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1. Inleiding. 

In dit rapport wordt beschreven hoe men het programma "Kracht-weg 

meting buigen" moet opstarten en welke meetopstelling men dient 

te gebruiken. 

De kracht-weg gegevens tijdens het buigen worden opgenomen door 

het kracht-weg meetsysteem ~k op de MUller pers is aange-
bracht. ct'()'f 

Dit kracht-weg meetsysteem is opgebouwd uit een krachtopnemer met 

meetversterker, analoge aanwijzer, interface en AD-converter voor 

het meten van de kracht, en een optische meetlineaal met digitaal 

aanwijzer en 8255 IO-kaart voor het meten van de weg. 

Het analoge signaal van de drukdoos wordt versterkt, en via de 

interface doorgestuurd naar een computer waar het door de AD

kaart wordt omgezet in een digitaal signaal. Het digitale signaal 

van de wegopnemer wordt via een parallel Ie poort (8255 IO-kaart) 

ingelezen. Het micro computer systeem verwerkt de gegevens tot 

een standaard meetrapport. Tevens zorgt het voor de archivering 

van de meetresultaten. 

In figuur 1.1 is een en ander schematisch weergegeven. 

Digitale Digitaal- digitaal 
wegopnemer , aanwijzer .r 

Kracht- Meet- AD- ~ Micro 
opnemer .r versterker converter , computer 

analoog analoog digitaal 

Fig. 1.1: Schematische weergave signaalverwerking 
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Opmerking: 

Om een verantwoorde uitveering van de buigproeven te reali

seren, is het belangrijk dat men dit rapport geed doorleest, 

en de opdrachten/aanwijzingen puntsgewijs uitvoe74f 

2. Opbouw van de meetopstelling. 

Figuur 2.1 toont de gehele proefopstelling. 

Inbouw drukdooe 

Computer oce 8200 

Figuur 2.1: De meetopstelling. 
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2.1 Benodigde apparatuur. 

V~~r het opnemen van de kracht-weg gegevens van de Muller pers 

zijn de volgende onderdelen nodig: 

- Optische meetlineaal (HEIDENHAIN LS 503). 

- Digitaal aanwijzer (HEIDENHAIN VRZ 104). 

- Flat cable voor verbinding digitaal aanwijzer/8255 IO-kaart. 

- Inbouw drukdoos (H.B.M, C-2 50 kN). 

- Krachtmeetversterker (H.B.M. MGT 31 SP). 

- Analoge aanwijzer (H.B.M. AE 02 A). 

- Voeding (H.B.M. Mod. 243). 

- Interface. 

- Micro computer (Oce 8200 met AD-kaart RTI-800 van Analog 

Devices en 8255 IO-kaart). 

- Coax-kabel voor verbinding meetversterker/interface. 

- Aansluitkabel voor verbinding interface/AD-kaart. 

- Printer (Oce 8031). 

- Plotter (Hewlett Packard HP-7470/1). 

- Diskette 'Programma kracht-weg meting buigen'. 

- Diskette 'DATA-diskette kracht-weg meting buigen'. 
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2.2 Aansluiten van de apparatuur. 

Om een juiste aansluiting van de apparatuur te realiseren, dient 

men de volgende aanwijzingen puntsgewijs uit te voeren. Zie 

hiertoe ook figuur 2.2.1 op de volgende pagina. 

- Verbind de optische meetlineaal met de digitaal aanwijzer 

(aansluiting A, achterzijde digitaal aanwijzer). 

- Verbind de digitaal aanwijzer met de 8255 IO-kaart (achterzijde 

Oce PC, poort 1) d.m.v. de flatcable. 

- Verbind kanaal 1 van de interface met de krachtversterker. 

- Verbind de interface met de AD-kaart d.m.v de flat cable. 

Sluit meetversterker, micro computer en digitaal aanwijzer aan 

op het lichtnet. 

- Zet de digitaal aanwijzer aan, en zet schakelaar A op digitaal 

aanwijzer naar RECHTS. Schakelaar B in het midden (uit). 
- Zet de meetversterker aan (schakelaar links aan achterzijde). 

- Zet de keuzeschakelaar van de analoog aanwijzer op stand 1. 

stand 1: kracht op analoge aanwijzer, 

stand 2: topwaarde kracht op analoge aanwijzer, 

stand 3: wegverloop op analoge aanwijzer. 

- Zet netschakelaar analoge aanwijzer op 'ein'. 

S1uit de printer aan op de parallel Ie poort van de micro com
puter. 

Sluit de plotter aan op de seriele poort van de micro computer. 

- Controleer of de printer en de plotter zijn aangesloten op het 

lichtnet, en zet beide aan. 

Wanneer men deze aanwijzingen heeft uitgevoerd, is de opstelling 

gereed om proeven uit te voeren. 
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3. opstarten van het programma. 

Om het programma op te starten, dient men de volgende aanwij

zingen puntsgewijs uit te voeren: 

Overtuig 

plotter, 

KELD. 

U dat micro computer en randapparatuur (printer, 

meetversterker, digitaal aanwijzer) zijn UITGESCHA-

- Plaats nu de diskette "Programma kracht-weg meting buigen" in 

diskettestation A. 

- Plaats de diskette IIDATA-diskette kracht-weg meting buigen" in 

deskettestation B. 

- Schakel achtereenvolgens computer en randapparatuur IN. 

- Zet de schakelaar van het krachtkanaal (1) naar beneden (AAN). 

Het programma zal nu vanzelf starten. 

Er verschijnt op het scherm: 

Resident diagnostics 
Rev 1. 21 

CPU (i8086) 
ROM Module 
DMA Timer 
DMA Control 
Interrups 
640 kb RAM 
RT Clock 
Fixed disk 

Floppy (A: ) 

Pass 
Pass 
Pass 
Pass 
Pass 
Pass 
Pass 
Not present 

Ready 

Primary Boot strap 

A> ECHO OFF 

RTI SUBROUTINE AUTOLOAD 
Copyright Analog Devices, Inc., 1987 

LOAD ADRESS: OD6D 

COM1: 600,n,8,2,p 
permanente deel van MODE geladen 
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****************************************************************************** 
* * 
* 
* 

WAARSCHUWING * 
* 

* * 
* nit programma "Kracht-weg netirq buigen" is bedoeld voor het vez:werken van * 
* krachten van 0 tot 50 kN. Hiertoe is in bet kracht-weg meetsysteem een * 
* 50 kN drukdoos (JIEM C-2 50 kN) opgenomen. * 
* * * J:2ar deze drukdoos beslist geen hogere kracht dan daze 50 kN kan opnemeI1, * 
* is het van belan:J dat de maximale perskracht van de Milller pers wordt in- * 
* gesteld op MAXIMAAL 50 kN (=5 ton)! wanneer de kracht grater wordt dan de * 
* toegestane 50 kN, kan blijverrle vervonni.rg van de drukdoos optreden!! * 
* * * Voor bet reduceren van de perskracht, zie het verslag "de hydraulische * 
* pers" door P. van GeJ::ven en P. de Bruyn, verkrijgbaar bij dhr. Peeters. Of * 
* infonooer bij dhr. H. Vullirqs. * 
* 
* 
* 
* 

copyright (e) 1989: Hog"eschool Ven!o Wl'B 
lab. Productietechniek 
ire P.B.G. Peeters 

* 
* 
* 
* 

****************************************************************************** 

Druk een toets • • • 

Vervolgens wordt het programma opgestart, en versehijnt het 

layout-seherm. Na het indrukken van een willekeurige toets 

versehijnt het password seherm, en wordt om het password 

gevraagd. Zonder het juiste password kan men nu niet verder! Het 

password is bij dhr. Peeters te verkrijgen. 

Na het ingeven van het juiste password komt men in het hoofdmenu 

tereeht. 

7 



4. Het hoofdmenu. 

In het hoofdmenu heeft men de keuze uit zes mogelijkheden: 

- 1 - Starten van een proef. 

- 2 - File overzicht. 

- 3 - Inlezen van een file. 

- 4 - Verwijderen van een file. 

- 5 - Aanpassen default codes. 

- 6 - Einde programma. 

4.1. Starten van een proef. 

Voordat men een buigproef gaat uitvoeren, dient men de wegmeting 

op nul te ijken. Hiertoe plaatst men een proefplaatje in het 

buiggereedschap, en laat men het bovenstempel raken op het plaat

je. Druk nu op de reset-knop van de digitale aanwijzer (links 

vooraan). De aanwijzer zal nu op nul staan. Laat vervolgens de 

plunjer weer omhoog bewegen. 

Behalve dat de wegmeting op nul wordt geijkt, dient men er ook 

voor te zorgen dat de juiste procesweg wordt ingesteld m.b.v. de 

aanslagen van de pers. 

Nadat men de pers en de wegmeting heeft ingesteld, kan men via 

keuze 1 uit het hoofdmenu beginnen met een proef. Wanneer men per 

vergissing keuze 1 heeft gemaakt, kan men via de ESCAPE toets 

weer terugkeren naar het hoofdmenu. 

Door een willekeurige toets te drukken, krijgt men het volgende 

scherm: 

Wegkanaal : 8255 parallelpoort 1 
Krachtkanaal: Interface; kanaal 1 

U kunt beginnen m/h proces ! 

Indien het bovenstempel het proefplaatje nog niet heeft geraakt, 

moet dit scherm te zien blijven. Zodra het bovenstempel echter de 
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proefplaat raakt, moet op de commandoregel de tekst 

Het proces is bezig ! 

verschijnen. 

Men dient erop te letten dat de weqmeting goed op nul wordt 

geijkt, daar als startcriterium voor de proef geldt: weg = 
o. Ook dient men erop te letten dat de buigproef in een keer 

wordt uitgevoerd d.w.z. niet stoppen tijdens de meting, daar 

dit tot vroeqtijdig onderbreken van de meting kan leiden! 

Als stopcriterium voor de proef geldt: ~s < o. M.a.w. de proef 

stopt zodra de plunjer omhoog beweegt. Zodra de proef beeindigd 

is, vraagt het programma voor de perscode (filenaam) waaronder de 

gegevens dienen te worden weggeschreven. Deze perscode dient er 

alsvolgt uit te zien: 

Voorbeeld perscode: 

Pers 
A=Alum, F=Staal 

Jaar 

PF 89 20 12 

~l:= volgnummer 

Weeknummer 

Nadat de kracht-weg gegevens zijn weggeschreven, vraagt het pro

gramma om het proefnummer. Dit nummer (code) geeft informatie 

omtrent het type beproeving en de gereedschapsinstellingen. Wan

neer men als eerste karakter een ? intypt, krijgt men een voor

beeld proefnummer met de betekenis. 

Vervolgens vraagt het programma om de plaatcode. Ook hier kan men 

eerst een ? intypen, om een voorbeeld code te krijgen. 

Vervolgens kan men via het scherm de verschillende rest-materiaal 

gegevens en beproevingsgegevens invoeren. Hierbij zullen default

waardes te zien zijn, waarbij men door het geven van <RETURN> de 

defaultwaardes handhaaft. 
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Wanneer men accoord is gegaan met de codes zullen deze worden 

weggeschreven naar de data-diskette, en zullen de default waardes 

worden aangepast. 

4.2. Het fileoverzicht. 

Met behulp van keuze 2 uit het hoofdmenu kan men een overzicht 

van de buigproeven, welke op de datadiskette zijn opgeslagen, 

opvragen. 

4.3. Inlezen van een file. 

Met behulp van keuze 3 ui t het hoofdmenu kan men proefgegevens 

inlezen vanaf de data-diskette. Hierbij krijgt men tevens een 

fileoverzicht te zien. Nadat de gegevens zijn ingelezen komt men 

terecht in het tussenmenu. 

Wanneer er meer dan 75 files op de data-dikette zijn opgeslagen, 

zal het programma vragen of men de rest van het fileoverzicht ook 

wil zien. Door op de ESCAPE toets te drukken kan men het file

overzicht verlaten, en de in te lezen filenaam (perscode) op

geven. 

4.4. Verwijderen van een file. 

Met keuzemogelijkheid 4 uit het hoofdmenu kan men de kracht-weg 

gegevens van een proef verwijderen van de data-diskette. Hiertoe 

dient men de perscode van de betreffende proef in te geven. Wan

neer men per vergissing keuze 4 heeft gemaakt, kan men door een 

<RETURN> te geven i . p. v . de perscode weer terugkeren naar het 

hoofdmenu. 

4.5. Aanpassen van de defaultcodes. 

Met behulp van keuzemogelijkheid 5 kan men de defaultcodes, welke 

worden toegepast bij ui tvoeren van een proef, aanpassen. Nadat 

men mogelijkheid 5 heeft gekozen krijgt men het invulscherm van 

de materiaalgegevens te zien, waarna men de defaultcodes kan aan

passen. Wanneer een code niet behoeft te veranderen, kan men een-
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voudig een <RETURN> geven. 

4.6. Einde programma. 

Met keuzemogelijkheid 6 uit het hoofdmenu kan men het programma 

'kracht-weg meting buigen' verlaten. Er wordt nog een maal ge

vraagd of men er zeker van is om het programma te verlaten. Wan

neer men hier met tnt antwoordt, keert men terug naar het hoofd

menu. 
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5. Het tussenmenu. 

Wanneer men vanuit het hoofdmenu proefgegevens heeft ingelezen, 

komt men terecht in het tussenmenu. In het tussenmenu heeft men 

de volgende keuzemogelijkheden. 

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

- 6 -

Kracht-weg kromme op scherm. 

Overzicht meetgegevens. 

uitprinten kracht-weg kromme. 

uitplotten kracht-weg kromme. 

Meetrapport printen. 

Terug naar hoofdmenu. 

5.1. Kracht-weg kromme oD scherm. 

Wanneer men kiest voor keuze 1 uit het tussenmenu, krijgt men de 

kracht-weg kromme van de proef te zien op het scherm. Het pro

gramma kiest zelf, aan de hand van de maximale kracht en de to

tale procesweg, de meest optimale indeling van x- en y-as. 

Bij de kracht-weg kromme worden ook de perscode, het proefnummer, 

de plaatcode, de opgenomen deformatie arbeid, de maximale kracht 

en de deelproceswegen vermeld. 

5.2. OVerzicht meetgegevens. 

Met keuzemogelijkheid 2 uit het tussenmenu kan men een overzicht 

opvragen van: 

1. De kracht-weg gegevens, 

2. De maximale kracht met bijbehorende deelproceswegen, 

3. De materiaalgegevens. 

Wanneer men kiest voor een overzicht van de kracht-weg gegevens, 

dan vraagt het programma om het aantal. Wanneer men een <RETURN> 

geeft krijgt men aIle meetgegevens te zien. 

Kiest men voor de maximum kracht met bijbehorende proceswegen, 

dan krijgt men hiervan een overzicht, waarbij ook de opgenomen 
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deformatie arbeid, de perscode, de plaatcode en het proefnummer 

worden gegeven. 

Kiest men voor de materiaalgegevens, dan krijgt men hiervan een 

overzicht, waarbij de gegevens zijn ingevuld in het invulscherm. 

5.3. Uitprinten van de kracht-weg kromme. 

Met deze keuzemogelijkheid is het mogelijk om de kracht-weg 

kromme via de printer uit te printen. Hierbij wordt de kracht-weg 

kromme weergegeven op het scherm, en kan men deze uitprinten door 

de SHIFT-toets en de PRTSCR-toets gelijktijdig in te drukken. 

Ook hier bepaalt het programma zelf de meest optimale x- en y-as 

indeling a.h.v. de maximale kracht en de totale procesweg. 

5.4. Uitplotten van de kracht-weg kromme. 

Met behulp van deze keuzemogelijkheid kan men de kracht-weg 

kromme via de plotter laten uitplotten. Wanneer men per vergis

sing deze keuze heeft gemaakt, kan men via de ESCAPE-toets terug

keren in het tussenmenu. 

Ook hier bepaalt het programma zelf de meest optimale x- en y-as 

indeling a.h.v. de maximale kracht en de totale procesweg. 

5.5. Uitprinten van een meetrapport. 

Hierbij kan men kiezen uit een standaard meetrapport met: 

1. kracht-weg gegevens en kracht-weg kromme, 

2. kracht-weg gegevens ZONDER kracht-weg kromme, 

3. standaard meetrapport met kracht-weg kromme, 

4. aIleen standaard meetrapport. 

Tevens kan men via de ESCAPE-toets terugkeren naar het tussen

menu, wanneer men per vergissing heeft gekozen voor het uit

printen van een meetrapport. 
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Wanneer men een kracht-weg kromme opneemt in het meetrapport 

(keuze 1 en 3), dan wordt deze via de plotter uitgeplot. 

5.6. Terug naar het hoofdmenu. 

Met deze keuzemogelijkheid kan men terugkeren naar het hoofdmenu. 

6. Opruimen meetopstelling. 

Nadat men het programma verlaten heeft via keuze 6 uit het hoofd

menu, moet men alles nog opruimen: 

Verwijder de diskettes uit de drives en berg ze op in de hier

voor bestemde beschermhoesjes. 

Zet meetversterker, digitaal aanwijzer, printer, plotter en 

computer uit. 

- Zet de aan/uit schakelaar van kanaal I van de interface omhoog 

(UIT). 
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