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Hootuiu 1. H.t r.k.lIlpro.r ..... .A.4112 

1 0 1 Ial..iding 

Hei reke.programma A4112 (i. het vervol, kort •• g .A.4112 ge.oe.d) 

1. o.t.1kkeld voor .e. 0.4erso.k dat i. CIRP·yerband aan 

.e. tr.e.baDk.od.l i. Yerricht. De pro'r .... -tit.l luidt: 

V.ldpau./Tou •••• ACHVDW. 180270. 

B.rekeniae van ee. dri.dia.a.io .. l.,uit balk.n opg.bonwd. 

konatrukt1e.die yoldo •• d. o ••• r.t.uad 1.. I. d. koaatrukti. 
aog.. .tarre balk. a •• acharni.r.. voorkoae.. De .nergie t •• 

•• yolg. van aoraaalkrachtveryorming .ordt 1n rek.nine gebracht. 

H.t proer .... 1. g •• chrev.n 1n d. progr ..... rtaal Algol '60. 
Zoale oOk u1t de titel blijkt. bep.rkt h.t programma de 

mogelijkh.den bij het -.x •• ya •••• aodel. 
Al. belaagrijkate beperking •• ku.nen •• .oemen: 

- alle •• balkea word.n to.ge.t .. n. dua ge.n pla'e., koker. etc. 

• v.ryoraing teD g.volg. van ataohuiving wordt niet berekend. 

Eea nitsebr.idere versi. ..t aansi.nlijk ".1' aog.lijkheden 
i8 i. bew.rkiag bij d. cre.p T.ch.i.che Mecha.ika. Voor .at 

h.t proer.... betr.ft sullea we 0" bep.rk.. tot b.t gev •• 

va. ••• vere •• vond1&d. flo.-chart •• h.t b •• pr.ke. va. 4e 
iayo.r •• de nievo.r. 

1.2 now-chart 

Voor •• sedetaill •• rd. flo.-chart yan h.t progr .... van d. 
haad van L.G.J.J ..... n v.rwij ..... naar h.t projekt-arcbi.t. 

Wat au volst i. e.. .terk v.r •• ayoudisde ... rgave biervan. 

W. h.bb •• g ..... d bi.r... t. kuan.n Yol.taa. ala inleidin, 
op d. uits-breider. b •• cbrijving van i.- •• uitvoer van A4112 

1n de paragrat.n 1.} en 1.4. 

werkplaat.technlek technische hog.school eindhoven 
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Flow-chart A~112 

invoer yaD uitvoer Yan 

lokala 
~ transformatiematrix 

aS8enatelsala 

knooppunten met 

koordinaten r-. 
8tijtheidamatrix (Q) 

r+ maa8 .... trix (M) 
element en met 

eigenschappen 
.... 

dekompositie van (Q 

yolgena Choleaki : 

driehoekamatrixen , 
(R) en (R) 

yerplaatsingsvektor 

statische belaating belastingvektor F~ U uit (R)-U = F 

aanta]. gewenate 

eigentrekwenties 

werkplaatstechn lek 

bepaling matrix (A) 
uit (A).{R)-1{M)(R)~ 

• tridiagonalisat1e 

Yan matrix (A) 

~ e1genvektor yan {A}-e-
yerplaatsingsvektor U 
(ult backtransformatioQ 
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I 
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1.3 De invoer Tan A4112 

De 

1. 

2. 

inToer bestaat achtereenYolgens uit 

de koordinaten Tan de knooppunten. 

Tan de doorsneden van de elementen . . 
- de oppervlakte F 

- de oppervlaktetraagheidsmomenten ten opzichte van de 

lokale I- en Z-as, II respectieyelijk IZ. 

- het traagheidsmoment tegen wringing J. 

- de elasticiteitsmodulus Tan het materiaal E. 

- ot de glljdingsmodulus G, ot de dwarscontractie-coefficient. 

3. indien dynamisch: de massa's Tan de .lementen 

4. achtereenYolgena Yan ieder element de knooppunten die 

het Yerbindt. De volgorde Tan deze knooppunten legt de 

lokale X-aa vast. Hierbij wordt teyens ingevoerd ot het 

element al ot niet star is. 

5. de Terplaatsingen en Terdraaiingen die gelijk zijn .aan nul. 

6. het aantal en de nummers van de knooppunten met athankelijke 

Yerplaatsingen en de nummers van de knooppunten waarYan 

aij athankelijk zijn. (Bij starre ele.enten is steeds een van 

de beide knooppunten aan de uiteinden athankelijk Tan het 

andere) 

7. het aantal scharnieren en welke Terplaatsingen daar toege. 

staan zijn. 

8. de verpla.tsingen die Tan andere Terplaatsingen afhankelijk 

zijn en de groott. Tan deae verpla.tsingen uitgedrukt in de 

yerplaat.ingen w&arvan au afhank.lijk zijn. 

9. acht.reenvolgen8 van ieder el .. ent el. koordinate ... Yan een 

p .... t op de lokale I-as in .ned. 1 ( .... ed. 1 1. vaseg.legel 

yolge ... s p~nt 4). Hiera •• zijn de lokal ••••••• t.l •• l. yastg.legd 

10.el •• tijtheidsmaeric •• Ta. de ele.enten waarvan deze ingelezen 

worden. 

werlcplaat.techn 1.1e technische hogeschool eindhoven 
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11. de statische belasting; per belastinggeval wordt ingevoerd: 

- de knooppunten waar krachten of momenten aangr~pen 

- het aantal belastingen per knooppunt 

- de grootte en de richting van die belastingen 

12. indien dynamisch: de in knooppunten gekonsentreerde 

massa's en/of massatraagheden. 

13. indien dynamisch: het aantal eigenfrekwenties en eigen

vektoren dat berekend moet worden. 

D. u1tvoer is zo ingericht dat alle invoer erin wordt uitgeprint. 

De uitvoer van het statische gedeelte geeft uitgeprint de 

verplaatsingen en verdraaiingen van alle knooppunten en verder 

de snedegrootheden per element in het lokale assensysteem. 

De verplaatsingen kunnen ook op pons band uitgevoerd en met 

een plotprogramma grafisch weergegeven worden. 

Blj het dynamische gedeelte worden geprint de frekwenties van 

de verschillende uitbuigingsvormen tot het gevraagde aantal 

en indien gewenst de bijbehorende eigenvektoren. Ook hier is 

de mogelljkheid aanwezig de uitbuigingsvormen via een plot

programma te laten uittekenen. 

I 

I 

I 

I 

.---.------ J 
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Hootdetuk 2. Het maken van het model 

2.1 De assenstelsels 

1. Het globale asseneteleel (zie bijlage 1) 

De X- en I-as zijn in het vlak door de voet van de 

bank gelegd. De I-as g&at door het zwaartepunt van de 

voet zoale berekend in 3.2. De Z-ae ie gelegd langs 

de voorkant van de vertikale zwaluwstaart &an de kolom. 

Dit is gedaan omdat dit vlak zowel bij berekeningen ale 

bij metingen goed als reterentievlak kan worden gebruikt. 

De Z-richting ie ~aar boven positiet gekozen, de I-ae 

is in de richting van het kniestuk poeitie! gekozen, 

zodat de positieva X-richting vaetgelegd wordt door 

da e1. van ean rechtsdraaiend aseeneteleel. 

2. De lokale assensystemen (zie bijlage 2) 

Per ele.ent .oet een lokaal assenstelsel worden vast

gelegd, ten opzichte w.arvan de oppervlakte-traagheida

mo •• nten worden gedefiniaerd. Hierbij ligt de lokale 

X-as st.eds in da richting van da lengte-as vao het 

element. De richting van 1- en Z-as is naar keuze. 

De keuze wordt vastgelegd door het opgaven van de 

koordinaten van een punt op de lokale I-as. 

De lokale Z-as wordi dan zo berekend dat het elstee. 

rechtsdraaiand is. 

2.2 Eigen.chappen van elementen en knooppunten 

werkplaatstechnlek 

1. De elementen 

In het model moet aan ieder Diet star element een aantal 

eigenschappen worden toegekend. Dit zijn de traagheids

momenten tegen buiging ten opzichte van de lokale 

y- en Z-as. het traagheidsmoment tegen wringing. 

de oppervlakte van de doorenede en de elastic1te1ts- en 

glijdingaaodulua van het aateriaal. 

technische hogeschool eindhoven 
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Aan de hand van deze eigenschappen worden de 

verplaatsingen berekend, waarb~ de elementen als 

balken worden bescbouwd. Dit impliceert de volgende 

vooronderstellingen (Bernouilli ~ 1700) 

- 4e rekken bl~v.n klein; de .et van Hooke geldt. 

- aanvankelijk vlakke door.aeden bl~ven na vervorming 

vlak en loodrecht op de ataataa; de vervorming in 

het vlak van dooranede is te verwaarlozen. 

- er treden geen .panningen op in langsdoorsneden. 

In meer geko.pliceerde konstrukties komen vaak delen 

voar die op bovenomechreven -Use aoeilijk in bet model 

zijn in te pa ••• n. In zotn geval staan ODS nog twee 

middelen ten dienate om tot een betere benadering te 

komen: 

- de eerste is bet invoeren van t~tieve waarden v~~r 

II en/of IZ en/of J; dua niet de op de gebruikelijke 

manter uit de dooranede ber.kende waarden. 

- de tweede is bet invoeren van een ko.plete stijtheids

matrix bij een element. Hiervoor zijn in A4112 de 

benodigde taciliteiten &anw.zig. 

Tenslotte kUnnen we opmerken dat de aan het element 

toegekende .. aaa gelijkaatig over de lengte wordt 

verde.ld. 

2. De knooppunten 

De knooppunten hebben een tweeledige tunktie: 

de .erste en belangrijkate is het verbinden van d. 

elementen, de tw.ede h.t .cheppen van de aogelijkheid 

om een gekona.ntreerde .. aaa ot maaaatraagbeid aan 

te brengen in ee. punt. 

Ten aanzien yan het verbinden van de elementen kunnen 

we de volgende gevallen onderscheiden: 

technische hogeschool eindhoven 
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- het .eest Yoorko.ende geval is dat de knooppunten 

sneden zijn in de in de meehanika gebruikelijke zin. 

De elementen zijn dan vast &an elkaar verbonden. 

Zonder nadere aanduiding worden alle knooppunten 

zo opgeyat. 

- de knooppunten kUnnen als seharnier worden illgeYoerd. 

nan worden naar wens yerplaatsingen en verdraaiingen 

van de ele.enten ten opzichte van elkaar al of niet 

toegestaan. 

- Y.rder is er d. mogelijkheid een of .eer yerplaatsingen 

en/of Yerdraaiingen van een knooppunt afhankelijk te 

aaken Yan Terplaatsingen en/of verdraaiingen Yan .en 

willekeurig ander (onafhankelijlc) punt in het model. 

- tenalotte is er de .ogelijkheid alle yerplaatsingen en 

Yerdraaiingen in een knooppunt gelijk aan Dul te 

definieren. 

2.3 Numaering yaD knooppunten en ele.enten (zte bijlagen 3 en 4) 

werk p laClt.techn I.k 

£en go.de numaering van de knooppunten is van belang 

voor het beperken van de bandbreedte van de stijfheidsmatrixt 

het betekent Yerkorting van rekentijd. Hiervoor zijn alleen 

de onafhaukelijk bewegende knooppunten van belang. De 

afhaukelijk. knooppunten zoals bijvoorbeeld bij ieder star 

element een van de tweet ko.en Diet yoor in de stijfheids

matrix en hun numaering is naar belieyen. 

au het n .... r.n van d. onafhankelijke knooppunten is het 

str.Ten am het verschil tuss.n de knooppuntnummers aan 

.. erszijden van een .lement so klein mogelijk te maken. 

Zo bleek het .ogelijk bij het in dit verslag besproken model 

dit verschil tot makaimaal t... te beperken. De •• todiek 

is hierbij oa het yerschil Yan t... so aan t. .enden dat 

een groter yersehil kan worden Yoorkomen. Lopen .e de 

numaering aan de hand van bijlage 3 eYen na. 

We zijn begonnen te nummeren aan d. beide tafeluiteinden 

technische hogeschool eindhoven 
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en gaan dan met twee tegelijk opnummerend naar binnen tot 

pUAt 5. Dan naar beneden naar 6. een zijsprongetje naar 7 
en door naar 8. Van daar uit moeten we om te grate 

yerschillen te vermijden zowel naar bOTen ala naar beneden 

doornummeren met sprongetjes van twee. Beneden houdt het 

bij punt 12 OPt zodat we 14 w.er boven beschikbaar hebben. 

Van 14 en 15 uit gaan we dan aan twe. kanten langs het 

boYenstuk doornummeren tot bij 19 en 20 aan het eiode van 

de treesspil. Na punt 20 komen de afhankelijke punten aan 

bod, die op tamelijk willekeurige manier genummerd zijn. 

Hierbij is in grote lijnen genummerd vanuit de tafel door 

het kniestuk.dan langs de koloa naar beneden, vandaa~ 

naar de hootdmotor en zo door tot punt 39 aan het einde 

yan de bovenarm. 

De elementnummering is eveneens willekeurig (zie bijlage 4). 

Hierbij zijn we bij de Toet van het trame begonnen te nummeren. 

Dan omboog, opzij in het kniestuk. Terder langs de kolom, 

boven lange de bovenarm en tenslott. eindigend bij 

de freesspil. 

2.4 Overweging en verantwoording bij de plaats en de grootte 

Tan de elementen (zie bijlage 1) 

werkplaat.technlek 

In deze paragraat zal aan de hand van het in bijlage 1 

getekende model de plaats en de grootte van de verschillende 

elementen en knooppunten besproken worden. Eerst worden 

de elementen behandeld en daarna de knooppunten. Hierbij 

worden zij steeds verzameld tot groepen waarvoor dezelfde 

argumentatie geldt. 

1. De elementen (zie bijlage 4: nummering) 

1 en 4 (dooranede pagina21) 

De elementen 1 en 4 representeren de voet van het frame. 

Hun Iengte-as ligt door het zwaartepunt van de doorsnede 

zoals die in hoofdstuk 3 is berekend. Hun lengte is 

de atstand tussen de voet van de kolom en de plaats 

waar de voet in de meetopstelling is Yastgeklemd. 

technische hog. school eindhoven 
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2,3,9.23,27 en 28 
Daze elementen zijn star. Zij zijn aangebracht om de aan 

de kolom bevestigde delen in het model op de juiete 

plaats aan te kUnnen brengen. 

5.7,21,22,25,26 en 29 (dooreneden op pag. 22,23 en 24) 

Dit zijn de elementen die saaen de vertikale kolom 

van het trame vormen.Element 5 heett de lengte van 

het etuk kolom waarin een verstevigingsrug is aangebracht. 

Element 7 loopt tot het punt waar de lengte-as van het 

kniestuk die van de kolom anijdt. Dit snijpunt is vast

gelegd (arbitrair) op Z • 0.5 m. 

De elementen 21 en 22 bealaan het stuk kolom tot het 

punt waar de lengte-as van de hoofdmotor de lengte-aa 

van ds kolom snijdt. Element 25 loopt vandaar naar 

knooppunt 13, aangebracht omdat hier mstingen zijn verricht 

Ele.ent 26 ligt tusaen dit punt en het punt waar de 

lengts-aa van de tr.ea8pil die van de kolom snijdt en 

ele.ent 29 1a aangebracht voor .et atuk koloa tuaaen 

dit punt en het punt waar de dun.aadice dooraDede 

ophoudt. 

6,8,16,17.30 ea 34 

Dit zijn starre maasaloz. ele.enten. Zij zijR aangebracht 

om de lengte-aa van de ele.enten 7.21,19,20 reap. 32 

door het zwaartepunt van de dooranede te kunnen leggen. 

10 en 11 (dooraneden op pag.27 en28 ) 

Deze ele.enten vor.en ... en het kaiestuk. Element 11 

ligt niet op de lengte-as door het zwaartepunt van de 

dooranede. Daze afwijking is verwaarlooad 

12 

Element 12 i8 de verbinding tU8aen de lengte-aa van 

het kniestuk en die van tafel en langsalede saaen. 

technische hogeschool eindhoven 
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13 
Ele.ent 13 ia aangebracht om de aaasa'a van .erkstuk 

en opapanaing aan te kunnen brengen. Het zal aaugepaat 

aoeten worden ala werkatuk en/of opapanning niet als 

atar beschouwd .ogen worden. Het sal dan eventueel 

ook in .eer elementen gesplitst moeten worden. 

14 en 15 (doorsnede op pag. 29 ) 

De eleaenten 14 en 15 liggen door het zwaartepunt van 

de doorsnede van de tafel saaen .et de langselede. 

De verbinding tueen tatel en slede is dus etar geacht. 

au de metingen is dit te bereiken door met twee 

boutje. in de tatel de apie van de zwaluwstaartgeleiding 

tegen de zwalu.ataart yan de lang.elede te klemmen. 

Bij noraaal gebruik van de free.bank ia dit uiteraard 

niet mogelijk. We hebben deze vereenvoudiging -voorlopig

ingevoerd oadat de eigenachappen van dit eoort verbin

dingen nog onvo140en4e beken4 zija. 

18 en 24 

De elemente. 18 en 24 zijn aangebracht om de .. aea's 

van de motore. in rekening te kunnen brengen. 

19 en 20 (dooranede op pag. 30) 

Deze ele.enten representeren 4e delen van de tafel 

die buiten de langealede uitsteken. 

31,32,33 en 35 (doorsneden op pag.2'; en 26) 
Door de ele.enten 31,32 en 33 wordt de boyenarm garepre-

.enteerd. 31 En 32 zijn .tar oadat zij met een zwaluwstaart

verbinding aan het frame vaetgeklemd zitten. Element 33 

is het flekaibele element d.at het frame met het lager

blok verbindt. Ele.ent 35 is het lagarblok 

36,37,en 38 
Deze elementen brengen de freesspil in rekening. 

au de knooppunten 19 en 15 zijn in het model lagers 

geeiauleerd door echarnieren. 

technische hogeschool eindhoven 
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Bij knooppunt 19 worden ten opzichte van knooppunt 20 

Yerplaataingen in I-richting en YerdraaiiD.gen oa de 

I-as toegeataan. III knooppunt 15 wordt t.n opHiehte 

van kDooppunt 35 slechta •• n hoekYerdraaiing om de 

I-a. toegeataa., oadat de lacer1ng hi.r ook axiale 

kracht.n opa ... t. Eicenlijk i8 .le ... t 38 overbodig 

g.worden. Dit .l •••• t i8 ia e.n vorig ko.s.pi ingevoerd. 

en i. gehandbaafd oa hi.r eveatu.el eenvoudig ~zigingen 

aaa t. kUnaen brengen. De apil is in t.e. .l .... ten 

geaplitat (36 e. 37) oa in h.t t .... ngel.g.n knooppunt 

17 b.laating aan t. kunne. brengen. 

2. De knooppunten 

In het alga ••• n i. d. plaats van d. knooppunt.n 

atgel.id utt de ligging van d. .l ••• nt.n; d. ele.eaten 

worden door kDooppunten begrened. 

Bijzondere knooppunte. zijn 17 en 22, aangebraeht om 

ter plutse van de tre.s belaating aan te kunnen breDgen t 

tevena om hier masaa te kunnen kanaentreren en inforaatie 

oyer de verplaatsingen te verltriJgen. Knooppunt 13 is 

om de laatstgenoeade reden aangebracht; hier zijn metingen 

verricht. Dan zijn nog noeaenswaard de knooppunten 

19-20 en 15-35. In d.ze gevallen worden de knooppunten 

Diet door eleaenten onderling verbonden, maar door de 

reeds gemeaore.rd. acharnierrelaties. 

2.5 De traagbeidamomenten van de ele.enten 

werkp loat.techn I.k 

w. zullen de elementen ook hier we.r .et oplopende 

numa.ring en groepagewijs behandelen. 

1 en 4 
V~~r de berekening aan de eerate modellen zijn de in te 

voeren w&arden voor II en IZ utt de dooranede van de 

voet van het trame berekend. De berekening van J is volgens 

Bredt. 

technische hogeschool eindhoven 
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De doorsnede van d~ voet is uit de giettekeningen 

atgeleid. Bij de aetingen bleek echter dat juist de 

overgang tussen koloa en Toet een .lappe schakel Torade 

doordat plaatbuiging optreedt. Maar aanleiding van deze 

aetingen zijn toen de waarde van II en J aangepast. De 

aetode van aanp .... n be.taat u1t het veraenigvuld1gen 

van de II- en J-waarde aet e.n taktor bestaande uit het 

kotient van de berekende verplaat.ing in Z-richting 

reapektievelijk ver4raaiing om de I-as van knooppunt 29 

en d. geaet.n it .... D.ze korr.kti. ia zow.l e.nvoudig 

uit te vo.ren als do.laat1g gebl.ken. 

5.7,10,11.21,22,25,26.29,33 en 35 
De.e ele.enten hebben dunwandige dooranedeD waaruit de 

II .n IZ op kODTentionele -Uze zijn bepaald, d. J-waarde 

is volgeaa Br.dt (zie bijlage 5) bereke.d. De geometriach. 

g.gevena van d. dooraneden zijn uit d. giett.ken1ngen 

bepaald. 

12 

Kle.ent 12 was bij de berekeningen .et de eerate aodellen 

star geacht.Bij de aetingen bleek dat de bouten waarae. 

de draaiverbinding t .. sen dwars- en laagsslede wordt ge

fixeerd een slappe sohakel Toraen. Naar aanleiding hierTan 
1& het ele .. nt Ilebibel gellUltt. De waarden die zijn 

to.g.kend aan II,IZ en J sijn Diet uit geo .. trische groot

heden afgel.id. De 11 en IZ sijn uit de .etingen teruggere

k.nd .n J i .. g.lijlt ,eaoMn &an hun 80a. Bet ia waaraohijnlijk 

bet.r o. eleaent 12 te aplit .. en in twe •• tarre stukjea 

waar ook ..... wordt ond.rgebr.cht .et daartu .. s.n een 

fl.ksibel ele.ent ter leaste Tan de w.rk .... boutlengt •• 
Vu d1t tleksib.le .l ... nt sou dan uit .etiftgen een stijt

heideaatrix kuDnen worden •• p.ald. 

technische hog. school eindhoven 
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14.15.19 ea .20 
Deze ele.e.te. hebbe. eea bijDa .... i.v. doorsned.. De IY 

en II sijn op 4e sebruikelijke .aDier uit de doorsnede 

berekend. De J i. selijk geno.en &an hUD 80.. De door.neden 

zijn ui.t de gisttekeDingell bepaald. 

36,37 en 38 
Voor de berekeDiag van IY,IZ e. J ia de hootdspil beschouwd 

ala holle as .et 4e diaaeter van de ops-schoyen bus.ea; 

de berekening g&at op 4e yoor ... en toa.eatio.ele -Uze • 

.2.3,6,8.9.13,16,17,18,.23.24,.27,28.30,31.32.34 
Deze ele.enten zija .tar, voor hUn behoeven geea traagheids

grootheden te worden bepaald • 

.2.6 Verdeling van de .... a oyer de ele.enten (zie bijlage 6) 

De verdeling van de .... a i8 uitgeyoerd &an de hand van 

het totaaleewicht yan de bank,de brutogewichten van de 

gietatukken (voorzo.er die giettekeningen tar beschikking 

zijn).weging en achatting van 4e oy.rige delea. 

De oaderdelen waaryan het g.wicht uit de giettekeningen 

is afgeleid zijn het trame en de .erschillende delen van 

het kniestuk. Voor de delen van het knie.t\1lt is h'et 

bruto-se.icht yolgena het gietontwerp genoaea yer8inderd 

.et een geachat bedrag (orde van grootte 10~) in verbaad 

.et .erapaaende aaoewerkiagen. 

Bij het traae zija gekontronte.rd: 

- d .... sa berekend uit de getekende dooraneden van deele

.ente. 1,4,5,7,.21,.22,.25,26 en 29 door ve .. nigvuldiging 

.et lengte en .oortelijlce 118.8.a Yan de oppervlaltte van de 

doorsDed •• Gevonden wordt so .2.26 kg. 

- het bruto-gewicht volgena de gietteken1ag. Dit bearaagt 

375 kg. 

Bet verschil ka. gedeeltelijk .erklaard worden uit verliea 

ten gevolge van Aaoe.erkiag ( ~ 50 kg). Verder uit dele. 

zoala het .chot onder de tandwielkast,ekatra versteYiginga-

werkplaat.t.chn I.k technlsche hogeschool eindhoven 
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ruggen etc., die niet in de berekende doorsnede voorkomen 

en wanddikten die wat groter gegoten zijn dan het gietontwerp 

aangeert. Het .... adeficit i. schattenderwija OYer de e1e

.enten in de ko1om en de yoet Ter.preid, zo dat een totaal 

Tan 325 kg wordt bereikt. 

Het verdient a1s.chien aanbeveling de .anddikte Tan de kolom 

.et ultrasoon-apparatuur te kontrolere., zodat .at betere 

inforaatie ter be.chikking komt. 

De aas.a'. door .eging bepaald zijn die van de bovenara, 

het lagerblok (element 35) en een elektroaotor (element 18). 
Het gewicht Yan de hoofdaotor (element 24) i. ge.chat en 

dat Tan de fr •••• pil i. uit de door.nede b.rek.nd. De total. 

.... a .oal. i. iagevo.rd bij d. ber.k.ning bedraagt 737 kg. 

(opgay. fabriek: totaalgewioht 800 kg) 

technlsche hogeschool eindhoven I 
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l 
Bootdatuk 3. De .lement.n 

3.1 IAleiding 

In 41t hootdstuk geYen wa .en oYerzieht Yan de doorsneden 

en doorsnedegrootheden 41e in het model ~n gebruikt. 

De dooraneden zijn yoor het berekenen Yan d. doorsnede

grootheden yer.enyou41gd. ZU dienen uit reehte lijnatutken 

te zUn opgebouw4 om berekeDing met de ter besehikking 

staande programma's aogelijk te maken. 

Voor de ooraproDkelijke doorsnaden zoala atgeleid uit 

.etingen en giettekeDingen, zowel ala yoor de giettekeDinge. 

zelt, yerwijzen we naar het projektarchiet. 

Voor de berekeDing yan II en IZ ia het pro~ KCCPP 

gebruikt. Dit programma is eige.do. Yan de If. V. Philipa 

en kan Tia e.n terminal, die aaage.lote. is op het 

eoaputercentrua in Rijswijk worden gebruikt. »it programma 

berekend behalYe de waarden Yan IT en IZ ook de koordinaten 

Yan het ._.artepunt en de opperylakten YaR de doors.ede •• 

Bet traagheida.o.ent tegen wringing 1a bij dunwandig. 

doorsnede •• et behulp Yan de toraule y.n Bredt(bijlage 5) 
met de hand berekend. Bij .. aa1eye of bijna mas.ieye 

dooraneden ia het traaghe1d.mo.e.t tegen wringing gelijk 

geno.en aan de aoa Yan II en IZ. 

Oalanga ia Yan 4e hand Tan F.I.Veldpaus en L.G.J.Jans.en 

een progr .... yerache.en in Algol '60 dat beh.1Ye de 
groothede. 41e .et KOepp worden berekend, teyens YO or 

dunwan41ge konstruktie. het traagheidamome.t tegen wringing 

bepaalt. »it laatste gebeurt yoor gealoten doora.ed.n .et 

de formule Yan Br.dt, Yoor ope. doora .. den .et d. formule 

yan de St. V.naat (bijlage 5). Met tit progr .... zij. de 

karakteri.tieke grootheden yaa d. dooraaeden nogaaals 

berekend. De reault.ten worden in het nayolgende yermeld. 

werlcplaatltechnlek technlsche hogeschool eindhoven 
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3.2 De doorsaeden 

In deze paragraaf geyen we de doorsneden w.er zoa18 se met 

KOOPP berekend zija. au de figuren geven we de koordinaten 

van de .waartepuntea ea de waarden van r.I1,IZ en J .oa18 

.e berekead zlja. Kierblj zljn de F
1

,11
1 

en IZ1 .et KOOPP berekend 

en J
1 

.et de hand volgena de foraule van Bredt. F2 ,I12 ,IZ2 

e. J 2 zljn de .et het progr .... van F.E.Veldpaua en L.G.J.Janaaen 

berekende waarden. De kleine verachillen tU8aen de berekende 

waarden voor IY1,IZ1 en J 1 en 112 ,1I2en J 2 zijD veelal een 

gevolg van ee. ieta andere schematis.ring van de doorsnede, 

die door de opbouw van het laatatgeno •• de programma nodig i8. 

BU dit programma worden de wa.ddikten direkt ingevoerd in 

plaats van u1t de koordiaaten afgeleid, zoals blj KOepp gebeurt. 

De boyenara, berekead .et de foraule van Bredt .et yerwaar

lozing van de gat.n, is nog eens berekend .et verwaarlozing 

d1tmaal van het mat.riaal tus8en de gateD. Voor dit laatst. 

is d. foraule van d. St. Venaat gebruikt. 

werkplaat.techn lek technische hogeschool eindhoven 
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Doorsned. van d. el •••• ten 1 .n 4 

schaal 1 ; 5 18 knooppunt.n 

,. 
(-) 

fllO /fL 
• 

10 ... .n:-

koordiaaten van het zwaart.punt; x- 0.280.103 -

7= 0.533-10
2 
.. 

F1• 0.143-105 .. 2 

Il
1
• 0.215.108 .. 4 

111- 0.470.109 .. 4 

J1- 0.663.108 .. 4 

FZ= 0.137-105 .. Z 

Il2- 0.196-108 .. 4 
lIZ- 0.425-109 .. 4 

8 4 JZ= 0.647-10 .. 

opaerking 1 : Bij d. ber.kening •• t het progr .... Yeldpaus!Janasen 

zijn de hoekjes weggelaten. 

opa.rking 2 : Deze waarden yoor de traagbeidsgrootheden worden 

bij de berekening niet sebruikt. 

werkplaatst.chn I.k technlsche hogeschool eindhoven 
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(ms) 

Dooranede yan ele.e.t 5 

schaal 1 : 5 2,:;oooppunte. 

111
S 

~s:s:s:s:s:;::s::s==4r==r:::::::~~1:1 

11 o 

I 

biz. 22 van60 biz. 

I 
35 

40 

50 

x (ma) 

koordiaate. y.n het zwaartepunt: x. 0.1625*103 am 

7= 0.2225·10':; am 

F1• 0.262*105 .. 2 

IX
1
• 0.660.109 .. 4 

111• 0.272*109 .. 4 

J 1• 0.570.109 .. 4 

F2= 0.269*105 .. 2 

!X2- 0.681*109 .. 4 
112= 0.290*109 .. 4 

J Z=0.606*109 .. 4 

op.erking: bij de berekeatng .et het progr .... Veldpaus/ 

Janas •• is het schot u1t het a1dde. geplaatst. 

r-----------------------------------------------------------------------4 
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biz. 23 van60 biz. 

Door.nede Tan ele.eat 7 

schaal 1 : , 19 knooppuateJl 

,z 

30D x (mill) 

koordiaaten TaD. het zwaartepunt: x- 0.1500*103 .. 
1= 0.1911.103 .. 

F
1
• 0.180~.10' .. 2 

IX
1
• 0.4974*109 .. 4 

11
1
• 0.2247*109 .. 4 

J 1- 0.472 .109 .. 4 

F2- 0.1790*10' .. 2 

IX2- 0.4907*109 .. 4 

1I
2

- 0.2220.109 .. 4 

J 2- 0.496 *109 .. 4 

technl.che hogeschool eindhoven 
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biz. 24- van 60 biz. 

Door.n.d. Y&n d. el •• enten 21.22.25,26 en 29 

lIohaal 1 : , 19 knooppunten 

11 

1 
I 

koord1aate. Yan het •• aartepunt: x- 0.1,6*10' l1li 

7- 0.17'*103 .. 

F1= 0.1675*10' .. 2 

IX1= 0.3897*109 .. 4 

111- 0.1714*109 .. 4 
J 1= 0.370 .109 .. 4 

F2- 0.1679*105 .. 2 
Il2- 0.3889*109 .. 4 

112- 0.1724-*109 .. 4 

J 2= 0.377 .109 .. 4 

technlache hogeschool eindhoven 
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Doors.ede van ele.ent 33 

sohaal 1 : 2 28 ltnooppUAten 

tfS 

I 

"1 z' 
18 

koordinaten van het swaartepUAt: x- 0.136*103 .. 

7= 0.173.103 -

4 2 F1• 0.7587*10 am 

IX1= 0.1002*108 .. 2 
11

1
• 0.2653*108 .. 2 

J
1
• 0.2653.108 .. 2 

4 2 
',. 0.5651*10 am 

IX
3

• 0.6705.107 .. 2 

11
3

• 0.2351.108 .. 2 

J
3

• 0.3622*106 .. 2 

opaerking: de result.ten .et index 3 zijn die van de berekening 

waarbij het aateria.l tus.en de gaten is ... erwaarloosd, 

dus met open doorsnede. 

w.rkplaatltechnl.k technlsche hogeschool eindhoven 
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Doorsnede Tan element 35 

schaal 1 2 

'1 

(-) 
S8 

werkplact.technlek 

'1- 0.5640*104 .. 2 
IX,. 0.2364*107 .. 4 
II,. 0.1467*108 .. 4 

J 1• 0.6000*107 .. 4 

10 knooppunten 

15 

4 2 
F2- 0.5640*10 am 

IX2- 0.2210.107 .. 4 

IY2- 0.1440*108 mm4 

J2- 0.6204*107 .. 4 
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bl z. 27 van 6~~IZ. "I rapport nr. 028z 

",.,kploofstechn 1.1e 

Dooraaede TaD element 10 

achaal 1 : 5 27 knooppunten 

koord1aaten Tan het zwaartepunt: x= 0.1410·10' .. 

1- 0.1778*103 .. 

F
1
• 0.1727*105 .. 2 

IX1• 0.}92S*109 .. 4 
11

1
• 0.974}*108 .. 4 

J
1
= 0.23Q4.109 mm4 

FZ= 0.1725*105 .. 2 

IX2• 0.3798*109 mm4 
8 4 IIZ= 0.9146·10 am 

J 2- 0.2237.109 .. 4 

op.erking: bij de berek.Ding .et het progr .... Veldpaus! 

J ..... n zijn de uit.tekende delen Terwaarlooad. 

techNsche ,,-hool elndh~ 
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Doorsaede eleaent 11 

schaal 1 : 5 27 kDooppUIlte. 

Y' 
(ma) 

SID 

w.,lcplaatstec:hnlelc 

12 

L 
,2-

2.'15 X <JIll> 

koord1nate. Yan het zwaartepunt: xc 0.1405*103 .. 
y_ 0.1291.103 .. 

F1• 0.1463*105 .. 2 

IX1= 0.1835*109 .. 4 
8 4 IT1= 0.7646*10 me 

J 1• 0.1523*109 .. 4 

F2- 0.1461*105 .. 2 
Il2= 0.1757*109 .. 4 

8 4 
ITa- 0.7053*10 am 

J2= 0.1477*109 .. 4 

opaerking: bij de berekening set het programma Veldpaua/ 
Ja .... n zijn de uitateke.de 4elen yerwaarlooad. 

technlsche hogeschool eindhoven 
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bl z. 29 van 60 

Door.nede Tan de eleaenten 14 en 15 

schaal 1 : 2 61 lmooppunten 

koordinaten van bet zwaartepunt: X= 0.1124-10' am 
7= 0.6467-102 

.. 

F
1
= 0.2654-105 .. 2 

IX
1

• 0.~73-108 .. 4 
II

1
• 0.1200-109 .. 4 

J
1
• 0.1607-109 .. 4 

x (mm) 

t.chnlsch. hog.school eindhoven 



o -

S 

1Q 

1S 

~l 
I 

25 

30 -

40 -

4S 

50 

0282 

werkplaatstechnlek 

bl z. 30 varPO bl 

Doors.ede Tan de ele.ent.. 19 en 20 

sohaal 1 : 2 45 knooppunten 

koordinaten Tan het ._aartepunt: x- 0.1117*10} .. 

7- 0.4322*102 am 

F
1

• 0.1211.105 .. 2 

II • 0.4739*107 .. 4 

IY~- 0.4832*108 .. 4 

J 1• 0.5316*108 .. 4 
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3.3 Bet .. teriaal 

De ond.rdelen Tan de baak zija Tan grija gietijzer, behalve de 

freesapil (ataal). De aaaduiding yoor het aateriaal op de 

giettek:eJdnge. luidt -in het frans- "fonte DO .3". Vu de 

hardheid wordt geiist dat die boven 200 DB list. 

&an de hand Tan het kollegediktaat 'echDiache Mechanika dl 3 
(a_teur; Prof. ir. W.L.E •• e7er 196,) pagiaa 1-, i. Yoor het 

gietij.er Yoor de elasticiteitsaod~ua 0.1*1012 N/.2 en Yoor 

de glijdiDgaaodulua 0.42*1011 N/a2 iageToerd. 

Voor ataal sija deze getall •• 0.206*1012 reapektievelijk 0.8*1011~ 
Voor het gietij.er is dit een betrekkelijk willekeuri,. keuse. 

Set verdient aanbeyeling te trachten betere gagevens van het 

.. teriaal te yerkrijgea, bijyoorbeeld door infor:aatie bij de 

gieterij of de yertegenwoordiging vaD Jaapar in Nederland. 

Eaa problee. is hierbij dat voor gietij.er een elasticiteits

aodulus niet goed pdefinieerel ia, oadat die een funletie is 

van de spanning. Bij de .etingen bleek dit overigens geen 

.erkbare inYloed te hebben. De yerplaatsingen ... en tot een 

statische belaating vu .3000 • lineair toe. 

De ela.ticiteits.od~us kaD in een gietstuk: daarDa&st nog 

als funktie van 4e plaats varierea. De inv10e4 hie ryan is 

.oeilijk te koatrolerea, aaar is waarschijnlijk klein. 

werkplaat.techn lek technische hogeschool eindhoven 



rapport nr. 0282 bl z. 32 van 60 bl z. 
~---------------------------------------------------------------------------

0-

s-

10 i-

15-

20-

25 -

30-

35-

50-

Hooidatuk 4. Het gedra, bij atati.che belaatiDg 

4.1 Inl.id1ng 

We beginne. 41t hoofd.tuk .. t het beapreke. Yan de .etingen 

aan de freeabank onder statische belasting. V.rYolgens beapreken 

we de berekeaiagen. Daarna geyen we de result.ten van de 

aetingen en de berekea.1ngen per belaatinggeyal. 

V~~r .oyer dit aog.lijk is yerbind.n w. dan bieraan koDkluaie. 

en hua. r.perkusei •• yoor h.t aod.l. 

4.2 D. .eetop.telling 

D. tr.e.baak is yaatgekl •• d op het b.d van e.a. kott.rbank 

( masaa ca. 6-10' kg) • De belaating wordt opgebraeht a.t e.a. 

hydrauliaehe Yijzel. De grootte van de belaating wordt ge.eten 

•• t r.katrookj.a in e.n drukdoos. die tua.en 4e Yijz.l en de 

bank wordt gekl.ad bij het belaaten. De r.kstrookjea zijn in brug 

g •• chalt.ld in een .. P.u.l-doo .... Hi.rop wordt d. opgebrachte 

Kracht in Newtoaa argele.en. 

De yerplaatsingen word.n ge.et.n .et eea •• etklok (.erk Tea.). 

die de yerplaatsingen in •• n .lektri.ch signaal oaz.t .n veraterkt. 

len .eh.ald.el koat in het geyoeligat .... tber.ik OYereen •• t 
-6 -6 0.5*10 m. B.t grootat. achaalb.reik b.draagt 200*10 •• 

4., De belaatinggeyall •• 

Bet uitgangapunt bij het kiez.n van de aan te breagen belastingen 

is dat aan de hand van de .. tingea. en bijb.horende berek.Dingen 

zoyeel aogelijk inforaatie moet worden yerkregen oyer 4e 

juistheid van het geco.en .odel en de berekende .tijthedea.. 

We onderscheiden belastinggeyalle. waarbij de bel.sting ten 

opziehte Yan de vast. aard. wordt opg.bracht (ab.oluut) .n d. 

geyall.a. waarbij de belasting wordt aangebraeht tusaen d. 

free.spil or het lagerblok en de tarel (relati.r). 

werkplaat.teclml.k technlsche hogeschool eindhoven 
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Kr sijn twee ~.vallen aet absolute belasting. De kracht grijpt 

hierbij in knooppunt 36 aan in X-richting (1e belastinggeval) 

reapektievelijk in Y-richting (2e belastinggeval). De aetinge. 

geven intoraatie over de stijtheden van de kolom, de voet van 

het traae en de inklemm1ng. 

Met relatieve belaeting tussen tatel en treesspil/lagerblok 

zijn 5 .etingen gedaan. au twee aetingen is de kracht aangebracht 

in X-richtingj tuas.n knooppunt 17 en een in X-richting 

tegenoverliggend hoekijzer dat op de tatel is vastgeklemd (3e 

belastinggeval) en tuesen knooppunt 20 (het lagerblok) en 

.ederom het hoekijzer op d. tatel (4e belastinggeval). 

Er is 'en aeting gedaan aet de Kracht i. Y-richting. De vijzel 

i& hier aangebracht tuesen een punt op het lagerblok en het 

op de tatel gekleade hoekijzer,(5e belastin~geval). 

Teaalotte zijn nog twee •• tingen gedaan met de kracht in 

Z-richting,respektievelijk tus.en knooppunt 17 en de tatel 

(6. belastinggeval) en tuesen knooppunt 20 en de tatel (7e 

belastinggeval) • 

Deze .etingen geven intormatie over de stljtheden van treesspil, 

boveaara, boveastuk van de kolom en knie8tuk. 

4.4 De berekeninge. 

De berekeningen zijn aet het beschreven programma en model 

uitgevoerd. Alle 7 belastingsituaties zijn twee.aal berekend, 

"am .. l met de berekening van de doorsnedegrootheden van de 

bovenarm met gesloten doors.ede en de aDdere aaal met open 

dooranede (zie page 25). Omdat op de diversa plaataen waar 

de belasting op de tatel aangrijpt geen knooppunten zijn, zljn 

ter korrektie hiervan ekstra momentan aangebracht in het 

knooppunt waar in de berekening de Kracht aangrijpt. 

De uitvoer van de berekeningen is genuamerd: Rl 4112-28-

250871-1 1e deel reap.2e deel. 

werkplaatltechn I.k technlsche hogeschool eindhoven 
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Gegevena over de berek.ning: 

- aantal elementen 38, aantal starre elementen 17, 
- aantal kBooppunten 39 
- aantal onafhankelijke verplaatslngsgroothedea 111 

- baadbreedte stijfheldsaatrlx 23 

- tijd voor het vertalen van het programma 200 sek. 

- tijd voor de topologle 13 sek. 
- tijd voor het opstellen van de athankelijkhelds .. trix 5 sek. 

- tijd voor het opatelle. van de stijfhelds .. trlx 53 sek. 

- tijd v~~r de dekoapositie va. de stijtbeldsaatrix 30 sek. 

- tijd per belastinggeval 18.5 sek. 

- totale rekeatijd ongeveer 420 sek. 

4.5 De resultaten 

De resultaten worden per belastinggeval gegeve.. au ieder 

geval geve. we de belasting zoals opsegeven voor de berekeDing. 

Verder een tabel w .. rln Daa8t elkaar de .eetresultaten ea de 

rekenresultaten ( tn. gevallen: pslotea en open doors.ede 

van de boveaarm) zijn v.raeld. Per belaatingpval wordt dit 

begeleid .et een tekeDing waarin de uitbuigingsvoraen en de 

belastingsituaties worden weergeseven. 

Belastin,S!val 1 ( zle bijlage 7) 

De belastlng 1s hier ten opzichte van de vaste aarde ln 

knooppunt 36 in X-richting aaagebracht. In de berekening 

zowel ala bij de .etinge. heeft de kracht een grootte van 1000 N. 
De result.tea zijn (verpl.atsingen in mikrona): 

knooppunt asrichting ga.eten berekeada 
Dr. verplaatsing verplaataing 

8 +X - 45 - 35 

13 +X -90 - 78 
36 +X -130 - 99 
20 +X -120 - 88 

----~-.-
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Belastinggeval 2 ( zie bijlage 8) 

De belasting is in knooppunt 36 in I-richting. De grootte is 

1000 N. De resultaten zijll ( .erplaatsingen in aikrons): 

ltnooppuat aarichting g •• ete. berekeade 
nr. verplaatsing .erplaatsing 

8 +1 19 19.8 
13 +1 43 43.5 

36 +1 54 54.5 

Belastins!!val 3 ( zie bijlage 9 ) 

De belasting: in kaooppunt 17 1000 N in +X-richting 

in knooppunt 22 -1000. in +X-richting 

- 50 lfIl oa de 1-as 
) 

De resultaten zijn ( .erplaatsinge. in .ikrona ): 
. 

knooppunt asrichting ge.eten berekellde be rekenda 
ar. .erplaatsing .erplaatsing1 .erplaatsing2 

2 +X - 26 - 22.5 
13 +X 3 3.1 
14 +X 4 4.1 

34 +X 3 0.7 

35 +X 4.5 6.6 

36 +X 5.5 5.4 

17 +X 35 3' 
20 +X 19 23 

39 +X 16 20 

Bel •• tinggeval .. (zie b.\1J,age 10) 

De belasting: in knooppunt 20 

in kaooppnt 7 
'1000 N in +X-richting 

-1000 • in +X.riohting 

- 600 ifill oa de I-as 

- 55 N. on de Z-as 

- 22.5 
3.1 
4.1 

0.7 
6.6 

5.4 
64 

106 

39 

I 

I 

i 

--------- --~. J 
I ,/1 
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De resultatea zijn (verplaataiag.n in mikrona): 

knooppunt aarichting ge •• ten berekende berekende 
nr. Terplaatsing verplaatsing1 verplaatsing2 

2 +X - 30 -
4 +X - 28 .. 
7 +X -20 - 3.1 3.1 

13 +X 4 3.1 3.1 
14 +X 3.5 4.1 4.1 

34 +X - 2 - 1.5 - 1.5 

35 +x 8 8.3 8.3 

36 +X 7.5 5.4- 5.4-

17 +X 21 23 106 

20 +X 53 48 252 

39 +X 41 38 87 

op •• rking: de berekende Terplaataingen Tan de knooppunten 

2 en 4- zijn in de tabel weggelaten. Zij hebben hier 

geen betekea1a omdat de belasting bij de berekeDing 

in knooppunt 7 ia aaagebracht, terwijl hij bij de .eting 

op de tatel .erkt. 

Belastinggeval 5 (zie bijlage 11) 

De belaating: in knooppunt 20 -1000. in +Y-richting 

60 Nm. 0. de Z-as 

in knooppunt 22 1000 N in +Y-richting 

- 50 Nm. 011 de X-as 

60 Nm 011. de Z-u 

De resultaten (verplaatsiagen in mikrons): 

kaooppunt asrichting ge.etea berekende berekende 
are ... erplaataing "'erplaatsing1 Terplaatsing2 

35 +Y .. 4.5 .. 1.8 .. 1.8 

36 +Y - 4.0 - 2.4 - 2.4 

39 +Y - 5.0 .. 6.2 - 7.7 
39 +Z -20 -14 -22 

~---------------------------------------------------------------------.-~.-
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B.lasting,.val 6 (zi. bijlage 12) 

De b.lasting: in knooppunt 17 

in knooppunt 22 

1000 H in +Z-richting 

-1000 N in +Z-richting 

D. r.sultaten (v.rplaataingen in DIiltrou): 

biz. 37 van 60 biz. 

knooppunt urichting gemet.n berekend. berek.nd. 
Dr. T.rplaataing T.rplaatsing1 verplaatsing2 

17 +Z 40 23 24 

20 +Z 19 12 15 
20 +Y 1 0.3 1.9 

39 +Y - 1.5 - 1.6 - 1.2 

BelastinueTal 7 (zi. bijlage 13) 

De belasting: in knooppunt 20 1000 I in +Z-richting 

in knooppunt 7 .1000 H in +Z-richting 

55 Hill o. de X-as 

De resultaten (Terplaataingen in mikrons): 

knooppunt asrichting ge.et.n berekende berekende 
Dr. Terplaataing "'.rplaatsing1 verplaatsing2 

7 +Z - 8 1 1 

17 +Z 20 12 15 
20 +Z 60 36 50 

20 +Y 15 14 22 

39 +Y - 2.5 0.0 2 

Bij de .eetr.aultat.n nog tw.e op.erkingen: 

- d • .,.erplaataingen blijken binnen h.t aeetgebi.d (0-3000 N) 

een lineair verband aet d. kracht t. h.bben. ne iDTloed 

Tan de atnaae van de tt.laaticiteitaaodulua lt bij to.a ••• nd. 

belasting is in dit g.bi.d aiet •• rkbaar. 

- .. outlast.n (kracht terug tot 0 N) is d. wij •• ruitalag Tan 

de Terplaatsinga.et.r at •• a. a1nd.r daD een 8chaalde.l 

afwijkead Tan d. b.s1apositie. 

werkploatltechnlek technlsch. hog.school eindhoven 
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4.6 Bespreking van de resultatea 

1~ Alg •••• n 

- het aantal m.ting.n is te klein om ••• r t. kunn.n betekenen 

dan •• n globale v.rifikatie van h.t model 

- o. de volgende redenen zijn afwijking.n tussen g •• et.n .n 

b.rekende .aarden te v.rwachten: 

1. in de dun.andige doorsneden is afachuiving Diet geheel 

te yerwaarlozen. 

2. in de dun.andige doorsaeden zal welving kunnen optreden. 

Vlakke doorsneden blijven Diet ylak; er treden spanningen 

op in langsdoorsneden. 

} •• en aaatal doorsn.den zijn uit de giett.keDingen afgeleid. 

De wanddikten van die d.l.n zijn niet gekontroleerd. 

4. all. inhomogeDiteiten in d. vora, zoals opeDingen en 

p1aataelijke veranderingen in de wanden zijn in de bere

keDingen w.ggelaten. (Een uitzondering vormt de boven

arm, zie de besprek1ng van d. be1ast1nggeyallen) 

5. all. zwa1u •• taartverbind1ng.n zijn in het model zonder 

aader oaderzoek star gemaakt. 

6. d. elaaticite1ts- en glijdingaaodulus YaD het gietijzer 

zijn Dietbekend. Aan d. hand van literatuurgegevens 

zijn hiervoor waarden gekoz.n. 

- d. bij de groep aechaDika in voorbereiding zijnde nieu .. 

v.rai. van het prograama biedt de mog.lijkh.1d om het 

.od.l uit •• n aant&! sub •• tt •• op te bouw... Deze Bub

netten kUnnen •• nvoudig in d.elonderzoek.n worden behan

d.1d. Het varieren van de 1nvo.rgegev.ns wordt daa 

boveadien aanzienlijk aantr.kk.1ijk.r. 

w.rkplaotl,"hnl.k technische hogeschool eindhoven 
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2. Bespreking Tan d. b.lastingpyall.n 

-1. belaatiDgpyal (ue pag. 34 .n bijl. 7) 
De .... rplaat.ingea ko.en Toor .en groot ged •• lt. op rekeDing 

Tan d. draaiing van d. koloa oa d. I-as door d. TO.t. 

~ d. b.r.k.Ding is d. J-waarde Yan de eleaente. 1 en 4 

a .... pa.t. De a.etwaard.n g.T.D d. indruk dat d.ze J-waard.n 

DOg i.ts kl.iaer haddea aogen zijn (faktor 0.75) en dat er 

b~ knooppunt 13 eea kn1k optreedt in de uitbuigingslijn. 

Dit is t. T.rklar.n uit het f.it dat hi.r just in de twe. 

wand.n waar de grootst. epannincen optr.den op.ningen zijn 

aangebracht voor de to.gang tot de tandwielkast. 

Korrektie Tan de IZ-waarde Tan .lea.nt 25 is hi.rYoor 

de aangew.z.n oplossing. 

-2. b.lastinggeTal ( zi. pag. 35 .n bijl. 8) 
Hierb~ ko •• n d. yerplaatsing.n voor •• n groot g.d •• lt. 

op rek.Ding Tan •• n rotati. Tan de gehele koloa oa de X-as. 

De b~drage hier ... an in de "'erplaatsingen yan de knooppunt.n 

8,13 en 36 is (b.r.kead) respektieTelijk 17.7.35.3 en 43.0 
aikron. Uit de o .... reeakoast tUBs.n ge •• ten en b.rek.nde 

... erplaatsingen kunn.n we koDkluder.n dat de .aarde yan het 

produkt E·II in de koloa T~ go.d ao.t zijn. Verd.r kunn.n 

we hi.ruit konklud.r •• dat d. invlo.d yan d. afsohuiving 

hi.r g.ring mo.t aijn. 

-3. b.lastin,geyal (aie pag. 35 en bijl. 9) 
Bi.rYan zijD de resultaten ao.ilijk.r t. int.rpr.ter.n. 

We b.haad.l.n acht.reenvolgeas h.t kni.stuk, d. koloa, 

de boy. Dar. , en d. fr •••• pil. 

Aan bet knie.tuk zijn t. w.iDig •• ting.n g.daan, ook in de 

nog volgende belastingg.Tall.n. Zoal. op pag. 16 r.eds 

is opge •• rkt, is pas bij d •• eting.n geblek.n dat er •• n 

slappe schak.l &anw.zig was. B.t waa .cht.r t. laat oa 

bij de .etingen .n in het aod.l hiera.e Toldo.nde rekening 

te houden. Bij d. b.rek.Ding is voor ele.ent 12 .en IY en 

•• n IZ ingeyoerd op baaia Tan d ••• tingen. Van •• n yerifi-

werlcploot.technlek techniach. hog.school eindhoven 
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katie kan dus geen sprake zijn. Het zal noodzakelijk zijn 

een nader onderzoek naar het gedrag van het gehele 

knie.tuk in te stellen. De voorlopige aanpassing van II 

en IZ is uitgevoerd met het oog op de dynaaische ber.ke

ningen. 

De kolom zal onder deze belasting uitbuigen in X-richting 

en verdraaien om de Z-as. De gem.ten en berekende waarden 

van d. uitbuiging vallen praktisch .... n. De waarden voor 

d. verdraaiing om d. Z-as kunnen .e atleiden uit de 

verplaatsingen van de knooppunten 34 en 35. Er blijkt ee. 

groot verschil tussen de g.meten en de berekende _&arden. 

Dit kan verschille.de oorzaken hebben. Ten eerste een te 

klein. J-waarde van de koloa in de berekening. len tweede 

aogelijkheid is die van eenmeettout. Voor dit laatste 

pleit ook een meting van vroeger datum (21-6-1971, zie 

projektarch1et) waar voor de verplaatsingen van de 

knooppunten 35.14 en 34 gemete. wordt 6.5,4 resp. 2 mikron. 

Bij het volgende bela.tiaggeval komen we hierop tarug. 

De bovenara buigt in X-r1chting, verdraait o. zijn lengte-as 

en met de koloa om de Z-as. Hij is op twee manieren berekend. 

lenaaal zijn de gaten 1n de bovenwand verwaarloosd (1), de 

andere keer is het materiaal tussen die gaten verwaar

loosd (2). due de doorsnede open. De berekeDing (1) geeft 

waarden die goed met de .etingen overeeneteamen. Als we 

er van uit gaan dat de verdraaiing van de kolom om de Z-ae 

iets kleiner i. dan de berekende lijkt de w .. rde van I·IZ 

in beide berekeningsgevallen de .erkelijkheid goed te 

benaderen. DO berekening (1) is de verdraaiing om de I-as 

in overeenatemm1ng .et de metinge.. Dit is af te le1den 

uit de verplaatsing van knooppunt 20 in X-richting. 

Kennelijk is de J-waarde, zoals berekead volgens Bredt 

voor de gesloten doors.ede het dichtst bij de waarheid. 

,-----------------------------------------------------------------
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De freesspil blijkt slapper te zijn dan berekend is. In de 

berekeDing is de doorsnede van de spil genoaen als die 

Tan een holle as met een buttendiaaeter Tan 42 .. en een 

binnendi .. eter van 26 am. Dit is de doorsnede van de op 

de as geschoven en opeengeklemde bussen. Omdat bij buiging 

de trekkant van het materiaal op verschillende plaatsen 

niet saaenhangt, is het plausibel dat de as slapper is 

dan berekend. De aate waarin hlj slapper is zou dan afhan

kelijk moeten zijn van de grootte van de voorspankracht 

waaraee de bussen opeengeklemd zijn. De freesspil willen 

we ook aanbevelen als onderwerp van een deelonderzoek, 

waarbij ook de invloed van een frees op de stijfheid van 

de spil onderzocht zou moeten worden. 

-4e belastinggeval (zie page 35 en bijl. 10) 

Bij dit belastinggeval is de kracht weer in X-richting, 

maar nu aangebracht in knooppunt 20, op het lager dus. 

In de berekeDing is het kniestuk maar gedeeltelijk mee

genomen, de belasting is in knooppunt 7 aangebracht. 

We yerwijzen voor wat betreft het kniestuk dan ook naar 

wat blj het derde belastinggeval hierover is gezegd. 

In de koloa is naast de buiging in X-richting ook de 

berekende waarde vaD de hoekverdraaiing om de Z-as in 

goede overeensteaming .et de metingen. 

De gemeten en berekende w .. rden voor de uitbuiging van 

de bovenar. bevestigen wat bij het derde belastinggeval 

ten aanzien van J en IZ is opge.erkt. 

De freesspil wordt in dit geyal Diet direkt belaat, 

hierover krijgen we dan ook geen Dieuwe informatie. 
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.,e bel.atingge.al (zie page 36 en bijl. 11) 

De belaating is in Y-richt1ag op het lagerblok aaagebracbt. 

Aan bet kntestuk zijn geen .etingen gedaan. 

De koloa lijkt iets ainder stijt te zijn dan de berekening 

doet Terwachten. 

De bo.enarm ia weer .et t.ee .erschillende .aarden .oor 

de II berekend. De resultaten wijaen in de richting .aR 

een .erkelijkheid die tUBsea de berekende waarden 1nligt. 

Dit dient Toorzichtig gesteld te worden oadat de hoekver

draaiing Tan de kolom in knooppuat 38 niet voldoende 

gedelinieerd en niet ge.eten i8 • 

• 6ebelaatingse.al (aie page 37 en bijl. 12) 

De belasting is in Z-richting tuasen de treesspil en 

het kniestuk aaagebracht. 

Aan koloa en knieatuk zijn geen .etingen Terricht. 

De aetingen ge.en Toor de bOTenarm grotere Terplaatsingen 

te zien dan beide berekeDingen. De oorzaak kan behalTe 

in eea te hoge etijtheid vaa de bo.eaara in de berekening, 

ook liggen in een te klein berekende hoekTerdraaiing om 

de X-as .an de bOTenkaat van de koloa ot in het niet gebeel 

star zijn .an de Terbinding tussen bovenarm en kolom. 

De treesspil is volgena de metingen slapper dan is berekend. 

Dit stemt overeen met de aetingea met belaating in 

X-richting (belaatingge.al 3). 

-7e belastinggeval (zie page 37 en bijl. 13) 

Op het gedrag van de verschill.nde delen zijn dezeltde 

opaerkingen Tan toepassing ala bij het Torige belaetinggeval. 

~-----------------------------------------.------------------------------~ 

werlcplaat.techn I.tc teehnlsche hogesehool eindhoven 

rapport nr. 0282 blz.43 van 60 biz. 



0-

51-

10 -

• 
!Ol-

!5 

10 -

:5 -

0-

5-

oa8a blz.43 van 60 biz. 

Bootdatuk 5. Bet d1nam1sche gedrag vaa de freesbank 

5.1 Inleiding 

In de voorgaande hootdatukken zijn de gedragingen Tan de 

treesbank en de berekening eryan onder atatische belastingea 

besproken. Nu wordt een treesbank in het normale gebruik ook 

door een aanzienlijke dynaaische krachtskoaponent belast. 

a. te kUnnen yoorspellen hoe de bank zich onder inyloed van 

deze belasting gedraagt is het nodig de d1namische eigenschappen 

zo.el van de bank ala Tan het proces te kunnen berekenen en 

koppelen. EYentueel moeten ook de eigenschappen van het tunda

ment worden verdiakonteerd. Voor dit alles is de eindige 

elementea.etode zeer geachikt, yooral als substrukturering 

wordt toegepast. Bet voorspellen van de dynamische eigenschappen 

van het proces valt buiten het kader van dit verslag, evenals 

het gedrag ten gevolge van de eigenschappen van het fundament. 

Over de dynamische eigenschappen van de bank zelf handelt dit 

hootdstuk. We zullen eerst de berekeningsmetode bespreken en 

vervolgens de berekeDingsresultaten. Daarna zal worden ingehaakt 

op de metingen die W.J.T.Bouwman in one laboratorium heett 

verricht en op een artikel van de hand van G.Kohler in de 

Itlndustrie-A.nzeiger" van 18 juni 1971, pag.1179 e.v. 

5.2.0. berekeDingsmetode (zie ook pag.6: flo.-chart) 

Neaen we in gedachten de berekening van een enkelvoudig 

maasa-veersysteem aet massa a, stljfbeid k en dempingsfaktor c. 

De be.eging van dit syateem .ordt beschreven door de differen

tiaalvergelijking : a.u + c.i + k.u • 0 • Biervan lu1dt de 
a karakteristieke yergelijk1ng: -m.. + j.o •• + k = 0 t en als 
2 we de demping even .eglaten: .... + k = 0,. 

Bieruit yolgt dan de eigenfrekwentie fO •• 0/2.pi • Vk/c'/2.pi 

I----------------------------~~·-

werkplaatltechnlek technlsche hog.school eindhoven 
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Bij een kODStrukti. ala .en freeshank is de situatie Diet zo 

.enyoudig. In p~aat& van een stijfheid Tinden we een stijfheids

.. trix en in plaats Yan een ... aa een hele _ ...... trix. 

Boyendien zijn er in plaats yan "n eigenfrekwentie in principe 

oneindig y •• ~ eigenfrekweatie.. Toch loopt de berekeDing 

analoog. De eigenlijke berekeDing bestaat uit het oplossen van 

het atelael difterentiaalverge~ijkinge. : (M)-; - (Q).u • O. 
Hi_rYan luidt de karakteriatieke yergelijking: (M).w2_ (Q) = O. 

(M) en (Q) sUn de ... aaaatrix en de stijfheidsaatrix. 

Het oplo8aen van boveagenoe.de yergelijkingen g.ett dan bet 

gevraagde aantal eigentrekw.nties en eigenYektoren, oplopend 

vanaf d. laagate trekwentie. 

Bij dit alles is de demping wegge~aten. Op de w&arden van de 

gevondea eigentrekwenties is de invloed hi.rvan klein, evanala 

op de uitbuigingsvora.n. De grootte van de verplaatsingsvektoren 

kaa nu echter Diet berekend worden. In principe zijn zonder 

de.ping al~e verplaatsingen bij een eigenfrekwentie oneindig 

groote Het in rekeDing breagen van .ateriaalde.ping sal binnen 

Diet te lange tijd gerealiaeerd worden. Het rakenea .et demping 

in de overgangen en yerbindingen is nog Minder .. bije toekomat. 

5.3 De berekeningareaultaten. 

Van bet model sijn de eerate 20 eigentrekweatiea berekend. 

0. konstruktie ia berekend met voor de bovenarm de waarden 

voor de ges~oten doorsnede. 

De tijd benodigd voor de reduktie tot'een klassiek eigenwaarde

proble.m bedroeg 1550 aek. 

De tijd benodigd voor de tridiasoDAlisatie bedroeg 1380 sek. 

De tijd yoor het berekenen van de eigenwaarden bedroeg 40 aek. 

De tijd Yoor het berekenen vall de eigenYektoren bedroeg 200 sek. 

De tijd yoor het terugtransforaeren van de eigenvektoren 

bedroeg 350 sek. 

technische hogeschool eindhoven 
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Uit de rekenresultaten geyen wa de eigentrekwenties .et bij 

iadere eigentrek.antie een aanduiding van het type verplaatsing 

dat optreedt. 

eigenfrkwentie 
nr. trek •• (Hz) 

1 26.2 

2 

3 

4 

5 
6 

? 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

werkplaatltechnlek 

84 

114 

143 

208 

216 

224 

232 

256 

355 

400 

432 

501 

536 

karakterisering 

rotatie van de hele baak om de Y-as door 

de voet 

rotatie van tatel en sleden om de Z-as 

rotatie yan de hele bank oa de X-aa door 

de yoet 

rotatie yan tatel en sleden oa de Y-as 

rotatie o. de Y-as van tarel,aleden en koloa 

rotatie oa de Y-ae yan boyenar. en spil, 

kniestult in tegeataee 

rotatie om de X-as yan boyenar. en spil, 

kniestult in tegentase 

rota tie Yan boyenar. en spil om de Z-as 

rotatie om de X-a. yan boyenatult en spil, 

kniestult in tegenrase 

rota tie oa de Z-as van het boYenetult, 

rotatie om de X-as van het kniestuk 

rotatie van het boyenstult om de Z-as. 
kniestult in tegenraee met teyens rotatie 

om de Y-as. 
rotatie om de X-as Yan het bovenatuk, met de 

kolom in tegentase" 

rotatie om de Z-&S van het bOYenstult, met de 

koloa in tegentase 

rotatie van het kniestult om de Yeas, linker

en rechterhelrt in tegenfase 

rotatie oa de X-as van het boYenstult, met 

de kolom in tegenfase, 

rotatie om de Z-as van de freesspil, de 

he1ft van het kniestult in tegenrase. 

rotatie om de Z-ae van de treesspi! 

technlache hog_school eindhoven 
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18 5.56 

19 61' 

20 668 

op.erking 1 

rotatie oa de i-as vall de fre.s.pil lIet 

kolom en bo'VeDaI'lll in tegellfue 

rotati. oa de X-as vall het boveutuk, 

de kololl is in tegellfas. 

rotatie 011 de X·as van het bovenstuk, 

kolom en kDiestuk in tegenfase 

bij bovenstaande besch~ving is een buiging in 

bijvoorbeeld de X-richting van het kniestuk beschre

ven alleen rotatie om de Z-as. nit is gedaan om 

de vorm.n eenvoudig te kunnen karakteriseren; 

het ollderscheid is soma moeilijk. 

opmerking 2 : voor precisering van de uitbuigingsvoraen verwijzen 

we naar de eigenvektoren die in de uitvoer dd. 

060871 uitgeprint zijn t zij zijn in het archief 

te villden. 

5.4 Vergelijking lIet de beschikbare lIetingen 

Op de aerate plaats met de metingen van W.J.T.Bouwman t die in 

ons laboratorium aan dezelfde "Jaspartt-freesbank zijn verricht. 

Rierbij wordt relatief aangestoten tussen het kniestuk en een 

dummy-trees op de freesspil. de verpl_atsingen van de dummy

trees worden geregistreerd. Alleen de resultaten van het aan

stoten in X-richting zijll op dit lIoment uitgewerkt.,Olldat 

relatiet wordt aangestoten worden bij de lIetingen alleen die 

modes geregiatreerd, waarbij een relatieve beweging in X-richting 

tussen tatel en treesspil optreedt en omdat de verplaataingen 

van de dumay-tre.s worden ge.eten lIoet deze ook abaoluut 

in beweging zija. a.meten worden twee eigenfrekwenties: 

- bij 152 Hz (opslingerfaktor q : '0) 
- bij 464 Hz (opslingertaktor q : 18) 

Deze eigentrekwenties zouden kunne. korresponderen .et lIode 6 
( 14, Hz). reapektievelijk lIode 16,17 ot 18. Zolang de uitbui

gingsvoraen Diet gelleten zijn. is hiervoor echter geen bewija 

voornaaden. 

werlcploatltechnlek technische hogeschool eindhoven 
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De t.eede .sting komt uit het juDi-nwamer van de "Industrie. 

AnzsigerU
, uit een artikel van de hand van Dr. Ing. G.Kohler, 

Berlin (zie archiet). Dezs beschrijtt in zijn artikel onder andere 

het d7naaiache gedrag van sen gslijkaoortige treesmachine. 

Hij stoot b~ de .etingen absoluut aan, ongeveer in knooppunt 13 
in X-richting. De verplaataingen worden op een van de 

uiteinden van de tatel geregiatreerd. Hij meet twee resouantie

pieken, b~ 40 en bij 68 Hz. Die b~ 40 Hz beschrijtt hij als weiuig 

storend, omdat de relatieye be.eging tussen boveuarm en frees

apil gering ia, dit in tegenstelling tot de piek bij 68 Hz, 

.aar apil en tatel in tegentase zijn. Hij geett vervolgens in 

een tekening kwalitatief &an in .elke richting .erschillende 

punten bij de beide modes bewegen. 

Bij vergelijking van de berekende modes komt dit kwal1tatief 

overeen met mode 1 (26.2 Hz) en mode 4 (84 Hz). De verschillen 

in de trek.entie kunnen verklaard worden uit de onvolkomenheden 

van ons model, speciaal ten opsichte van het kuiestuk,en uit 

de versch111en in konstruktie tuasen de banksa. 

J 
I 
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Berekening va. het traasheidaao.ent tegen wringi.g 

.et behulp van Bredt voor geslote. doors.ede. e • 

• et behulp van de St. Venaat voor ope. doors.ede. 

bro.: Prof. ire W.L.Ie.eyer. kollegediktaat at.rkt.leer 

kursU8 1961/1962 pag.?5 e.v. 

werkplaatstechn lek 

De foraule van Bredt: J • 4A,.2/f ds/h 
hierin is: 

J : het traagheidsmoment tegen 

wringing 

A : de omslotan oppervlakte 

(gearce.rd) 

de infinitesimaal stukje in de 

richting van da a-koordinaat 

h de waaddikte 

D. formula van de St. Veunt: J -Lab'/, 

hierin is : 

a~ b 

.. , 

a : de le.gte van een stukje 

•• t konstante wanddikte b 

b : de wanddikte 

technische hogeschool eindhoven 
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o Bl.1lage 6 

»e maesa's van de eleaenten 

5 el. _sa el. IIUUIsa 
u. kg ur. kg 

1 38 20 13 
10 2 14 21 28 

3 15 22 28 
4 5 23 -

15 5 60 24 :;0 

6 - 25 50 

7 50 26 25 
8 -20 

27 -
9 - 28 -

10 38 29 :;0 

11 44- 30 -
25 12 25 31 13 

13 20 32 10 
14 60 33 25 

30 15 60 34 -
16 - 35 6.5 
17 - :;6 3.5 
18 20 37 3 
19 13 38 10 

»e totale ... sa bedraagt 737 kg 

werkplaatstechnlek technlsche hogeschool eindhoven 
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rapport nr. 0282-errata biz. 1 van 4 biz. 

Brrata en aanYUllingen Tan het rappo.t 0282: 

ft Anal,.se Tan een treesbanltatruktuur" 

ad pago6 : bij de *1tToer van de TerplaatsingsTektor V, is deze 

Diet berekend uit (R)*U = , t aaar uit (Q~.(R).i = , ~ 

ad pag. 7 bij pu~ 2 ko .. n de lokale assens,..te.en ter sprue .. 

OnTeraeld is hier gebleTen dat de lokale Y- en Z-as 

ateeda centrale hoofdtraagheids&8sen dienen te zijn .. 

Aan hoofdatuk 2 Toegen we eDige opmerkingen toe OTer die delen 

Tan het aodel , waarTan bepaalde aspekten in het rapport 0282 

Diet voldoende Daar Toren koaeae 

ad pago 12 : de Toet van het traae 

ad pago 1} 

werkplaatstechnlek 

Bierb~ willen we beaadrukken dat de beschreven .. nier 

vaa aodellerea willekeurig is g~zen.. Zoals blijkt 

uit het rapport 0282 is een aanpass1ng van. de IT-
en de J-waarde (en IZ-.... ard.e 1) Tan de elelllenten 

1 en ~ noodzakelUk geweeat e Door deze ingreep zijn 

de eigenachappen van de el.-enten 1 en 4 niet meer 

uit geoaetrische grootheden atgeleid. 

de koloa 

In het model zijn op Z = 0 0 24 en op Z = 0~5 in de 

koloa starre stukjes aangebracht om de plaatsveranderi g v 

Tan het zwaartepunt ten opzichte Tan de voorkant van 

de Tertikale zwlluwstaartgeleiding ( de globale Z-as ) 

in rekening te brengen. 

De hoogte Tan 0 ... 24 m ia gekozen omdat tot deze hoogte 

van de Toet at een verstevigingsrug in de kolom zit, 

zodat bij Z = 0~24 a een sprong in de Y-koordinaat 

Tan het .waartepunt van de doorsnede optreedt. 

De hooste van 0 .. 5 • Toor de tweede korrektie is 

willek~urig ( intuItiet) gekozen .. 

technische hogeschool eindhoven 
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rapport nr. 0282-errata biz. 2 van 4 biz. I 

Bogerop is de plaats Tan het zwaartepunt Diet 

•• er gekorrigeerd. De reden hierToer is dat de 

doorsnede Tan de koloa ter hoogte van de tandwiel

kast Tan plaats tot plaats Terander~ en daarom 

aoellijk te definieren is. 

( au de in rapport 0282 beachreven belastinggeTallen 

blijkt onder .eer dat de i.vloed Tan de gaten in de 

koloa aan weersz~den Tan de tandwielkast op de 

st~fheid van de kolom waarschijalijk niet te verwaar
lozen is ) 

ad pag. 14 : de bOTenarm 

Van d. bOTeaara is de doorsnede berekend met. een 

uit het aidden ge,laatst schoto nit schot heeft 

dan een w1llekeurige positie, in feite "zig-zagt" 

het schot doo* de doorsAe4e. 

Bet Tolgende sohetsje sal dit verduidelijken. 

jJoj/tn.uln aicht A .. sc.haal .,: (0 

ad pago 14 

werkplaatstechniek 

de lageriag , 

De .ad.llering van de lagering is beschreTen op 

,ago 14 en 15 Tan het rapport {eleaenten }6,37 en 38)0 

De aCRtergroad Toor deze modellering is dat het gl~d

lager bij knooppunt 20 zowel TerdraaiiDgen ~m de I-as 

ala verplaatsin~en in de I-richting toelaat.De lageri 

b~ knooppunt 15 staat alleen verd.aaiingen toe, 

deze lageriag fixeert de as dus in axiale richting e 

nit en de konstruktie Tan de as zelf t wordt geI11us

traerd met het volgende figuurtje. 
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rapport "r. 0282-errata 

ad pago 16 

biz. 3 van 4 biz. I 
...... -_.------. ---·······1 

l~rblok 

de grootte Tan de aanpassingsfaktoren voor de 

ele.enten 1 en 4 bedraagt: II taktor 17.1 slapper 

J : faktor 6 slapper 

ad page 16 e.v. : bij eleaent 12 is de J.waarde gelijk genomen aan 

de som van II. en IZ-waarde. nit is onjuist, tenzij 

het een cirkelsyaaetrische doorsnede betreft. 

ad pago 25 

De tout die zo voor de J-waarde ontstaat is aanzienlijk, 

met name bij element 12, maar ook bij de doorsneden 

van ele.enten 14,15,19 en 20. De J-waarden Tan deze 

laatste vier elementen zijn statisch niet van belang 

omdat de elementen niet belast worden. 

koordiuaten van het zwaartepunt X = 0.136.103 .. 
Y = 0" 173.103_ 

zijn tout. nit moet zijn X = 04106.103 am 

I = 0.430*102 .. 

ad page 34 : belastinggeval 1 

werkplaat.t.chniek 

De grooUe van de belasting is niet 1000 N in X-richting 

maar - 1000 N in +~-r1cht1ngo 

technische hogeschool eindhoven 
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rapport nr. 02,82-errata biz. 4 van 4 biz. 

ad page 35:helastinggeval 3 

In hijlage 9 is de uithuiging van drie punten van de 

bovenarm getekendiv Een van deze punten is punt 18, 
waarvan de gemeten waarden Diet rechtstreeks zijn 

bepalld. Punt 18 komt dan ook in de tabel op pag", 35 
Diet voor .. We geven voor genoemde drie punten en 

van de punten waaruit de "meetwaarden fl van punt 18 
z~nafgeleid alsnog een aanvullende tabel. 

De Itgemeten" waarde van punt 18 is hierin berekend 

uit de gemeten verplaatsingen van de knooppunten 

20 en 39, uitgaande van de veronderatelling dat de 

20,39 en 18 op 6&n l~n blijven. De berekende waarden 

lijken deze veronderstelling te wettigen. 

kn.nr. asrichting gemeten 
verpl~ 

berekende 

verpl. 1 

23 um 

20 um 

19 ua 

8 .. 7 um 

2.3 ua 

berekende 
verpl. 2 

20 + X 19 um 

39 + X 16 WI 

18 

.38 

37 

+ X 

+ X 

+ X 

tt15"um 

106 um 

39 ua 

17 UII 

8",5 WI 

ad page 35:belaatinggeval 4 

kn .. nr. 

20 

39 
18 

38 
37 

werkplaatstec: hn I.k 

Bier geldt dezeltde opaerking ala bij bel .. geval 3 
i8 gemaakt. De aanvullende tabel is a18 volgt: 

asrichting gemeten 
verpl .. 

+ X 53 UJI 

+ X 41 UJI 

+ X 

+ X 

+ X 

"37"um 

berekende 
verpl .. 1 

48ua 

.38ua 

.34 um 

10.8 um. 

-0.5 um 

berekende 
verpl. 2 

252 um 

87 um 

32 UJI 

10",5 um 

0.0 um 
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