-G1) _

=-(t~G2-G1+Gu_nG2-G1-G3-e-(C2-GZ -"3)+n-(G2-G1+ ,3>)+(p2G2-G]-~,-G1-F,Ci .{..r~-(2G2-Gi)) .}.

}(E~G3- .,,3-2G2-~-{G3-2G2) { e-G3)-(EG3-b2tGl-eu3-lJ2-GI-r_z-(G3-^2-G1)_p-(133-G2+Gí)=

_lE,G2-G1+G3{ p (G2-[Zs+CaD)(~,2G2-G9 t p-(2G2-G1)}-(~,G] ~c G :)i-( C23-+-° ~3)-t

~(p53-282+e-(33-2((2)) } (~G3-;2-n>1-,,-(G3-G2-6ll) (1Ó)

j?=(pG3- p ,`13--2"2-E-(G3-2G ; 1 ,-~3-tic>G2G3-~~82-G3_~-E I2-( ) } e-( 24R3 ) +

~ . .( f~2r.z-y+~,-2r2)=

=~oÍ3T -C3)-(c2G2-G3- ~-2(G2-G3)j_( , t,ri2+S3{(?-(G2+C3))+(,Í13-12+~-(G3-G2)) ~

+(~~21;2~.(~-ZG2}-7 (17)

GS-r~-,i G3 CG3-G2) / GI-o-G.}1~G3 G3 (7-~-G1 i2- --i` -{-

-{-f EaG3- .,-G3}, ((,G2-;l~} .f,-fr2-G! ) 1- t,~G3-p-R3( (~(;2-~,-G2>+(~aG3-~-G3) ( ~Gi _ V-^l )_

=(~GI+G3-G^<-eGI-G3+G2-E~-(GI-G3+G2) .} ~-(G1+G3-G2) ~ .}(~G1+G2__~,G1-G2-~,-{u1+G2) . .~(,-(~~I-G2)) L

-}-(eG3+G2-G1- eG3-(S2+C1-~~-(G3-(Sia P 1) + o-(G3 4 B2-Al})-(pG3+~t2 ._ nG3-G2_.e-(G3aG2) } ~,-{G4EG2i}=

-_( _,G1+G2-G3_e-tGI+G2-G3) ) + (EG1 +G2-Q-(G1tG2))-(oG2-Gl)+n--(G2-Gu)-F-

, ( C GZtc2-rl+~,-(GZ+r3-cl))_(eGz~c3_~-(GZ+G3>){ (or3-GZ .t (1 ( c3-
1 (18)

~, (pzGz-G1_,-G1_~Gl-~e-(zG2-Gl)~_(~zez_~>+e-zG2}+~,G1+Gz_PGI-r2_p-(r•Z+G2>+~-tGi-G2))=

=t~r~2G2-,f,t+,c,-f2G2-GL})-(~,-CS_} ..,>i;i)-(~~2G^<~}.r~-2~:2} .S.7 .f.Ic,Gt+G2 .+ _•-(G1fG2S) ..F

~ !~~-(Gi-n2)}-,>GI-r2) (19)
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J :a' '.1 ~, s . .t f .° - -t r _ï _ .a= . d~Cr"'

-•^•1~II..̂+.E.-{f;2-M t>3))t;r2~2 2!2-3t11-~4,G ;-~- , e $P-"3) _~-

-(raí;3-2(;2 .}P-("i-2(;2))+ (e;3-r,2-91-c.-(G3-G2-r,".)))+

-„ 2{(e~3fe-G3) -/~2G2-G3_t>-2((!2-{l3))-(eri2+i)3+~,iP-2+CZi, t r'c,r^s-C^<}~1 .{ ..

+(e 2i,2i..o-2r;^<) -9 1-4-~ -- j

L,, uj-( z, r, l+r;^<-b3__ f,-(I;t+G2-!:3))+(e {;1~R2-e-(R1+R2)) -((,C2-G1)-4-r_>-( ,2-(;S )) .}

+ ( n R2+O3-R] -4-~, -(C2+n3-C,i )) -( pCJ2+r3-L,-{ ;2+r,3))-} . ( eÍ13-h2- p-(P>3-(32)) j +

-v, t{i~e2r2'{ i} e-(2í;2-~1)]-(~,-{Sl p~l)-{e21;2 .}.e-2T21 .}.n--) +.(eGi+~i2~.e -tul tG'2))~-

•} . 1 „ -(>t-G2)) _. c, ,1-C2) i=o (20)

c-) f ~r: eesïi'ils-vnrrr : :

C~~S{~rI 4 .í1 .

-~-t_O`~{'_'1i L .( b l - i~ 2 - b3)1}C- ( b -n `7i-~ ~ P?~ i)i-F

-+ 'OSi~tI L .(G~-bl) j=0 (?1)

2i{~~-~S{~ _ L .t~,~-}2- b 31i- C ~.)CÍ .~..Ii L .( , C.

t t=aS{2rI L.(bz+b3-bl)i+C( :)Sf'?II

-COS{2n .... .(2)>2-b3)i+COSi2II'L,(b3-1b2-[)1)11f

. , zij r"Jss~ .'ute~; le kan dan 3!5 ~,-o l),;I Z?,~I

-Llt (l1) k a n met behulp -van een nul pen tsmeth~lde 'Ie golflengte L
bepaald ~~ol'den ('t .U . L moet w el gezocht :v~)rden - rt ci e l)I'urt ~- an d e
--er-v achten golflen g te)

-_als L Lekend is kan uit t ~~ ) de hFr;r 1 1=n bepaald
-"4I et bekende h en L k an uit (9) d e waarde vj c nj ~.~n opgelost.

De opïossln~ van deze comple xe ~-Frgelijkil,r~ 7,11 'log ~ .I aer x01-der',x01-der',
Lit .~e .T; erl:t .

kan uit 2) -i e lil tnplitn .ïe a ~erehend ::~cr den .

,-
~i I



Bep,,ali,,,g van x,,-_x(;,

Defin:eer : cc : =`?r_ 'I. . ( :,, .- x

u:= .=2a'L .bi

,Ian gaat (9) over in :

e-zía=(ei ~'-~. 21) '(e- 1

e-zi11.=COS(`?c ) -'lST v ',(_~~~1_

~.13=1it os l+ls i ,\.( }1 I~.ryt

zs}~+sl '-,\= -2i+ n 1
2
'[{CCs( F~ -,7

+SI=.'-( , ,

(22)

COc (-' c )= T' ~ - \ >
I ( 23 )i COS(G ) -~ 21} - :~ï ~~w I LC-'- ~ pi ~-- ti

-

7 it (`_. 3) ( Y . ... .ii2 ~_a - 1 Q _ u~r

R C (7 OS (i {t'~~!c'-_ zi} --SI`;'(~?? ?-C~-- ~y

of xi- :o=±L

Bepalln ;,) van de amplitude a .

(24)

:c~, .: (25)

Omdat Z,-,xo niet zo interessant is kan beter geb.uikt worden oni „,r

SI'\ C7 mee te berekenen . zodat dan l,áli ('» 'ie, ir[Ij)li!C.lde a V- :)igt :

Ci,= (L -i-li ) ,'
Si _ a

m et SI^~c =+ ~1' ((_-CO s(`_'(;)),,'') volgt u it

SI_\•.'c _±,/'(S I ' ~(~) ~(CC)5~~~-~-ali`+S~ u~(r)1

mot .

V 21=(~`Z-Í1)

c=2rn L .bi (26)



... / ~ -

ii'~
B~t._ -_~~_ ~-~_.---- --y---

Lëïgeli,Jk'nb (2 0) han IIu iTlet ~ .i :-2 ii f .lb gehre~-ETi Jrd ('n a1S

(~-t-~-a) f -(ea0+e-4r)+2 (ean+e-a,)+2 (ec+e-a)+2'~ +

+(v3-~-2)(-(e:an+e--Z)+2(e4a}e-4r)+`_2(esc+e-aa)-?1=0 (27)

Ais de factor (e~+~-`)z=0, dus als b'L=O, 1,, 1, i'--„,

dan kan (27) nog vereenvoudigd worden tot

(~ ~-y4)((e2a}E,-2a)-2(eP+(? -a)+2]+
+(ta-tiz)f(eawTs~-~^)_{azr.+e-zr)+(ea+e-a)-2j=0 (28)

Of iT: _'.sir! s-S'ori:! :

met 7 :=2, : 'L .h

Vergelijking (12) nu :

1Sr.,u)° nryr»+C:C%5~u)-ii=0 (29)

11„=,-„-1~ --l - .
}
J

a= I (v1 -h )

O p losstrate g~'I e_,-

I

(30)

; j+ c dSír,)-~ z~ +SIti (r`) ïJ-`~r 'L .b
. =(' "~-h) "{ti-_-h) (31)

-Los met een II~aY~uïtts .~Ietkt' '1" J1?

-LCs h op uit (3 0) .

-Bereken de amplitude a uit (31) .

11
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-- ]I- .,is "Jo- rneet puntert

:'. ah v n r gel i~nt,v ; 5 afgeleid hoe ie S I'.'_:S bepaald1 ,~'í>rdi uil
:r .ePt t,"~~ : ;ten . Voor (,t dat ( ~ ;'~ ie me~.tl~_'•I~Tt ._I„ onderling

gelijke afstanden bezitte n ge'. ~i er„ Jle forrr;~rles .2 8) ; :n ( .31) . Bij nadere

,aT,ai~'se blijkt ,i .' oplosst .' . 3 te~i ,~ > n dit, geval

ti"ereen v olldJ gd t e kunn en ?A-orden . De ~'~1Í'lenbiC' L x:PrL~ íllet een

-- lut p L:ntszoeiii[letF~od . . : pZ3 eroSt uït (29) ;

s_~'r-t"a)i(7 OS("w)-"_'C O~ (~~)+l'1 +(~3-~~)ÍC05(3G~)-C,~~S( G)+! OS(~-1f=0

;: =`~TirL .b

1T r ~-~ ~ n C ~
41e behulp -,;an C .'J S (~..~

^
.,
'R

..l.l.'J-( 'J "
1 (f 11 l N 1 Y~- l~ •~i~i 1 ''1 t'~i+J i -\ul 7~•/-

kan dit worden geschreven tot .

2(-'OS(n)WOS(T)-lÍ•l ,VI -~"4 + í 2CO)S(G`flfí~'3-~ ) 1- O (29 * )

L1oe w~ C ; 7CJS N) C 0C., ( p - 1 , - 0 o 0k -l ~-1 il i . It r p n o~r ï e \- e r \ -a n b o v e n s t a a n li n,.

t'8rbelijli .rl~, zijn ze :liet van ~elCiPb, omdat ze alleen ~.f ilni.C?31j~: zijn
:3n de 'iirCi=`n•S nering van et Ii18e t syste°Til ?I_ niet C"ca n de bP_il :etell
~aarden . De go?,"l-„ngte wordt das ge-% :,~nde-r~ u : ti

~i'zs L=?rib ~~R{~f'C~SÍ`c(t~~-ti ~) lï (32)

Ooi~ de ~ er~esci .. i~ing h die me : (?G) :k-er x bepaald kan een ;"oudiger
geno ~eerd worden lo:;- gebruik1 te Iilalk eil van aTl n.i .

h=f~~(~~+~3)-~zcc~s(,~~í, fz-c~s(~1l =-rT(30*)

Opmerking:

d~.S ook I=Va. dan faalt de or„,(,-i5methode . Er zijn
2 mogelijkheden n .' . .`)aiieF=~1 een verschuiving h, dan nog geen

;c :f .
2 ')de meetpunten :~~;e n s~-mm errisc h t .o . v . een

.`f e:-,n dal, ~~ r is dan1 A"P. ` t-pr _!}7_ . .

maar t;e' is -liet duidelijk iif1F~ die bei>aaid
kan ~~orue~ ; .



BIJLAGE 12

KORTE HANDLEIDING VOOR HET SPREADSHEET PROGRAMMA LOTUS

Het tl : ' g ?`CIT,lr'ld LOTUS ?,- t:)rdt ~,o-3 b rU -1 : 11 . .I[1 Van d c twe e uitvoer-files

grafieken te ITIe3,i.el i . tji?ri` .'ot' zijn nodig de LOW-S-files 123 er,
A llereerst w ordt 12 3 opgestart W r n te type ; 123 .

Met behulp van <> .cordt een homnlandol :jn zichlbaar, maar kan er Wet
door ~~de kolommen 1 heen ~~Iope.n worden, Als dat .~ .. Je 1 e( e .lr .~ is . ( :aln

moet de kommarldolijn verwijderd worden door één of meerdere keren <ESC>
ir te toetsen .

De láI3It1it1'clndo 's ~ :.ltl de i1U'I'lmaf dolijn k l_,?rIlen ~+íol'd?II aangeroepen d o o r cie

~. ;~: c3 p~ii~ l~~,, ._ en dec <R_F' ~r." ~~R.'~a _b T~ e_ op te z ettert met de . > toets iii t~
,1r1,1hi:elt of de beginletter van het kommando in te typen .

De files Kunnen worden 2p?adsr door te kiezer voor achtereenvolgens
FILE . IMPORT en '\U1iBERS . Het programma is A in gereedheid gebracht
voor de directory KIPP . Alles ~~at onder de eerste regel staat . kan
oorden aangeroepen met de balk en <RETURN> . Met behulp van <ESC> zal
een deel ver(írijnen . «p deze barrier hunnen de twee files geladen
-.v~:,rdel : . Om de tweede file niet over de eerste ge"c\ers leen ie zetten,

e eC.;s- .1 r .r .̀~t de cursor eersteerst in eent ee,r niet kolom gezet . Een reeds_'

gevulde bestaande.4"C ,.'?.51'.e eI kan geladen '.6 orde,n do o r na FILE te kiezen voor

COMBl°,E en ADD .

Met behulp van DELETE en MOVE kan ee r nett e .,,_~ksheet gemaakt „ord(~r; .

Enkele kolommen v an de files zijn namelijk niet nudig de
en andere staan er dubbel in . De worksheet kan be K rr. a r•d worden d o o r te

kiezen FILE en SAVE . Met de extension W''_i herkent het programion reeds

bestaande „,.vorksl-,cets .

Grafieken oorden gemaakt door te kiezen voor GRAF . Hierna moet bet

soort aangegeven worden . Kies TYPE en dan X7 . VervAgens kunnen 'Je

assen aan gegeven -f-orden . Er kan maar één X-as op gegeven -,vorden, maai,

n-e> zes Y-assen (A t .'m E) . Mes X. De kolom die op de ?I-as uitgezet

moet worden, kan gedeklareerd worden . Type eerst de begin~h aarde van do

kolom in . vervolgens twee punten en dan de eindwaarde : bijvoorbeeld

B l . .F': 7 Dit a-or'=1t herhaald voor de Y-as(sen) . Met VIEW wordl een beeld

~ ~ti ~, ~r4,gekregen van wat de `i2G°a~ ~ at worden .

-1- 1''



~` r .7r^fI vel:..,7 T.e ge 't met O _~>TT!~`~~S . Fi~~~1iT,]_ -,~-Oï~t eTt C*?<"-`c<~~ .' .,n«:~ , _~ e .i O~,_,_bL I<_et

GRIE Bij FO RW - L=,=, - _ . ;d=, .• a IE .Ner r voor d e he l e GRAP il6eget,el :

of de grafiek ad!--P >e n ?ijn . .•rdt of alleen punten of beldpo Pij
TITLES wordt opgegeven d e naam van de grafiek FIRST en SEC(EZD en Je

namen voor e >ï-as en (Ie Y - as .

Op deze manier worden de grafieken aangemaakt . De setdngs die gekozen

z› . oo rden aa ng eg e v ein als er ,&i eer voor het zelfde komlaan dr' wordt
g ekozen . Met behulp van <ESC> wordt het kommando weer verlaten
dat er veranderingen zij n aangeb ra cizt .

Als een grafiek af is . &ordt hij gesaG ed door het knmullan,ic SAVE e

Wez ._'I'. . At up, 'i€e kommandolijn staat :.~5 er -noor GRAF is <>elttJZei !`er

naam d _ de extension PIC meekrijgt . Zal 'etter door tiet programma r=

herkent worden .

Als de- grafieken af zijn, wordt 123 verhit en 'i "?r s ' . n d ;.' eerste
itiea .l .~~ . .ir.` ~ o1'•a~~< <jn QUIT te kiezen~ e~ ._~ te ie .' _~ s t i~,,n ._. . n . ..rc~ ~~~~ ~~:n d i t te ~ YES .

Het jJiOt, p I't) g,; I3iP.iï,rl . :t,l'ut gestart dour in te typen PGRAPF, Ais het
pi" ?g I'a IItïI'2, ;li._' 0 ,L dan kan dat ;'E'ro Ci'z d. akt

..orden do= een } I irt°"• i ; _

3tl,ng LSier el; 1-, nel aanstaat maar niet stand-by . Ma 'le ; ) p =t,ï.i', er ;

-' ivu ,iworden ,:e <rek~zer ~~n ..:I• re kiezen~zen y TT i =\G E . __~-t~~r~x~ .freï1- ._ , ~1

eTl de aanwijzingen op te volgen . Vermeld staat dat een g'.•n.f_ .'',_ ' .E'K<'keIl

rtia?n worden met <GRAF> . Dit is echter niet een toets met di- naact .aa

kerthet rUCetseIlbOi'i, maar Je funktietoets FiO . De volgorde. van ~ . ~t ' ~s ."" ~a,~~ e

kan hOrderln be?iit''-0ed doer de volgorde van selekteren .

Na d e keuze van giLffiftk ell en als fe r is t er : gge k eE,<'d naar Eet hoordmenL .

.,.._ . .Tet jliUtte:1 gestart worden mits deze k?aill s tl~ilt . ? e ~~i -11 _- r t'E~er

a 21r:ges l ..tFrIi 3, o I' de n cp dezelfde plug als (Ie printer .

Er zuilen H%it o I:ltdtiv _z . I á2e grafleken op een blad E I:rdEiI . Lep! t .

Hiervoor is geen extra ha Tl : .____'g =1 i6 . JE la : kp het Wriikken van.
de ?f= ni e b : .% l it als h et pause- t;"r-il,. i y buur . . . r ;5 .

p- ~~ _ e(1 . . 7r d t het p I'O,°.'raInlil`cL L'rI'i2te. n door te _.,'?Zí-.'i' v J .° e EXIT Ee
dl* tu b<~,-est ge :, mc : YES .

:,



BIJLAGE 13

DE INVLOED VAN HET VERPLAATSINGSVERSCHIL VAN 3-2

De aa_r,genlrr.er: n=il-stand .

KALIBRATIEWAARDE=0 .50 OPNEMER AFSTAND=12 .00
KALIBRATIEWAARDE DRUKDOOS=5 .00
WILT U DEZE GEGEVENS VERANDEREN YIN N

DRUK SPATIEBALK IN OM VERDER TE GAAN
Y1=-0 .4184 Y2=0 .3180 Y3=0 .3241 Y4=-0 .4102
OPGELEGDE MOMENT IN Nm 75 .491
DE BEREKENDE GOLFLENGTE IS 54 .08
DE KONSTANTE H WAAROVER DE SINUS VERSCHOVEN IS -0 .12
DE AMPLITUDE V/D SINUS IS 0 .58

Y1=-0 .4080 Y2=0 .3252 Y3=0 .3309 Y4=-0 .3976
OPGELEGDE MOMENT IN Nm 75 .364
DE BEREKENDE GOLFLENGTE IS 66 .20
DE KONSTANTE H WAAROVER DE SINUS VERSCHOVEN IS -0 .30 ,
DE AMPLITUDE V/D SINUS IS 0.75 i

Y1=-0 .4073 Y2=0 .3246 Y3=0 .3250 Y4=-0 .3962
OPGELEGDE MOMENT IN Nm 75 .346
DE BEREKENDE GOLFLENGTE IS 96 .14
DE KONSTANTE H WAAROVER DE SINUS VERSCHOVEN IS -0 .93
DE AMPLITUDE V/D SINUS IS 1 .36

;.n~.I E, RAT yEtiAAR I) E=0 . ` 0

~:',Syr: :.R .'~'1Fa~it1 :'' .nJ-1.c. . ~?0
-~AL . G An.F.DF DRtI 'DOOS-5. 00

á, .l ... a`~ .IAA'._ :i~Fepr_4 a .

DE ii: .̂F :~ . ,• f ~.Ti~ I 1TTTVLí .= -LE 1 .= ~FI~T~ . ~ .,. .1'.

DE PROFIEL LENGTE iJ .:.... . L250 .00

thE"'I:Iv MOMENT GOLFLENGTE CC?'ST~`.I•iTE =~, .°P:~I?'UDE

r .. .̂i'1m ...r.

.L 0 0 0 0

~ 75 . 491 54 .08 -í7 .1G 0 .58

NIEUWE METING
2 75.36~ -0.30 0 .75

1,?Irr.I ;̀JE TING

. 75 . 3 215 95 ._~± -0 .93 1 .36

-, - i 6



DE INVLOED VAN HET VERPLAATSINGSVERSCHIL VAN 3-2

Ten opzieI,te van de i-uisland Q .~znr~ v«rp1a<atst .

WAT IS DE LENGTE V/H PROFIEL mm 1250
KALIBRATIEWAARDE=0 .50 OPNEMER AFSTAND=12 .00
KALIBRATIEWAARDE DRUKDOOS=5 .00
WILT U DEZE GEGEVENS VERANDEREN YIN N

DRUK SPATIEBALK IN OM VERDER TE GAAN
Y1=-0 .4128 Y2=0 .3359 Y3=0 .3099 Y4=-0 .4039
OPGELEGDE MOMENT IN Nm 74 .824
DE BEREKENDE GOLFLENGTE IS 32 .67
DE KONSTANTE H WAAROVER DE SINUS VERSCHOVEN IS 0 .10
DE AMPLITUDE V/D SINUS IS 0 .54

Y1=-0 .4033 Y2=0 .3505 Y3=0 .3317 Y4=-0 .4095
OPGELEGDE MOMENT IN Nm 74 .870
DE BEREKENDE GOLFLENGTE IS 39 .40
DE KONSTANTE H WAAROVER DE SINUS VERSCHOVEN IS 0 .06
DE AMPLITUDE V/D SINUS IS 0 .49

Y1=-0 .3984 Y2=0 .3553 Y3=0 .3221 Y4=-0 .4042
OPGELEGDE MOMENT IN Nm 75 .463
DE BEREKENDE GOLFLENGTE IS 37 .76
DE KONSTANTE H WAAROVER DE SINUS VERSCHOVEN IS 0 .08
DE AMPLITUDE V/D SINUS IS 0 .48

KALIBRATIEWAARDE=0 .50
OPNEMER AFSTAND=12 .00
KAL .WAARDE DRUKDOOS=5 .00
FILENAAM :VERPL0 .1MM
DE NAAM V/D INVOERFILE IS OPNO .1MM
DE PROFIEL LENGTE IS mm :1250 .00

METING MOMENT GOLFLENGTE CONSTANTE AMPLITUDE
Nm mm mm mm

1 0 0 0 0
2 74.824 32 .67 0.10 0 .54

NIEUWE METING
2 74.870 39 .40 0.06 0.49

NIEUWE METING
2 75.463 37 .76 0.08 0 .48
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DE INVLOED VAN HET VERPLAATSINGSVERSCHIL VAN 3-2

Ten opz-*, .,ht: ,-an do z;a~sta~:d Cl .2mnt verplaatst .

WAT IS DE LENGTE V/H PROFIEL mm 1250
KALIBRATIEWAARDE=0 .50 OPNEMER AFSTAND=12 .00
KALIBRATIEWAARDE DRUKDOOS=5 .00
WILT U DEZE GEGEVENS VERANDEREN Y/N N

DRUK SPATIEBALK IN OM VERDER TE GAAN
Y1=-0 .4014 Y2=0 .3411 Y3=0 .3422 Y4=-0 .4136
OPGELEGDE MOMENT IN Nm 75 .361
DE BEREKENDE GOLFLENGTE IS 31 .91
DE KONSTANTE H WAAROVER DE SINUS VERSCHOVEN IS 0 .12
DE AMPLITUDE V/D SINUS IS 0 .57

Y1=-0 .4019 Y2=0 .3397 Y3=0 .3479 Y4=-0 .4049
OPGELEGDE MOMENT IN Nm 75 .583
DE BEREKENDE GOLFLENGTE IS 32 .50
DE KONSTANTE H WAAROVER DE SINUS VERSCHOVEN IS 0 .12
DE AMPLITUDE V/D SINUS IS 0 .56

Y1=-0 .4050 Y2=0 .3356 Y3=0 .3421 Y4=-0 .4068
OPGELEGDE MOMENT IN Nm 74 .823
DE BEREKENDE GOLFLENGTE IS 33 .31
DE KONSTANTE H WAAROVER DE SINUS VERSCHOVEN IS 0 .11'
DE AMPLITUDE V/D SINUS IS 0 .53

KALIBRATIEWAARDE=O .50
OPNEMER AFSTAND=12 . 00
KAL.WAARDE DRUIO)OO.fi5 .00
FILENAAM :VERPLA.2MM
DE NAAM V/D INVOERFILE IS OPN0 .2MM
DE PROFIEL LEtVG°PE IS mm :1250 .00

METING MOMENf GOLFLENGTE CONSTANTE AMPLITUDE
Nm mm mm ntin

1 0 0 0 0
2 75.361 31 .91 0.12 0 .57

NIEUWE METING
2 75.583 32.50 0.12 0.56

NIEIndE METING
2 74.823 33.31 0.11 0.53
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DE INVLOED VAN HET VERPLAATSINGSVERSCHIL VAN 3-2

Ten opzichte ~-an de nulstand 0 . .3rrlm verplaatst .

WAT IS DE LENGTE V/H PROFIEL mm 1250
KALIBRATIEWAARDE=0 .50 OPNEMER AFSTAND=12 .00
KALIBRATIEWAARDE DRUKDOOS=5 .00
WILT U DEZE GEGEVENS VERANDEREN Y/N N

DRUK SPATIEBALK IN OM VERDER TE GAAN
Y1=-0 .3992 Y2=0 .3472 Y3=0 .3121 Y4=-0 .4253
OPGELEGDE MOMENT IN Nm 75 .342
DE BEREKENDE GOLFLENGTE IS 44 .38
DE KONSTANTE H WAAROVER DE SINUS VERSCHOVEN IS 0 .00
DE AMPLITUDE V/D SINUS IS 0 .50

Y1=-0 .3949 Y2=0 .3497 Y3=0 .3166 Y4=-0 .4104
OPGELEGDE MOMENT IN Nm 75 .478
DE BEREKENDE GOLFLENGTE IS 40 .98
DE KONSTANTE H WAAROVER DE SINUS VERSCHOVEN IS 0 .04
DE AMPLITUDE V/D SINUS IS 0 .48

Y1=-0 .3920 Y2=0 .3476 Y3=0 .3160 Y4=-0 .4102
OPGELEGDE MOMENT IN Nm 75 .562
DE BEREKENDE GOLFLENGTE IS 42 .23
DE KONSTANTE H WAAROVER DE SINUS VERSCHOVEN IS 0 .03
DE AMPLITUDE V/D SINUS IS 0 .48

KALIBRATIEWAARDE=0 .50
OPNEMER AFSTAND=12 .00
KAL .WAARDE DRUKDOOS=5 .00
FILENAAM :VERPLO .3MM
DE NAAM V/D INVOERFILE IS OPNO .3MM
DE PROFIEL LENGTE IS mm :1250 .00

METING MOMENT GOLFLENGTE CONSTANTE AMPLITUDE
Nm mm mm mm

1 0 0 0 0
2 75.342 44.38 0.00 0.50

NIEUWE METING
2 75.478 40 .98 0.04 0 .48

NIEUWE METING
2 75.562 42 .23 0.03 0.48

4,'6



DE INVLOED VAN HET VERPLAATSINGSVERSCHIL VAN 3-2

Ten opzichte de nulstand U .4mm verplaatst .

WAT IS DE LENGTE V/H PROFIEL mm 1250
KALIBRATIEWAARDE=0 .50 OPNEMER AFSTAND=12 .00
KALIBRATIEWAARDE DRUKDOOS=5 .00
WILT U DEZE GEGEVENS VERANDEREN YIN N

DRUK SPATIEBALK IN OM VERDER TE GAAN
Y1=-0 .3966 Y2=0 .3468 Y3=0 .3168 Y4=-0 .4214
OPGELEGDE MOMENT IN Nm 75 .384
DE BEREKENDE GOLFLENGTE IS 45 .43
DE KONSTANTE H WAAROVER DE SINUS VERSCHOVEN IS -0 .01DE AMPLITUDE V/D SINUS IS 0 .50

Y1=-0 .3937 Y2=0 .3460 Y3=0 .3075 Y4=-0 .4181
OPGELEGDE MOMENT IN Nm 75 .354
DE BEREKENDE GOLFLENGTE IS 42 .95
DE KONSTANTE H WAAROVER DE SINUS VERSCHOVEN IS 0 .02DE AMPLITUDE V/D SINUS IS 0 .49

Y1=-0 .3924 Y2=0 .3452 Y3=0 .3075 Y4=-0 .4120
OPGELEGDE MOMENT IN Nm 74 .837
DE BEREKENDE GOLFLENGTE IS 41 .57
DE KONSTANTE H WAAROVER DE SINUS VERSCHOVEN IS 0 .03 ;
DE AMPLITUDE V/D SINUS IS 0 .48

KALIBRATIEWAARDE=0 .50
OPNEMER AFSTAND=12 .00
KAL .WAARDE DRUKDOOS=5 .00
FILENAAM :VERPLO .4MM
DE NAAM V/D INVOERFILE IS OPNO .4MM
DE PROFIEL LENGTE IS mm :1250 .00

METING MOMENT
Nm

1 0
2 75 .384

NIEUWE METING
2 75 .354

NIEUWE METING
2 74 .837

GOLFLENGTE CONSTANTE AMPLITUDE
mm mm mm
0 0 0

45.43 -0.01 0 .50

42 .95 0.02 0.49 ,

41 .57 0.03 0 .48
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DE INVLOED VAN HET VERPLAATSINGSVERSCHIL VAN 3-2

Ten cpzicl te ti-art de rolistand 0 .5r;,,m verplaatst .

KALIBRATIEWAARDE=0 .50 OPNEMER AFSTAND=12 .00
KALIBRATIEWAARDE DRUKDOOS=5 .00
WILT U DEZE GEGEVENS VERANDEREN Y/N N

DRUK SPATIEBALK IN OM VERDER TE GAAN
Y1=-0 .3861 Y2=0 .3581 Y3=0 .3242 Y4=-0 .4274
OPGELEGDE MOMENT IN Nm 75 .489
DE BEREKENDE GOLFLENGTE IS 51 .59
DE KONSTANTE H WAAROVER DE SINUS VERSCHOVEN IS
DE AMPLITUDE V/D SINUS IS 0 .56

Y1=-0 .3861 Y2=0 .3558 Y3=0 .3228 Y4=-0 .4243
OPGELEGDE MOMENT IN Nm 74 .843
DE BEREKENDE GOLFLENGTE IS 50 .52
DE KONSTANTE H WAAROVER DE SINUS VERSCHOVEN IS
DE AMPLITUDE V/D SINUS IS 0 .55

Y1=-0 .3836 Y2=0 .3564 Y3=0 .3214 Y4=-0 .4129
OPGELEGDE MOMENT IN Nm 74 .780
DE BEREKENDE GOLFLENGTE IS 45 .62
DE KONSTANTE H WAAROVER DE SINUS VERSCHOVEN IS
DE AMPLITUDE V/D SINUS IS 0 .50

KALIBRATIEWAARDE=0 .50
OPNEMER AFSTAND=12 .00
KAL-WAARDE DRUKDOOS=5 .00
FILENAAM :VERPL0 .5MM
DE NAAM V/D INVOERFILE IS OPN0 .5MM
DE PROFIEL LENGTE IS mm :1250 .00

METING MOMENT
Nm

1 0
2 75.489

NIEUWE METING

GOLFLENGTE
mm
0

51 .59

2 74.843 50 .52
NIEUWE METING
2 74.780 45 .62

CONSTANTE
mm
0

-0 .08

-0 .06

-0 .00

-0 .08

-0 .06

AMPLITUDE
mm
0
0 .56

0 .55

0 .50

6 f



BIJLAGE 14

HET HELLING-ONDERZOEK

--~~ -(e (I-f-COS(`'n,`L .b`l
i d=

" b f 1 -COS( 2! : 'L .b) l

vleting '- : normaal uitgekipt profiel .

1 Y1=-0 .4168 Y2=0 .1588 Y3=0 .3995 YI=-0 .3255
OPGELEGDE MOMENT II•i Nm 75 .423
DE BEREKENDE GOLFLENGTE IS 39 .97
DE KOtiSTAIITE ti WAAROVER DE SINUS VERSCHOVEN IS 0 .03
DE AMPLITUDE V/D SIIIUS IS 0 .45
DE AFSTAND VAN DE LINKSE OPNEMER TOT HET MEEST AANNEMELIJKE MAXIMUM 20 .15

d=-0 .003rad

.dIeting 2 : prefiel tegen.-„, door een klos ; niet-syznmetrisc :,e

Y1=-0 .2030 Y2=0 .0918 Y3=0 .2235 Y4=-0 .1314
OPGELEGDE MOMENT IN Idm 90 .447
DE BEREKENDE GOLFLENGTE IS 41 .87
DE KOI]STAIITE H WAAROVER DE SINUS VERSCHOVEN IS 0 .03
DE AIIPLITUDE V/D SINUS IS 0 .23
DE AFSTAND VAN DE LINKSE OPNEMER TOT HET MEEST AANNEMELIJKE MAXIMUM 20 .51

d=--0 .0008-ad.

Meting 3 . profiel symmtetrisch geplooid.

Y1=-0 .2183 Y2-0 .0577 Y3=0 .1923 Y4=-0 .1056
OPGELEGDE PIOIIEIIT IN t•Im 94 .331
DE BEREKENDE GOLFLENGTE IS 45 .64
DE KOIJSTAIITE H WAAROVER DE SINUS VERSCHOVEN IS -0 .01
DE AIIPLITUDE V/D SINUS IS 0 .22
DE AFSTAND VAN DE LINKSE OPNEMER TOT HET MEEST AANNEMELIJKE MAXIMUM 21 .18

d=-0 .0006rad

-1- 1 1



BIJLAGE 15

SINUS DOOR 5 MEETPUNTEN

door Ing . W . ., . Groot

no„-ernber 1988

Ervaringen Or7ged aat : mei i.t' ; :ile@tS} 5Leêm met 4 fP.eetpLlnteTt geven ster'11-1e
aaa-iwijzinben dat de g,~rrige helling de
meetresultaten aanzienlijk kan beïnvloeden, Daa .r, imet 4 anet~tpu . .ten Je
helling niet bepaald kan is besloten liet rneetsysteerm :-i„ te
breiden met een 5e taster . In het ~i~w~. ci ;erlde ~xordt een analytische
af?eidiag gegeven om de ~~ paramet(.rs die de sirius nu bepaIen te kxfr;ner ;
berekenen .

Y

F- - ~3 ~
~ ---- - - b-~+ - --~j

W e nemen aln dar ue ggoif te aes (:hrijver , is met

Dit Ievc3rt U -vergelijkiTlgen :

l ï .~n ;
Y2- :r-d( X2- X 0)==t {(12- Xo) L . .̀: .5)

}''3-h-d(Y3- Xo)= a {(13-1o) ' L. . 2 nÍ

Y4-h-d ;Y4- .SU ) = .STjv{4-_ti0)fI . 2 I(

Defir.ieer
y1 .=yi 72 :=yZ-U-, v3 :=~ 3- ~~ . d

;4 :=Y4-b3.d t:~ := ,, --b4 .d

-1-



Dar gaan (1) t 'm (5,1 over in :

~1-1 =a .SI1'{(x 1-tio) L .2rI ;

ÍI-C~ .JIiil(aG- xo I i.. .? .I/

a. SIN I( x3- x o),` L .2r1~

y4-h=a.Siti {(X4-=~o) .'L •'?II1

75 -n=a .Sl X i( x-- - x o), 'L .3sr 1

Substitueer a uit (6 ) in de -~ ergeï ijhingen (7) t m (10) e n definieer :

y21 :=(v2-h) ;" ( y 1- h) 731 .=(93-h),' (71 - h)

7741:=(ti4-h)'(y1-h) 751 1 := ft C -h ) ;'(ïl-h)

Dit levert :

-21=S?N{(,X2-xo)lL .2ti}ÍSI~,T{(xl-xo)„L.2rrÈ (11)

y31=SIX [(xa- xo)íL.2 ii},"SIN{(ïi- :io),1.211 (12)

y41=SIti((1~-~o)!'L .`, n},'SI~ ((~1-~0) 'L.2ij (13)

y~i=Sl~{(t~-ZO)íL.'~n},'SI~{{til-~o)tL .`'it1 (14)

Defineer : a :=`?í (11-~0) L
Pi:=2irb1 .. N3.- -' Lb3,'L

Dan worden (11) t,'m (14) :

v21=COS(pl)+COT-,a',\(o,).SIN(P1) (15)

ys1=COS(Pz)+COTA",(u,).Si'N(P2) (16)

ti41=COS(Pa)+CC3TA N(a) .SIN((3;) (17)

•v51=COS((3a)+COTA"~ (a) .SIti ((3a) (18)

Sunstitueeh COTA\ (a) uit (15) in de vergelijkingen (IC» t, 'm (18) en

defineer : S1:=SIMRl) S2 : =SIN (02) S3:=SIN ( P3)

S4 : =SIN ( P4) S21 :=SIN ((32- P1) S31 : =SIN ({33- 01)

S41 : =SI\ (P4-N 1)

dit levert.

S21+ 1731•Si-Y,~1 . S2=0 (19)

S- 31+y41•S1- ;21•S3= 0, (20)

S41+ 7-11 . S1-,v'21•rJ4=0 (21)

2 '6



Herschrijf (l q- ) t, 'M (21) zo dat h expliciet wordt :

$=(Szl .'sl+Sl .y3-Sz .y2) (521+S1- S2) (22)

h=(S31 .y1+Sl .y4-S3 .y2) '(S31+S1-S3) (23)

h=(S41 .y1+S1 .y5-S4 .72) (S41+Si-S4) (24)

S ,.-I stitueer 7r u :t (22) in (2 :3 ) en (24) :
51(S21 .S1-S21 .S3-CJ31 .51+S31 .S2)+y'3 .S1(S31+S1-S3)+

-S~4 .S1(SZl+S1-S2)-72(S2 .S31+S2 .S1-S3 .S21-S3 .S1) =D (25)

y1 (S21 .S1-S21 .S,-Sz1 .Sl+S41 .S2)+ti3.S1(S41+S1-S4)+

-y; .Sl(S21+S1-S2)-, 2(S2 .S41+S^< .S1-S4 .S21-S4 .S1)=~ (26)

Definieer : .'~1 :=52í . S i-S2i .53- S3i .S1+`J31 .S- 12: S2i .~Ji .~-2~ .S4-S41 .5:f S41 .S2

hJ1 :=S1(CJ31+S1-S3) B2 : =S1(rJ41+S1-S4)

C :=S1(S21+S1-S2)

Di:=S2.S31+S2 .S1-rJ3.S21-S3.S1 r)2 :=S2 .rJ41+S2,S1-S4 .S21-S4.S1

Dan ~korden (25) en ( 26 ) .
Ai.sl+B l.y'3-C .'y4-Z3 (27)

A2. 71+B2 . ti 3-C . 7v4-Dz.72=0 (28)

erschrijf (27) en (28) zo dat d expliciet wordt :

(B1 .'J2-C .1J3-D1 . ~1) (29)

til=(_~z.yi C.u'~-Dz.~'z)ilD (30)

Uit ( 29 ; ei ( 3 Q) volgt na °= iiClinat1 e \-an J :

-~'21D1(D2 .~J2-C .~~4)-D_(~~1 .b2-~ .F%~)S+

+ v3{-B1(C .b4+D2 .U1)+Bz(C .b3+ D 1 .1, )t+

-, ..C(Bz .b2-C .?~~4-D2 .bJ+

+;.'s .C(B, .b2.-C .b3-Dl.bl)i=0 (31)

.'_)e ;1p l CSStr ::teb1 --- zal nu uuidelijL, zijn :

-bepaal L uit (31) ra. b . V . ee-~ r.u'Lpuz.tsnietnode

bepaa? d uit ( 21 9)

-bepaal S uit (22)
-he paal L1- .1o via u ul t (1 5 )
-bepaal,

-bepaa' a uit ( 6 )

~,"6



oNI[! e r'il

De eerste taster mag irt de ze be scÍioi~itinb niet iít ---,o staan, and :: r-S zou
de si_rbstitutie van a-ii : ( 6 ) niet mogelijk ja. Duar dit pas
das ~`ia afloop van de meting bekendd kan blijven als reii>>~die `>
ti'e~en open. D e eerste .~eb : verschuif c E' l ET'p1 a i ;S1ng s~.~pneITl~ :"S en meet
or:ilieí. -,v . D e tweede weg : voer met de h :-, .di ,-,e IneetiG' aarde?1 eert iLTtd e I't'e
bere kening uit dool' a L it een andere formule te elimlnereri . een
(dergelijke berekening is echt-er op dit moment niet uitgwerkt .

Bijzondere situatie : b2=2b1 b3=3b1 b4= 4 b.

er volgt : lp2=:p1 ,3=n 1 P4=-4P1

S21°Sl S31=-S2 S41=-S„

De koëfficiënten „-an (27) en (28) gaaii over In :

A 1 :=S1''-S i .Su-S Z .SL + S2z ~'', =S ! `--S , .S4-S,.S,+ S3 .S2

B L :=S1( S2+ S 1-S3) B . : =S I(S3+ SI -S4)

C .=Si(Sf+Sl-S<)
D7. .=S22+S2 .Si- .: .S3 .S1 L`2 := S2.S3+S2 .51- 2 .54 .S1

Als ~,)~P_ definiëren P := ,B i dan kunnen deze 1,c ÊUfficiënier-,.
tot : z~kl = 2 SIti ? ( P ) .{1-COS(R)1 a~=~st~~~(~) .{~-COS(~)ï{~+~cos( )i

B1=•?sI N °( P ),li-COS(i~)1{r+2COS( P3 )1 B2= 4SIX1 (p ) .COS(; ) .{I-COS(E>W :+2POS(P-'11
C=2SIN z(P ) . { 1-COS( P ) {
Di=2SINI((3) .{l-COS( r» }{1+ 2COS({3)l D 2=BSI—~ '-((3) .COS(P ) .{1-COS(P )}(i-+-COS( P )l

Zodat na uitdelen van de term SI~z(~) .{1-COS(~)I=(a de <<ergelijhinger,

(en (28) worden:

ti 1-v4+(73-72) { I +2COS(r5) i=0 (32)

71-~s ~ (vi-~~)'~CO5(~)3+(73-vz)2COS(P){'1+•?COS(~)}=~ (33)

Opgemerkt wordt dat (2`v) ooi: gevonden ~htcrdt als de sinus slecijts door
de 4 Izleerpunterl 71 t nl si, °n dus zonder helling d, bepaald

i-it

~t(?S(~1=(~ .- .~) ( ia-;a)-ï (34)

,
. . .
.,
) e21

f} ._Uit , .~ ;

2COS(N)=(y-1-sj-) (~~-s4) (35)

4 F



T - it (•~4) en (35) volgt :

d=

[)1(-á -
1 + °iV'2- 6 ~, 3+ 4Y4-~ G)

Xu zijn 71 t'm y-, te berekenen en kan uit (34) of (35) L bepaald

worden . Kies daarbij die formule met absoluut gezien de grootste

noemer.

Het is ook mogelijk om L en d als volgt te bepalen :
- :t (3 2 ) volgt

2)fl+2 COS( P )}- .y1-y4

bi .d=
2fl-COS(R)}

(37)

Lit (33) volgt

t-1-y,+(y1-~ '2)2COS( f) )1-(~,2- y3) '-' COS(D ) ( 1 + ;cos(G)f
bi.d=- (38)

4,if I -COSz T )1

Ui;, (,3') en (381 volgt L
y1+y- s - 2 (~'2- ~`3+~'4)

2COS(P ) [=2COS(2n 'L.bi)] = (39)

2- 2 .~'3+ V4

Daarna volgt d uit (3 ~ ) .

D e laatste methode verdient „nissehier„ de voorkeur, omdat de kans op

cijfer„,erlies . w aarmee we in het verleden nog wel eens gel:ortfronteerd

werden bij "s~'rT,rtretrisch" meten, daar niet zo groot lijkt . We moeten dan

wel zorgen dat ~,3 niet op een nuldoorgang gemeten w ordt .

Als I , en d bekend zijn kan i, worden opgelost iiit (,?)
h=f-yi +,n -`? 2 .COS(a)1, J `? .(1-COS(f3))} (40)

J
" ~~



vcr't,k ell a uit (v) en (. r) d oor a t e elílilii_e reI? :

u_t (t) ; SI~(a)=(> ;"ï) a

uit (7) : ïc-h= a .SI I~('7,+P )

=a . (SI X(a) .COS(n )+COS( .x) .SI\(P)J

Y2-h=(Y•1-y) .C(_ISa ~)ZS,SI - (~)

en omdat a>0 geldt :

a=,F((yi-01+M72-tï)z-(7,-Ii) .COS(IM) 'SIN(P)PI

<erel:ea nu S,-lo (dus a) uit (1j-):

T.AN(a)=SIMP) '( Y21 -COS(C )1

Definieer '172.-COS(N}

(41)

a := 2 ïI 'L . (tl- 1G) P) _P i= 2 II l L. . b 1

en maak ie aa~z~ re~~r~&hei~ï v an de in v ersie gebruik van :

dan ~D := .~RCT .°.`ti ( J arg l ),lis ~ arb 1
and : rs ~~ :=n '2-ARt"T,,'v( 11,

als nu arg>-0 dan is (i=4, of ci=ii+(D
l

en als arg<0 dan is a=l~-~ of

De juiste -waarde van a kan bepaald worden m .b .v . (8) :

i i<eps a, is l:orrekt .

anders 0.2 :s korrekt .

Bij hekende avolgt (42)

B=~rekert (43)

Tenslotte kan de afstand F> van de eerste taste .' to'. aan de top an de
sinus als ~r]igt worden vastgelegd,

,lis a <n :2

(44)
L>II "7 b=~3 4 .I -(x i-So)

a , az

6 6
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BIJLAGE 17

DE INVLOED VAN OPNEMER 3 BIJNA IN EEN NULDOORGANG

t~3stfurktie : ~=5,SM(,x--xo),-14 ."2r1}
Voor het testen van de formules is een apart pro,~,r~-imrra geschreven .

Onderzoek 1 : opnemer 3 op O .lmm ~~an een nuldoorgan~; .

Geef de opnemer-waarden y1 t/m y5
Y[1?=1 .34
y[2]=-4 .9588
y[3]=0 .0714
Y[41=4 .9384
Y[51,=-1 .477

amplitude=5 .00
constante=-0 .01
delta=34 .89
go?flengte=43 .99
helling=-0 .0D
opnemerafstand=12 .00

alfa= 2 .86986445992223E+000
arg= -2 .78619642835717E-001
beta= 1 .71405547733292E+000
epsilon= 4 .51982583180775E-003
f= -1 .63200000000000E-001
gamma= 2 .71728240077772E-001
hstreep -1 .98294144519129E-003
t=abs(}= 1 .42769607843138E-001
x1-x0=20 .09

Konklusie : acceptabel

1 ' 3



O,tderzoeI,: 2 : opr_flnnz .• .3 op 0 .01min een ituldoordanf; .

Geef de opnemer-waarden y1 t/m y5
y[1]=1 .4018
Y[21=-4 .9501
y[3]=0 .0071
Y[41=4 .9481
y[51=-1 .4155

amplitude=5 .00
constante=0 .04
delta=35 .04
golflengte=44 .09
helling=O .Odi
opnemerafstand=12 .00

alfa= 2 .86053312327861E+000
arg= -2 .88701866272022E-001
beta= 1 .71013569075777E+000
epsilon= 3 .38995401046030E-002
f= -1 .62000000000001E-002
gamma= 2 .81059576721390E-001
hstreep 1 .48706315254343E-002
t=abs()= 1 .38888888888893E-001
x1-x0=20 .07

., .3



Onderzoek 3 : opnemer 3 op 0 .001rr.f~1 vr-M, een r„u'doorga,ng .

Geef de opnemer-waarden y1 t/m y5
y[1]=1 .408
y[21=-4 .9492
y[3]=0 .0007
Y[41=4 .949
y[51=-1 .4093

amplitude=5 .00
constante=-0 .27
delta=12 .98
golflengte=43 .64
helling=-0 . #V
opnemerafstand=12 .00

alfa= 5 .98520068693819E+000
arg= -3 .07129494756616E-001
beta= 1 .72768922102074E+000
epsilon= 1 .37944208877169E-001
f= -1 .60000000000057E-003
gar?r:a= 2 .97984713061812E-001
hstreep -5 .96433401690014E-002
t=abs{}= 1 .56250000000274E-001
x.1-x0=41 . 57

1LC~ .~hlusie : niet meer acceptabel

OFrderz _:el~ 4 : opnemer 4 op 0 .0001rnm van een r„uidoorg :.rrg .

Geef de opnener-waarden y1 t/re y5
y[11=1 .4086
Y[21=-4•9491
Y[33=0 .0001
y[4j=4 .9491
y[5]=1 .4087
klaar ; abs{)>1

tioni:iusie : wordt door het programma opge~-ang en .

3 `3
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WERKTEKENINGEN VAN DE HOUDER VOOR 5 OPNEMERS
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De -verplaatsingen tijdens de, periode haarin kruip uptreedt .

FILEI ;ri"r'> :i : KFUIPP . :TIT
DE ?TA^' I,! V/D INVOERFILE IS KRU I? .I~I

DE PROFIEL LENGTE IS m . ., :1002 .0C

DE KiyL,IBRATIEWAARDEN ZIJN ~'.m/V H 1=3 .06 H2=2 .31 V=2 . 5i

METING MOMENT HOEKVERDRA.AING
^Im Rad

1 0 .0 00 0 .0000
L ^ .015 -0 .0038
3 -0 .006 -0 .0051
4 J .v^ „, -0 .50 5 9

1 n -10 . 0077
6 0 . C13 -0 . 0C'34
7 C- .005 -0 .0130
~" 0 .015 -0 .9154
9 0 .016 -0 .0186
1 C 0 . ?v' -0 .0200
__ 'J .C02 -c .02110
1 -) C' .70~ °'3 .0 .:1 4
~ C~ . 009 -C . 02 ~s

15 0 .~312 -0 . ^^-~cvt.r~
16 -0 .012 -'v .0246
i7 -0 . JOt3 -0 . i256
-8 -^ .1-1 0~ -0 .J256
1g 0 .~01 °0 .028~
20 -0 .007 - 0 .047 6
2 1 0 .000 -0 .0477
22 0 . 004 -0 .0477
23 -0 .007 -0 .0478
24 -0 .007 -0 .0478
25 -0 .006 -0 .0478
25 -0 .0 15 - 0 .0478
^7 -l..̂' . 0 i 5 -0,0178
28 -0 .01 8 ~ -- 0 .0478
2 5- -0 .010 -0 .0478

3~ 5 C .^~78
32 7 1 . 1 4 78
?3 _-0 .017 -J .0479
3~ -C .~GO - J .0479
35 -O .v,1 -J .~479
36 J . G2C --~ . . _ 7'~
3 11 v ..~i . C' 2 1 "0 . V 4 : 9

38 -0 .C 479
'J ._'_ - ., .0479

PROFIEL VERT .'jER PLAATSII'tG
-,rr

0 .0000
0 .0343
0 .0456
0 .0562
0 .0746
0 .1017
0 .1609

0 . 2 347
f1) .L509
0 .263C
0 .2719
. . .2806
-` . _ `~~ j-
0

~

.3057
0 .3178
0 .333U
0 .3510
0 .3856
„ .$" 7r)
0 .817 i
0 .817C
0 .8168
0 .8161
0 .8159
0 .8156
0 .8151
0 . 8151
0 .8~49
0 .3147
0 .8144
J .J ...~ ...

~ 0 1 fY n
.. . V V

O .OiJ3
0 .8133
0 .8128
l, . 1 -~ ~ ~
n p - `) ,
J . V y c J-

0 .8~1v
0 .8127

HOR . VER pi.l7- ' mr

0 .0000
0 .^^r1
0 .~47~
0 .6546
0 .8472
1 .0476
1 .4948
.~ .8513
2 .i 1 2V
n n r

:J
4i

G . G . .

2 .369'
2 .433 2
2 .5258
~ . v , , '

:~ .~ ~

2 .711+5
2 .800J
2 .909 3~
3 .0375
3 .2639
5 .4454
5 .4472
5 .448J
5 .4483
5 .4487
5 .4494
J . 44899
5 .4491
5 .4491
5 .44 9 3
5 .4498
~ .4495
5 .44,36
C . Y~-9~
r,
.4_7z -. 7

5 .4 `5 04
5 .4510
.~. . 115 0
~ . ~3~1 -

5 .4 55 14

*2 ' 3



) ~ 11 kenstatitein v an de sinusfunktie tijdens kruip .

F ILENh.=1 - k.?UIPS , U'T
DE .iAAI'1 V ; 'D INVOERFILE S KRUIP , ^7 TIT

DE PROFIEL LENGTE IS :^~~ :1002 .00
DE 'MEES-- ZUIDELIJKE OPET EMER IS 4
DE irSTATiL' VATT DE :~ICHSTBIVZIv~T~1DE PROP TOT DE ZUIDELiJKSTE OPNEMER IS 459 .

OPNEMER-AF S T Aib D=12 . 0 0
KALIBRATIEWr,ARDE1=0 . 510
KALIBRATIEWAARDE2=0 .535
K.ALIBP.ATIEWAARDE3=0 .530
KAI,IBRATIEin1AARDE4=0 . 52 5
KALIBP.ATIETrIAA.RDE DRUKDOOS=5 .00

METING t,10t-1ENT GOLFLEDIGTE CONSTANTE
nT
a 1 .. . . .:1.. M _, .

1 0 0 0
2 -C~ .015 43 .21 0 .00
3 -0,006 43.31 0 .00
4 0.000 43.30 0 .00
5 ^.010 43 .36 0,00
6 0.2 1_ 43.39 0 .00
7 0 . r', 05 43.45 0 .0o
8 0.0i5 113 .47 0 .00

6 4J .34 ~0J 0-L

12 -0 .001 '?3 .31 ~' ^0
13 0 .009 43 .26 0 .0~
14 0 .007 43.411 0 .00
15 -0 .012 43 .40 0 .00
16 -0 .012 43,37 0 .00
1, ---01 .006 43 .36 0 .00
18 A3 . 02 43 .36 0 .00
19 0 .00' 43 .39 0.01
20 -0 .007 43.29 0 .01
21 0 1 . 000 43 . .3^v 0 .01.
22 0,004 43.30 0 .01
23 -0 .007 43 .30 0 .01
24 -0 .007 43.29 0 .01
25 -0 .006 43.28 0.01
26 -0 .015 43.23 0 .01
27 -0 .015 43 .27 0 .01
28 -0.018 43.28 0 .01
29 -0 .010 43 .28 0 .01
30 -0.011 43 .30 0 .01
31 S~ .Oi6 43 .30 0 .01
32 O . no ï 43 .30 0 .01
33 -0 .^l43 .3G 0 .01
34 20 43.25 0 .01
35 --O .Oi2 43 .25 0 .01
36 -0 .~20 43.26 0 .01
37 -0 .')21 43 .26 C .01
38 -~ .013 43.29 0 .01
39 -3 . 7 43 .29 0 .01
40 -0 .11._2 43 .27 0 .01

AMPLITUDE DELTA

V^0
0 .02 30 .72
0 .03 30 .96.
0 .04 30 .97
0 .05 30 .?5
n . 0 6 30 .93
0 .09 30 .90
u .~0 30 .91
O,ii 3v .~8

0 ._v JL• .94
0 .13 30 .94
n yJ -n n~

0 .13 3 0 .3~7
0 .y.4 3C .9!
0 .14 30 .97
0 .15 30 .97
0 .16 30 .98
0 .17 30 .97
0 .26 30 .83
0 .26 30 .86
0 .26 30 .33
0 .26 30 .89
0 .26 30 .90
0 .26 30 .90
G .26 30 .91
0 .26 30 .92
0 .25 u~ .93
0 .26 30 .?3
0 .26 30 .95
0 .26 30 .96
0 .25 30 .96
0 .26 30 .96
0 .26 30 .95-
0 .2C 30 .95
^ .-'6 3n .96
0 .26 30 .96
0 .l6 .3 u .98
0 .26 30 .99
0 .26 30 .99



BIJLAGE 21

METING AAN EEN STAAF VAN 1000mm MET EEN BUTS

D e h.e115ta.iite?Ê van de sinusfunhtie voor de staaf .

FILENAAM :uits100 .31
DIE NAAM V/D INVOERFILE IS inv100 .31

DE PROFIEL LENGTE IS mm :1005 .00
DE MEEST ZUIDELIJKE OPNEMER IS 1
DE AFSTAND VAN DE DICHSTBIJZIJNDE PROP TOT DE ZUIDELIJKSTE OPNEMER IS 438 .0

OPNEMER -AFSTAND=12 .00
k.ALIBRATIEWAARDE1=0 .510
KP,LIBRATIEWAARDE2=0 .535
KALIBRATIEWAARDE3=0 .530
k:ALIBRATIEWAARDE4=0 .525
KALIBRATIEWAARDE DRUKDOOS=5 .00

'MEETING MOMENT GOLFLENGTE CONSTANTE AMPLITUDE DELTA
Nm mm mm mm mm

1 0 0 0 0 0
2 23 .973 64 .16 -0.00 0.01 10 .59
~ 26 .828 63 .38 -0.00 0.01 10 .51
4 29 .651 62 .89 -0.00 0.01 10 .54
5 32 .456 61 .49 -0.00 0.01 10 .51
6 38 .016 60 .18 -0.00 0.01 10 .56
7 40 .785 59 .29 -0.00 0.01 10 .40
8 43 .590 57,96 -0.00 0.01 10 .39
9 46 .377 58 .55 -0.00 0.01 10 .34
'~ 48 .921 58 .23 -0.00 0.02 10 .11
y1 51 .078 57 .90 0.00 0.02 10 .03
1.2 53.549 57 .36 0.00 0.02 9 .89
1 3 56 .182 57 .10 0.00 0.02 9 .67
' 4 58 .671 56 .24 0.00 0.02 9 .51
i5 61 .026 55.45 0.00 0.02 9 .39
;6 63.542 54 .52 0.00 0.02 9 .20
~? 66 .144 53 .28 0.01 0.03 9.10
~8 68 .612 52 .27 0.01 0.03 8 .90
i9 71 .002 51 .26 0.01 0.04 8.69
20, 73 .497 50 .11 0.01 0.04 8 .38
31 76 .009 48 .67 0.01 0.06 8 .12
22 78 .458 47 .08 0.01 0.10 7 .78
~3 80 .987 45 .76 0.02 0.36 7 .22
24 82.189 45 .53 -0.01 0.84 7 .43

-1- 1,`1



BIJLAGE 22
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TOTAAL GRAFIEKE"„-,

PROFIELEN MET EEX LENGTE VAN 1000mm .
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