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SAMENVATTING 

Bij het op torsie belasten van profielen met complexe doorsnede is de 
tossiestijfheid behalve van de materiaalconstanten, van drie factoren 
afhankelijk. De torsie-integraal It, de welvingsintegraal Ib, en de manier 
van inklemmen. Deze laatste factor wordt vastgelegt met het getal v waarmee 
de mate van welvingsverhindering bedoeld wordt. 

Welving van een op torsie belast profiel is het verschijnsel dat naast 
verplaatsingen van punten in het dwarsvlak er ook verplaatsingen van die 
punten in de lengterichting van het profiel optreden. 

De stijfheid van een profiel wordt bepaald door twee gedeelten nl.: 

-Een gedeelte waarin de stijfheid t.g.v. de schuifspanningen vastligt. 
Bepalend hiervoor is de torsieintegraal It. 

-Een gedeelte waarin de stijfheid t.g.v. de welvingsspanningen vastligt. 
Bepalend hiervoor zijn de torsieintegraal It en de welvingsintegraal Ib. 

Om deze drie factoren experimenteel te bepalen is een torsie meetopstelling 
ontwikkeld waarmee de volgende drie experimenten uitgevoerd kunnen worden: 

-Op torsie belasten van een profiel waarbij de welving van de uiteinden 
voledig vrij is. Met deze proef wordt de It bepaald. 

-Op torsie belasten van een profiel waarbij een uiteinde vrij kan welven en 
een uiteinde waarbij de welving verhinderd is. Deze verhindering wordt 
bereikt door een profiel symmetrisch te belasten (in het midden). In het 
symmetrievlak waarin de belasting is aangebracht is dan geen welving 
mogelijk. Mek deze proef wordt de Ib bepaald. 

-Op torsie belasten van een profiel waarbij een uiteinde vrij kan welven en 
het andere uiteinde ingeklemd is. Met deze proef kan de v voor deze 
inklemming bepaald worden. 



Bij al deze experimenten wordt de hoekverdraaiing van het profiel en het 
bijbehorende moment gemeten. De meetwaarden worden automatisch door de 
computer ingelezen, en kunnen grafisch weergegeven worden. Er is 
programmatuur geschreven om uit deze metingen de verschillende constantes te 
berekenen. 

Bij oriënterende metingen aan het profiel ALCOA 70-360 (aluminium) is het 
volgende gebleken: It=215.34 mm4 en Ib=1.292.895 mm . A l s  dit profiel in 

de 
Araldit (een kunsthars) wordt ingegoten blijkt 

welvingsverhinderingsfaktor: v=51%. 

6 
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Hoofdstuk 1 INLEIDING 

De stijfheid van een profiel dat op torsie belast wordt, hangt behalve de 
afmetingen van de dwarsdoorsnede ook af van de manier en het materiaal 
waarmee het profiel ingeklemd is. 

Als de welving van het profiel verhinderd wordt, dan heeft dit een 
"schijnbare" vergroting van de stijfheid tot gevolg. Welven is het 
verschijnsel dat naast verplaatsing van punten in het dwarsvlak (t.g.v 
rotatie) verplaatsing van die punten in lengterichting van het profiel 
plaatsvindt. 

ook 

Er bestaan formules voor het berekenen van de stijfheid voor twee extreme 
gevallen: Geheel vrije welving en 100% verhinderde welving. Er is bij deze 
theosieen geen rekening gehouden met het feit dat de welving meestal niet 
voor de volle 100% verhinderd kan worden. 

Bij het onderzoek 'interaktieve kip' dat in opdracht van de firma Alcoa B.V. 
bij de T.H Eindhoven uitgevoerd wordt, zijn van de te beproeven profielen de 
torsieintearaal I en de welvinasintewaal I als gegevens nodig. Deze 
gegevens zijn m.b.v bestaande elementenprogsamma's te berekenen. Deze 
waarden zijn gebaseerd op afmetingen van de dwarsdoorsnede. Het nadeel 
hiervan is dat een meetonnauwkeurigheid bij dunwandige profielen de 
nauwkeurigheid van de uiteindelijke integralen sterk beinvloedt. Dit gegeven 
maakt dus een experimentele bepaling noodzakelijk. 

t b 

Tevens 
vorm van inklemming de mate van welvingsverhindering v te bepalen. 

is bij dit onderzoek van belang om van het profiel voor een bepaalde 

De drie constanten I - Ib ; v ,  zijn bepalend voor het stijfheidsgedrag van 
een profiel. Het effekt van de mate van welvingsverhindering op de 
stijfheid, en een methode om deze experimenteel te bepalen moet onderzocht 
worden. 

t '  
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Voor het bepalen van deze drie 'torsieconstanten' moet een opstelling 
ontworpen worden. Met deze meetopstelling moet een experiment met 
tweezijdig vrije welving gedaan kunnen worden. Uit de meetwaarden moet 
vervolgens de torsieintegraal berekend kunnen worden. In paragraaf 2 . 2  wordt 
de theorie over de torsieintegraal besproken. 

Tevens moet de opstelling geschikt zijn voor een experiment met eenzijdig 
vrije- en eenzijdig ideaal verhinderde welving. Uit de meetwaarden moet de 
welvingsintegraal berekend kunnen worden. De theorie over de 
welvingsintegraal wordt in paragraaf 2 . 3  besproken. 

Ten derde moet de opstelling geschikt zijn om experimenten uit te voeren met 
eenzijdig vrije- en eenzijdig niet ideaal verhinderde welving. Uit deze 
meetwaarden moet dan $e mate van welvingsverhindering berekend kunnen 
worden. In paragraaf 2.4 is de formule voor de mate van welvingsverhindering 
af geleid. 

De ontwikkeling van de huidige torsiemeetopstelling voor het uitvoeren van 
bovenstaande experimenten wordt in hoofdstuk 3 besproken. 

Uit eerste orienterende metingen i s  gebleken dat een Aluminium profiel Alcoa 
70-360 dat ingegoten werd in het iamineerhars Araldit een 
welvingsverhinderingconstante v heeft van O,=. Dit wil zeggen dat het 
ingieten Araldit de welving verhindert voor slechts 51% van de maximale 
(ideale) waarde. Deze manier van inklemmen m.b.v Araldit wordt ook bij het 
'Kipprojekt' toegepast. De formules zijn gebaseerd op ideaal verhinderde 
welving, Bovenstaande conclusies tonen aan dat het ingieten in Araldit verre 
van ideale welvingsverhindering met zich mee brengt. De meetresultaten 
worden in hoofdstuk 4 gepresenteerd. 

in 

Bij de bovenstaande experimenten is programmatuur geschreven die de 
meetgegevens op gewenste manier verwerkt en de gewenste constante bepaalt. 
De programmatuur wosdt in hoofdstuk 5 besproken. 
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Hoofdstuk 2 HET TORSIEGEDRAG VAN PRISMATISCHE BALKEN 

2.1 Inleidinq tot de torsietheorie 
Bij beschouwing van het torsiegedrag van lichamen moeten we een wezenlijk 
verschil naken tussen rotatie- en niet rotatiesymmetrische lichamen. Bij 
rotatiesymmetrische lichamen vindt (elastische) vervorming plaats door 
rotatie van elke doorsnede in z'n vlak om de lengteas over een hoek a i x ) .  

aIx) is b i j  rotatiesymmetrische lichamen een lineaire funktie van de lopende 
lengtecoördinaat " x " .  

De hoekvervorming tussen de axiale- en tangentiale richting: 

= 01' * R [I] 

(Sa 
6 X  

waarin: a '  

dat de specifieke wringhoek constant moet zijn. (Fig. 1) 

=-- de specifieke wringhoek wordt genoemd. Figuur 1 illustreert 

Fig. 1 : Een op torsie belaste as. 
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Bij niet rotatiesymmetrische lichamen is de afleiding complexer. Een op 
torsie belast profiel heeft naast de draaiing van punten in het vlak, ook 
een verplaatsing van de punten loodrecht op het eigen vlak. Dit 
verschijnsel wordt welvinq genoemd. (Fig. 2 )  

Figuur 2: Het "welven" van een torsiebelast profiel. 

_r 2.2 Torsie bij vriie welvinq 
Bij deze proef wordt uitgegaan van een profiel dat op zuivere torsie wordt 
belast. Dat wil zeggen: we belasten het profiel zodanig (met een zuiver 
wringend moment) dat er geen buigende momenten en normaalkrachten in het 
profiel optreden. Bovendien moet de inklemming de neiging tot "welving van 
het profiel niet verhinderen. 

Zoals 

het profiel tegen torsie. Deze "torsiestijfheid" Ct is gelijk 

eerder al werd vermeld, draait het dwarsvlak over een hoek a ( x )  om de 
. x - as. Deze mate van hoekverdraaiing is afhankelijk van de weerstand van 

aan : St = G * It c23 

st : torsiestijfheid [N#M2] 
G : glijdingsmodulus [N/MM2] 
It: torsieintegraal [MM4] 

N.B Voor rotatiesymmetrische lichamen is de torsieintegraal gelijk aan het 
polaire traagheidsmoment. 
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Voor profielen met eenvoudige dwarsdoorsnede is de torsieintegraal op 
betrekkelijk eenvoudige manier te berekenen. Voor profielen met een 
complexere dwarsdoorsnede zoals het Alcoa 70-360 profiel (fig.3) kan alleen 
m.b.v de elementenmethode een acceptabele waarde voor I t gevonden worden. 

Door maatafwijkingen die ontstaan zijn 

h e n  

- .  

l 
i 

1 : l  

tijdens het produktieproces ten gevolge van 
b.v slijtage: is de berekende torsieintegraal 
van een bepaald type profiel niet steeds 
hetzelfde en moet dus steeds opnieuw 
berekend worden. Het berekenen van de 
torsieintegraal met behulp de 
elementenmethoden gebeurt door het invoeren 
van de (opgemeten) profielmaten. Aangezien 
we dunwandige profielen beproeven, werkt de 
meetnauwkeurigheid sterk door in de 
nauwkeurigheid van de uiteindelijk berekende 
torsieintegraal. 

Fig. 3 Dwarsdoorsnede 
ALCOA 70-360 

D i t  gegeven maakt h e t  dus noodzakelijk om 
experimenteel te bepalen. 

Voor de hoekverdraaiing per lengteeenheid van het profiel geldt: 

~ 3 1  
Et*? E2.j 1 nt 

.a 

ax St St --) It = G - * a(1)  -- ==> op afstand "1" geldt: a(1) = ---- --_ nt i?% = -- 

A l s  de hoekverdraaiing op afstand "1" vanaf de inklemming als funktie van 
het wringend moment uitgezet wordt, dan geldt voor de lijn: 

* a + b  #t = háT1, c43 
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Dan geldt voor de torsieintegraal: 
AHl It [MM4]. De - 4 *  AMt 

- G  h a l )  
kan met een eenvoudige rekenprocedure (lineaire richtingscoeefficient -ÄJ~~ 

regressie) uit de meetgegevens berekend worden. "L" en "G" zijn constanten 
zodat nu de torsieintegraal berekend kan worden. 

T; 

In deze paragraaf is de torsieintegraal bepaald voor een profiel dat op 

uniforme torsie wordt belast en waarbij de welving van de uiteinden niet 
wordt verhinderd. 

Het is echter voor de hand liggend dat een belemmering van de vrije welving 
van de doorsneden bij profielen een aanmerkelijke verstoring van het 
spanningsverloop teweegbrengt. 

I 2 . 3  Torsie met verhinderde welvinq 
Zoals eerder vermeld bestaat de verplaatsing van een punt in de 
dwarsdoorsnede uit: 

( 1 )  Rotatie van elke doorsnede in z'n eigen vlak over een hoek a(x)= Ja'dx 

(2) Welvingsverplaatsing u(y,z) = a' * Y>fy,z). Waarin Y(y,z) de 
welvingsfunktie is. De welvingsfunktie omschrijft de "gevoeligheid" van 
een punt in de dwarsdoorsnede voor welvingsverplaatsingen, rek en 
spanning. 

Het essentiële verschil met een torsieproef met vrije welvins is dat bij 
verhinderde welvinq de specifieke wrinshoek a'(x) niet meer constant is. 

Aangenomen dat rotatie van elke doorsnede over een hoek a(x) om een lengteas 
door y,, zo gebeurt , kan voor de welvingsverplaatsing u (x , y, z worden 
geschreven: U(X,Y,Z) = a'(x) * Yo(y,z) E51 

Waarin y,z  

is. 
de coordinaten van het te onderzoeken punt in de dwarsdoorsnede 
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Als "draaicentrum" yo, zo in de dwarsdoorsnede wordt dan het 
dwarskrachtenmiddelpunt gekozen. De eigenschap van dit 
dwarskrachtenmiddelpunt is dat er tijdens torsie geen verplaatsing, rotatie 
of welving van dat punt optreedt. 

Bij de beschreven welvingsverplaatsing U(X,y,Z) kan nu de rek E ( X )  

gedefinieerd worden als: 

E = C~"(X) * 'f'(yrZ) 
X 

Voor de normaalspanning in de doorsnede is m.b.v de Wet van Hooke te vinden: 

Hooke : u = E  * E  
X X 

a = E * a"(x)  * Yyly,z) 
X 

1 6 3  

171 

Hierbij wordt uitgegaan van het feit dat de normaalspanningen CI en ctz 

verwaarloost mogen worden. 
Y 

Eerlijkheidshalve moet worden toegegeven dat het lijkt alsof hier een 
tegenstrijdige aanname is gedaan. Eerder werd ervan uitgegaan dat de 
doorsneden in hun vlak niet vervormen maar alleen roteren. 

Dus E = E = O .  Aangezien ex  f E f E = O ; hieruit zou dus geconcludeerd 
kunnen worden dat dan E = O. 

Y Z  Y Z  
X 

Tijdelia he t  definieren van de formule voor de normaalspanning werd 
aangenomen: 

u = CI = O Hieruit volgt dan: E = E = -€eX 

Waarin E de dwarscontractiecoefficient is. 
Y Z  Y Z  

3ij een nauwkeurigere beschouwing volgens lit IXoiterl wordt duidelijk dat 
de door dwarscontractie in "y" en rzii optredende verplaatsingen dermate 
klein zijn in verhouding tot de verplaatsingen t.g.v rotatie dat de 
veronderstelling E = E = O toch wel verantwoord is. Y Z  
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Bij torsie met verhinderde welving kunnen we het volgende zeggen: 

Het torsiemoment Mt is te splitsen in twee stukken: 

* 
Plt :Een gedeelte van het totale moment dat de schuifspanningen moet 

overwinnen, die ontstaan t.g.v zuiver homogene torsie. Eerder zagen we 
dat hiervoor geldt: Mt = G * It * a'(x) * 

* *  
PIt :Dit is een gedeelte van het totale moment Mt dat de weerstand tegen 
welving moet overwinnen. Volgens Lit Iicoiterl geldt hiervoor: 

* *  
= - E * Ib * a l " ( x )  

*t 

6 Waarin: Ib : Welvingsconstante o f  welvingsintegraal [mm ] 
E : Elasticiteitsmodulus. 

Superpositie van de de twee delen levert: 

De welvingsintegraal Ib is een constante waarin de "schijnbare" toename van 
de stijfheid t.g.v de welvingsverhindering van de dwarsdoorsneden tot 
uitdrukking komt. 

Net als de torsieintegraal kan de welvingsintegraal ook m.b.v een eindige 
elementenprogramma berekend worden. Ook hier is het probleem dat het 
prv.;ram,ma ees waarde voca I. berekent die gebaseerd is op opgemeten waarden. 
Ook hier is het probleem dat opgemeten waarden voor de profielafmetingen de 
nauwkeurigheid sterk kunnen beïnvloeden. 

I, 

Een experimentele benadering is daarom noodzakelijk. 



-9- 

- 2 . 4  Experimentele bepalina van de welvinusinteqraal 

De differentiaalvergelijking volgens [ S I  heeft een algemene oplossing in de 
vorm van: 

t 9 1  Mt a ( x )  = A e B*cosh(px) + C*Si.nh(ciX) i- 5- * X 
t 

1.101 
1 Waarin p2 = st -- ri:121 

E* Ib m 

Voor het oplossen van de drie integratieconstanten A,B,C zijn dus drie 
randvoorwaarden noodzakelijk. 

Het belastingsschema is in figuur 4 weergegeven. 

Figuur 4 : Belastingschema eenzijdig verhinderde- eenzijdig vrije welving, 

Voor het in figuur 4 geschetste belastingsgeval gelden de volgende 
randvoorwaarden: 
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- De inklemming bij x = O heeft een draaiingshoek "O" Dus: a ( 0 )  = O 

- ne welvingsverplaatsingen bij inklemming zijn "O" Dus: a ' ( 0 )  = O 

- In het vrije uiteinde op x = 1 heersen geen normaalspanningen en moet dus 
de welvingsspanning cf = O. Dus: a"( l )  = O 

X 

Deze randvoorwaarden gelden dus alleen voor het geval dat de welving aan een 
zijde ideaal verhinderd is. Met andere woorden: de neiging tot welving van 
het profiel in de inklemming wordt volledig teniet gedaan. Dit kan echter 
alleen bereikt worden door het profiel in te klemmen/gieten in een materiaal 
met een oneindige stijfheid. Later wordt hier verder op ingegaan. 

Verder mag aan het andere uiteinde de welving totaal niet verhinderd worden. 

Zojuist werd opgemerkt dat de algemene oplossing [ 7 ]  alleen geldig is voor 
ideaal verhinderde welving. Hier ligt nu juist een van de onbekende faktoren 
van het hele experiment. Het niet ideaal verhinderen van de welving zal dus 
in een randvoorwaarden verwerkt moeten worden. 

In geval van ideaal vrije welving geldt voor de specifieke wringhoek: 

aa % ax = = -- st 

Voor ideaal verhinderde welving geldt: cw'(0) = O 

Het 

wringhoek a ' ( 0 )  geven die tussen O en -- ligt. 

niet ideaal verhinderen van de welving moet dus een bepaalde specifieke 
Mt 
st 

De mate van welvingsverhindering wordt nu vastgelegd in de 
welvinasverhinderinssvrijheid "V". 

De nieuwe randvoorwaarden zijn nu: 
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Mt 
St 

a'(0) = V * -- (2) 

( 3 )  a"(1) = O 

P.S : V = O Welving voor 100% verhinderd. 
V = 1 Welving voor 0% verhinderd. 

Gedefinieerd wordt nu: welvingsverhinderingsconstante v 

v = ( l - V )  
v = 1 ; 100% welvingsverhindering 
v = O ; 0% welvingsverhindering. 

Het uitwerken van de algemene oplossing volgens vergelijking [7] is 
uitgevoerd in bijlage 1. Hier volgen de uiteindelijke resultaten. 

* t -cosh(px) t tanh(pl)*sinh(px) 1 t -- 
Mt.*v 

aa - ---- 
St t 

a'(x) = áx - 

De weivingsverpiaatsing u(x,y,z) = ai'(x) * Y0ly,z); zodat nu de 
welvingsverplaatsing berekend kan worden. 
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Waarin : Mt torsiekoppel; CNmml 
2 St = G * It met G : glijdingsmodulus [N/m ] 

4 it: torsieintegraal [mm 3 
2 St: torsiestijfheid [Nmm ] 

st 
= 



-13- 

Hoofdstuk 3 ONTWIKKELING VAN DE MEETOPSTELLING 

- 3.1 Inleidinq 
Het doel van de torsieproeven is om de torsie-integraal, welvings-integraal 
en de welvingsverhinderings-constante te bepalen. Er bestond al een 
opstelling om de torsie-integraal en de welvings-integraal te meten, maar 
deze opstelling had enkele nadelen. 

Het belangrijkste nadeel was dat bij het meten van de welvings-integraal de 
welving van het profiel niet ideaal verhinderd kon worden, omdat voor deze 
proef het profiel in een kunsthars ingegoten moest worden. Daar deze 
kunsthars een niet zo grote elasticiteits-modulus had was een 
iüeale verhindering niet gewaarborgd. 

Een ander nadeel van de opstelling was dat de belasting aangebracht werd 
door gewichten aan een arm te hangen. Bij deze methode kan de belasting niet 
automatisch door de computer ingelezen worden, en met het opleggen van de 
gewichten ontstaan er trillingen wat ongewenste hysterese effecten met zich 
meebrengt. 

Om deze problemen op te heffen is er een nieuwe torsiebank ontworpen waarmee 
zowel de torsie-integraal als de welvings-integraal gemeten kunnen worden, 
maar ook de mate van welvingsverhindering van een bepaalde inklemming. 

Met deze nieuwe opstelling kunnen de meetwaarden automatisch door de 
computer ingelezen worden. In de komende paragrafen wordt eerst de 
cûnstuctie van de m e t o p s t e l l i n g  hespmken, en daarna de meet- en 
verwerkings-apparatuur. 
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_I 3 . 2  De meetopstelliw 

3 . 2 . 1  Meetmethode 
Voor het bepalen van de ‘torsie-integraal, de welvings-integraal en de 
welvingsverhinderingsconstante zijn drie verschillende experimenten nodig. 

Het meten van de welvinqs-intesraal 
Bij het bepalen van de welvings-integraal moet het te meten profiel op 
torsie worden waarbij de welving van tenminste een van de uiteinden 
van het profiel ideaal verhinderd wordt (zie 2 . 1 ) .  Dit wordt. bereikt door 
een profiel symmetrisch te belasten zoals in figuur 5 .  

belast 

W Y 

Fisuur 5 symmetrisch belast Profiel. 

De profieluiteinden worden zodanig ingeklemd dat ze niet kunnen verdraaien, 
w a r  wel vrij kunnen 
formules voor eenzijdig 
paragraaf 2 . 4  besproken 
hoekverdraaiing en het 

welven. Voor een helft van het profiel gelden nu de 
vrije en eenzijdig verhinderde welving zoals die in 
zijn. Om de welvings-integraal te bepalen moeten de 
moment voor een profielhelft gemeten worden. De 

meting geeft de minste spreiding als het profiel zo lang mogelijk is hetgeen 
blijkt uit de afleiding in bijlage 2 .  

Meten van de torsie-intesraal 
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Voor het meten van de torsie-integraal moet het profiel op torsie belast 
worden waarbij de beide uiteinden vrij moeten kunnen welven. Uit het moment 
en de bijbehorende hoekverdraaiing is dan de tosie-integraal te berekenen. 

Neten van de welvinssverhinderinssconstante 
Rij het meten van de welvingsverhindering moet het profiel aan een zijde 
vrij welven en aan de andere zijde ingegoten zijn in een materiaal. 
Van deze inklemming wordt de welvingsverhindering bepaald. 

kunnen 

Om de welvingsverhindering te bepalen moet het profiel op torsie belast 
worden. Uit de gemeten hoek tegen moment is in combinatie met de resultaten 
van de vorige proeven de welvingsverhinderingsconstante v te berekenen. 

3.2.2 De constructie 
in deze paragraaf wordt eerst de opstelling besproken voor het meten van de 
welvingsintegraal. Aanpassingen voor de andere proeven komen verderop in 
deze paragraaf aan de orde. 

De meetopstelling bestaat uit een frame opgebouwd uit I-balken (standaard 
balken van het bouwsysteem van het WFW-laboratorium). Hierop is een 
rechtgeleiding gemonteerd in de vorm van ronde buizen, waarop twee wagens 
staan. Aan een kant van de opstelling bevindt zich een vaststaande 
bevestigingskop, de meetkop, en aan de andere kant een verrijdbare. 

De maximum lengte van de profielen die hiermee gemeten kunnen worden is 2 
meter. Dit is ook de lengte van de ALCOA-profielen als  ze ter beqroevinq 
aangeboden worden. Er is voor verrijdbare bevestigingskoppen gekozen zodat 
er meerdere profiellengtes beproefd kunnen worden. 

Tussen deze twee koppen zit een wagen met een constructie waarmee het 
profiel belast kan worden. Rij de proef moet deze wagen precies midden 
tussen de twee bevestigingsuiteinden gepositioneerd worden. In figuur 8 

staat een overzicht van de opstelling. Hierna worden de verschillende 
onderdelen van de opstelling afzonderlijk besproken. 

Revestisinslaatjes uiteinden 
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Uit de eerste paragraaf as gebleken dat de profieluiteinden niet moeten 
kunnen verdraaien, maar wel kunnen welven. Om dit te bereiken wordt het- 
profiel door een dun stalen plaatje gestoken, waarin een gat in de vorm van 
de profieldoorsnede is gemaakt. In zijn vlak is dit plaatje stijf, waardoor 
verdraaiing van het profiel verhinderd wordt. In het gat kan het profiel wel 
schuiven, en het plaatje heeft een lage stijfheid loodrecht op het vlak, 
zodat welving niet wordt verhinderd. 

Meetkop Profieluiteinden 
Aan een van de profieluiteinden moet het moment gemeten worden. Dit gebeurt 
aan het uiteinde waar de profielbevestiging op het frame van de torsiebank 
vast gemonteerd is. Het bevestigingsplaatje voor het profiel is op een soort 
doos geschroefd. Aan deze doos zitten links en rechts armen gemonteerd. De 
linker arm wordt tegengehouden, zodat doos niet kan verdraaien. De 
rechter arm dien voor de symmetrie (evenwicht). 
In de zwaartelijn van de doos is een meskant bevestigd. Deze meskant is op 
een balkje opgelegt, zo veel mogelijk in de buurt van het zwaartepunt. Dit 
b a l k j e  is aan het frame bevestigd. Op deze wijze is er een soort wig 
ontstaan. de kracht waarmee de linker ara teg’zngehouden moet worden is 
nel het moment te berekenen. In figuur 6 staat een schematische afbeelding 
van deze meetkop. 

Uit 

I 

i 

Ficruur 6 meetkop profieluiteinde 



-17- 

Aanbrensen belastinq 
Het profiel wordt in het midden belast door een perspex schijf een 
hoekverdraaiing te geven. In deze schijf is een plaatje bevestigd met een 
gat in de vorm van het te meten profiel die de belasting aan het profiel 
door moet geven. De schijf is van perspex gemaakt zodat het een 
verwaarloosbaar buigend moment op het profiel uitoefend. De schijf wordt 
verdraaid door een draad die links en rechts van het profiel bevestigd is en 
die door een hefboom aangetrokken kan worden. De draad is links en rechts 
van de schijf bevestigd zodat er alleen een moment op de schijf uitgeoefend 
wordt, en geen vertikale kracht. In figuur 7 staat een afbeelding van deze 
konstructie. 

Hef boom 

Fiquur 7 Principe aanbrensen belastinq 

Met de hefboom kan de belasting in stapjes aangebracht worden, door middel 
van een stelschroef. Uit eerdere metingen (lit 2)  is gebleken dat mogelijk 
moet zijn de hoekverdraaing van de schijf met stapjes van ongeveer 0.0005 
rad toe te laten nemen. Dit komt neer op een verplaatsing aan de omtrek van 
de schijf van 0.05mm (straal schijf is 100mm). De hefboom heeft een 
verhouding van 1:5 zodat hier de stapjes met een nauwkeurigheid van 0.25mm 
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aangebracht moeten worden. Dit komt overeen met 1/5de omwenteling van de 
stelschroef (spoed 1.25mm). In figuur 8 staat een overzicht van de 
opstelling. 

Fisuur 8 Overzicht van de torciebank 

Aanpassins voor de Proef ter bepalins van de torsieintesraal. 
Bij dit experiment is het niet meer nodig om het profiel symmetrisch te 
belasten, omdat de beide uiteinden vrij moeten kunnen welven. Hierdoor is 
maar de helft van de constructie nodig. De perspex schijf die de belasting 
overbrengt noet daarom ondersteund worden. Op de perspex schijf wordt een 
beugel geschroefd, waarop een meskant is bevestigd, in de zwaartelijn van 
het profiel. Deze meskant wordt op een balkje opgelegt. Dit balkje wordt aan 
het frame op de wagen gemonteerd (die bij de vorige proefopstelling nog in 
het midden van het profiel zat) waarmee de belasting aangebracht wordt. Het 
te meten profiel wordt in het plaatje op de meetkop geschoven en met het 
andere uiteinde in het plaatje op de perspex schijf. Op zelfde wijze als bij 
de hiervoor beschreven opstelling kan de belasting op het profiel 
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aangebracht worden. In figuur 9 staat een schematische weergave van de 
proefopstelling. 

Figuur 9 Schematische weerqave van de owtellha voor het meten van de 
torsieintesraal 

Aamasen van de opstellincr voor het meten van de welvinasverhinderinq 
a j j  deze proef i s  de opstelling het zelfde als bij de proef ter bepaling van 
de welvings-integraal, behalve het plaatje in de perspex schijf. Dit plaatje 
is vervangen doer een plaatje waarop een bevestigingsbus is gemonteerd 
waarmee een prop van araldit of een ander materiaal waarvan men de 
welvingsverhinderiny wil bepalen opgespannen kan worden. Het te meten 
profiel moet in twee stukken gezaagd worden. De beide stukken moeten met een 
uiteinde i n  een prop van het te beproeven materiaal ingegoten worden, 

. waarbij ze in elkaars verlengde moeten zitten, maar wel in het midden een 
s tuk je  uit elkaax. Door weer de hoek tegen h e t  moment te meten kan met de 
gegevens uit de vorige proeven de welvingsverhindering berekend worden. In 
figuur 10 staat een voorbeeld van een ingegoten en ingespannen profiel. 
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fiauur 10 Voorbeeld inseqoten Profiel ter bepalins van de 
welvinssverhinderinq 
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3.2.3 De meetapparatuur 
Het moment en de hoek moeten gemeten worden. Het moment wordt gemeten met 
een krachtopnemer, en de hoek met een verplaatsingsopnemer. 

Het moment 
Het moment wordt gemeten met een krachtopnemer bij de meetkop. De 
krachtopnemer verhindert tevens de verdraaiing van de meetkop met een arm 
van 200mm van het middelpunt van het te meten profiel. Uit vorige 
proefnemingen is gebleken dat er momenten tot 6OONmm gemeten moeten kunnen 
worden /lit. 21. Het bereik van de krachtopnemer moet derhalve 600/200=3N 
zijn. Omdat de krachtopnemer ook de meetkop tegen verdraaiing moet 
verhinderen mag tiij niet veel indrukking geven onder deze belasting. Er is 
gekozen voor de volgende opnemer: 
SINKOH pGAGE model UT/300/120 serie 23689. 
In figuur 11 staat een afbeelding van deze opnemer. 

fisuur 1 1  Krachtopnemer 



-22- 

De krachtmeting werkt met rekstrookjes. Het bereik van de opnemer is t en - 
3N (druk en trek). De meter moet aangesloten worden op een rekstoken 
meetbrug. In de opnemer zelf zijn 4 rekstrokjes opgenomen die geschakeld 
zijn in een brug van Wheatstone. De opnemer heeft een temperatuurkorrectie 
tot 70 graden celcius. Bij de maximale kracht is de indrukking van de 
opnemer 0.04mm. 

De voeding van de opnemer is 2 Volt. De spreiding van de voeding resulteerd 
in een speiding van de gemeten kracht van t of- 0.05%. De outputspanning van 
de meter wordt met een digitale voltmeter gemeten met een nauwkeurigheid van 
t of - 0.003%. De meetspreiding van de opnemer zelf is t of - 0.1%. De 
totale meetnauwkeurigheid van de krachtmeting is dus t of- 0.143%. De lengte 
van de arm aan de meetkop heeft een nauwkeurigheid van t of - 0.25%. De 
meetspreiding van de momentmeting is dus t of - 0.403%. 

De 
worden is -313.7. Een afleiding van deze waarde staat in bijlage 3. 

calibratiewaarde waarmee uit het gemeten voltage het moment berekend kan 

De hoekverdraaiinq 
De wordt gemeten door de verplaatsing aan de omtrek van de 
perspex schijf op te meten. Deze schijf heeft een straal van 100mm. De 
verplaatsing wordt gemeten met een inductieve verplaatsingsopnemer van het 
merk : SCHEAVITZ type HR-DC-1000. Het bereik van de opnemer is -+ of - linch 
(=25.4mm). De opnemer moet met 24 Volt en 25 mA gevoed worden. 

hoekverdraaiing 

De opnemer geeft een spanning af waaruit de verplaatsing te berekenen is met 
als calibratiewaarde 0.0251 (zie voor afleiding bijlage 3) 

De speiding op de hoekmeting wordt bepaald door de spreiding op de 
spanningsbron (t of - 0.0005%), de opnemer (t of - 0.01%), de voltmeter(+ of 
- 0.0003%), en de nauwkeurigheid van de straal van de schijf ( t  of - 
0.125%). De totale spreiding op de hoekmeting is dus t of - 0.143%. 
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Verwerkinq van de cleqevens 
De metingen aan een profiel worden automatisch ingelezen en verwerkt tot een 
meetfile op de prime. Dit gebeurt door een laboratorium-microprocessor 
(lammetje genoemd). De uitgangen van de opnemers zijn aangesloten op een 
scanner die de verschillende meetwaardes na elkaar doorgeeft naar een 
digitale voltmeter. De digitale voltmeter geeft deze waarde weer door aan d.e 
microprocessor die een file op de PRIME aanmaakt en ze daarin wegschrijft. 
Het lammetje moet hiertoe op een terminal aangesloten zijn. Zijn de beide 
kanalen ingelezen door het lammetje dan kan de met de stelschroef de schijf 
verdraaid worden en na een druk op de ' s '  op de terminal start een nieuwe 
inleesprocedure. In figuur 12 staat het aansluitschema van de verschillende 
meetapparatuur, in figuur 13 staat een afbeelding van de randapparatuur 
zoals die naast de opstelling staat. Het gebruik van het lammetje en de 
meet- en verwerkingsprogrammatuur komen in hoofdstuk 5 aan bod. 

en 

fiquur 12 Aansluitschema meet- en randapparatuur 



-24- 

Fisuur 13 Randapparatuur bij de torsie meetopstellins 
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Hoofdstuk 4 DE EERSTE METINGEN EN MEETRESULTATEN 

- 4.1 Inleidins tot de metinsen 
De metingen die in dit hoofdstuk staan hebben betrekking op het profiel 
ALCOA 70-360. (Fig. 3 )  Dit profiel is als voorbeeld genomen maar de 
opstelling is zo ontwikkeld dat soorten en maten van profielen is te 
beproeven. 

We gaan achtereenvolgens de volgende metingen doen: 

t 
en a(1)  ) kan de torsieintegraal I bepaald worden. In paragraaf 4.2 
wordt het experiment nader bekeken. 

( 1 )  Experiment met tweezijdia ideaal vrije welvinq. Met de meetgegevens (M 

(2) Experiment met eenzi'idis vrij- en eenzijdis ideaal verhinderde welvinq 

Met de meetgegevens (Mt en a l l )  )  IJ de torsieintegraal kan de 
welvingsintegraal Ib bepaald worden. 

( 3 )  Experiment met eenzijdis ideaal verhinderde- en eenzijdis niet 
ideaalverhinderde welvincr. 
Met behulp van de meetgegevens (M en a(1) ) 2 de welvingsintegraal kan t 
de welvingsverhinderingsconstante v bepaald worden. 

Meetprocedure: 
Via 'mechanische weg wordt het profiel stapsgewijs belast. Na commando wordt 
steeds na iedere stap de krachtopnemer en de verplaatsingsopnemer 
uitgelezen. Na een heen- en teruggaande meting worden de datawaarden 
"gefiled" onder VXVY.DATAxx waarin "xx" het filnummer voorstelt. 

De krachtopnemer levert een signaal in de vorm van Volt/microrek en de 
verplaatsingsopnemer levert een signaal in de vorm van volt/lengte"enheden. 
Door beide spanningen te "bewerken" met een calibratiewaarde kunnen deze 
spanningssignalen omgezet worden in een moment en een hoekverdraaiing. Voor 
de afleiding van de calibratiewaarde wordt verwezen naar bijlage 3 .  
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Voor zowel. de experimenten "torsieintegraal", "welvingsintegraal" als 
"welvingsverhinderingsconstante" is de meetprocedure hetzelfde. 

- 4.2 Ket experiment "torsieintesraal" 
Voor de experimentele bepaling van de torsieintegraal I 
gebruikt zoals die in paragraaf 3.2.2 is beschreven. 

wordt de opstelling t 

Een theoretische verhandeling hoe de torsieintegraal berekend kan worden uit 
de meetgegevens werd eerder in paragraaf 2.2 "Torsie met vrije welving" 
beschreven. 

Wet experiment wordt gedaan door een heengaande en teruggaande meting. Het 
voordeel hiervan is dat de onvermijdelijke hysterese ten gevolge van 
mechanische wrijving via betrekkelijk eenvoudige weg uitgemiddeld kan 
worden. 

Met behulp van het programma "TINT" kan de torsieintegraal van een meting 
berekend worden. Kn paragraaf 5.2 wordt de werking van "TINT" besproken. 

Ervarinaen, opmerkinaen en conclusies bij het experiment "Torsieintesraal" 
Figuur 14 toont de weergave van de resultaten van een torsieexperiment. 

Er kan gezegd worden dat het experiment een redelijk goed lineair verloop 
kent. 
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U N A A L X  2. 
KANAALY 1. 
FiLENR 53. 
CALI -313.7 
CAL2 8.5251 
CAL3 1. 
CAL4 1. 
CAL5 1. 
CAL6 1. . 
CAL7 i .  
CAL8 1 .  
CAL9 1 .  
Chile i .  
CALií i. 
CAL12 1. 
CAL13 í .  
CAL74 i .  
CALi5 1. 
661982 i 

53. 

155, 
j .- 
- - _  

Fi umir 14 G r a f  i srhp w p p r a a v e  v a n  dn nynnrimnntan tnrci a- nn 

weivingsintegraal en welvingsverninderingsconstante. 

53 : Experiment "Ideale welvingsverhindering'; 
55 : ExDeriment "Ideale vrije wclvina". 

58 : Experiment 'Niet ideale welvingsverhindering". 

in onderstaande tabel zijn de resultaten van een aantal metingen aan 
hnt7pl  fdn nrnf i ~1 fa 7 i nn . 

4 Meet f i le torsieintegraal[mm 3 profiellengte [m] 

vxvy.data54 
vxvy.data55 

2 1 6 , 7 2  
2 1 3 . 9 6  

= 215,34 & 0,55% [m41 It 

846 
846 
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Eerlijkheidshalve moet vermeld worden dat vanwege enige constructieve 
problemen die eerst verholpen moesten worden slechts twee betrouwbare 
metingen gedaan konden worden. Dit is natuurlijk een smalle basis om een 
gemiddelde torsieintegraal te berekenen. Het verdiend dan ook de aanbeveling 
om bij experimenten in de toekomst een torsieintegraal te berekenen op basis 
van een groter aantal metingen. Toch kan met enige voorzichtigheid 
geconcludeerd worden dat de spreiding op de torsieintegraal binnen 
aanvaardbare grenzen ligt. 

De torsieintegraal is voor de specifieke afmetingen van het testprofiel ook 

berekend met het elementenprogramma <GEOG>. Dit programma berekende voor de 
torsieintegraal: It = 198,59 mm 4 

Het verschil tussen experimentele- en theoretische torsieintegraal: 

Enige 
besproken. 

faktoren die dit verschil teweeg kunnen brengen worden in hoofdstuk 5 

Lensteonafhankeliikheid van de torsieintegraal: 
Het verleden heeft geleerd dat de experimentele torsieintegraal niet 
volledig lengteonafhankelijk is terwijl dit zuiver theoretisch gezien wel 
het geval zou moeten zijn. In \lit 31 werd gesproken van een spreiding van 
- f 6%. In bijlage "onderzoek naar de lengteonafhankelijkheid van de 
tossieintegraal" is dit verder onderzocht aan de hand van een aantal 
experimenten niet verschillende profiellengten. Conclusie is dat voor de 
torsieintegraal werd gevonden: 

= 220,34 2 2% It 
Met nieuwe opstelling is op dit gebied een vooruitgang geboekt t.0.v de 
oude meetopstelling. Deze torsieintegraal heeft betrekking op een ander 
profiel zodat deze niet is te vergelijken met de gemiddelde torsieintegraal. 
De theorie leert dat de torsieintegraal onafhankelijk is van de 
profiellengte. Een spreiding van 2% is echter aanvaardbaar. 

de 
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Gevoelisheidsanalvse 
Een gevoeligheidsanalyse op de vergelijking voor de torsieintegraal,[3] 
leeut dat de spreiding in de torsieintegraal t.g.v. de spreiding in de 
afzonderlijke parameters is te schrijven: 
a = 10E -3 Aa = 0,143% 

PIt = 81,O BPIt = 0,403% ENmml 
L = 700 AL = 0,07% Cmml 
G = 25500 AG = 0,15% [Nmm2] 

It = 222,42 2 0,4% [mm4] 
P.C: De bovenstaande metingen t.b.v het onderzoek "lengteonafhankelijkheid" 
hebben betrekking op een ander testprofiel (van hetzelfde type) Alcoa 70- 

360. 

- 4.3 Het experiment "Welvinssintesraal" 
Nu de torsieintegraal bekend is, kan het experiment "welvHngsintegraa1" 
gestart worden. Figuur 8 geeft een aanzicht van de proefopstelling. 

De meetprocedure verloopt identiek aan het torsieexperiment. Het verband 
tussen de hoekverdraaiing en het torsiekoppel werd in paragraaf 2.4 
afgeleid. 

Uit vergelijking [ll] kan alleen via iteratieve weg de weluingsintegraal 
worden uitgerekend. Dit kan gebeuren met het programma "INTEGRAAL". De 
werking van dit programma wordt in het hoofdstuk programmatuur verder 
behandeld. 

Het experiment is uitgevoerd op hetzelfde profiel als het profiel dat voor 
het torsieexperiment werd gebruikt. Dit om te voorkomen dat ten gevolge van 
eventuele maatafwijkingen de torsieintegraal van beide profielen zou 
verschillen. 

In figuur 14 is een grafische weergave van het resultaat van het experiment 
d a t  meetfile vxvy.data53 als invoer heeft. 

Hieronder zijn de resultaten van 4 metingen: 
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Meetf ile 

vxvy.data50 
vxvy.data51 
vxvy.data52 
vxvy.data53 

6 welvingsintegraal [mm ] 

986.542 
1.533.038 
1 .031.379 
1.620.623 

profiellengte [mm] 

997 
945 
890 
841 

= 1.292.895 +25,3% [m6] 'b 

Het 
profiel berekend: 

behulp van het programma <GEOG> werd voor de welvingsintegraal voor dit 

6 Ib = 1.166.100 [mm ] 
Het verschil tussen berekende- en experimentele welvingsintegraal: 

I 1.166.100 I 

Enige mogelijke faktoren die dit bovenstaande verschil tussen berekende- en 
experimentele waarden kunnen veroorzaken zijn in hoofdstuk 5 besproken 

Ervarinsen, opmerkinqen en conclusies bij het experiment "Welvinssinte4raal" 
Het eerste wat opvalt is de aanzienlijke spreiding op de welvingsintegraal. 
Deze blijkt maar liefst 25,3% te zijn! Het lijkt dus nuttig om t e  analyseren 
waardoor deze spreiding veroorzaakt wordt. 

De variabelen 
meetwaarden "hoekverdraaiing" en "torsiekoppel". 

in de metingen onderling zijn profiellengte en natuurlijk de 

Lenstesevoeliqheid: Invoerfile "vxvy.data53" 
6 L = 541 mm ; Ib = 1.620.623,7 mm 

6 L = 830 mm ; 1 = 1.377.898,5 mm b 

bL * 100% = 1'3% --- dlb * 100% = 16,2% 
L *b 
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Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat een fout in de meting van 1 , 3 %  

van de totale profiellengte resulteert in een relatieve fout van 16 ,2% in de 
welvingsintegraal. 

Invloed van de spreidins in de torsieintintearaal OP de welvinqsintecrraal 
In paragraaf 4 . 2  werd voor de gemiddelde torsieintegraal berekend: 
It = 215,34  mm4. Be gevoeligheidsanalyse van de torsieintegraal zoals die in 
paragraaf 4 . 2  blz. 28 ,  uitgevoerd is, leert dat de procentuele fout in de 
torsieintegraal 0,5% is. 

4 

4 

4. 

It = 215 ,34  + O , % %  mm 
It = 215,34  mm 
Et = 215,34  - 0,5% mm 

Dus: --- * 100% = 0'5% 
It 

6 

6 

6 

Ib = 1.541.439 inm 
Ib = 1 . 6 2 0 . 6 2 3  mm 
I = 1.706.531 mm b 

Uit bovenstaande kan geconcludeerd warden dat een kleine verandering (fout) 
st.erk doorwerkt in de welvingsintegraal. 

Samengevat: 
Het is belangrijk om de lengte nauwkeurig te meten. Toch mag geconcludeerd 
worden dat de spreiding op de gemiddelde welvingsintegraal niet alleen te 
wijten is aan een fout in de lengtemeting. Er blijft dan alleen de 
mogelijkheid van spreiding in de meetwaarden over. 

De welvingsintegraal is zeer gevoelig voor variaties in de torsieintegraal. 
Het is dus van belang om het torsieexperiment zorgvuldig uit te voerenEen 
verdere analyse van de mogelijke oorzaken van de spreiding op de 
welvingsintegraal moet gezocht worden in onder andere: 

-Nauwkeurigheid krachtopnemer 0 ,403% van de gemeten waarde; 
-Nauwkeurigheid verplaatsingcopnemer 0 , 1 4 3 2  van de gemeten waarde; 
-Trillingsgevoeligheid; 
-Statische wrijvingen; 
-Ideaal veronderstelde inklemmingen. 
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Van de eerste twee mogelijkheden is de meetnauwkeurigheid bekend en is in 
paragraaf 3 . 2 . 3  nader gespecificeerd. De overige mogelijkheden zijn slechts 
indikaties en zijn niet of nauwelijks onderzocht. Het is dus (nog) niet 
mogelijk om hier een nummerieke waarde voor te geven. 

Ook bij de welvingsnieting is net als bij het torsieexperiment het aantal 
betrouwbare metingen nogal aan de magere kant. Het verdient dus zeker 
aanbeveling om het aantal meetseries groter te maken. 

4 . 4  Het experiment "welvinssverhinderinssconstante" 
Nadat de experimenten "torsieintegraal" en "welvingsintegraal" zijn 
uitgevoerd kan het experiment "welvingsverhinderingsconstante" uitgevoerd 
worden. In paragraaf 3 . 2 . 2  "De constructie" is nauwkeurig beschreven welke 
modifikaties aangebracht moeten worden om de opstelling voor deze meting 
geschikt te maken. 

De meetprocedure is weer geheel identiek aan de experimenten 
"torsieintegraal" en "welvingsintegraal". 

Zoals eerder vermeld is de bedoeling van deze meting om het "niet ideaal 
zijn" van de inklemming aan te tonen en uit te drukken in een percentage van 
de ideale welvingsverhindering. 

Uit vergelijking [ I 1 3  kan op eenvoudige wijze de volgende vergelijking 
opgesteld worden: 

Nadat de metingen gedaan zijn en opgeslagen in een meetfile, kan met het 
programma "WELVER" de gezochte welvingsverhinderingsconstante berekend 
worden. 

In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven: 
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meetf ile 

vxvy.data58 
vxvy.data59 

welvingsverhinderingsconstante 

O, 492 
0,531 

4 Deze waarden zijn berekend met een torsieintegraal 215,34 mm 
en een welvingsintegraal 1.292.595 mm 6 

Ervarinaen, opmerkinsen en conclusies bij het experiment "welvinqsinteqraal" 
Aan de hand van deze waarden kunnen we zeggen dat het gebruik van Araldit 
als inklemming om de welving van het profiel te verhinderen, de welving van 
het profiel voor slechts 51".. van de ideale (maximale) mogelijk waarde 
verhinderd. 

Als dus een materiaal met een oneindige stijfheid de welving van het profiel 
voor 100% verhinderd dan wordt een profiel dat ingegoten is in het 
lamineerhars Araldit slechts voor 51% verhinderd. 

Voor het meten is niet genoeg tijd beschikbaar geweest zodat de gevonden 
waarden misschien niet met voldoende metingen zijn onderbouwd. Men moet deze 
metingen dan ook als een eerste orientatie zien. In figuur 14 zijn de drie 
experimentele metingen van de drie experimenten in een grafiek verzamelt. 

Uit de grafiek kan ieder geval het volgende geconcludeerd worden: 

-De drie experimenten hebben een nagencm~ line~ir w r l v v p .   it ~ o l d o e t  ook 

aan onze theoretische modellen. 
-De heen- en teruggaande meting verlopen nagenoeg evenwijdig. Hieruit kan 
opgemaakt worden dak we met een hysterese te maken hebben die 
waarschijnlijk veroorzaakt wordt door statische wrijvingen van in de 
constructie verwerkte lagers. 
-De ervaring heeft geleerd dat de experimenten bijzonder gevoelig zijn voor 
storingen van buiten a f .  (trillingen door apparaten, stoten tegen de 
opstelling enz.) Dit is waarschijnlijk de oorzaak van de "knik" die in de 
grafiek voor "ideaal verhinderde welving is te zien. 
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Hoofdstuk 5 PROGRAMMATUUR 

- 5 . 1  Meet en tekenproqrammatuur 
Op het laboratorium van fundamentele werktuigbouw worden meetprogrammas 
gebruikt waarmee van metingen automatisch meetfiles op de PRIME gemaakt 
worden, en waarmee van deze meetfiles grafieken getekend kunnen worden.In 
deze paragraaf wordt behandeld hoe deze programmatuur gebruikt moet worden. 

Meetprosramma 
A l s  meetwaarden met het lammetje tot een meetfile op de PRIME gemaakt moeten 
worden, dan moet voor het meten eerst via het lammetje op de PRIME ingelogd 

-Toets in op de terminal: 
OUUU [return] 
C [return] 
LOGIN BRAMER [return] 
PASSWORD [return] 
SLïST[W>HP] [return] 
Cfuctietoets21 

worden. Dit gaat op de volgende wijze: 
-Zet de terminal aan en wacht tot er terminal ready op het scherm staat. 
-Druk op de reset-knop van het lammetje. 

reactie op scherm 
mon 1 .5  

Pas sword? 
OK I 

Men is nu op de PRINE ingelog 
volgende gebeuren: 

Om nu het meetprogramma te runnen moet ..et 

-Druk weer op de reset-knop van het lammetje. 
-Toets in op de terminal: reactie op het scherm: 
UUUU [return] mon 1,5 

G1000 [return] 

Nu verschijnt er informatie op het beeldscherm, en er moeten wat vragen 
beantwoord worden. Het met.en en inlezen van de aangesloten kanalen kan nu 
beginnen. Elke keer als  op de ' S '  van de terminal gedrukt wordt, worden de 
kanalen gescand en een voor een wordt de waarde van de hierop aanwezige 
spanning ingelezen. Als men op wil houden met meten dan moet er op de '3' 
van de terminal gedrukt-, worden. Er verschijnt nu een vraag op het scherm nl 
of er gestopt moet worden met meten. Hierop moet met ' Y '  geantwoord worden. 
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Hierna 
EnTTmode komt. De meetfile kan weggeschreven worden door in te toetsen: 
'FIL NAAM [return]'. Om het meetprogramma als input voor de tekenprogrammas 
te kunnen gebruiken moet het de naam 'VXVY.DATAxx'krijyen, waarbij xx een 
getal tussen O0 en 99 moet zijn. 

moet er drie maal op return gedrukt worden, waarna de computer in de 

Het. meetprogramma werkt op een klad-directory te weten 'POOL BRAMER'. Onder 
deze directory worden de meetprogramma's ook weggeschreven. Deze directory 
wordt elke week een keer gewist, zodat die meetfiles die bewaard moeten 
blijven naar de directory 'BRAMER'geschreven moeten worden. Om dit te kunnen 
doen moet er eerst naar bramer gegaan worden. Dit gaat met het comando: 
'OR'Ereturn]. Het overschrijven van de meetfile moet met het volgende 
commando: 'COPY PO0L)BRAMER)FILENAAM NIEUWE-NAAM [return]. 

In de meetfile staan de gemeten spanningen, die omgerekend moeten worden 
naar moment en hoek. Een stukje meetfile ziet er uit zoals in tabel 
hieronder. 

Y Y N N N N N N ~ ~ ~ ~ N ~ ~ N  

~YNNNNNNNN~NNNNN 

~ ~ ~ N ~ N N N N N N ~ N N ~ N  

Y Y ~ N N N ~ N ~ ~ ~ N N N N N  

-0.48845 DCV +0.72766 DCU 

-0.53711 DCV +o. 

-Cr.48921 DCV +0.74190 DCV 

+0.49743 DCV 

-8.21900 DCV +O. 33094 DCV 

-0. 17387 DCV +0.25719 DCV 
~ ~ ~ N ~ ~ N N N N N N N N N N  

~ Y ~ ~ N N N N ~ ~ N N N N N N  

Teken~rosramma's 
Om van de meetfile een grafiek te laten tekenen op het beeldscherm of te 
plotten op een plotter moet het programma 'VXVY' gerunt worden. Om dit 
programma te kunnen runnen moet men op de klad-directory POOL werken, (als 
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eerst gemeten is is dit al het geval, anders naar klad met het commando : 'A 
PO0L)BRAMER'). De meetfile die getekend moet worden moet ook onder POOL 
staan. Het tekenproyramma wordt op de volgende wijze opgestart: 
'RUN WFW>BRAMER>VXVY>VXVY.START [return]. Nu volgen er enkele vragen. Op de 

vraag op welke terminal gewerkt wordt moet 2 geantwoord worden als er op een 
HP gewerkt wordt. Na het beantwoorden van de vragen komt er 'GRAF' op het 
scherm te staan. Nu moet het volgende ingetoetst worden: 

Intikken 
S G 1  x [return] 
SG2 x [return] 
SG3 xx [return] 
SG4 xxx [return] 
SG5 xxx [return] 
S O GE Y[return] 
S O G Y [return] 
Tx [return] 

Q [return] 
Hierop vraagt de 

verklaring 
x is het kanaal dat langs de X-as getekend moet worden. 
x is het kanaal dat langs de Y-as getekend moet worden. 
xx is het nummer van de invoerfile. 
xxx is de calibratiewaarde voor het eerste kanaal. 
xxx is de calibratiewaarde voor het tweede kanaal. 
hierdoor komen langs de grafiek de gegevens te staan. 
hierdoor komt er een raster in de grafiek. 
x is de keuze van de text langs de assen van de grafiek. 
er kan gekozen worden uit de volgende mogelijkheden 

I OPNEME~(KA~~AL Y) OPNEMER(KANAAL X) 
2 MOMENT[NM] HOEK[ RAD] 
3 VERPLAATSING[M] VERPLAATSINGCM1 
4 KRACHT[N] KRACHT [ NI 
5 KRACHT[N] VERPLAATSING[M] 
6 REK[MU REK] KRACHT [ N] 
7 REK[MU REK] REKCMU REK] 
8 HOEKTDEG] KRACHTEN] 
9 HOEKCDEG] HOEK[ DEG] 

10 REHEMU-REK] VERPLAATSING[M] 
11 HOEK[DEG] VERPLAATSING[M] 
2x 
computer om een plotfile waarop met 'VXVY.PLOT'[return] 

geantwoord moet worden. Na een pieptoon moet nog eenmaal op return geduwt 
worden waarna de grafiek op het scherm verschijnt. Na weer een pieptoon 
nogmaals op return duwen. Alle hieropvolgende vragen kunnen beantwoord 
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worden 
getekend en het programma wordt afgebroken. 
A l s  alleen maar een grafiek op het beeldscherm getekend hoeft te worden, en 
is het programma VXVY al eens gerunt dan kan volstaan worden met het runnen 
van het programma VXVY.SEG dat door VXVY aangemaakt is. Dit programma wordt 
gerunt door 'SEG.VXVY.SEG'[return] in te toetsen. Verder werkt dit programma 
het zelfde als het hiervoor beschrevene. 

door op de returntoets de duwen. Het plaatje wordt dan op de plotter 

- 5 . 2  Rekenproqramma's 
Er zijn drie rekenprogramma's gemaakt. De namen van de programma's en hun 
functie zijn: TINT : berekend de torsie-integraal 

INTEGRAAL: berekend de welvingsintegraal 

WELVER : berekend de welvingsverhinderingseonstante 

Deze programma's staan onder de directory BRAMER en zijn geschreven in 
PASCAL. Er moet van deze programma's nog een versie in FORTRAN gemaakt 
worden omdat dit op de TH een meer gangbare programmeertaal is. De 
programma's kunnen gerund worden door 'PASCALG FILENAAN'[return] in te 
toetsen. 

Alle drie de programma's beginnen met het inlezen en omrekenen van de 
meetfile, waarna met de kleinste kwadraten methode door de meetpunten (van 
zowel de heen- als teruggaande meting) een rechte lijn berekend wordt. In 
bijlaGe 5 wordt de kleinste kwadraten methode beschreven. Op de volgende 
bladzijde st.aat een flowschema voor het eerste stuk van de programma's. 
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Vragen naar en inlezen van: 
- calibratiewaarde voor moment en hoek, 
noem deze waarden CM en CH. 

- profiellengte, noem deze L .  

- andere constanten, zie opmerking 

w 

< 

nee 

W 

V 

Lees 5 karakters uit de invoerfile. 
i 
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Lees de waarde voor de hoek en noem deze VH 

\y 

Rereken moment M=CM*VM. 
Bereken hoek H=CH*VH. 

bereken: CM = SM/N 
CH = SH/N 
A = (SMH - N*GM*GH)/(SM2 - N*GM*GN) 

I 

Opmerking: de andere constanten die boven in het programma ingelezen moeten 
worden zijn verschillend voor de verschillende programma's. Rij het 
programma INTEGRAAL moet de torsie-integraal It en de welvingsverhinderings- 
constante v ingelezen worden. Bij het programma TINT zijn geen extra 
constantes nodig, en bij het programma WELVER moet de torsie-integraal I t  en 
de welvingsintegraal Ib ingelezen worden. 
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De constanten in tiet programma stellen voor: 
VM 

VH 

CM 
CH 
M 
H 
SMH 
SM 
SH 
SM2 
N 
GM 
GH 
A 

voltage van de momentmeting 
voltage van de hoekmeting 
calibratiewaarde voor het moment 
calibratiewaarde voor de hoek 
berekend moment 
berekende hoek 
som van alle psoducten van moment en hoek 
som van alle momenten 
som van alle hoeken 
som van de kwadraten van de momenten 
aantal metingen 
gemiddelde nioment 
gemiddelde hoek 
richtingscoeficient van de lijn door de meetpunten 

EINDE 

(H is de berekende hoek bij het gemiddelde moment). 

Prosramma voor het berekenen van de welvinssinteuraal 
Na het eerste deel van het programma volgt het hierna beschreven stuk, 
waarbij de welvingsintegraal Ib berekend wordt door het nulpunt te zoeken 
van F(n)=H-f(GM/(25500*It))*(L-(vXtanh(x*L)/~)))~ waarbij x gelijk is aan 
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25500"It J 67251*1b Uit x kan de welvingsintegraal berekend worden. : x = 0.001 

df 
x = x t 0.00001 1 

V 

tanh = (exp(x*L)-exp(-x*L))/(exp(x*L)texp(-x*L)) 

V 

F = H- ((GM/(255OO*It))*(L-(v*tanb/x))) 

Is F > O  ? 

nee I I 

EINDE 
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V 

Berekenen van de welvincísverhinderinqsconstante 
Na het eerste  stuk programma volgt :  

V 

x = V (25500XIt)/(67215*Ib) 

EINDE 



-43- 

Hoofdstuk 6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

-De torsieintesraal: Voor de gemiddelde (experimentele) torsieintegraal: 
6 It = 215,34 mm 2 0,55% 

Met behulp van het elementenprogramma <GEOG> werd voor hetzelfde profiel 
berekend : 

6 It = 198,58 mm 

Een verschil tussen theoretische- en berekende welvingsintegraal van 8,4% 

Het verschil kan veroorzaakt worden door: 

( 1 )  De aanname dat de platen die het profiel vrij moeten laten welven, dit 
niet geheel doen. M.a.w: De platen verhinderen de welving van het 
profiel enigszins. Bit is zeker een punt van verder onderzoek. 

( 2 )  De nauwkeurigheid van de opgemeten profielmaten. Door de dunwandigheid 
van de profielen, telt een meetfout relatie sterk door in de 
nauwkeurigheid van de torsieintegraal. 

(31 Bij proefnemingen met verschillende profiellengtes bleek dat de 
spreiding op de torsieintegraal in de orde van 2% ligt. De theorie van 
de torsieintegraal zegt dat de torsieintegraal onafhankelijk van de 
profiellengte is. De spreiding in de proeven is aanvaardbaar. 

( 4 )  Aanbevolen wordt om het aantal torsiemetingen in de toekomst te 
vergroten om een betrouwbaardere torsieintegraal te berekenen. 

De welvinqsintesraal 
De experinientele welvingsintegraal: Ib = 1.292.895 2 25,3% mm 
Voor de theoretische welvingsintegraal Ib = 1.166.100 mm 

6 

6 

Naast een verschil van 9 , 8 %  tussen de theoretische- en experimentele 
welvingsintegraal, treedt ook een aanzienlijke spreiding in de experimenten 
op! 



-44-  

In hoofdstuk 3 werden al enige oorzaken aangegeven: Nauwkeurigheid van 
verplaatsings- en krachtopnemer, trillingsgevoeligheid, statische 
wrijvingen. Naast de nauwkeurigheden van de verplaatsings- en krachtopnemer 
zijn de overige punten (nog) niet voldoende onderzocht om er een oordeel 
over uit te spreken. Zeker is wel dat ze een negatieve invloed hebben op de 
nauwkeurigheid van de welvingsintegraal. 

Een onderzoek naar de invloed van lengteverandering op de welvingsintegraal, 
leert dat een lengteverandering van 1,4% resulteert in een verandering van 
de welvingsintegraal: 16,2%. ( Paragraaf 4.3 , blz 29 1 -  

Het is dus belangrijk om de lengte nauwkeurig te meten. Toch mag 
geconcludeerd worden dat de spreiding op de gemiddelde welvingsintegraal 
niet alleen te wijten is aan de fout in het meten van de profiellengte. Er 
blijft dan alleen de mogelijkheid van een spreiding in de meetwaarden over. 
mogelijke oorzaken werden eerder al vermeld. 

De spreiding in de experimentele torsieintegraal van t 0,5%, resulteert in 
een spreiding op de welvingsintegraal van 4 , 9 % .  De spreiding in de 
torsieintegraal is niet verantwoordelijk voor de spreiding in de 
experimentele waarden voor de welvingsintegraal. Er wordt immers steeds 
dezelfde nominale waarde voor de torsieintegraal ingevoerd. Het is echter 
wel duidelijk dat een kleine verandering van de t.orsieintegraa1 de 
welvingsintegraal sterk beinvloedt. (Paragraaf 4.3 , blz 30 1 

De w-lvinosv-rhind^rinus-nns-ante v 

Uit de 
in Araldit het welven van het profiel voor zo'n 51% verhinderd. 

eerste oriënterende proeven blijkt dat het ingieten van een profiel 

Er zijn voor het bepalen van deze waarde slechts twee metingen gedaan. Dit 
is t e  weinig om een nauwkeurige waarde te bepalen. Toch toont deze eerste 
orientatie dat de stelling dat het Araldit de welving van het profiel ideaal 
verhinderd, niet geheel verantwoord lijkt. 
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Tot slot nog een opmerking die voor alle drie de bovenstaande proeven geldt: 
ne meting van de hoek gebeurt met behulp van een verplaatsingsopnemer. De 
kern van deze opnemer is tussen de belastingsdraad geplaatst. Door het 
elastisch rekken van deze draad is de gemeten hoek iets groter dan de 
werkelijke hoekverdraaiing. Het verdient aanbeveling om de opnemer onder de 
momentschijf te plaatsen. Hierdoor wordt de kern onafhankelijk van de 
belasting bewogen. 
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Bijlage 1 OPLOSSEN VAN HET RANDVOORWAARDENPROELEEM VOOR a(x) 

ne algemene oplossing : 

a(x) = A t E * cosh(px) t C * sinh(px) t !s * x 
st 

I Mt 
( 1 )  a (O) = v * -- s, 

(2) a(O) = O 

I 1  

( 3 )  a (i) = O 

I IYlt 
cx (x) = B * p * sinh(px) t C * y * cosh(px) t -- s&. 

( 3 )  B * y 2  * cosii(p1) t C * p 2  * sinhipl) 

==> c = -- " bl*St * (V - 1 )  subst. in (3) 

Mt 
st 

E * i t 2  * cosh(p1) =- -- * (V -1)  * p * sinh(p1) 

==> subst. in ( 2 ) :  
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A l s  vervolgens wordt gesteld: v = 1 - V ; dan lever t  substitutie i n  ( A ) :  
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Bijlage 2 Afleidins van de lensteafhankelijkheid op de fout bij he t  bepalen 

b van de welvinssintesraal I 

I wordt bepaald u i t :  b 

M X  a(x) = --- 
S t  

M v  M x  B(x1 = --- I-tanii(a) + .t;anh(a) cosh(a) - sinh(a)}. -t --- Y S t  Si: 

M El 
a 6 

mem voor v = 1 ,  en voer in - = Na en - = Mp 
op lengte 1 geldt dan: 

M 1  
c t  a = --- 

a = v l  

verder is: 

S t = M i  

$3 
’ =  E I b  I b s =  !2 I b  1 

1 In (a) = In (1) +$ln (Ma) - j In (I6 1 

A 
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B 

U i t .  A en B v o l g t  : 

B i j  foutenanalyze moeten de r e l a t i e v e  fouten bij e lkaar  opgeteld 

de fout  ten gevolge van de lengte ligt. v a s t  i n  de f ac tor  

Het verloop van deze funct ie  is op de volgende bladzijde getekend. 
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2 3  4 

Conclusie : Bij een zo groot. mogelijke lengte is de fout op Ib ten gevolge 
van de lengte zo klein m g e l i j k .  Wierbij moet wel opgemerkt worden dat b i j  

grotere lengte er andere factoren onnauwkeuriger kunnen worden, hetgeen hier 
niet in rekening is gebracht. 
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Bijlage 3 AFLEIDING VAN DE CALIBRATIEWAARDEN 

De krachtopnemer: 

300 gram -- 3752 vrek 1 
500 Hrek -- 100 mV 

==> 3,92lN/Volt 

Voor het berekenen van het aangebrachte moment moet het signaal 
vermenigvuldigt worden met de arm van de meetkop: 200 mm. (Zie fig. 6 )  

Bovenstaande waarden gelden voor een "sensitivity" 500 van de meetbrug. De 
experimenten kunnen echter met "sensitivity" 200 uitgevoerd worden. Hierdoor 
wordt de toegepaste calibratiewaarde: 

* 3,921 * 200 = 313,7 5 

De induktieve verplaatsinssopnemer 

Signaal : O, 398 V/mm 

Uitgaande van de vergelijking C = CI * R 

a = ?  
R 

Dus = ---------- 2r512 mm/' ==> Uiteindelijke hoekcalibratie 0,0251 
400 mm 

Zie figuur 7 



-52- 

Bijlage 4 DE KLEINSTE KWADRATENMETHODE 

De kleinste kwadratenmethode is een methode om door een serie meetpunten een 
lijn te berekenen. Voor deze lijn geldt dan dat de  som van de kwadraten van 
de afwijkingen van de meetpunten ten opzichte van de lijn minimaal zijn. 
Eerst, moet bepaalt worden volgens welke functie de lijn zich zal moeten 
gedragen. Als de meetpunten een lineair verband moeten hebben dan i s  de 
formule van de lijn: 

y = A * x + B  

Voor n meetpunten zijn de coefficienten A en B nu te bepalen met d e  volgende 
vergelijkingen : 
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