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SAMENVATTING 

De stage-opdracht, waarover dit rapport handelt, is het meten van 

imperfecties aan aluminium T-profielen. Deze profielen horen bij 

het experimentele deel van het kip-onderzoek, dat verricht wordt 

in het laboratorium van de vakgroep WFW. Kip is het 

instabiliteits verschijnsel van uitkantelen van een profiel onder 

buigbelasting (zie figuur 1 op bladzijde 7 ) .  

De T-profielen zijn speciaal voor de kipproef vervaardigd. De 
profielen varieren in lengte van dertig tot honderdvijftig 

cent imet er. 

Reden om de imperfecties te meten is dat de belastbaarheid tot 

kippen bij een profiel dat reeds van te voren vervormd (en dus 

imperfect) is, minder hoog is dan bij een geometrisch ideaal 

profiel. De imperfectie speelt vooral een rol bij het bijzondere 
geval van interactieve kip (het tegelijk optreden van kip en 

lokale knik). 

De wens is om imperfecties op 0,05 millimeter nauwkeurig te 

meten. Dit omdat deze grootte-orde van imperfecties een meetbare 
invloed zou hebben op de belastbaarheid van de profielen. Deze 

verwachting is gebaseerd op eerdere onderzoeken in Australië [ll. 

De in dit stage-verslag beschreven metingen beperken zich tot het 
bepalen van de niet-rechtheid van het lijf van de onderzochte 

T-prof ielen. 

De imperfectie-metingen gebeuren met verplaatsingsopnemers die op 

een "meetwagent je" zijn gemonteerd. De verwerking van de 

meetgegevens gebeurt daarna met een spreadsheet-programma (Lotus 
1-2-31. Vervo 1 gens worden de gegevens met een 

Fourier-transformatie bewerkt (Asystant-GPIB). 
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Tijdens het uitvoeren van de metingen deden zich in eerste 

instantie een aantal problemen voor. Met name in de 

rechtgeleiding, met de aandrukkracht van gebruikte verplaatsings- 

opnemers, en met de inspanning of oplegging van de T-profielen. 

De profielen worden steeds aan twee zijden afgetast. Uit het 

verschil van beide metingen volgt dan zuiver de geometrische 
imperfectie (zie figuur ... ?.. op bladzijde 24) 

Als resultaat van de metingen zijn imperfecties gevonden met een 
grondvorm-amplitude vanongeveer 0,15 millimeter buiging in het 
profiel. Dit is dus de halve sinus die in één profiellengte past. 

Binnen de nauwkeurigheid van de metingen kon geen torsie in de 

profielen geregistreerd worden. 

De nauwkeurigheid van de metingen is dusdanig, dat gemeten 

waarden en werkelijkheid binnen 0,03 millimeter samenvallen. De 

oorzaak van de fouten 1 igt onder andere in 
positionerings-onnauwkeurigheid, wrijving in de opnemers en stof 

op de rechtgeleiding. 

Relatering van door de hier beschreven imperfectiemetingen aan 

belastingsproeven uit het verleden is niet altijd mogelijk 
gebleken, omdat voorheen de prof ielen niet eenduidig gemerkt 

werden. De imperfectiemetingen kunnen bij komende 

belastingsproeven natuurlijk wel verwerkt worden. De nieuw 

ingevoerde profielmarkering voldoet goed. 
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VOORWOORD 

Tijdens mijn stageperiode aan de TUE heb ik me beziggehouden met 
het ontwikkelen en opbouwen van een meetopstelling voor het meten 
van imperfecties aan de T-profielen. Daarna heb ik een serie 

metingen gedaan. Aanvankelijk was het de bedoeling om ook nog 

belastingsproeven te doen. Ook had ik me tot taak gesteld om een 

handleiding te schrijven bij de gebruikte apparatuur en software. 

Het meten van de imperfecties bleek echter zoveel tijd in beslag 

te nemen, dat ik me daartoe heb moeten beperken. 

Deze -beperking- resulteerde echter in bijzonder interessante en 

leerzame werkzaamheden. Het past mij daarom ook om langs deze weg 

mijn begeleiders, de heren Menken, Groot en Van Hout te bedanken 
voor de geïnvesteerde moeite. Ook voor de bijzonder prettige 
wijze van samenwerking dank ik hen. Dit geld ook voor de 

medewerkers van het laboratorium WFW, de heren IJzermans en 

Koekkoek, en voor de medewerkers van het atelier W W ,  de heren 
Van de Broek, Hofkens, Garenfeld en Van Gils. Zij bleken altijd 
bereid om een helpende hand toe te steken . Tot slot wil ik alle 
leden van het dispuut "In z'n element" bedanken voor de 

gezelligheid, raadgevingen en belangstelling. 
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1 INLEIDING 

De imperfectiemetingen waarover dit stageverslag handelt, vallen 

onder het kip-onderzoek. Kip is het instabiliteits-verschijnsel 

van naar opzij wegkantelen van een profiel onder buigende 

belasting (zie figuur 1 ) .  Dit onderzoek is reeds geruime tijd 
gaande aan de Technische Universiteit Eindhoven. Deel van dit 

project is de kipproef-opstelling, waarmee steeds HTS-stagairs 

proeven nemen. 

F 

Figuur 1: Kip 

Het doel van de kipproef-opstelling kan als volgt omschreven 

worden : Proeven nemen aan aluminium profielen ter ondersteuning 

van het opstellen van een theorie. Hiermee kan de belastbaarheid 
voorspeld worden van geëxtrudeerde aluminium profielen met een 

complexe doorsnede. Met behulp van deze theorie kunnen normbladen 

opgesteld worden enlof kan een softwarepakket geschreven worden 

waarmee de fabrikant kan rekenen. Bij het kip-onderzoek aan de 

TUE wordt vooral gekeken naar het verschijnsel van interactieve 

kip. Dit is een instabiel samenspel van lokale knik en kip. Bij 
de beproefde T-profielen is de lokale knik zichtbaar als 

plaatknik door een golving in de dunne flens (fig.2). 

Figuur 2: T-profiel m e t  interactieve kip 
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Aanzet tot het kip-onderzoek was een verzoek van ALCOA in Drunen 

om een software-pakket als bovenvermeld. ALCOA maakt onder meer 

geëxtrudeerde aluminium profielen voor tuinbouwkassen. Men wil, 

voordat een kostbare extrusie-matrijs gemaakt wordt, de 
belastbaarheid van een nieuw ontworpen profiel kunnen uitrekenen. 

Tijdens de bouw van tuinbouwkassen worden de profielen 
bijvoorbeeld door het gewicht van de werklieden op buiging 

belast. Hierbij speelt kip dus een belangrijke r o l .  Inmiddels 

zijn al rekenprogramma’s aan ALCOA geleverd, welke voor practisch 

gebruik blijken te voldoen. Ook de luchtvaart industrie heeft 

belangstelling in het kip- onderzoek. 

In het verleden zijn al diverse kip-proeven genomen. Nu wil men 

echter de imperfectie van de speciale proefprofielen weten. De 
maximale belastbaarheid van een profiel met enige voorvervorming 

is namelijk minder hoog dan van een geometrisch ideaal 

profiel.Die voorvervorming (=imperfectie), die dezelfde geometrie 
heeft als de knikvorm van het profie1,heeft de sterkste invloed. 

Dat is in dit geval een buiging van de zwaartelijn in de vorm van 
een halve sinus die precies in de profiellengte past. Dit samen 

met een torsie, eveneens als een halve sinus over de 

profiellengte. Naar aanleiding van eerder onderzoek in Australie, 

kan voor de profielen, gebruikt bij het kip-onderzoek aan de TUE 

verwacht worden, dat een geometrie-afwijking van 0,2  millimeter 
een afname van de belastbaarheid met 10% zou kunnen hebben. 

Daarom zal binnen enkele honderdsten millimeters nauwkeurig 

gemeten moeten worden. 
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2 

2.1 

HET METEN VAN IMPERFECTIES 

WAT IS IMPERFECTIE 

De imperfectie in een T-profiel, die dezelfde geometrie heeft als 
de kipvorm is van invloed op de maximale kiplast voor dat 

prof iel. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen 
geometrische imperfectie en inspan-imperfectie. Geometrische 

imperfectie is een vorm-afwijking van een onbelast profiel. De 

inspan-imperfectie wordt het profiel opgedrongen door 
react iekrachten en -momenten van de oplegging of inklemming van 

het profiel. Ook de doorbuiging als gevolg van eigen gewicht 

wordt 

2.2  

tot de inspan-imperfectie gerekend. 

Figuur 3: Het te meten profiel met aangegoten proppen. 

Voor de kipproef-opstelling zijn speciale aluminium T-profielen 

gemaakt. Deze zijn gelijmd uit een dik lijf (30 x 3 mm.) en een 
dunne flens (30 x 0,5 mm. 1 [21. 

De flens is dun om de belasting, waarbij lokale knik (in de 

flens) optreedt, laag te houden. Hierdoor kan de opstelling 

kompakt blijven. De profielen zijn gelijmd, omdat verspanen tot 

een dunne flens bij bestaande profielen niet nauwkeurig genoeg 

mogelijk was. 

De profielen zijn gemaakt in verschillende lengten, varierend van 
dertig tot honderdvijftig centimeter. Deze lengten zijn zo 

gekozen dat verschillende vormen van instabiliteit onderzocht 
kunnen worden. 
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Aan de uiteinden van de profielen zijn kunststof proppen gegoten 
(Araldit). Hiermee kunnen de profielen tijdens de 

belastingsproeven ingespannen worden in spanbussen. 

2.3 ALGEMENE WERKWIJZE 

Tijdens de praktische werkzaamheden aan de opstelling is een 
logische werkwijze ontstaan, hier de algemene werkwijze genoemd. 

Steeds is als volgt te werk gegaan: 

2.3.1 SAMENVATTING WERKWIJZE 

1-Er wordt vastgesteld wat er gemeten moet worden (bij voorbeeld 
imperfecties), maar vooralsnog staat niet vast hoe groot de te 

meten waarden zullen zijn. 

2-Er wordt gezocht naar metingen door anderen verricht. 
Aan de hand hiervan wordt een schatting gemaakt van de gevraagde 

nauwkeur i ghe i d. 
3-Er wordt een meetopstelling gebouwd die de gewenste 

nauwkeurigheid zou moeten halen. 
4-Er wordt berekend hoe groot de te meten waarde zal zijn 

(imperfectie + doorzakking onder eigen gewicht + ijkwaarden 

rechtgeleiding). 

5-Een reproduceerbare meting wordt gedaan. 

6-De meetwaarden worden waar mogelijk getoetst aan de 

hypothetische waarden. 
7-Aan de hand van de toets worden de meetwaarden 

geaccepteerd of niet. Als de meting niet geaccepteerd wordt, dan 

wordt de hypothese bijgesteld, de meetopstelling wordt gewijzigd 

of de meetresultaten worden op een andere manier verkregen. 
8-Het uiteindelijke resultaat is een reproduceerbare 

meting; de meetresultaten zijn theoretisch verklaarbaar en zijn 

voorzien van relevante toleranties. 
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2.3 .2  PRAKT I SCHE WERKWIJZE 

Toepassing van de algemene werkwijze bij het meten van 

imperfecties aan slappe aluminium T-profielen,leidt tot het 

volgende : 

-De opdracht is om imperfecties te meten aan de speciale 

profielen. Met deze profielen is in het verleden al een serie 
belastingsproeven gedaan. Nu wordt de invloed van vormafwijkingen 

van de profielen op hun belastbaarheid onderzocht. 

-Uit Australische onderzoeken kan geconcludeerd worden dat bij de 

op de TUE beproefde profielen met een lengte van 1250 millimeter 

(de profielen waarbij interactieve kip optreedt) een imperfectie 

van 0,2 millimeter zou kunnen leiden tot een afname van het 

maximaal belastend moment met circa 10 % .De metingen zullen dus 
met een nauwkeurigheid binnen enkele honderdste millimeters 

gedaan moet en worden. 

-Voor de belastingsproeven kunnen de profielen in spankoppen 

worden opgehangen. Besloten is om voor het meten van imperfecties 
de profielen niet in te klemmen in deze spankoppen, maar op te 

leggen. Hierdoor worden ongewenste inspankrachten verminderd. 

Deze zouden namelijk extra spanningen introduceren, waardoor het 

profiel vervormt (inspan-imperfecties). Bovendien is de 

rechtgeleiding afgesteld binnen de gewenste nauwkeurigheid en er 

zijn geschikte verplaatsings-opnemers gemonteerd. 

-Met behulp van vergeet-me-nietjes is uitgerekend wat de 
doorzakking van de profielen zou zijn onder eigen gewicht 

(bijlage 1). Deze is afhankelijk van de positie van het oplegpunt 
onder de aan het profiel gegoten araldit-proppen. De gebruikte 

vergeet me nietjes gelden voor scharnierende oplegpunten, zodat 

vanwege de controleberekening de aangegoten araldit-proppen niet 

op V-blokken gelegd kunnen worden. Dan zou namelijk een 

ongedefinieerde oplegging verkregen worden. 
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Vele proefmetingen leiden tenslotte tot een werkwijze die een 
reproduceerbare meting oplevert (zie hiervoor 53.1 en 53.2). 

Het niet overeenstemmen van theoretische waarden en meetgegevens 
leidt tot het steeds weer verbeteren van de opstelling. Tenslotte 

wordt zo een betrouwbare meting geproduceerd. 
f 31 

2.4 

Figuur 4: De testbank 

1: kokerbalk met rechtgeleiding 

2: meetwagent je 

3 te meten profiel 

BESCHRIJVING VAN DE OPSTELLING 

De opstelling als geheel kan opgesplitst worden in twee delen: de 

testbank en de verwerkings-apparatuur. 

2.4.1 DE TESTBANK 

De testbank bestaat uit een portaalframe van zware stalen balken. 

Op en aan het frame kunnen eenvoudig de hulpstukken gemonteerd 
worden die voor een bepaalde proeven nodig zijn. Figuur 5 toont 

een detail van de in het frame gemonteerde rechtgeleiding. 
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Deze rechtgeleiding bestaat uit twee HEPCO M1050/44 glijplaten 

die in lijn gemonteerd zijn (voor specificatie zie bijlage 1 ) .  De 
basisplaat (zie specificatie) waarop de glijplaten geschroefd 

zitten is eerst op een kokerbalk gemonteerd en daarna vlak 
geslepen. De kokerbalk is statisch bepaald en daardoor 

spanningsvrij "opgelegd". De montageplaat en lagerunits zijn 
eveneens volgens HEPCO-specificaties uitgevoerd. Op de 

montageplaat zijn diverse opnemers gemonteerd. Er dient echter 

terdege rekening mee te worden gehouden dat iedere verandering 

aan de montageplaat, die leidt tot verandering van het gewicht 

van de rechtgeleiding, een andere doorzakking van de kokerbalk 

tot gevolg zal hebben. Deze veranderingen dienen dus achterwege 

te blijven of de rechtgeleiding moet opnieuw geijkt en/of 
afgesteld worden. Met de juiste materialen vergt dit ongeveer 

twee weken tijd. In 93.1.1 in dit verslag wordt de afstelsessie 
van de rechtgeleiding besproken. Hier dient wel opgemerkt te 

worden, dat bij de gebruikte methode voor het meten van de 

imperfecties, het al of niet recht zijn van de geleiding geen rol 
meer speelt (zie 93.2.2 op bladzijde 24). 

6. electromotor 

Figuur 5: Rechtgeleiding 

De montageplaat met de opnemers kan met een electromotor over de 

glijplaten bewogen worden. Er is hiervoor een afstandsbediening 
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die het meten wat ergonomischer maakt. Door de voedingsspanning 

van de electromotor te veranderen kan de snelheid van het 

"meetwagentje" aangepast worden. De elektrische aandrijving van 

het meetwagent je wordt alleen gebruikt als de 
positioneringsnauwkeurigheid geen rol speelt. Als het 

meetwagentje op een van te voren bepaalde positie geplaatst moet 

worden, blijkt in de praktijk handmatige aandrijving het 

eenvoudigste. Dit gebeurt wel aan de electromotor-poelie, zodat 

de aandrijfkracht steeds op dezelfde plaats aangrijpt. Tijdens 
het meten beweegt het meetwagentje steeds van Noord naar Zuid, 

zodat eventuele spelingen dezelfde kant op staan. 

In de aandrijving is een tien-slagen-potentiometer opgenomen. De 
spanning over deze potentiometer is een maat voor de positie van 

het meetwagentje op de glijplaten. Het is van belang dat de 
positieaanduiding reproduceerbaar is. Deze reproduceerbaarheid is 
gewenst om de ijkgrafiek van de rechtgeleiding te kunnen 

gebruiken (dit is bij de imperfectiemetingen echter niet nodig). 
Bovendien kunnen zo metingen aan eenzelfde profiel met elkaar 

vergeleken worden. Om de positieaanduiding te kunnen calibreren 

zijn merktekens aangebracht op de montageplaat van de 

recht ge 1 e iding . 

Voor het meten van imperfecties zijn twee bruggen over de 

rechtgeleiding gebouwd, waarop de te meten prof ielen gelegd 

kunnen worden. Op de bruggen staat steeds een aluminium plaatje 
dat rust op drie schroefjes, zodat het horizontaal en zonder 

speling gesteld kan worden. Op deze gestelde plaatjes komt de 

profiel- oplegging. Deze bestaat uit een diabolo onder de 
aangegoten Araldit- proppen. Zo'n diabolo kan gezien worden als 

een scharnierende oplegging, die tevens rotatie om de lengte-as 

van het profiel verhindert. De opstelling wordt uitgericht zodat 

profiel en rechtgeleiding parallel aan elkaar liggen. 

Degene die de metingen verricht dient steeds met de grootst 

mogelijke zorgvuldigheid te werk te gaan. Allereerst zijn de 
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profielen bijzonder gevoelig voor beschadigingen. De profielen 
dienen dan ook alleen aan de araldiet-proppen te worden opgetild. 

Vermijdt aanraken van de flens, met de hand zowel als door andere 

profielen in de kast ! Aangezien er op enkele honderdsten van 
milimeters nauwkeurig gemeten kan worden aan relatief slappe 

profielen, kan een kleine verstoring de meting beinvloeden. De 

rechtgeleiding moet stofvrij zijn (voor een meting afgeveegd en 

eens per week zorgvuldig gereinigd met aceton en geconserveerd 
met cosmoline-spray). De kernt jes van de LVDT’s worden met Trif lo 
ingespoten, om te voorkomen dat ze tijdens de metingen in de 

geleidegaatjes blijven hangen. Ook hulpstukken, oplegging van de 
rechtgeleiding en meetgereedschappen hebben regelmatig onderhoud 

nodig ! 

Vanwege de geringe stijfheden en de gewenste hoge nauwkeurigheden 

dient rekening gehouden te worden met maatafwijkingen ten gevolge 

van temperatuurwisselingen, kruip, trillingen en het zich 
“zetten” van oppervlakken. Daarom wordt een bepaalde meetserie zo 

snel mogelijk verricht . Als richtwaarde is aangenomen dat een 
profiel binnen een uur moet worden afgetast. Anders moet het 

profiel steeds opnieuw gesteld worden (parallel aan de 

rechtgeleiding). Voor de sessie wordt met een kunststof hamer een 

paar maal op het frame getikt om eventuele spelingen te doen 

wegspringen. 

2.4.2 DE VERWERKINGSAPPARATW 

De verwerkings-apparatuur kan onderverdeeld worden in drie delen: 

de versterkers voor de opnemersignalen, de scan-eenheid die de 

signalen doorgeeft aan de PC, en de PC met software, printer en 

plot ter. 

Elk type opnemer heeft een aparte versterker. De versterkte 

uitgangen van de opnemers worden aangesloten op de scanner. In 

combinatie met een digitale voltmeter en een op de TU ontwikkelde 

laboratorium-computer, scant deze één voor één de gevraagde 
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opnemers af, en transporteert het geregistreerde uitgangssignaal 
van de opnemers naar de PC. Met behulp van het op de vakgroep 

ontwikkelde programma DASCAN wordt een file aangemaakt en op een 

floppy-disk weggeschreven. 

Er zijn diverse verwerkingsprogramma’s voor de meetfile, maar 

gekozen is het pakket LOTUS 1-2-3, een spreadsheet programma. De 
meetfile wordt in matrix-vorm bewerkt. Rijen en kolommen kunnen 
verplaatst of gecopieerd worden, wiskundige bewerkingen kunnen 

uitgevoerd worden, en tekst kan ingegeven worden. Met dit 
programma kunnen ook direct grafieken geplot en tabellen geprint 
worden. 

Met ASYSTANT-GPIB kan een imperfectiemeting met behulp van 
fourier-transformat ie onderzocht worden. Het aantal 

meetintervallen moet dan wel een macht van twee zijn, en de 
meetpunten moeten op onderling gelijke afstand liggen. Van belang 

is de lijf-imperfectie die gelijk is aan de knikvorm, dus een 
halve sinus over het profiel. Bij fourier-transformatie wordt dan 

gekeken naar de grondvorm. 

Een uitgebreide software uitleen staat ter beschikking in het 

rekencentrum van de TUE en ook vele PC-gebruikers binnen de 

vakgroep zijn bereid hun favoriete software ter beschikking te 
stellen. 

LVDT-1 LYDO-2 potmeter 

1 1  
I 

versterker 1 versterker 2 

scanner 
digitale volt met er 

labor at orlum-comput~r 
DASCAN 

Loius 
ASYST ANT- WUB 

4 
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3 METINGEN 

3.1 

3.1.1 

VOORBEREIDENDE METINGEN 

CALIBRATIE EN IJKING VAN DE RECHTGELEIDING 

Uit de eerste proefmetingen aan imperfecties bleek, dat de 

rechtgeleiding niet recht was binnen de gewenste toleranties. De 
geleiding bleek recht te zijn binnen 0.5 mm., terwijl een 
nauwkeurigheid van het uiteindelijke meetresultaat gewenst is van 
ca. 0.05 mm. (rechtheid t(e) volgens DIN 7184). Als referentie is 
bij de calibratie en ijking gebruik gemaakt van een staallineaal 

2500-0 DIN 874, opgelegd op de Bessemer punten. Dit zijn die 

oplegpunten, waarbij de lineaal de minste doorzakking door eigen 
gewicht vertoont. (zie bijlage 2 voor normen behorend bij de 

staallineaal) De rechtheidstolerantie t(e) van deze referentie is 

27 micrometer. De reproduceerbaarheid van de metingen aan de 
lineaal lag binnen 0.01 mm. Bijlage 3 toont de specificaties van 

de rechtgeleiding, bijlage 4 laat een aantal ijkmetingen zien. 

Y 
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Allereerst zijn de glijplaten met koperpoets van roest en aanslag 

ontdaan. De gli jplaten zijn bij de calibratie-metingen licht 

ingevet met vaseline. Later is overgestapt op Cosmoline spray. 

De versterker van de capacitieve opnemers heeft direct een 

uilezing in micrometers en is hierdoor uitermate geschikt voor 

een ijkmeting. Bovendien heeft de grote capacitieve opnemer een 
bereik van 12,5 cm. 

De oplegging van de kokerbalk, waarop de glijplaten zijn 
gemonteerd, was niet perfect en is dus aangepast: Een ontbrekende 

paspen is in het scharnier gemonteerd. Ook is de glijdende 

puntoplegging veranderd in een rollende; dit om spanningen door 
slip-stick te voorkomen. De kokerbalk is met stelbouten parallel 

aan het te meten vlak te stellen. 

De fout in de rechtgeleiding zat voornamelijk in het niet in lijn 

liggen van twee glijplaten, die achter elkaar zijn gemonteerd. 

Met binnenzeskant-schroeven zitten deze op de basisplaat vast. 
Door deze schroeven voorzichtig los te draaien kunnen de 

glijplaten iets verplaatst worden. Dit verplaatsen gebeurt bij 
voorkeur met de hand. Eventueel kan voorzichtig met een teflon 

hamer tegen de glijplaten geklopt worden. Hierbij mogen de 

schroeven niet te los zitten; dan zou de glijplaat terugveren. De 

meeste tijd bij het calibreren gaat zitten in het aanleren van 

het juiste aanhaalmoment en grootte van de hamerslag. 

Volgens de HEPCO-specificaties kunnen de glijplaten worden 

afgesteld tot een rechtheid van 0,013 mm. per meter. Dit is niet 
gelukt op de overgang van de twee helften van de rechtgeleiding. 

Bovendien is niet de volledige rechtgeleiding afgesteld. Dit 

i.v.m. de oplegpunten van de vlaklineaal. Daar komt bij dat 

alleen het middelste deel wordt gebruikt voor de metingen. Op de 
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constructie is duidelijk aangegeven waar de rechtgeleiding niet 

meer betrouwbaar is. De toleranties van de lagers op de 

montageplaten spelen ook een rol. Deze 1 iggen voor 

groefkogellagers voor meettoepassingen in de buurt van 0.02 mm. 

Het resultaat van de callibratie is dat het te gebruiken deel van 

de rechtgeleiding binnen 0.06 mm. recht is, hetgeen te verbeteren 
is door gebruik te maken van de ijkgrafieken. Let wel dat de 
tolerantie op de vlaklineaal ook 0.03 mm. is. 

Bij het afstellen cq ijken van de rechtgeleiding is geprobeerd 
alle mogelijke invloeden mee te nemen: 

en Storka 
constructieprofielen opgehangen aan de bovenste ligger van de 

testbank (zie figuur 5). Dit om binnen het bereik van de 

vertikale verplaatsingsopnemers te kunnen blijven. Onderaan, bij 
de lineaaloplegging zijn de ophangconstructies in het horizontale 
vlak in twee richtingen gefixeerd, zodat de oplegpunten van de 

vlaklineaal met een maximale stijfheid in de ruimte zijn 

opgehangen. Elke ophanging bestaat uit twee Dexion hoekprofielen, 

aan weerszijden van de bovenste ligger van de testbank 

gemonteerd. Vlak boven de glijplaten van de rechtgeleiding is 
tussen de twee Dexionprofielen een tafeltje gemaakt van Storka 

constructie-strips. Op dit tafeltje staan weer de aluminium 

steltafeltjes Voor het horizontaal stellen wordt gebruik gemaakt 

van een waterpas met een nauwkeurigheid van 0.055 mm/m. Op het 

gestelde vlak wordt een V-blokje gezet, met daarop een geslepen 

stalen rol met een doorsnede van 40 mm Deze geslepen rol fungeert 
als oplegging voor de stalen vlaklineaal. De stalen rol wordt op 

het oog recht onder de vlaklineaal gepositioneerd. De positie van 

de ophanging is zo gekozen dat de vlaklineaal binnen 5 centimeter 

opgelegd ligt op de Bessemer punten voor minimale doorbuiging, 

zoals is voorgeschreven door het normblad DIN 874. 

De vlaklineaal is met Dexi on 
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De vlaklineaal is steeds met aceton schoongemaakt, en met Tri- 

flow ingespoten. Tri-flow is een dunne smeerolie met 

teflon-toevoeging, waardoor slip-stick tussen vlaklineaal en 

verplaatsingsopnemer wordt verminderd. Ook de glijplaten en de 

loopwieltjes van het meetwagentje worden steeds goed schoon 

ge houden. 

Er zijn diverse metingen verricht, om de invloed van te 

verwachten verstoringen te analyseren: De invloed van het al of 

niet smeren van de vlaklineaal met Tri-flow is onderzocht. 

Vormfouten in de vlaklineaal zijn bekeken door gelijke metingen 

te doen, maar met de lineaal om z'n lengteas gedraaid. De invloed 

van vuil is nagegaan door eenzelfde meting te doen voor en na het 

schoonmaken van de glijplaten en de loopwieltjes. Ook is de 

nauwkeurigheid van de lagers in het meetwagent je onderzocht. 

Volgens een Din-norm zou de excentriciteit van deze lagers tot 
0,02 mm. kunnen bedragen, hetgeen van erg grote invloed kan zijn. 
Na het verdraaien van de lagers bleek inderdaad een ruis te 

ontstaan van circa 0,OS milimeter.Na veelvuldig op en neer rijden 

van het meetwagentje over de glijplaten bleek deze ruis echter 
langzaam minder te worden.Vermoed wordt dat deze vermindering te 

danken is aan het feit dat het vet in de lagers door de kogeltjes 

opzij gedrukt wordt. Identieke met ingen zijn ook herhaald, 

waaruit bleek dat de reproduceerbaarheid van de metingen binnen 

0 , O l  milimeter ligt. 

Omdat de vlaklineaal "opgehangen" is aan lange dunne strippen is 

de temperatuurinvloed ook onderzocht. Over de dag genomen 

verandert de temperatuur echter zeer langzaam tot maximaal ca. 

één graad Celcius, zodat deze invloed verwaarloosd kan worden. 

Slip-stick in de glijdende oplegging van de kokerbalk werkte 

echter ook storend. Daarom is deze oplegging vervangen door een 

roloplegging. Nu werkt uitzetten van de kokerbalk niet meer 

storend op de metingen. Opgemerkt dient te worden dat de 
kokerbalk nu met een radius op de roloplegging ligt. Hierdoor zal 

bij uitzetten en krimpen van de kokerbalk, deze ook een weinig 
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vert ikaal verplaatsen. Omdat een meetsessie zich binnen een uur 

afspeelt, waarbinnen de temperatuur constant veronderstelt mag 
worden, speelt deze afwijking geen rol. 

3.1.2 VERTIKALE VERPLAATSINGSOPNEMERS 

Bij de proeven die in dit rapport beschreven worden is gebruik 
gemaakt van verschillende soorten vertikale verplaatsings- 

opnemers. Ieder type opnemer heeft zijn specifieke 

toepassingsmogelijkheden. Ideaal zou zijn geweest als voor alle 

metingen dezelfde opnemer gebruikt had kunnen worden. In het 

laatste geval ziJn de metingen met een hogere betrouwbaarheid 
onderling vergelijkbaar. Echter, een aantal malen werd 
gekonstateerd dat de gebruikte opnemer niet meer bleek te 

voldoen. Dan werd de op dat moment gebruikte opnemer vervangen 
door een type wat op dat moment het meest geschikt leek. 

De cappacitieve opnemer zat reeds in de opstelling. Deze is zeer 

gebruikersvriendelijk omdat de meetversterker een uitlezing heeft 

die direct verplaatsingen in micrometers weergeeft. Bovendien 

heeft deze opnemer een bereik van 125 millimeter. Dit grote 

bereik is erg makkelijk bij af- en instelwerk. Bij de calibratie 
en afstelling van de rechtgeleiding is gebruik gemaakt van dit 
type opnemer. Nadeel van de bij deze opnemers horende versterker 

is dat deze een niet-continu en niet-lineair uitgangssignaal 

geeft. Dit verloopt in stapjes van 0,Ol millimeter of van één 

micrometer (instelbaar).Bovendien springt het uitgangssignaal na 
duizend verplaatsingseenheden weer op nul (dus na 9,99 millimeter 

of na 999 micrometer). 

Om uitleesfouten door bovenstaande beperkingen te voorkomen wordt 
tegelijk met de cappacitieve opnemer een grote inductieve 

verplaatsingsopnemer (LVDT) gebruikt. Deze heeft een continu 

uitgangssignaal, wat binnen het meetbereik ook lineair is. De 
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1 LVDT is bij de taster met de cappacitieve opnemer verbonden, 
waardoor beide hetzelfde ingangssignaal krijgen. In de 

ijkgrafieken van de rechtgeleiding is, ter controle, steeds het 
signaal van beide opnemers uitgezet. 

De bovenstaand beschreven dubbele opnemer heeft een te grote 

tasterdruk om aan slappe profielen te kunnen meten. De 

T-profielen buigen sterk uit onder deze belasting.Dit heeft 

ontoelaatbare invloed op de te meten geometrische imperfecties. 

Om te komen tot contactloze metingen is geëxperimenteerd met een 

optische verplaatsingsopnemer. Er zijn een aantal (niet-lineaire) 
ijkgrafieken bepaald van zo’n opnemer, maar deze bleek zo 

gevoelig voor wisselende oppervlaktegesteldheden, dat bij 

metingen op verschillende punten van een profiel slechts een 

nauwkeurigheid van 1 
/2 millimeter gehaald kon worden. 

Voor het registreren van imperfecties is gekozen voor kleine 

LVDT’s. Deze hebben een kerntje van slechts drie gram, dat tevens 
als taster dienst doet. Deze LVDT’s hebben een bereik van vijf 
millimeter en een continu en lineair uitgangs- signaal. 

‘LVDT = Linear Variable Displacement Transducer 
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3.2 

3.2.1 

IMPERFECTIEMETINGEN 

VOORBEREIDINGEN 

De oplegging van het profiel komt bijzonder kritisch. Om er zeker 

van te zijn dat het profiel torsie- symmetrisch (dus met de 
begin- en eindpunten in één vlak) is opgelegd, is 
gekozen voor een éénvoudig statisch overbepaalde inspanning: een 

oplegging op twee diabolo's. 

Er moet rekening gehouden worden met vervormingen van het profiel 

ten gevolge van eigen gewicht en door het gewicht van de 

aangegoten Araldit- proppen. In bijlage 1 is afgeleid dat voor de 
maximale doorzakking f van het profiel geldt: 

3 E I [ z q *  l2 5 i 2 +  ' * R * ~ - ; * G *  i 
z P 

f = -  

met daarin: f = maximale doorzakking van het profiel 

1 = halve profiellengte 

E = elasticiteitsmodulus 
I = traagheidsmoment tegen buiging 

q = belasting ten gevolge van eigen gewicht 

R = reactiekracht in de ondersteuning 
a = positie van de oplegging 

G = gewicht van een Araldit-prop 

1 = lengte van een Araldit- prop 
P 

De profielen worden zo opgelegd dat ze minimaal doorzakken. 

Voor het evenwijdig stellen aan de rechtgeleiding, is op het te 

meten profiel met een dunne viltstift de zwaartelijn gemarkeerd. 

Met behulp van een schuifmaat is deze lijn vanaf de profielrand 

uitgemeten. Zodra een opnemer deze lijn volgt is het profiel in 

het horizontale vlak uitgelijnd. Uitlijnen in het vertikale vlak 

gebeurd door de vertikale verplaatsingsopnemers op beide 

profieluiteinden eenzelfde verplaatsing te laten registreren. Dan 
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is het profiel tevens om zijn lengte- as (voor torsie) 
uitgelijnd. Het lijf kan niet met een waterpas gesteld worden 

omdat dit onmiddelijk tot ontoelaatbare doorbuiging van het 
profiel zou leiden. Wordt door de torsie-scheefstelling van het 

profiel een meetafwijking van 1% toegestaan, dan nog mag het 
profiel acht graden scheef staan om zijn lengte-as, mits de 
meetwaarden later door een eenvoudige herberekening gecorrigeerd 

worden. 

Let wel, voor de bewerking van de imperfectie tot een 

Fourier-reeks is het van belang dat de overgang Araldit- profiel 
aan beide zijden op gelijke hoogte staat. Als het profiel is 

uitgericht wordt nog gecontroleerd of de op LVDT’s in het midden 

van hun bereik staan, dus een uitgangssignaal van cirka nul Volt 

geven. Hiermee wordt voorkomen dat de opnemers tijdens het meten 

buiten hun bereik zouden komen. 

Als het profiel volledig gesteld is, wordt alles nog eens 

gecontroleerd, omdat stellen in één richting kan leiden tot 

ontstellen in een andere richting. Het profiel wordt hierna 
binnen één uur nagemeten, omdat anders de uitlijning van het 

profiel merkbaar verloopt. 

Voor iedere meting wordt de voedingsbron van de potentio- meter 

gecallibreerd. Ruim van te voren wordt deze reeds ingeschakeld, 

zodat voeding en potentiometer een constante temperatuur krijgen. 

Ten behoeve van deze callibratie zijn op de rechtgeleiding 

markeringen aangebracht. Als het meetkarretje tegen de op die 

markering geplaatste zuidelijke aanslag loopt, moet over de 

potentiometer de bijbehorende spanning staan. Die spanning staat 

bij de markering op de rechtgeleiding geschreven. 
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3.2.2 HET METEN 

Over de twee zijden van het profiellijf wordt eenzelfde meting 
gedaan, op exact dezelfde lengte-coördinaten van het profiel. Als 
de resultaten van beide metingen van elkaar afgetrokken worden, 

vallen de doorzakking van het profiel, en ook ongerechtigheden in 

de rechtgeleiding weg. Wat over blijft is de dubbele imperfectie 

(zie figuur . .?. . I  

Figuur: 8 : A - B = 2 1  

Voor de verwerking van de meetgegevens is het noodzakelijk dat 

het aantal meetpunten een macht van twee is. Er is gekozen voor 

zestien meetpunten. De eerste meting wordt verricht 

profiellengte uit de, in de opstelling meest noordelijke, 

Araldit- prop.(Dat is steeds de prop waar geen profielkode 

opgeschreven staat.) De volgende metingen worden steeds - 

profiellengte verder gedaan. Bovendien wordt ter kontrole van de 
profiel- uitlijning een meting verricht, zo dicht mogelijk tegen 

de Araldit-proppen. Deze twee controle- metingen worden dus niet 
in de Fourier- translatie betrokken. 

1 

OP 32 

1 

16 

De met ingen zijn geautomatiseerd: het binnen de vakgroep 

ontwikkelde DASCAN programma stuurt de metingen. De ook op de TUE 

ontwikkelde laboratorium microcomputer (LAM) zorgt voor de 

koppeling tussen de PC en een digitale multimeter, die via een 
scanner één voor één de gevraagde signalen registreerd. Alle 

aparatuur wordt opgestart, en het meetwagentje wordt op de juiste 

positie gebracht. Dit gebeurt door met de hand de electromotor- 
poelie te verdraaien. Met een voltmeter die in millivolt is af te 

lezen, kan dan op één millimeter nauwkeurig de positie van het 
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meetwagentje bepaald worden. Om de metingen onderling goed 

vergelijkbaar te maken, wordt het meetwagentje tijdens het meten 

alleen van Noord naar Zuid gereden. Zodra de positie van het 
meetwagentje is ingesteld, wordt gecontroleerd of de tastertjes 

niet vastzitten in hun geleiding, en kan de s-toets van de PC 

ingedrukt worden om de meetwaarden te laten registreren. Binnen 
één uur wordt een profiel drie maal afgetast. Zo kan men later 

kontroleren of een reproduceerbare meting is verricht. In bijlage 

6 is een volledige meetsessie uitgewerkt. 

3.3 VERWERKING VAN DE MEETWAARDEN 

Met het DASCAN programma worden de meetwaarden als voltages 

uitgangssignaal van de opnemers weggeschrenen in een computer- 
file. De getallen van deze file kunnen in matrix- vorm in een 

LOTUS- file worden ingelezen. Met het programma LOTUS 1-2-3 

kunnen eenvoudig allerlei wiskundige bewerkingen met deze 

meetwaarden worden gedaan. Ook kan verklarende tekst tussen de 

getallen geschreven worden. Het resultaat kan worden uitgeprint 
of geplot tot een grafiek. Deze grafieken worden gebruikt om te 

kunnen beoordelen of de meting reproduceerbaar is geweest, en om 
de imperfectie te kunnen bekijken. 

Uit het Lotus 1-2-3 pakket volgen de geometrie- afwijkingen in 

millimeters van het profiel. Deze tweeëndertig meetpunten 

(zestien over de zwaartelijn en langs de rand van het profiel) 
kunnen middels de Fourier- transformatie van het pakket Asystant- 

GPIB herleid worden tot twee Fourier- reeksen, voorstellende de 

imperfectiefuncties over zwaartelijn en rand van het profiel. Uit 

de grondvormen van deze reeksen volgen de relevante waarden voor 
de imperfectieS.In bijlage 7 staat een voorbeeld van de 

gegevens verwerk i ng . 
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4 MEETRESULT ATEN 

4.1 KWANTITATIEF RESULTAAT 

Het uiteindelijke resultaat van de metingen, de fourrierreeksen 

van de imperfecties, gemeten over de zwaartelijn, en langs de 
rand van het profiel ( 14 mm. uit de zwaartelijn 1 is weergegeven 
in bijlage 8 van dit verslag. 

De voor de kip-proef belangrijke waarde, de grondvorm van de 

fourriereeks van de uitbuiging van de zwaartelijn, is in 

onderstaande tabel weergegeven. De getallen stellen de amplitude 

voor van de in het profiel passende halve sinus ( amplitude weer- 
gegeven in millimeters I .  

Prof iel 

1500-1 

1255- I 
1255-1 I 
1255-1 I I 
1000-1 

1000-1 I 
1000- I I I 
750-1 

500-1 

300- I 

Amplitude van de grondvorm 

mm. 1 
o,  02 
O, 13 

O, 06 
O, 07 
o,  o9 
O, 08 
o,  12 
o,  10 
O, 03 

o,  o1 
Tabel 1: Kwantitatief resultaat 

Uit het verschil van zwaartelijn- en randimperfectie kan de 

torsie in de profielen berekend worden. Daar waar dat gedaan is 
bleek deze echter binnen de nauwkeurigheid van de meetopstelling 

te liggen. De torsie in de profielen is daarom hier niet 

weergegeven. 
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4.2 VERGELIJKING MET BELASTINGSPROEVEN 

Er is nog geen vergelijking gedaan van het resultaat ven de 

imperfectiemetingen met de belastingsproeven. De profiel- 

codering uit het verleden geeft namelijk geen eenduidig 

uitsluitsel over de identiteit ven de profielen. Overigens zijn 
er ook geen opvallende verschillen gevonden in de imperfectie- 
amp1 itudes. 

28 



5 SLOTOPMERKINGEN EN DISCUSSIE 

De reproduceerbaarhei van de afzonderlijke metingen ligt binnen 

0,03 millimeter ( = - 0,015 mm.). Door het middelen uit drie 
metingen en de Fourier-transformatie,wordt deze tolerantie nog 

iets kleiner, maar relatief blijft er nog een grote spreiding in 

de resultaten ! 

+ 

Een kritische opmerking wil ik ook nog plaatsen bij mijn 
voorgangers die met de rechtgeleiding hebben gewerkt, gezien de 

geconstateerde fouten in de rechtheid en de oplegging ( deze zijn 
inmiddels verholpen 1 

De imperfectie-metingen aan de hier beschreven profielen worden 

met de afsluiting van dit verslag als afgerond beschouwd. Dit 

verslag kan wel als voorbeeld dienen voor eventuele 

imperfectiemetingen aam een nieuw type meetprofiel. Het kan in 

dat kader mischien verstandig zijn om eerst de nieuwe profielen 
in de huidige opstelling na te meten, alvorens de testbank aan te 

passen aan belastingsproeven met de nieuwe profielen. 
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BIJLAGE 1 

DOORZAKKING VAN DE PROFIELEN ONDER EIGEN GEWICHT 

I 

I b 

Figuur 9 :Tekenafspraken 

f = maximale doorzakking van het profiel 
1 = halve profiellengte 

E = elasticiteitsmodulus 

I = traagheidsmoment tegen buiging 

q = belasting ten gevolge van eigen gewicht 

R = reactiekracht in de ondersteuning 

a = positie van de oplegging 

G = gewicht van de Araldit-prop 
1 = lente van de Araldit-prop 
P 

i mm. 1 
í mm. 1 
[SI 
[ 21 
i mm4 I 

E N 1  
E mm. 1 
E N 1  
í mm. 1 

Uit de vergeet me nietjes is de totale doorzakking van het 
profiel berekend. Er is gekeken naar doorzakking door eigen 

gewicht van het profiel, door gewicht van de aangegoten Araldit- 

proppen, en door het moment wat om de oplegging werkt als gevolg 
van de asymetrische positie van de Araldit- prop t.o.v. de 

op 1 egg i ng . 
Vanwege symmetrie wordt slechts het halve profiel bekeken: 

Voor de bijdrage van het eigen gewicht van het aluminium geldt: 
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Dankzij de reactiekracht in de oplegging geldt: 
n 

(2)  R1 f = - -  
3 E I  

Het moment om de oplegging levert: 
M1 f = - -  
2EI ( 3 )  

De combinatie van (11, (2)  en ( 3 )  levert: 
~1 M1 4 

f = q l -  
max 8 E I  3 E I  - 2 E I  ( 4 )  

Voor de reactiekracht geldt: R = q * 1 , dan kan (4 )  herschreven 

worden als: 
M1 4 4 

f =cál -q l - -  
max 8 E I  3 E I  2 E I  

5 q14 ~1~ = - - - - -  
24 3 E I  2 E I  

=-E[zq12+;] l2 5 ( 5 )  

Als het moment middels evenwicht om het oplegpunt berekend wordt, 
volgt: 

1 
M = R * ~ - G * P  

2 

Substitutie van ( 6 )  in ( 5 )  levert tenslotte: 

5 qi2 + - 1 R a - - 1 G i 
2 4 P 

f = -  
IIldX 
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BIJLAGE 2 

NORMBLAD I JKLINEAAL (DIN 8741 
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Seite 2 DIN 874 Blatt 1 

2. A n f o r d e r u n g e n  
2.1. Form. und Lagetoleranzen 
&griffe Cur Form- uiid Lagetoleranzen siehe DIN 7184 
Blatt 1. 

2.1.1. Ebenheitstoleranz 
Die Ebenheitstoierdnzen I ,  der Prüfflächen ergeben sich 
aus den Formeln naeh Tabelle 2. Dabei ist die Länge I 
in mm einzuselzen. 
Tabelle 2.  Fonneln Cur Ebenheitstoleranzen 

der PNfflächen 

I 

t L  

Ehenheitstoleranz 
t e  in kim 

Genduigkeitsgrad 

O0 

Ebenheitstoleranzen 1, in iim 
bei Genayigkeitsgraden 

O0 IA!// 1 1 2 

8.' 
40 2 

Nach den Formeln in Tabelle 2 ergehen sich gemndet die 
in Tabelle 3 angegebenen Toleranzen. 
Tahelle 3. Ebenheitstoleranzen 

Diese Werte gelten fur eine Bezugslemperatur von 20 W. 
Fur die 13~enheitstoleranz der Seitenflächen gilt der drei. 
fache Betrag der in Tabelle :3 angegebenen Ebenheits- 
toleranïen der MeBflichen. 

2.1.2. Paraileiitatstoleraiiz 
Fir die Parallelilälstoleranz dPr hleBflächen gilt der 
doppelte Betrag der entsprechenden Ebenheitstuleranz. 
Fiir die P~~~lielilatstoleranz der Seitenflichen gilt der 
sechsfache Helrag der in Tabelle 3 angegehenen Eben- 
heitstoleranz der MelJflächen. 

2.1.3. Rechtwinkligkeitstoleranz 
Fiir die Rechtwinkligkeitstoleranz der Seitenflächen zu den 
MeBflächen hezogen auf die Höhe h des Lineals ist der 
dreifaehe Betrag der Ebenheitstoleranz der MeBflächen 
(siehe Tabelle 3 )  zugelassen. 

2.2. Randabfail 
Ein Randabfall im Abstand von 0,5 mm van den Kanten 
der MeBflächen ist zulässig. 

2.3. MaOtoleranzen 
Fur die Länge und die Querschnittsmaae der Lineaie 
geiten die FreimaOtoleranzen des Genauigkeitsgrades 
mittel nach DIN 7168 Blatt 1.  

2.4. Werkstoff 
Stahl. legiert: Sorte nach Wahi des Herstellers 
(siehe Erläutemngen): 

2.5. AusTuhmng 
Die Pnifllächen der flachlineale aus Stahl des Genauig 
keitsgrades 2 werden in der Kegel feingeschliffen. Die 
Piufflächen an Flachlinealen aus Stahl des Genauigkeits. 
grades 00 und 0 werden zusätilich geschabt oder gelbppt, 
die des Cenauigkeitsgrades 1 werden zusklzlich geschabt. 
wenn die Tuleranzen durch Feinschleifen nicht einhaltbar 
sind. 

3. Priifung 
3.1. Messung der Abweichung von der Ebenheit 
Die Abweichung von der Ehenheit wird gegen eine 
Bezugsebene gemessen. deren eigene Abweichung von 
der Ehenheit kleiner als 50% der in Tabelle 3 ange 
gebenen Ebenheitstoleranzen sein soll. Dabei wird das 
zu prüfende Lineal in den Punkten unterstiitzt. in denen 
die geringste Durchbiegung des Lineals entsteht. Bei 
konstantem Querschnitt entsprechen diese Auflage 

Die Abweichung van der Ebenheit kann z. B. mit Hilfe 
von EndmaOen nach DIN 861 Blatt 1 undjoder Pmf- 
dornen zwischen der Bezugsebene und der ihr zugekehrten 
Prüffläche des Flachlineais aus Stahl gemessen werden. 
Bei &tung auf Umschlag wird das MeOergehnis nicht 
durch die Durchbiegung verfälscht. 

3.2. Messung der Abweichung von der Parallelität 
Die Ahweichung von der Paralleiitat kann in derselhen 
hfanordnung. wie in Abschnitt 3.1 beschrieben. 
ermittell werden, und zwar mit Hilfe eines Feinzeigers 
tiach DIN 879 auf der obenliegenden Pniflläche des 
Flqchlineals aus Stahl. 
Flachlineale aus St .hl durïen auch mit MeBgeriten 
gepruft werden, deren Fehlergrenze = 20";. der Paralle- 
lititstoleranzen der Lineaie ist. L. B. Melhbugel mil Fein- 
zeiger oder BugelmeíRkhraube. 

punkte den in Bild 2 dargestellten Abständen. + 

i 

O221 -I 
c I 

Btld 2. Auflage bei genngster Durchbiegung 
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Technische Glilplaten. Materiaal yx?cificatie. 
Het staal dat voor dc fabricage i a n  de standaard glijplaten wordt specifica& qebïuikt iscen koolstof-chroom legctiiig en heeft een treksterkte van 
77.2 Iki>/tiimz. ' 

Hardheid van de V-vorm 
Oe V.vorm vaii de qlijplzat wordt gehard middels een inductieharding 
tot een hardheid vun 
Rackwcll "C" sohad 02/65 
Brinell 630/690 
Vickers 765/300 

Lagerunits 
De standaard lagerunits 'hebhen chroomstalen lagen en zachtstalen 
bouten. De roestvrii stalen types hebben lagers van 440C staal en 
ENMM stolon hot i tw.  
DI? lagers worden gefabricewd volgend de l.S.0. normen, die een 
garnnrie vormen voor internationaal geacmpteerde normen voor 
kwaliteit en betrouwbaarheid. 

Wrijvingscoëfficiënt (y!  
Afhankelijk van de vocrispanning die tijdens de montage en de 
afsteiling in het systeem wordt erintroduceerd. ze1 de wrijvings- 
coefficient in de buu? w i  ck 0.008 liggen voor een zeer lichte 
voorbelasting en van 0.02 voor een zware voorbelasting. De kracht 
om h i t  systeem i n  beweging te brengen is gering (gcen "stick". 
effe kt. I 

Parallelliteit van de zijden van de giijpleten en de V's 
Alle tenenover $kaar liggende *!akken zijn evenwijdig binnen 
0,013 min per meier lengte. 

Rechtheid v m  de qlÎiplatrn 
Ce rechtheid van een onqemonaerda glilpiaat hangt af van Zi/n 
lenqte en doorrriede en kan soms in overeenkomstiga platen 
varieren Over het ultpmecii is de afwijking vande rechtheid van de 
glilplaten niindrr dan 0.2 mm pPr meter lengte 
Alle glilplaten ki innrn worder: afge%tpld t o t  een rechtheid van 0.0?3 
mm per meter indien 211 op een nauwkeurig vlak worden gemonteerd 
en i n  de juiste positie worden ierpend. 
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Belastingsfactoren Aannemende dat het zwaartepunt van een belasting door de hartlijn 
ran de rechtgeleiding gaal, zoals dat links in de tekening is 

aangegeven, dan is de maximale dynamische belasting van de 
verschillende lagerunits zoals in onderstaande tabel is  aangegeven 

max. belasting voor iods,a M. 
bil pabruik vin Iq.r"nl<i *Xt,. 

JA1 7 1 .  .. 40 kgf 1 6  kgf 

JA1 101.. . 32 kgf 

JA1 201 . .  . 170 kgf 70 kgf 

MJl1871. . . 

De eenheid van kracht die in de tabel gehanteerd wordt, kgf. íkp i  is 
gebaseerd o p  het S.I. eenheden rtelsei: de volgende formule moet 
worden toegepast voor het omzetten in Newtons: 1 K p  = 9.81 N 

De bovenstaande aanbevolen belastingen worden bepaald door de 
afmeting van de lagerunit en zijn onafhankelijk van de doorsnede 
van de gliiplaat i n  combinatie waarmee zij gebruikt worden, 
alhoewel glijplaten u i t  de bredere serie over het algemeen een betere 
stabiliteit geven. 
De keuze van het benodigde type voor gebruik als boven beschreven 
en in de tekening links aangegeven is zeer eenvoudig. U vergelijkt de 
maximaal optredende belasting in iedere toepassing met de 
bovenstaande tabel en kiest dan een serie, die zowel de belasting als 
de vereiste afmetingen dekt. 
Indien echter het zwaartepunt niet i n  de hartlijn van de geleiding 
ligt, maar volgens de onderstaand geillustreerde voorbeelden. dan kan 
de geschiktheid van een uitgekozen systeem worden bepaald d.m.v. 
de grafiek op de volgende bladziide. Hoe U deze grafiek kunt  
gebruiken, maken wij  duidelijk met het hiernavolgend voorbeeld. 

1EiASTING 
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Belastingsgrafiek 
. % <  ^ I  

Voorbeeld: 
De maten X en Y zoals in de tekeningen getoond, worden 
geacht bekend te ziin. 
i s  X de afstand tussen de hartlijn van de blast ing en de 
hartlijn van de rechtgeieiding, gemeten in hetzelfde vlak 
Zoek de verhouding van X en Y 

Daarin 

indien X = 112.5 m m  
Y =  45 m m  

dan IS de verhouding 
X/Y=112 .5 .45  

=2.5 1 
U i t  de tabel bi i jkt dat een verhouding 2.5 : 1 40% van de maximale 
belasting toestaet. 
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BELASTINGSGRAFIEK VOOR DE HEPCO RECHTGELEIDING 

,::i 

1 

. VERHOUDING X - Y  

Deze methode voor het bepalen van de speciale blast ing voor U w  
toepassing is zeer vereenvoudigd o m  een gemakkelijke keuze mogelijk 
te maken. 
De levensduur van het lager is 7500 uur bi i  een omtrek snelheid van 
1.27 mls. 
Door een gunstiger belastingrnelheid verhouding te kiezen wordt da 
levensduur van het lager verlengd. 
Voor uitgebreidere inlichtingen gelieve U contact met ons OP te 
nemen. 

Standaard glijpl&n Speciale glijplaten die aan specifieke eisen moeten voldoen kunnen 
op aanvraag worden geleverd. 
Giijpiaten worden eileen aan de V.kanten gehard, het tussenliggende 
gedeelte van de piaat blijft onbehandeld, waardoor boren of 
mechanisch bewerken mogelijk is. 
Het gebruikte materiaal is  koolstof-chroom staal van hoge kwaliteit, 
de hardheid van de V.vormige kanten is minstens 62HRC. 

A - c 4  __ 
Wanneer zeer snelle heen en weergaende bewegingen gemaakt 

2 
.-. 

- 
meten 

worden dan kunnen wij  de rechtgeieidingen leveren met speciale 
oppervlakte behandeling. Inlichtingen kunnen wi j  o p  uw verzoek 
verstrekken. 
Eveneens kunnen wij  U glijplaten leveren die een oppervlakte- 
behandeling hebben ondergaan, waardoor een corrosiebestendigheid 
ontstaat die te vergelijken is met de beste roestvrijstaal soorien. 
Zie biz. 19 

N.8: Basisplaten kunnen, indien gewenst, volgens U w  eigen specifi- 
ceties geleverd worden. 
Standeard.platen worden geleverd in een gecadmeerde zachtstalen 

Zuiver geslepen basisplaten kunnen o p  verzoek worden geleverd. 
De dikte van de basisplaten (c afmetingen) is zodanig dat, bij 
montage van het systeem op een vlakke ondergrond, er voldoende 
vrijloop ruimte voor de lagerunits is, zoals o p  blz. 7 wordt getoond. 

Basisplaten worden met of zonder bevestigingsschroeven geleverd. 
Indien U bevestigingsschroev>n wenst. gelieve U di t  in Uw order te 
vermelden. 
Grotere lengten kunnen op aanvraag worden geleverd, en indien 
gewenst, tevens met de gliipiaten erop gemonteerd. 
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GLIJPLATEN BASISPLATEN 

UITOEEREIDE REEKS 
STANDAARD GELEIDINGEN EN STEUdPLATEN 

De vilf typen C t .  S-2. M-44. M 3 en L 3 samen met hun corresponderende steunplaten zlln ultgebreld met 2 nI0uwe 
malen.1 E.S-1050.1 enBP~1050-1.C1140-1 enBP1140-1 De1050MMlengteheefllZgatenende1140MMlenpts 
13 galen met dezellde steek als de andera standaard maten Voor verder technische ,,,to kontacl Hepm verkwphanlwr, 
Deze sticker s v p aanbrengen op pag 23 van onze kalalogus 

Oe speciale lagers die in de lagerunits worden gebruikt. worden lagerunits volgens de door de I.S.O. voorgeschreven normen gefabriceerd. De 
standaard units hebben lagers met stalen stofplaten en behoeven niet 
te worden nagesmeerd. Deze layers zijn voor de meeste toepassingen 
geschikt. Voor die gevallen waar een betere afdichting wordt verlangd. 
kunnen de lagers worden geleverd in een met neopreen afgedichte 
uitvoering 

Bi! het bestellen van met neopreen afgedichte typen gelieve U het 
achtervoegsel N S  achter het nummer van het onderdeel te 
vermelden. bi1v JAI7ICIN S 
Voor een correcte montage verwilzen wil U naar blz 5 Het IS aan te 
raden om deexcentrische lagerunits alleen door middel van het smalle 
Centrale zeskant af te stellen. 
Voor dit doel kunnen speciale sleutels worden geleverd; zie hieronder 
voor het codenummer van deze sleutels. 

il. 

GI 

I 

F 

-7 

I 

Roertvrijstalen lagerunits 
De lagerunits uit de serie MJ1187. JA17 en JA110 kunnen in roestvrij 
staal worden geleverd: de lagers in AISI 440 C en de bouten in 
EN56AM 
Bii het bestellen van roestvrijstaien lagerunits gelieve U het 
Voorvoegsel S.S. voor het onderdeelnummer te vermeiden bijv. 
SSIJAI'IIC. 

, 



t 
1 (ongedepen of geslepen OP bestelling) 

Alle montageplaten kunnen in blank zacht staal, roestvril staal Of een 
aluminium legering geleverd worden. 
Wolk- ebsen U ook aan Uw montagepleat steil, wil Zullen u graag 

Montageplaten 
I 

. .I . .~ 
adviseren en offerte maken. 
Standaard montageplaten zijn nu in diverre lengten uit voorraad 
leverbaar (zie onderstaande gegevensi. Op basis van Uw eisen kunnen 
wil ook speciale op maat gemaante platen leveren. 

Bii het bestellen van standaard montageplaten gelieve u het 
codenummer van de plaat, de totale lenme (d.w.2. de Z-maat) en het 
gewenste materiaal op te geven. 
Bij het bestellen van speciale montageplaten gelieve U hat 
codenummer van de plaat de X.V.Z. maten en, natuurlijk, het 
gewenste materiaal op te geven, Eventueel kunt U een schets of een 
tekening van de montageplaat aan ons zenden. 

y + óo _IxI 
I z 

X.Y.2. NAAR OPGAVE i 

montage gegevens danbeveling voor de mlnimum hdrtafstanden 
Voor een betere stabiliteit dient de hartafstand zo groot mogelilk te 
zip. rekening houdende met de vereiste slag en lengte van de 
oliiolaat. 

P 

I .  

Wil verzoeken U contact op te nemen met O 

AANBEvOLENMONTAGEGEGEVENS 

nze technische afdeling 
i over de juiste’A‘maat. 

indien de lagerunits In 
combinatie met giii- 
platen van verschillende 
series moeten worden 
gerbruikt. 
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Zwaartelijn en rand imperfectie. 
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De meetsessie begint met het aansluiten van alle apparatuur. Voor 

de imperfectiemetingen is dat: 

-Voeding voor 10-slagen potentiometer 
-Laboratorium micro-computer (LAM) 

-DANA digitale multimeter 

-scanner 

-Peekel 6-kanaals versterker voor LVDT’s 

-Digitale multimeter voor rechtgeleiding 

-Digitale multimeter voor uitlezing LVDT’s 

Vervolgens wordt de opstelling schoongemaakt, met name de 
rechtgeleiding. Het profiel wordt opgelegd en uitgericht, en de 
opnemer-geleidingen worden gesmeerd met Tri-flow. 

Voor het opstarten van het DASCAN-programma wordt eerst de LAM 
gereset door het witte knopje eenmaal in te drukken. De Caps- 
Lock-functie op het toetsenbord van de computer wordt 

ingeschakeld. Nu kan door het intoetsen van < DASCAN > het meten 
gestart worden. Eerst moeten dan nog enkele gegevens ingevoerd 

worden die echter voor zichzelf spreken. 

Tijdens de meetsessie wordt het meetwagentje van Noord naar Zuid 
bewogen. Het eerste meetpunt ligt dus bij een hoog potmeter- 

voltage, het laatste punt bij een laag voltage. De Araldit-prop 

waar de profiel-codering op geschreven staat, ligt op de 

zuidelijke oplegging. Het meetwagent je wordt met één beweging op 

de goede positie gebracht (niet op en neer rijden), zodat de 

spelingen steeds naar dezelfde kant toe gericht zijn. Als het 

meetwagentje op de goede positie staat wordt < S > ingetoetst, en 
worden de opnemer-signalen door de computer geregistreerd. 

Het aantal meetpunten moet (vanwege de fft-bewerking) een 
veelvoud van twee zijn. De onderlinge afstand van de meetpunten 

moet bovendien constant zijn. De afstand van de noordelijke 

Araldit-prop tot de eerste meting en van de laatste meting tot de 

zuidelijke prop is steeds gelijk aan de halve afstand van de 
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opeenvolgende meetpunten. 

Is het gehele p r o f i e l  afgetast, dan wordt DASCAN afgebroken door 

het intoetsen van een < B >. met < C t r l  > < Break > en het 

intoetsen van < SYSTEM > of met < C t r l  > < Q > worden de 

meetgegevens weggeschreven onder de i n  het begin ingevoerde f i l e -  

naam. 
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De meetgegevens zijn opgeslagen in een DASCAN-file. Voor de 

duidelijkheid hebben deze de extensie .DAS gekregen. Onderstaand 
is een voorbeeld gegeven van de file SNLFEP2.DAS. Hierin staan de 

meetgegevens van de A-zijde van het profiel 1255-1. De naamgeving 

van deze file is nog niet volgens de standaardisatie. Volgens 
deze normering zou de meetfile I-A.DAS moeten heten. De file is 

dan opgeslagen onder de subdirectory A:\1255\ . 

Te verwerken kanalen graag.  ‘type Y af 3 )  
Kan 1 : ?r 
Kan 2:N 
Kan 3;N 
Kan 4;N 
Kan 5;N 
Kan 6 ; ?I 
Kan ?;Y 
Kan 8;Y 
Kan 9;N 
Kan 10;N 
Kan 11;N 
Kan 12:N 
Kan 13;N 
Kan 14;Y 
Kan 15;N 
Kan 16;N 

Onderbreken! type B 

*START METING* 

NNNNNNYYNNNNNYNN 
+.O26739 DCV -0.36503 DCV +08.3839 DCV 

NNNNNNYYNNNNNYNN 
-.O23094 DCV -0.42873 DCV +08.2613 DCV 

NNNNNNYYNNNNNYNN 
-0.18856 DCV -0.61525 DCV +07.8569 DCV 

NNNNNNYMNNNNYNN 
-0.37538 DCV -0.81405 DCV 107.4517 DCV 

NNNNNNWNNNNNYNN 
-0.60515 DCV -1.04247 DCV +07.0471 DCV 

~ ~ ~ N N N N N Y N N  
-0.75350 DCV -1.21787 DCV +06.6431 DCV 

NNNNNNYYNNNNNYNN 
-0.84638 DCV -1.32996 DCV +06.2388 DCV 

NNNNNNWNNNNNYNN 
-0.98473 DCV -1.49315 DCV i05.8422 DCV 

NNNNNNYYNNNNNYNN 
-0.96973 DCV -1.45653 DCV +05.4370 DCV 

NNNNNNWNNNNNYNN 
-0.95769 DCV -1.47033 DCV +05.0332 DCV 

NNNNNNYYNNNNNYNN 
-0.95797 DCV -1.50251 DCV +04.6289 DCV~ 
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NNNW~:;I.;~i:h’NNNYIrN 
-0.65417 3CV -1.28211 DCV C03.6’194 D i V  

~~r.INìiNYYNIiNNNYNN 
-0.57764 DCV -1.23498 DCV +03.4140 DCV 

NNNNNNYYNNNNNYNN 
-0.47816 DCV -1.15952 DCV +03.0095 DCV 

NNN~NNY~~NNNNYNN 
-0.26351 DCV -0.94197 DCV +02.6025 DCV 

NNNNNNYYNNNNNYNN 
-.O23779 DCV -0.70686 DCV +02.1973 DCV 

NNNNNNYYNNNNNYNN 
+.O44706 DCV -0.66875 DCV +02.0529 DCV 

NNNNNNYYNNNNNYNN 
+.O26738 DCV -0.36065 DCV +08.3861DCV 

NNNNNNYYNNNNNYNN 
-.O08356 DCV -0.42408 DCV +08.2609 DCV 

NNNNNNYYNNNNNYNN 
-0.16803 DCV -0.58010 DCV +07.8577 DCV 

NNNNNNWNNNNNYNN 
-0.34613 DCV -0.76834 DCV +07.4519 DCV 

N N N N ~ ~ N N ~  
-0.57070 DCV -1.00509 DCV +07.0476 DCV 

NNNNNNYYNNNNNYNN 
-0.70474 DCV -1.16171 DCV +06.6435 DCV 

NNNNNNYYNNNNNYNN 
-0.81111 DCV -1.30381 DCV +06.2387 DCV 

NNNNNNYYNNNNNYNN 
-0.92620 DCV -1.44958 DCV +05.8410 DCV 

NNNNNNYYNNNNNYNN 
-0.93103 DCV -1.42275 DCV +05.4372 DCV 

NNNNNNYYNNNNNYNN 
-0.92625 DCV -1.42344 DCV +05.0363 DCV 

NNNNNNYY?aNNNNYNN 
-0.90291 DCV -1.40770 DCV +05.0323 DCV 



ma gzco.ço+ ma LZTGP*I- ma ~09~6-o- 
NNANNNNNAANNNNNN 

-- 

asp ZCSO*ZO+ ma ~EPL~-o- ZPEZPO-+ 
NNANNNNNAANNNNNN 

toa S~OO*EO+ A3a L~~ET-T- ma ~OOLP*O- 
NNANNNNNAANNNNNN 

,ua P~T~-EO+ ma OLPZZ*I- ma ZPTIB*O- 
NNANNNNNAANNNNNN 

ii , 

h3a ELPET-O- 

n3a SL~E*~O+ ma EPI~E-O- A3a ZLLEEO-+ 
NNANNNNNAhNNNNNN 

ma IPZZ~PO+ A3a S~EOP'I- ma ~PL~L'O- 
NNANNNNNAANNNNNN 



Voor de verwerking van de DASCAN-f i le wordt het LOTUS-pakket 
opgestart vanaf de harde schijf van de computer.0nder de 

directory Lotus word het comando < 123 > gegeven. Zodra het 
programma is opgestart kan met < / > de comando-lijn opgeroepen 
worden. Met de functietoets < F1 > wordt hulp bij het betreffende 
comando gegeven. Met < t > of < i > of door intoetsen van de 
eerste letter van het comando wordt dit uitgevoerd. 

Met < / > < F > < I > < N > SNLREP2.DAS < Return > wordt boven- 
genoemde DASCAN-file ingelezen. Deze kan bewerkt worden tot de 

LOTUS-f ile SNLREP2. WK1 of -gestandaardiseerd 1244\I-A. WK1- 

(extensie . WK1 wordt automatisch toegevoegd aan de 
worksheet-files): 

SNLREP2. 
Reproduceerbaarheidstest: 3 metingen in 50 min. 
Driepuntsoplegging aan binnenzyde profiel, kant A .  
Maandag 29 mei 1989, 12.10~,12.25~,12.45~. 
positig ingesteld op 0.001 Volt nauwkeurig. 
j?/i-1L" /E- /& c c 2 3-3- -2- 

zw.lyn 1 rand 1 
[ Volt I [ Volt 1 

0.026739 -0.36503 
-0.02309 -0.42873 
-0.18856 -0.61525 
-0.37538 -0.81405 
-0.60515 -1.04247 
-0.7535 -1.21787 
-0.84638 -1.32996 
-0.98473 -1.49315 
-0.96973 -1.45653 
-0.96769 -1.47033 
-0.95797 -1.50251 
-0.86064 -1.46185 
-0.65417 -1.28211 
-0.57764 -1.23498 
-0.47816 -1.15952 
-0.26351 -0.94197 
-0.02377 -0.70686 
0.044706 -0.66875 

4 l 3  

pos. 1 zw.lyn2 rand 2 pos.2 zw-lyn 3 rand 3 
Volt 3 Yoit 1 [ volt 1 [: volt I E yoit 1 r volt I 
8.3839 0.026738 -0.36065 
8.2613 -0.00835 -0.42408 
7.8569 -0.16803 -0.5801 
7.4517 -0.34613 -0.76834 
7.0471 -0.5707 -1.00509 
6.6431 -0.70474 -1.16171 
6.2388 -0.81111 -1.30381 
5.8422 -0.9262 -1.44958 
5.437 -0.93103 -1.42275 
5.0332 -0.90291 -1.4077 
4.6289 -0.91559 -1.44081 
4.2237 -0.79746 -1.40368 
3.8194 -0.60432 -1.23714 
3.414 -0.53823 -1.19178 
3.0095 -0.42767 -1.10622 
2.6025 -0.22711 -0.90265 
2.1973 0,006018 -0.68473 
2.0529 0.047734 -0.66192 

8.3861 0.035772 -0.36143 
8.2609 -0.00918 -0.41198 
7.8577 -0.15473 -0.57605 
7.4519 -0.33069 -0.76819 
7.0476 -0.55866 -1.01403 
6.6435 -0.69981 -1.15819 
6.2387 -0.81805 -1.30263 
5.841 -0.96398 -1.45635 
5.4372 -0.96905 -1.44514 
5.0323 -0.94607 -1.45127 
4.6302 -0.94108 -1.47616 
4.2241 -0.82987 -1.41929 
3.8183 -0.61142 -1.2247 
3.4143 -0.59122 -1.23883 
3.0087 -0.47006 -1.13997 
2.6026 -0.24679 -0.92538 
2.1976 -0.00183 -0.69301 
2.0531 0.042542 -0.67438 
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i i 
I 

pos.3 pos.1 pos. 2 pos. 3 'zw.lyn 1 zw.lyn 2 w.lyn 3 rand 1 
[ Volt 1 I mm.1 [ mm. 1 i [  mm 1 [ mm.1 [ mm. 1 F mm.1 mm. 3 

0 0 8.3871 1619.769 1620.194'1620.387 
8.2615 1596.083 1596.005 11596.121 -0.02541 -0.01789 :-0.02292 -0.03407 
7.8567 1517.953 1518.107í1517.914 -0.10980 -0.09933 -0.09715 -0.13386 
7.4519 1439.668 1439.707 (1439.707' -0.20508 -0.19016, -0.18689 -0.24022 
7.0476 1361.499 1361.596/ 1361.596 ,-0.32226 -0.304691 -0.30316 -0.36243 
6.6428 1283.446 1283.524 1283.388 -0.39792 -0.37305 -0.37514 -0.45626 
6.2374 1205.336 1205.316 1205.065 -0.44529 -0.4273fi -0.43544 -0.51623 
5.8415 1128.713 1128.4811 1128.577 (-0.51584 -0.k8599 -0.50987 -0.60354 
5.4369 1050.428 1050.467 10*&409 ,-O.S0819 -0.4884 -0.51245 -0.58395 

4.6292 894.3034 894.5546 8&614 -0.50220 -0.480581 -0.49819 -0.60855 
4.223 816.0188 816.0961 815.8836 j -0.45256 .-- -0.=34,-0.44147 -0.58679 

3.4145 659.5848 659.6427! 659.6814 -0.30823 -0.28813 '-0.31976 -0.46542 

O /  O i 

5.0326 972.4142 972.2403(97 .2983 i-0.3715 -0-7412 7 -0.50073 -0.59133 

3.8184 737.9080 737.6955 i 737.7148 -0.34726 -0.32183~-0.33006 -0.49063 

2.6029 502.803 502.8223 502.8802 i -0.14802 -0.12946 ,-0.14410 -0.30866 3.0085 581.4354 581.2808 581.2422 -0.25749 -0.231741-0.25797 -0.42505 

2.1976 424.5183 424.5763 -0.02576 -0.01056 -0.01917 -0.18287 
2.0532 396.6202 396,6589 396.6782 i0.009163 0.010707 b.003452 -0.16249 

rand 2 rand 3 
[ mm. I [ mm. 1 

O O 
-0.03393 -0.02704 
-0.11740 -0.11482 
-0.21811 -0.21761 
-0,34477 -0.34914 
-0.42856 -0.42626 
-0.50459 -0.50354 
-0.58257 -0.58578 
-0.56822 -0.57978 
-0.56017 -0.58306 
-0.57788 -0.59638 
-0.55802 -0.56595 
-0.46892 -0.46184 
-0.44465 -0.46940 
-0.39887 -0.41651 
-0.28997 -0.30171 
-0.17338 -0.17739 
-0.16117 -0.16742 

Q P 
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SNLREPB 
DrieDuntsoplegging aan binnenzyde profiel ,  k a n t  B 
Dinsdag 30 mei 1989; 1 0 . 1 2 ~ - l l u u r  
Positie ingesteld op 0,001 V. nauwkeurig. 

f.25-5--E 

zw.lyn 1 rand 1 pos. 1 zw.lyn2 rand 2 pos. 2 zw.lyn 3 rand 3 
I V o l t  I I V o l t  1 I Volt I I V o l t  I [ Volt I [ Volt 1 [ Volt I [ Volt 1 

1.01003 0.46646 
0.90885 0.3562 
0.60787 0.052865 
0.38161 -0.1928 
0.18985 -0.37451 

-0.03024 -0.59029 
-0.26281 -0.84962 
-0.46073 -1 .O6262 
-0.52522 -1.10777 
-0.52021 - 1.10948 
-0.43181 -1.05932 
-0.26346 -0.97143 
-0.09609 -0.83356 
0.18601 -0.57309 
0.48939 -0.30869 
0.72979 -0.07313 
0.94457 0.11064 

1.0196 0.1623 

4 G 

8.3925 1 .O078 0.4521 1 8.393 1.0042 0.45296 
8.2617 0.90596 0.33767 8.2608 0.90598 0.34564 
7.8571 0.5941 1 0.031056 7.8577 0.6046 0.032328 
7.4517 0.34792 -0.22197 7.4522 0.3405 -0.22538 

7.048 0.1437 -0.40846 7.0472 0.15857 -0.40709 
6.6429 -0:07987 -0.65416 6.6432 -0.0751 1 -0.6423 
6.2385 -0.31004 -0.90171 6.2377 -0.321 18 -0.91055 
5.8342 -0.50938 -1.1 1552 5.8343 -0.51084 -1.1 1788 
5.4284 -0.56404 -1.15787 5.4287 -0.5617 -1.14657 
5.0242 -0.55091 - 1,15068 5.0247 -0.55686 -1.14522 
4.6238 -0.49343 -1.11111 4.6197 -0.47739 -1.10785 
4.2148 -0.30083 -0.99904 4.2147 -0.29637 -0.99227 
3.81 12 -0.13548 -0.86398 3.8106 -0.13032 -0.8637 
3.4069 0.16171 -0.58671 3.4064 0.17863 -0.58412 
3.0088 0.49101 -0.304 3.0019 0.48751 -0.30551 
2.5966 0,74259 -0.06158 2.5969 0.73867 -0.06145 
2.1918 0.96945 0.13121 2.192 0.96913 0.13739 
2.0713 1.0459 0.19805 2.0685 1.0525 0.19432 

4 
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4 
pos. 3 pos. 1 pos. 2 pos. 3 zw. lyn  1 zw. lyn  2 z w . l y n  3 rand 1 
[ V o l t l [ m m . l  [ m m . ]  [ m m . ]  [ m m . ]  [ m m . l  [ m m . ]  I m m . 1  

O 0 0 0 8.3921 1621.431 1621.527 1621.353 
8.261 1596.160 1595.986 1596.025 -0.05160 -0.05193 -0.05009 -0.05898 

7.8568 1517.991 1518.107 1517.933 -0.20510 -0.21098 -0.20379 -0.22127 
7.4513 1439.668 1439.765 1439.591 -0.32049 -0.33653 -0.33848 -0.35270 
7.04’77 1361.673 1361.519 1361.615 -0.41829 -0.44069 -0.43127 -0.44991 
6.6437 1283.408 1283.466 1283.562 -0.53053 -0.55471 -0.55044 -0.56536 
6.2381 1205.278 1205.123 1205.200 -0.64914 -0.67209 -0.67594 -0.70410 
5.8332 1127.167 1127.186 1126.974 -0.75008 -0.77376 -0.77267 -0.81805 
5.4291 1048.766 l o w 2 4  1048.902 -0.78297 -0.80163 -0.79860 -0.84221 

970.83 -0.78042 -0.79494 -0.79614 -0.84312 
4.6202 893.3181 892.5260 892.6226 -0.73533 -0.76562 -0.75561 -0.81629 

814.338 -0.64947 -0.66740 -0.66329 -0.76927 
3.8108 736.3238 736.2079 736.2465 -0.56412 -0.68307 -0.57860 -0.69551 
3.4059 658.2130 658.1164 658:0198 -0.42025 -0.43150 -0.42104 -0.55615 
3.0026 5-01 579.9670 580.1023 -0.26552 -0.26356 -0.26351 -0.41470 
2.5971 561.6631 501.7210 501.7597 -0.14292 -0.13525 -0.13542 -0.28868 
2.1921 423.4557 423.4944 423.5137 -0.03338 -0.01955 -0.01788 -0.19036 
2.0675 400.1751 399.6342 

5-025 970.6754 9 7 w 2 0  

4.215 814.2993 814.2800 

399.441 0.004880 o.OR431 0.024633 -0.16272 

P /”/ /c/ 7.7 - -.\- 7 -4- 4 
f, 

z 

p n d  2 rand 3 

I mm. 1 I mm. ] 

O O 
-0.06 122 -0.0574 1 
-0.22526 -0.22503 
-0.36063 -0.36291 
-0.46040 -0.46012 
-0.59185 -0.58596 
-0.72429 -0.72947 
-0.83868 -0.84039 
-0.86133 -0.85574 
-0.85749 -0.85502 
-0.83632 -0.83503 
-0.77636 -0.77319 
-0.70410 -0.70441 
-0.55576 -0.55483 
-0.40451 -0,40578 
-0.27482 -0.27521 
-0.17168 -0.1 6882 
-0.13592 -0.13837 

0 
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profielzijde B, rand. 
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Uit de verwerkte meetgeevens van de twee profielzijden kan de 

totale prof iel-imperfect ie bepaald worden. Met het 
Lotus-programma PGRAPH kunnen Lotus-graph-files (extensie .PIC) 

geplot worden. 

a b  1255 
imperfectieberekening profielzijden a en b 
profiel: 1255-1 

snirep2. snlrepb. snlrep2. 
pOS.3 zw.lyn 1 zw.lyn 2 zw.lyn 3 rand 1 rand 2 rand 3 zw.lyn 1 
i mm. 1 
1520.387 O O O O O 0 0 
1596.121 -0.05160 -0.05193 -0.050'09 -0.05898 -0.06122 -0.05741 -0.02541 
1517.914 -0.20510 -0.21098 -0.20379 -0.22127 -0.22526 -0.22503 -0.10980 
1439.707 -0.32049 -0.33653 -0.33848 -0.35270 -0.36063 -0.36291 -0.20508 
1361.596 -0.41829 -0.44069 -0.43127 -0.44991 -0.46040 -0.46012 -0.32226 
1283.388 -0.53053 -0.55471 -0.55044 -0.56536 -0.59185 -0.58596 -0.39792 
1205.065 -0.64914 -0.67209 -0.67594 -0.70410 -0.72429 -0.72947 -0.44529 
1128.577 -0.75008 -0.77376 -0.77267 -0.81805 -0.83868 -0.84039 -0.51584 
1050.309 -0.78297 -0.80163 -0.79860 -0.84221 -0.86133 -0.85574 -0.50819 
972.2983 -0.78042 -0.79494 -0.79614 -0.84312 -0.85749 -0.85502 -0.50715 
894.3614 -0.73533 -0.76562 -0.75561 -0.81629 -0.83632 -0.83503 -0.50220 
815.8836 -0.64947 -0.66740 -0.66329 -0.76927 -0.77636 -0.77319 -0.45256 
737.7148 -0.56412 -0.58307 -0.57860 -0.69551 -0.70410 -0.70441 -0.34726 
659.6814 -0.42025 -0.43150 -0.42104 -0.55615 -0.55576 -0.55483 -0.30823 
581.2422 -0.26552 -0.26356 -0.26351 -0.41470 0.40451 -0.40578 -0.25749 
502.8802 -0.14292 -0.13525 -0.13542 -0.28868 0.27482 -0.27521 -0.14802 
424.5763 -0.03338 -0.01955 -0.01788 -0.19036 -0.17168 -0.16882 -0.02576 
396.6782 0.004880 0.019431 0.024633 -0.16272 -0.13592 -0.13837 0.009163 



B A B 
snlrepb snlrep2 cnlrepb 

:2 :2 :2 
zw.lbn 2 zw.lyn 3 rand 1 rand 2 rand 3 gem.zw.lngem.zw.1ngem.rand 

O O O O O O O 0 
-0.01 789 -0.02292 -0.03407 -0.03393 -0.02704 -0.02560 -0.01 103 -0.02960 
-0.09933 -0.09715 -0.13386 -0.11740 -0.11482 -0.10331 -0.05104 -0.11192 
-0.19016 -0.18689 -0.24022 -0.21811 -0.21761 -0.16592 -0.09702 -0.17937 
-0.30469 -0.30316 -0.36243 -0.34477 -0.34914 -0.21504 -0.15501 -0.22840 
-0.37305 -0.37514 -0.45626 -0.42856 -0.42626 -0.27261 -0.19102 -0.29052 
-0.42730 -0.43544 -0.51623 -0.50459 -0.50354 -0.33286 -0.21800 -0.35964 
-0,48599 -0.50987 -0.60354 -0.58257 -0.58578 -0.38275 -0.25195 -0.41618 
-0.48846 -0.51245 -0.58395 -0.56822 -0.57978 -0.39720 -0.25152 -0.42655 
-0.47412 -0.50073 -0.59133 -0,5F017 -0.58306 -0.39525 -0.24700 -0.42594 
-0.48058 -0.49819 -0.60855 -0.57788 -0.59638 -0.37609 -0.24683 -0.41460 
-0.42034 -0.44147 -0.58679 -0.55802 -0.56595 -0.33002 -0.21906 -0.38647 
-0.32183 -0.33006 -0.49063 -0.46892 -0.46184 -0.28763 -0.16652 -0.35067 
-0.28813 -0.31976 -0.46542 -0.44465 -0.46940 -0.21213 -0.15268 -0.27779 
-0.23174 -0.25797 -0.42505 -0.39887 -0.41651 -0.13210 -0.12453 -0.20416 
-0.12946 -0.14410 -0.30866 -0.28997 -0.30171 -0.06893 -0.07026 -0.13978 
-0.01056 -0.01917 -0.18287 -0.17338 -0.17739 -0.01 180 -0.00925 -0.08847 
0.010707 0.003452 -0.16249 -0.16117 -0.16742 0.008157 0.003887 -0.07283 

.- 
I -  . .. 
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snlrep2 imperf. imperf f f t -y  eerste posi t ie  
gem.rand zw.lyn rand harm, v a n a f  codenr. 

:2 [ rad.  I [ mm. 1 [ mm. 1 
.-o> if& D , o o o c c - R  ;zr -z<Ioc 

O O O -0.11327 0.005320 1237.209 
4 0.014565 0.013761 O 0.012558 1212.943 

-0.06101 0.052264 0.050913 0.3926 0.037192 1134.736 
11265 0.068896 0.066715 0.7853 0.060397 1056.528 
17605 0.060022 0.052350 1.178097 0.081281 978.4181 
21851 0.081596 0.072012 1.570796 0.099041 900.2107 

-0.25406 0.114858 0.105584 1.963495 0.112996 821.8874 
-0.29531 0.130799 0.120872 2.356194 0.122607 745.3996 
-0.28866 0.145684 0.137890 2,748893 0.127508 667.2308 
-0.28909 0.148247 0.136845 3.14159 0.127508 589.1201 
-0.29713 0.129265 0.117471 3.53429 0.122607 511.1832 
-0.28512 0.110965 0.101343 3.92699 0.112996 432.7054 
-0.23690 O. 121 105 0.1 13770 4,319689 0.099041 354.5366 
-0.22991 0.059443 0.047879 4.7'12388 0.081281 276.5032 
-0.20674 0.007563 -0.00257 5.105088 0.060397 198.064 
-0.15005 -0.00133 -0.01027 5.497787 0.037192 119.7020 
-0.08894 0.002553 -0.00046 5.890486 0.012558 41.39812 
-0.08184 -0.00427 -0.00901 6.003764 0.005320 13.50004 

&job748 3s or ( i ~  L ó i  L 
6' L 0'' i 
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Met behulp van het programma ASYSTANT-GPIBkunnen de imperfecties 

(mits het aantal meetpunten een macht van twee is en de 

meetpunten op onderling gelijke afstanden liggen) herschreven 
worden tot een Fourier-reeks. Uit deze reeks kan de grondvorm 
berekend worden, en dat i s  dan een maat voor de imperfectie. 

Ook kan uit het verschil tussen de imperfectie over de rand 

gemeten en die over het zwaartepunt, en het gegeven dat deze 

meetpunten 14 millimeter uit elkaar liggen, de torsie in het 
profiel gemeten worden. Uit deze berekeningen volgde dat de 

torsie van de profielen binnen de meetnauwkeurigheid van 0,03 mm. 
ligt.deze is hier dus niet vermeld. 
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Zwaartelijn en rand imperfectie. 
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BIJLAGE 8 

SPECIFICATIES KLEINE VERPLAATSINGSOPNEMER 
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TYP 
Genauiakeitsklasse 

Vennweg 
VennrneBspanne 
Vennkennwert (Nennausgangssignal bei Nennweg und 

unbelastetern Ausgang 
Kennwerttoleranz 
Nennausgangssignalspanne 
Temperatureinflu0 pro 10 K im Nennternperaturbereich 

auf den Kennwert, bezogen auf den lstwert 
auf das Nullsignal, bezogen auf die Nennausgangssignalspanne 

Linearitätsabweichung einschlieBlich Hysterese, 
bezogen auf die Nennausgangssignalspanne 

Nennspeisespannungsbereich (Effektivwert) 
Gebrauchsbereich der Speisespannung 
Trägerfrequenz 
Eingangsinduktivität ca. 
Eingangswiderstand 
Länge der AnschluBlitzen ca. 

Nenntemperaturbereich 
Gebrauchstemperaturbereich 
Lagerungsternperaturbereich 
Schutzart nach DIN 40 050 

Gewicht (ca.) 
des Aufnehrnergehäuses 
des Tauchankers 

des Aufnehmergehäuses 
des Tauchankers 

Zulässige Beschleunigung 

N 5 N K  
335 

r15 
10 

I1 76 
5I1 10 
152 

5 -r 0,2 
S t- 0,05 

5 ?z 0,5 

1 . . . 2,5 
1 . . . 6  
5 
18 
105 
- 

- 20.. . + 8E 
- 40.. . + 8E 
- 40.. . + 8E 
IP 20 
______ 

26 
3 

1 O0 
500 

W 10 NK 
0 3  

I 1 0  
20 

I 1 4 0  
6+ 10 
280 

5 tr 0,25 
5 -t 0,05 

5 I 0,5 

1 . . . 2,5 
1 . . . 6  
5 
10 
72 
- 
____- 
-20. .  . + 
- 4 0 . . . +  
-40 . .  . + 
IP 20 
____.__ 

3 6  
3 

1 O0 
500 

0'1',5 
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BIJLAGE 9 

FOURRIER-REEKSEN VAN DE IMPERFECTIES 
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