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Voorwoord 

Oit rapport vormt de afronding van mijn 11-opdracht.Oeze is uitgevoerd 
binnen de vakgroep Produktietechnologie en Automatisering van de faculteit 
Werktuigbouwkunde (WPA) aan de Technische Universiteit Eindhoven,onder 
verantwoordelijkheid van prof.dr.ir. J.E.Rooda. 

In het kader van het onderzoek naar een optimale kracht/weg controle bij de 
positionering van een robotarm,is bij voorgaande onderzoekopdrachten het 
mechanische gedeelte van een 3-D sensor gerealiseerd.Oe door deze sensor 
gegenereerde 8 rekstrooksignalen zijn representatief voor 6 
grootheden,teweten 3 krachten en 3 momenten. 

In de door mij uitgevoerde opdracht diende deze 3-~ sensor te worden 
gekomplementeerd. 
Tevens moest de werking van de sensor worden geanalyseerd om vervolgens 
d.m.v. een serie metingen de overdrachtsmatrix tussen de 8 rekstrooksignalen 
en de 6 krachtgrootheden te bepalen m.b.v. een regressiemethodiek. 

Voor de samenwerking en hulp bij de uitvoering brengen van de opdracht,wil 
ik mijn begeleiders ir. P.C. Mulders en ing. H.W.A.M. van Rooij als ook ir. 
G.H. Smit hartelijk danken. 

juni 1987 

G.J. Kreffer 
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Samenvatting 

Op de Technische Universiteit Eindhoven wordt binnen de vakgroep 
Produktietechnologie en Automatisering (WPA) onder meer onderzoek verricht 
op het gebied van Flexibele Automatisering en Industri~le Robots (FAIR).In 
het kader van dit onderzoek is een 3-D krachten- en momentensensor 
ontwikkeld en gerealiseerd voor hybrid control toepassing bij een ASEA rrb 
6/2 robot.Deze sensor is gebaseerd op de zogenaamde "matrixmethode",hetgeen 
betekent dat de krachten en momenten niet rechtstreeks te bepalen zijn,maar 
dienen te worden verkregen uit rekstrooksignalen.Het verband tussen deze 
rekstrooksignalen en de optredende krachten en momenten wordt beschreven via 
een matrix,de zogenaamde stijfheidsmatrix C. 

Dit rapport geeft een beschrijving van de dimensionering van de 
stijfheidsmatrix C,zowel theoretisch als ook emperisch d.m.v. metingen.Bij 
het meten zullen fouten optreden,die uiteindelijk leiden tot een 
onnauwkeurigheid van de berekende krachten en momenten.Een ontwerpeis is dat 
deze onnauwkeurigheid maximaal 5% mag zijn. 

De metingen aan de sensor resulteren uiteindelijk in een stijfheidsmatrix 
die qua vorm aanzienlijk afwijkt van de theoretisch bepaalde 
stijfheidsmatrix.Het blijkt dat dit is te wijten aan afwijkingen in de 
configuratie van het systeem en aan een niet optimale ijkopstelling. 

Op basis van de huidige meetresultaten is het onmogelijk een schatting te 
geven voor de onnauwkeurigheid van de sensor.De hiervoor afgeleide theorie 
is namelijk gebaseerd op een ideale opbouw van de stijfheidsmatrix,zoals in 
de theoretische analyse is afgeleid. 

In verband met mogelijk optredende dynamische belastingen op de sensor,is 
het ook noodzakelijk het dynamische gedrag van het systeem 
(sensor,elektronika en computer(software)) te analyseren.Een eerste aanzet 
hiertoe is gedaan in de vorm van een globale theoretische analyse,waaruit 
blijkt dat dynamische belastingen tot 250 Hz toelaatbaar zijn. 
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Inleiding 

De laatste tijd blijkt het bij de besturing van industri~le robots nodig om 
meerdere krachtkomponenten van een kracht en/of een moment te meten.Hiervoor 
is een opnemer ontwikkeld en gerealiseerd,met uiteindelijk ais doel 
geimplementeerd te worden in een robotbesturing om zodoende informatie te 
geven over de op het hulpgereedschap of het werkstuk uitgeoefende krachten 
en/of momenten.Deze ontstaan bij aktief kontakt tU5sen robot en omgeving. 

De op een lichaam uitgeoefende krachten en momenten kunnen in een bepaalde 
oorsprong ieder in drie komponenten ontbonden worden.In een kartesisch 
koOrdinatensysteem zijn dit de komponenten F1,F2,F3,M1,M2 en M3. 

r 
/ , • u 1 

z 

M 

\ / 
'- u 2• u. ,/ - _ n ,," - ---

fig 1. komponenten van een kracht-momentenvektor 

Voor de simultane meting van meerdere van deze komponenten komen o.a. 
rekstroken in aanmerking.Deze werken volgens het meetprincipe,waarbij 
elastische vervormingen van het meetlichaam t.g.v. krachten en/of momenten 
worden omgezet in weerstandsveranderingen. 
Onafhankelijk van de praktische uitvoeringen van de opnemer zlJn enige 
algemene regels op te stellen voor de konstruktie van een meerdere 
komponentenopnemer.Hierbij wordt er van uitgegaan dat de spanningstoestand, 
veroorzaakt door een kracht resp. moment in een elastisch lichaam,in N 
verschillende punten en in verscheidene richtingen te meten is.Onder de 
voorwaarde van lineair elastische vervormingen kunnen de invloeden,die elke 
komponent van de vektor op een meetsignaal uitoefent,yesommeerd worden.Het 
verband tussen de krachtkomponenten en het meetsignaal wordt dan beschreven 
door een lineair stelsel vergelijkingen oftewel in matrixvorm: 

u = A .., F 



met uT 
= [ u1 u2 u3 ...... uN ] dim U: Nx1 

FT = [ F1 F2 F3 fIl1 fIl2 fIl3 ] dim F: 6x1 

A = 

r
11 

. ~1~] 
dim A: Nx6 

aN1 aN6 

Voor de bepaling van de kracht- en momentenkomponenten moet dit stelsel 
vergelijkingen naar F worden opgelost,oftewel: 

waarbij A- 1= C de stijfheidsmatrix wordt genoemd. 



Bfdst.1. De leebanisebe konstruktie en bet werkingsprineipe van de sensor 

1.1. De leebaoisebe konstruktie van de senSQr 

Het mecbaniscbe gedeelte van de sensor bestaat uit een basisring,welke met 
vier spaken aan de kern is verbonden.Deze kern is op zijn beurt weer met 
vier spijlen aan de bovenliggende ring verbonden. 

fig.1.1. mechanische konstruktie van de sensor 

Gekozen is voor een aluminium konstruktie omdat bet een lage soortelijke 
massa heeft,geen korrosie vertoont en gemakkelijk verspaanbaar is.Ook de 
benodigde rekstroken zijn speciaal voor aluminium te krijgen. 

De konstruktie is uit een'stuk aluminium gemaakt om niet-lineariteiten als 
gevolg bysterese of wrijving bij schroefbout- of lijmverbindingen te 
vermijden.ln principe was bet voldoende geweest am drie spaken en drie 
spijlen te gebruiken (rotatiesymmetriscb).Gekozen is eebter voor aeht 
koppelstaafjes omdat bierdoor een veel grotere benuttingsgraad wordt 
verkregen,terwijl de meebanisebe opbouw toch eenvoudig blijft. 

1.2. Bet werkingsprineipe van de sensor 

Op elke spaak en 5pijl van de sensor bevinden zich twee rekstroken dieht bij 
de kern, die aamen in een zogenaamde halve brugschakeling een aignaal 
verzorgen. 
Wordt de sensor belast met kracbten en/of momenten,dan zorgen deze al naar 
gelang hun riebting voor elastiscbe vervormingen in de spaken en spijlen.De 
optredende elastisebe vervormingen veroorzaken weerstandsveranderingen in de 
rekstroken en verzorgen aldus de acht elektrische signalen die een maat 
vormen voor de belasting van de sensor. 

1-



Op basis van het vervormingsgedrag van de sensor onder invloed de 
verschillende hoofdbelastingsgevallen is een vooIspelling te doen voor de 
stijfheidsmatrix c. 

Normaallcracht Tangentlaal moment 

~ 

T 
I 

Tangentlaalkracht Normaal moment 

fig.1.2. kenmerkende belastingsgevallen 

Neemt men naast de belastingsgevallen ook de positie en ori~ntatie van de 
rekstroken in ogenschouw dan is te konstateren dat: 

- een normaalkracht een signaal verzorgt in vier spaken 
- een tangentiaalkracht een signaal verzorgt in twee spijlen 
- een normaalmoment een signaal verzorgt in vier spijlen 
- een tangentiaalmoment een signaal verzorgt in twee spaken. 

Op basis hiervan voIgt voor de stijfheidsmatrix c: 

c = 1,1 0 -(1 0 a 0 -1,1 0 
0' 0 0 a 0 0 0 -13 
0 1 0 0 0 -'{ 0 0 
0 -6 0 0 0 -b 0 6 
0 0 £ 0 0 0 -€ 0 
q> 0 0 0 -q> 0 0 0 

fig. 1. 3. opbouw stijfheidsmatrix C 

De afwisselende negatieve en positieve waarden van de elementen komt VDort 
uit de wisselende ori~ntatie van de rekstrookparen.Dol)r de mechanische 
ontkoppeling en plaats van de rekstroken op de sensor,zijn de andere 
elementen zeer klein en ongeveer gelijk aan nUl.Omdat de konstruktie 
rotatiesymmetrisch is, voIgt hieruit dat ~:'{ en e=q>. 

De bovenstaande structuur van de stijfheidsmatrix C is als uitgangspunt 
genomen bij verdere beschouwingen.Via meting en aan de sensor worden de 
actuele waarden voor alp,1,0,t en q> bepaald. 
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Bfdst.2. De theoretische analyse van stijfheidsaatrix C 

2.1. Inleiding 

De stijfheidsmatrix C is niet direct via metingen te bepaIen,de 
vervormingsmatrix A daarentegen wel.De matrix C wordt verkregen uit de 
inversie van matrix A.Zowel de matrix A als C zijn bij deze sensor niet 
vierkant,maar opgebouwd uit 8 rijen en 6 kolommen resp 6 rijen en 8 
kolommen.Er bestaan van zo'n matrix A daarom meerdere inversen,de z.g. 
gegeneraliseerde inversen. 

Die inverse wordt bepaald,met behulp van de kleinste kwadratenmethode, 
waarbij de tout in de rekstrooksignalen minimaal is.Dit resulteert in: 

Deze inversie wordt de transnormale inversie genoemd. 

Op basis van het vervormingsgedrag van de sensor bij verschillende 
hoofdbelastingen is een voorspelling gedaan wat betreft de vorm van de 
stijfheidsmatrix C.Op dezelfde wijze is deze redenering ook toe te passen om 
een voorspelling te geven voor de vervormingsmatrix A.Hieruit voIgt voor 
deze vervormingsmatrix A: 

A = a 0 0 0 0 f 
0 0 c -d 0 0 

-a 0 0 0 e 0 
0 b 0 d 0 0 
a 0 0 0 0 -f 
0 0 -c -d 0 0 

-a 0 0 0 -e 0 
0 -b 0 d 0 0 

Via de transnormale inversie is de stijfheidsmatrix C af te Ieiden in een 
vorm beschreven in hfdst.1.,waarbij geldt dat: 

a = a/4 j ~ = b/2 ; 1 = c/2 ; 6 = d/4 j £ = e/2 ~ = f/2 

2.2. De analytische determinatie van stiifheidsgatrix C 

V~~r de begripsbepaling is met behuip van de eenvoudige Iineair elastische 
balktheorie de stijfheidsmatrix C analytisch bepaald.Hierbij is gebruik 
gemaakt van de onderstaande vervormingssituatie,zijnde een tweezijdige 
inklemming. 

-3-



~ l' 
[.-0. Fe- r 

8~ ~ A 

i ~ 
I H'''1 FI wlil...J . 

F I. 3 [ ] l] FI'1 

1 i W(il·'~~l~ 3('1)-2(1) , /. l1.El 
I . , 1 J 

He- -"i Fl 

N.~ 
.------::lHE 

I 
I 

fig.2.1.vervormingssituatie tweezijdige inklemming 

De hierbij gebruikte relaties zijn: 

- Bet verband tussen de digitale uitlezing van de AD-convertor en de 
optredende rek van een rekstrookpaar. 

Hierbij is Con de conversiefactor,waarbij een elektrische spanning 
wordt omgezet in een digitale grootheid.Voor de toegepaste 12-bit 
AD-convertor is dit: 

- De wet van hooke 

- De buigingsformule 

4096 

Con = 

a = E * E 

M * u o = 
Ib 

-4-



Met deze re1aties wordt achtereenvo1gens per belastingkomponent de 
bijbehorende kolom van de vervormingsmatrix A bepaald.Samenvoeging van de 6 
op deze wijze verkregen kolommen leidt tot de vervormingsmatrix A: 

A = const 

met const 

31/40 
o 

-31/40 
o 

31/40 
o 

-31/40 
o 

o 
o 
o 

31/40 
o 
o 
o 

-31/40 

o 
31/40 

o 
o 
o 

-31/40 
o 
o 

U * k * A * A * Con 
= -~-------!---~-----

2 * E * u
3 

o 
-3/40 

o 
3/40 
o 

-3/40 
o 

3/40 

o 
o 

27/200 
o 
o 
o 

-27/200 
o 

27/200 
o 
o 
o 

-27/200 
o 
o 
o 

Via de transnorma1e inversie voIgt hieruit voor de stijfheidsmatrix: 

C = const 9/1 
o 
o 
o 
o 

10 

o 
o 

18/1 
-9 
o 
o 

-9/1 
o 
o 
o 

10 
o 

o 
18/1 

o 
9 
o 
o 

9/1 
o 
o 
o 
o 

-10 

o 
o 

-18/1 
-9 
o 
o 

-9/1 
o 
o 
o 

-10 
o 

o 
-18/1 

o 
9 
o 
o 

Hieruit b1ijkt dat i.v.m rotatiesyrometrie er inderdaad geldt dat p=y en e=~. 
Tevens voIgt uit de theoretische analyse dat p=y=2a.Of dit in de praktijk 
ook het geval zal zijn,is uitsluitend via metingen te verifi~ren. 

V~~r het systeem in de huidige configuratie zijn de systeemgrootheden: 

E = 70.000 N/mm2 
u = 2 rom 
1 = 20 mm 
UADC= 20 V 

A1= 86 

A2= 25 

Ue= 3,5 V 

k = 2 

-5-



Deze grootheden ingevoerd in de bovenstaande afleidingen geeft voor de 
vervormingsmatrix A: 

A = 4,12 0 0 0 0 371,5 
0 0 4,12 -200,4 0 0 

-4,12 0 0 0 371,5 0 
0 4,12 0 200,4 0 0 
4,12 0 0 0 0 -371,5 
0 0 -4,12 -200,4 0 0 

-4,12 0 0 0 -371,5 0 
0 -4,12 0 200,4 0 0 

en voor de stijfheidsmatrix c: 

C = 1/16,9 0 -1/16,9 0 1/16,9 0 -1/16,9 0 
0 0 0 1/8,24 0 0 0 -1/8,24 
0 1/8,24 0 0 0 -1/8,24 0 0 
0 -1/825 0 1/825 0 -1/825 0 1/825 
0 0 1/743 0 0 0 -1/743 0 

1/743 0 0 0 -1/743 0 0 0 

-6-



Hfdst.3. De ijkinqsprocedure 

3.1. Inleidinq 

Voor implementatie van de sensor,gebaseerd op de matrixmethode,moet deze 
geijkt worden.Meer specifiek betekent dit,dat d.m.v. metingen de elementen 
van de stijfheidsmatrix C bepaald moeten worden.Dit kan echter niet 
rechtstreeks gebeuren.Wel is het mogelijk via metingen de elementen van de 
vervormingsmatrix A te bepalen.Via de transnormale inversie is hieruit dan 
de stijfheidsmatrix C te berekenen. 

3.2. De meetvoortqanq 

Voor het ijken van de sensor is in dit geval gekozen voor de methode waarbij 
de zes hoofdbelastingskomponenten,teweten drie krachten en drie momenten, 
achtereenvolgens op de sensor worden aangebracht.Het aanbrengen van een 
krachtkomponent wordt meerdere malen herhaald,om inzicht te krijgen in de 
meetnauwkeurigheid.Deze meetvoortgang wordt een aantal malen herhaald, 
waarbij het hele bereik van een krachtkomponent wordt doorlopen.Per meting 
worden de rekstrooksignalen genoteerd.Op deze wijze is het mogelijk per 
krachtkomponent een kolom van de vervormingsmatrix A beschrijven. 

Om het een en ander automatisch te laten verlopen en voor het sturen van de 
elektronika is software ontwikkeld in assembler.Het berekenen van de 
statistische grootheden,beschreven in het navolgende hoofdstuk,gebeurt 
off-line.Dit in verband met beperkte geheugenkapaciteit van de gebruikte 
microcomputer en het gebruikersonvriendelijk programmer en in assembler. 

Het genereren van de verschillende krachten en momenten gebeurt m.b.v. 
gewichten.Via een hulpgereedschap,de 'kracht/moment-doorleider' ,worden deze 
krachten en momenten ingeleid in de sensor. 

3.3. De kracht/moment-doorleider 

Het hulpgereedschap om krachten en moment en in de sensor in te leiden is de 
zogenaamde kracht/moment-doorleider.Dit is een bus van plexiglas,waarop een 
achttal bevestigingsogen zijn aangebracht.Het geheel wordt m.b.v. vier 
bouten op de bovenring van de sensor bevestigd.De gegenereerde krachten en 
momenten worden via de bevestigingsogen ingeleid in de sensor. 

De doorleider is gemaakt van plexiglas (PMMA).De redenen hiervoor zijn: 

- de lage soortelijke massa (Q = 1180 kg/m3),waardoor de invloed van 
het gewicht van de doorleider minimaal is, 

- de voldoende hoge treksterkte (Ot= 75 N/mm2),waardoor de gewenste 

maximale belasting toelaatbaar is, 
- het kleurloze karakter,waardoor de sensor tijdens het belasten 

zichtbaar blijft. 
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Ter voorkoming van overbelasting is een mechanische beveiliging ontworpen. 

3.4. De mechanische beyeiliqinq 

De mechanische beveiliging bestaat uit een omhullende ring van aluminium die 
de sensor en de rekstroken moet beschermen tegen overbelasting.De maximaal 
toegestane vervormingen worden gelimiteerd door de speling tussen paspen en 
gat. 

Noodzakelijk voor het bepalen van de speling tussen paspen en gat zijn de 
vervormingen die ter plaatse op zullen treden bij maximale belasting van de 
sensor.Bij een maximale kracht van 250 N of een maximaal moment van 10 Nm in 
een van de drie hoofdrichtingen is de benodigde speling s ~ 0,12 mm. 

Bij het onwerpen van de mechanische beveiliging is gekozen voor een 
konstruktie met vier paspennen en gaten gelijkmatig verdeeld over de 
omtrek.De paspennen zijn d.m.v. een lichte klempassing geplaatst in de 
mechanische beveiliging.De benodigde speling van 0/12 mm wordt aangebracht 
tussen de paspen en het overeenkomstige gat in de sensor.Eventuele 
wijzigingen in de benodigde speling kan op deze wijze eenvoudig worden 
verkregen door aanpassing van de diameters van de paspennen. 
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Hfdst.4. Foutenanalyse van de meetprocedure 

4.1. Inleiding 

Bekend is dat geen meetinstrument en geen waarnemer volmaakt is,derhalve is 
een meetresultaat nooit juist.Een meetresultaat zal afwijkingen vertonen. 
Deze afwijkingen kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen: 

- de systematische afwijkingen, 
- de toevallige afwijkingen. 

4.2. De systematische afwiikingen (s.a.) 

Systematische afwijkingen zijn onder te verdelen in afwijkingen veroorzaakt 
door het meetprincipe en afwijkingen veroorzaakt door externe 
omstandigheden.De eerste groep afwijkingen zal niet of slechts zeer langzaam 
in de tijd veranderen.De tweede groep afwijkingen kan van meting tot meting 
een andere invloed hebben.Een aantal mogelijkheden voor de laatste groep 
zijn o.a. vuil,stof,zwaartekracht,elektrische kruipstromen en temperatuur. 

4.2.1. De s.a. door externe omstandigheden 

De grootte van deze systematische fout is te bepalen door het gedrag bij 
kleine variaties van de verschillende variabelen rond het 'nulpunt' te 
bestuderen.Uit de theoretische analyse van de stijfheidsmatrix C blijkt dat 
de elementen van deze matrix een functie zijn van: 

C = C ( E, u, Ue , k, A1, A2, Con, 1 ) 

We defini~ren vervolgens: 

W = M + 6 

met M = de gemeten waarde 
W = de werkelijke onbekende waarde 
6 = de systematische afwijking bij M 

M is een functie van meerdere variabelen m.: 
~ 
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Het gedrag van M bij k1eine variaties van mi is te bestuderen door de 

taylorreeksontwikkeling van M rond MO: 

met 6m.= m.- m. O 111 

6MO= M - MO 

Met verwaarlozing van hagere arde termen geeft dit voar 6MO: 

k 
Als M = a

1
* m

1
+ .... + a

k
* m

k 
= [ 

i=1 
a. * m. 

1 1 
dan 

k 
Als M = ( a1* m1 ) * ..... * ( a

k
* m

k 
) = n 

i=1 

k 
= r a." l1m~ 

i=1 . 1 1 

a. * m. 
1 1 

dan 

lim. 
1 

m. 
1 

De bavenstaande relaties taegepast ap de elementen van de stijfheidsmatrix C 
geeft: 

ClIs = ~ - 61/1 

E: - 61/1 

o 

met t: 

t. - 61/1 

E: 
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De matrix CAS is een matrix met de systematische afwijkingen van de 

elementen.Het blijkt niet zo eenvoudig te zijn een schatting te geven van de 
maximaal optredende relatieve afwijking van de verschillende variabelen. 
Volgens een aantal literatuurverwijzingen is het acceptabel hiervoor de 
volgende waarden aan te nemen: 

AE 
E = Au 

u 

Voor de voedingsspanning van de wheatstonebruggen geldt: 

~ 0,05\ 

Vol gens de specificaties van zowel voorversterker als eindversterker is de 
relatieve fout op de versterkingsfactoren: 

< 0,05\ 

Voor de AD-convertor van unit SDM-856kg is de relatieve fout: 

ACon < 0 ------ = a 024~ Con I 

Hieruit voIgt dat de maximale relatieve systematische fout veroorzaakt door 
externe omstandigheden tijdens het ijkproces maximaal 0,18% zal bedragen. 
Door het toepassen van een programmeerbare offset is het mogelijk deze 
systematische afwijkingen tijdens het ijkproces te reduceren tot nul. 

Naast systematische afwijkingen door externe omstandigheden treden er ook 
systematische afwijkingen op door het toegepaste meetprincipe. 

4.2.2. pe s.a. door het toegepaste meetprincipe 

Door het in deze proefopzet toegepaste meetprincipe treden aantal 
systematische fouten op en weI als gevolg van: 

- de vereenvoudiging van de vervormingsmatrix A resp. de 
stijfheidsmatrix C, 

- de transnormale inversie van vervormingsmatrix A naar de 
stijfheidsmatrix C, 

- het toegepaste principe van het genereren van de 
ijkbelastingen, 

- het toegapaste principe van het inleiden van de 
ijkbelastingen in de sensor. 
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4.2.2.1. De spa. door vereenvoudiqinq van matrix A reso. C 

In hoofdstuk 1. is de structuur van de stijfheidsmatrix C afgeIeid/weIke als 
uitgangspunt is gekozen voor de verdere proefopzet.Hierbij is afgeleid dat 
in verband met geIijkvormigheid het aantal elementen per rij gelijk en/of 
tegengesteld van teken zijn en de resterende allen nul.Terug redenerend 
voIgt hieruit dat dezelfde condities ook moeten gelden per kolom van de 
vervormingsmatrix A.In werkeIijkheid zal dit echter niet het geval zijn, 
hetgeen aanleiding zal geven tot afwijkingen. 

Defini~ren we de werkeIijke vervormingsmatrix A waarbij we in eerste w 
instantie ervan uit gaan dat aIle elementen ongelijk aan nul zijn/dan volgt 
hiervoor: 

Via de transnormale inversie voIgt hieruit de werkelijke stijfheidsmatrix 
Cw: 

= u1 u2 u8 

~1 ~a 

11 18 

°1 °8 
c1 Ea 
~1 ~8 

Het zal blijken dat,in tegensteIIing tot de benaderde stijfheidsmatrix C,de 
werkeIijke stijfheidsmatrix Cw op elke rij meerdere elementen ongelijk aan 

nul heeft. 
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Via metingen aan de sensor ZlJn de werkelijke elementen van de 
vervormingsmatrix Aw bepaald.Met behulp van pc-matlab is hiermee 

de werkelijke stijfheidsmatrix Cw berekend: 

Cw = 0,0567 -0,0008 -0,0526 0,0007 0,0537 0,0008 -0,0545 

-0,0005 0,0013 -0,0001 0,1498 -0,0002 0,0097 0,0003 

-0,0028 0,1329 -0,0024 0,0036 -0,0028 -0,0028 -0,1343 

0 -0,0014 0 0/0015 0 -0,0014 0 

0 0 0,0020 0 0 0 -0,0019 

0/0016 0 0 0/0001 -0,0016 0 0 

4.2.2.2. D~ ~II. gOO[ g~ trlnsnQ[mal~ inx~rsi~ 

-0,0014 

-0,1385 

-0,0021 

0,0014 

0,0001 

-0,0001 

Door de transnormale inversie zal een afwijking bij het meten van de 
vervormingsmatrix A doorwerken in de stijfheidsmatrix C.De methode om dit te 
onderzoeken wordt in de statistiek 'de methode van de foutenvoortplanting' 
genoemd,welke in het hierna volgende hoofdstuk 4.3. is afgeleid.Als 
resuitaat van deze afleiding voIgt: 

~y = E ( y ) ::: E ( ± 
n4$ 
1 

De term s! I n~~ is een systematische fout die optreedt t.g.v. de 

transnormale inversie.De grootte van de fout is o.a. afhankelijk van de 
nauwkeurigheid waarmee wordt gemeten.In het algemeen zal de procentuele fout 
hierdoor klein zijn,daar s~ vaak orden kleiner is dan ~~.Er geldt namelijk: 

lJy 

-17n~~--
::: 

Bij een verhouding S~I IJ~ = 0,01 is de procentuele tout O,01%.De invloed op 

de totale relatieve fout per krachtkomponent zal dus waarschijnlijk zeer 
gering zijn. 

4.2.2.3. De S.I. in ge ijkbellstinq doo[ w[iixing 

De ijkkrachten en momenten in de toegepaste proefopstelling worden 
gegenereerd d.m.v. gewichten.Deze worden d.m.v. kabels via kunststof staven 
ingeleid in de sensor.Door wrijving tU5sen de kabels en de kunststof staven 
zal een systematische tout optreden. 
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De kracht F1 ingeleid in de sensor zal kleiner zijn dan de door de gewichten 

gegenereerde kracht F2 . 

fig.4.1. krachtinleiding in de sensor 

Het verband tussen deze twee krachten wordt beschreven door Euler: 

Hierbij is a = 1/2 radialen de hoek tU55en F1 en F2 .De wrijvingsco~ffici~nt 

~ tussen staalkabel en kunststof staaf is d.m.v. metingen bepaald op 0,06. 
Uitgewerkt in de bovenstaande vergelijking geeft een verlies in de 
gegenereerde ijkracht van 9\. 

De grootte van de systematische fout is wederom te bepalen door de 
taylorreeksontwikkeling rond het 'nulpunt' te bestudcren: 

f 1 
A ( -r--

2 ------------- = 
F1 
f 2 

Aa + --
a 

) * ~a ~ -0,557\ 

Hierbij is aangenomen dat A~/~ = 0,05 en Au/a 0,01. 

4.2.2.4. De s.a. in de ijkbelasting goor excentriciteit 

Door de keuze van het toegepaste ijkprincipe is het voor de juistheid van de 
metingen van belang dat de gegenereerde ijkbelastingen exact centrisch 
aangrijpen in het bij de sensor behorende orthogonale assenstelsel.Praktisch 
is dit echter onmogelijk,waardoor fouten gelntroduceerd worden.De 
gegenereerde krachten en moment en zijn in een orthogonaal assenstelsel 
geplaatst dat niet samenvalt met het assenstelsel van de sensor. 
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Wordt de 

vektor P 

tussen Q 

J 2 

af>sens tel sel 
kraent\(OI'IIfIonet'\t. 

JI=----..., __ l' 

fig.4.2. excentriciteit ijkbelasting 

T vektor Q "" [F1,F2,F3,M1,M2,M3] t.o.v. '0 123' 

I l • t f t T , , • , 
= [ F1,F2,F3,H"M2,M3] t.o.v. '0 - 1 2 3 ' ,dan 

en P: 

F, = 1 0 0 0 0 0 F, 

F2 0 0 0 0 0 F2 

F3 0 0 1 0 0 0 F3 
M, 0 -r3 r 2 1 0 0 M1 

M2 r3 0 -r 1 0 0 M2 

M3 -r2 r 1 0 0 0 1 M3 

yedefinieerd en de 

is het verband 

Uit deze relaties voIgt dat een t.O.V. het assenstelsel van de sensor niet 
juist gegenereerde krachtook momenten zal genereren die aanleiding qeven 
tot signalen in de overeenkomstige rekstroken. 

Bij aetingen aan de sensor blijkt inderdaad dat bij een specifieke Kracht 
ook de niet relevante rekstroken een signaal geven.De grootte van de 
afwijking t.g.v. excentriciteit in de ijkbelasting is niet eenvoudig aan 
tegeven daar niet precies bekend is waar de bela~ting aangrijpt op de 
sensor. 

Bij een eventuele permanente ijkopstelling zal de excentriciteit een groot 
probleem vormen.Een oplossing zou kunnen zijn het aanbrengen van een 
belasting op een exact,t.o.v. de oorsprong van het assenstelsel van de 
sensor,bekend punt. 

4.3. De toeyalliqe afwijkinqen 

De toevallige afwijking verschaft informatie over de spreiding van 
meetuitkomsten rand de gezochte meetwaarde.Hieruit is een maatinterval af te 
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leiden waarbinnen met een bepaalde zekerheid de werkelijke meetwaarde 
ligt.Men kan niet meer volstaan met het opgeven van een meetuitkomst of 
gemiddelde.Bij de te presenteren waarde zal een interval dienen te worden 
opgegeven waarbinnen de meetverwachting met een bepaalde zekerheid zal 
worden aangetroffen. 

Er wordt verondersteld dat de elementen van de vervormingsmatrix A allen 
stochastische grootheden zijn: 

A = a 0 0 0 0 1 
0 0 £ -,d 0 0 

-a 0 0 0 ~ 0 
0 ,b 0 ,d 0 0 
a 0 0 0 0 -1 
0 0 -£ -,d 0 0 

-a 0 0 0 -~ 0 
0 -,b 0 ,d 0 0 

Door een meting een aantal keer te herhalen is het gemiddelde van elk 
element te bepalen via: 

m 
1: 
i=1 

A' 1 

--------
m 

Een schatting voor de variantie voIgt uit: 

Hierbij is m het aantal meting en waarover wordt gemiddeld.Een goede 
benadering voor de variantie is: 

De afwijkingen zullen via de transnormale inversie doorwerken in de 
stijfheidsmatrix.Defini~ren we een stijfheidsmatrix ~ met eveneens 
stochastische grootheden als elementen,dan geldt: 

~ = ( AT * A )-1 * AT = 1/4a 0 -1/4a 0 1/4a 0 -1/4a 0 
0 0 0 1/2,b 0 0 0 -1/2'9. 
0 1/2£ 0 0 0 -1/2£ 0 -0 
0 -1/4,d 0 1/4,d 0 -1/4,d 0 1/4,d 
0 0 1/2~ 0 0 0 -1/2~ 0 

1/21 0 0 0 -1/21 0 0 0 

Voor de vervormingsmatrix A is eveneens te schrijven: 
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A = A + lIA 

Hierbij is A een matrix met de gemiddelden van de stoehastische elementen en 
lIA een matrix met de optredende afwijkingen. 

A = 1Jg. 0 0 0 0 IJ.f. 
0 0 Il£, -IJ g 0 0 

-IJ g. 0 0 0 JJ.e, 0 

0 IJR 0 JJg 0 0 

JJg. 0 0 0 0 - JJ.f. 
0 0 -JJ£, -lJg 0 0 

-IJ g. 0 0 0 -IJ .e, 0 

0 -IJR 0 JJg 0 0 

lIA = lIa 0 0 0 0 lIf 
0 0 lie -lid 0 0 

-lla 0 0 0 lie 0 
0 lib 0 lid 0 0 
lIa 0 0 0 0 -llf 
0 0 -lie -lid 0 0 

-lla 0 0 0 -lie 0 
0 -lib 0 lid 0 0 

met lIx = ~ - IJ 
~ 

Op dezelfde wijze is voor de stijfheidsmatrix ~ te defini~ren: 

~ = C + lIC 

Hierbij is C een matrix met de gemiddelden van de stoehastisehe elementen en 
lIC een matrix met de optredende afwijkingen. 

Via de transnormale inversie is af te leiden: 

C + lIC = [ ( X + lIA )T* ( A + lIA ) ]-1. A + lIA )T 

~ ( XT. X )-1* AT - ( XT* A )-1* lIA )T 

oftewel: 

C = 1/41J:1 0 -1/41Jg. 0 1/41J g. 0 -1/41Jg. 0 

0 0 0 1/21JR 0 0 0 -1/2IJR 
0 1/21J£, 0 0 0 -1/21J£, 0 0 

0 -1/4IJg 0 1/41Jg 0 -1/4IJg 0 1/41Jg 
0 0 1/21J.e, 0 0 0 -1/2JJ.e, 0 

1/211.f. 0 0 0 -1/2JJ.f. 0 0 0 
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en: 

AC 2 0 i:Ja/4IJ 2 0 2 0 i:Ja/4IJ~ 0 = -i:Ja/41Jg. -i:Ja/4IJg. g. 

0 0 0 -i:Jb/2IJ~ 0 0 0 i:Jb/21J~ 
0 2 

-i:Jc/ 21Jr:.. 0 0 0 i:JC/2IJ~ 0 0 

0 Ad/41J~ 0 -i\b/41J~ 0 M/4IJ~ 0 2 -i:Jd/4 IJg 

0 0 2 
-i:Je/2jJ~ 0 0 0 i:Je/2 IJ; 0 

-i:Jf/ 2IJi 0 0 0 i:Jf/2 IJi 0 0 0 

De hierboven beschreven methode staat in de statistiek bekend als die van 
'foutenvoortplanting',d.w.z. ontwikkelen in een taylor reeks rond het punt 
ji = IJji' 

Geldt voor een stochast y: 

Dan voIgt via de taylorreeksontwikkeling: 

y = ± 

Met verwaarlozing van hogere orde termen geeft dit: 

y = y + i:Jy = ± 

Wordt deze taylor reeks voor elk element van de vervormingsmatrix A bepaald, 
verkrijgt men de bovenstaande matrices C en i:JC. 

Bij het bepalen van de stijfheidmatrix zijn we echter niet geinteresseerd in 
het gemiddelde en de afwijking,maar in het gemiddelde en de bijbehorende 
variantie. 

De verwachting van een stochast y = f( ji ) = ± nji is: 

S2 
1 

ji 
1 

IJ = ± ± ----3 ~ ± y nlJji nlJll 
nlJji 

Een schatting voor de variantie van y is: 
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52 
,Q. 

--------2-
( n!l,Q. ) 

Defini~ren we vervolgens een vervormingsvariantiematrix,zijnde: 

o 

o 

o o 

o 

o 

o 

o 

o 
52 
! 

o 

o 

o 

En wordt op dezelfde wlJze een stijfheidsvariantiematrix gedefinieerd,dan is 
m.b.v. de bovenstaande relaties voor elk element de variantie te bepalen: 

C 2 = 5 
52/16 4 

s. !l s. 0 52/16 4 s. Il s. 0 52/16 4 s. !l s. 0 52/16 4 s. Ils. 0 

0 0 0 2 4 
Sll/4 1J1l 

0 0 0 2 4 
Sll/4!l1l 

0 S~/41l~ 0 0 0 s2/41J4 
£ £ 

0 0 

0 2 4 
Sg/ 16!lg 0 2 4 Sg/161lg 0 2 4 

Sg/ 16!lg 0 2 4 
Sg/ 16!lg 

0 0 S;/4!l! 0 0 0 s2/4 4 ,e. Il,e. 0 

2 4 0 0 0 s2/4114 0 0 0 s t.' 4111 1 1 

Door bij een bepaalde ijkbelasting meerdere malen te meten,is het mogelijk 
het gemiddelde en een schatting voor de variantie te bepalen voor die 
elementen van de bij deze belasting horende rij van de stijfheidsmatrix.Door 
deze meetprocedure te herhalen,waarbij het hele bereik van de ijkbelasting 
wordt doorlopen,krijgen we per element een reeks van gemiddelden en de 
bijbehorende schatting voor de varianties.ln het ideale geval zullen deze 
gelijk aan elkaar zijn.Er bestaat dan een exact lineair verband tussen de 
vervorming van de sensor en de bijbehorende ijkbelasting.ln dit geval zijn 
de elementen van de stijfheidsmatrix constant. 

Een methode om het verband tU55en de vervormingen van de sensor en de 
ijkbelasting te onderzoeken is de zogenaamde regressie-analyse. 
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4.3.1. De reqressie-analyse 

Regressie-analyse wordt toegepast als het erom gaat het verband te 
beschrijven tussen een afhankelijke variabele,in dit geval de elementen van 
de stijfheidsmatrix,en een of meer verklarende (onafhankelijke) variabelen, 
in dit geval de ijkbelastingen. 

De werking van de sensor is gebaseerd op de zogenaamde matrixmethode. 
Hierdoor is het mogelijk per ijkbelasting een rij van de stijfheldsmatrix te 
bepalen.Het onderzoeken van het verband tussen de elementen en de 
bijbehorende ijkbelastingen is dus per rij mogelijk. 

Ala metingen worden verricht op een afhankelijke variabele y bij dezelfde 
verklarende (onafhankelijke) variabele F,dan zal er een veelvoud van 
resultaten optreden.De lijn die de gemiddelde waarden van deze distributies 
met elkaar verbindt heet de regressiecurve van y op Finotatie y/F. 

4.3.1.1. Bet reqressiemodel 

Het eenvoudigste model is het lineaire model.Voor het toepassen van het 
model moet aan een aantal eisen voldaan worden,teweten: 

- de verklarende variabelen F ( = F1,F2,F3,M1,M2,M3 ) moeten exact 

instelbaar zijn, 
- voor dezelfde waarde van een verklarende variabele treedt een 

normaal verdeelde spreiding op voor de afhankelijke variabele y, 
- de variantie van de afhankelijke variabele y is onafhankelijk van de 

waarde van de verklarende variabele F. 

We be schouwen voor de ijkmetingen het onderstaande eenvoudige lineaire 
regressiemodel: 

y = ~o + ~1 * F + ~ 

Hierbij zijn y resp. F: 

De parameters ~o 1~1 en de var(~) = o~ zijn onbekend.De 

realisaties van de atochasten Yi waarvoor geldt: 

waarnemingen y. zijn 
1. 

y. := Po + ~1 * F + e. i := 1 ..... n 
l. -l. 

met .. 
N ( 2 e. O,Oy -1 

en coy ( e· ,e· ) ;;: 0 voor i t- j. 
-1 -) 

-20-



Dit model is voldoende om eventuele niet-lineaire vervormingen van de sensor 
te onderzoeken.ln dit geval zal ~1 f 0 zijn. 

De parameters ~o en ~1 worden geschat uit de waarnemingen.Een veel 

toegepaste methode hiervoor is die der 'kieinste kwadraten' . 

4.3.1.2. De kleinste kwadratenmethode 

De parameters Po en ~1 worden zo bepaald dat de som van de kwadraten van de 

afwijkingen van de waargenomen Yi's van hun verwachte waarde zo klein 

mogelijk is.Dit betekent dat we een rechte Iijn bepalen,zo dat de som van de 
kwadraten van de afstanden van de punt en (Fi'Yi) tot deze rechte lijn in de 

richting van de y-as zo klein mogelijk is.Deze methode levert zuivere 
lineaire schatters bO en b1 op voor de parameters ~O en ~1,die van aIle 

zuivere Iineaire schatters de kleinste variantie hebben.De som van de 
kwadraten van de afwijking is: 

n 
= 1: (y i - FJO - ~ 1 1< F. ) 2 

i=1 L 

Ret minimum is te vinden door partiee1 differenti~ren naar ~O resp. 
geeft het stelsel nomaalvergelijkingen: 

as n 
-a~~- = -2 * r 

i=1 

as n 

-a~~- = -2 1< I.: 
i=1 

Uitgewerkt geeft dit: 

met y = 

en F = 

( Yi - ~o - ~1 

( y. -
L ~o - ~1 

[ y. 
1 

n 

r F. 
L 

n 

n 
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Het minimum van S,de restkwadratensom geheten,is: 

S ( bO,b1 
) 

stel: 

KSF = 

KS = Y 

dan is: 

en 

n 
= [ y. - b 

i=1 1 

2 = [ y. - ---
1 

r F? 
1 

-

r 2 y. 
1 

-

= [ F.y. 
1 1 

KS 
F 

n 

--- ( 
n 

---n 

- ---
n 

0 - b * 1 
F. 

1 

[ y. 
1 

) 2 

[ F. 
1 

)2 

r y. 
1 

)2 

[ F. [ y. 
1 1 

)2 

De rechte lijn die/in de zin der kleinste kwadraten,het beste past bij de 
waarnemingen is dan: 

Hierin is y de schatting van E(y) in het punt F. 

Volgens de theorie is m.b.v. de restkwadratensom een schatting te maken voor 
de restvariantie 0 2. y' 
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Het aantal vrijheidsgraden is n-2,omdat bO en b1 geschat zijn uit metingen 

Er zijn dus twee lineaire restricties voor Yi - bO - b1 * Fi · 

4.3.1.3. Bet toetsen van schatters met de nul hypothese 

De schatters ~O en ~1 van resp. Po en P1 zijn beide lineaire combinaties van 

de waarnemingen Yi en zijn derhalve normaal verdeeld omdat de vi's normaal 

verdeeld zijn.Het zijn tevens zuivere schatters,hetgeen wil zeggen dat 

E(~O) = ~O en E(~1) = P1·0mdat de var(Yi) = oi voor i = 1 .... n bekend 

is,kunnen de varianties van ~ en ~1 berekend worden: 

var ( ~1 ) = var ( = 

var ( % ) = var y: - b * F -1 

= var y + r2 * var ( ~1 

2 r2 
= 0y --- +-----n KSF 

waarbij tevens geldt: 

coy vi' y. = 
J 

0 voor i " j 
COy y, ~1 ) = 0 

Om te achterhalen of de helling van een rechte lijn van nul afwijkt,wordt 

getoetst de nulhypothese HO : P1 = O.Omdat ~1 ~ N( ~1' oil K5F ) kunnen we 

de nulhypothese toetsen door na te gaan of: 

t n-2 

Dit is een toetsing waarbij wordt nagegaan of t n- 2 in het kritiscQe.gebied 

van de t-verdeling met n-2 vrijheidsgraden ligt,waarbij (1-a) de 
betrouwbaarheid is.De nulhypothese HO : @1 = 0 moet verworpen worden indien 

t n- 2 > t a/2 ,n-2' 
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Om te achterhalen of een rechte door de oorsprong gaat moet getoetst worden 
-2 

op de nulhypothese HO : ~O = O.Omdat bO ~ N( ~O' 0; ( -n- + -~s;- » kunnen 

we de nulhypothese toetsen door na te gaan of: 

t n-2 = -----------------~2------
1(02 * ( _1- + _____ » 

y n KSF 
Dit is eveneens een toetsing waarbij wordt nagegaan of t n- 2 in het kritische 

gebied van de t-verdeling met n-2 vrijheidsgraden ligt,waarbij (1-a) de 
betrouwbaarheid is.Ook deze nulhypothese HO : ~O = 0 dient te worden 

verworpen indien t 2 > t /2 2' n- a ,n-

4.3.1.4. De betrouwbaarheidsintervallen 

Met de t-verdeling is het ook mogelijk betrouwbaarheidsintervallen te 
construeren voor ~1 en ~O· 

Voor ~1 geldt: 

.2 

b1 ± t a / 2,n-2 * 1 var ( Q1 ) = b1 ± t a / 2,n-2 * I(-;~;-) 

V~~r ~O geldt: 

1 r2 
+ ----- » n KSF 

Interssanter is het betrouwbaarheidsinterval voor E(y) bij een gegeven 
waarde van F,zijnde: 

Hieruit blijkt dat het kleinste betrouwbaarheidsinterval wordt verkregen bij 
de gemiddelde krachtkomponent F. 

4.3.1.5. De determinatieco!ffici!nt r 

De determinatieco~ffici~nt geeft aan hoe goed de geschatte lijn past bij de 
gemeten data.Als voor de geschatte lijn geldt: 

y = bO + b1 * F = ~O + ~1 * F 
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dan is aan te tonen dat geldt: 

hierbij is: 

n 
l 
i=1 

n n 
y. _ y )2 = >:: (y. _ y. )2 + r: 

1 i=1 1 1 i=1 
y. _ y )2 

1 

n 
l (Y

i 
- Y )2 de totale afwijking in y 

i=1 

n 
[ 

i=1 

n 
1: 
i=1 

( y. - y. )2 de onverklaarbare afwijking 
1 1 

y. - Y )2 de verklaarbare afwijking 
1 

Het verhoudingsgetal van de verklaarbare afwijking tot de totale afwijking 
geeft aan hoe goed de geschatte lijn past bij de data.Dit verhoudingsgetal, 
determinatieco~ffici~nt genaamd,is: 

r = 

n 
r 
i=1 

( ~ _) 2 y. - Y 
1 

Bij een determinatieco~ffici~nt van r=1 liggen de meetpunten exact op een 
rechte lijn.Bij een dcterminatieco~ffici~nt van r=O is Yi=Y voor aIle i,dus 

de richtingsco~ffici~nt van de regressiecurve is nul. 

4.3.2. De optimale stijfheidsmatrix C 

De optimale stijfheidsmatrix C wordt samengesteld uit de optimaal geschatte 
elementen per rij waaruit de matrix is opgebouwd. 

Omdat voor aIle schattingen de nulhypothese HO : ~1 = 0 aanvaardbaar is 

gebleken en de determinatieco~ffici~nt zeer klein is « E-20),geldt dat de 
elementen a,~,l,o,E en ~ waaruit de matrix C is opgebouwd over het hele 
belastingbereik constant zijn.Dit betekent dat er een lineair verband 
bestaat tussen de belasting op de sensor en de hieruit voortvloeiende 
vervormingen,m.a.w. de vervormingen van de sensor treden op binne~het 
lineair elastische gebied. 
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De uit de meetresultaten verkregen stijfheidsmatrix C is als voIgt: 

C = a 0 -a 0 a 0 -a 0 
0 0 0 ~ 0 0 0 -p 
0 1 0 0 0 -1 0 0 
0 -0 0 0 0 -6 0 b 
0 0 E 0 0 0 -g 0 
III 0 0 0 -III 0 0 0 

met u = 5,4405 E-2 [N] 
P = 1,4225 E-1 [N] 
1 :::: 1,3228 E-1 [N] 
0 :::: 1,5170 E-3 [Nm] 
e: :::: 1,9903 E-3 [Nm] 
III :::: 1,6452 E-3 [Nm] 

Bij implementatie van de sensor zal een willekeurige belasting op de sensor 
m.b.v. de optimale stijfheidsmatrix ontbonden worden in de zes 
hoofdbelastingskomponenten F1, ... ,M3. 

Door optredende fouten in het ijkproces en bij operationeel gebruik van de 
sensor zullen de berekende belastingskomponenten afwijken t.O.V. hun 
werkelijke onbekende waarde.De invloed van afwijkingen op het resultaat is 
weer te geven a.d.h. de z.g. nauwkeurigheid van de sensor.Deze geeft aan de 
grens waarbinnen de werkelijke krachtkomponenten zullen liggen. 

4.4. De nauwkeuriqheid van de sensor 

Primair hebben de metingen tot doel het dimensioneren van het systeem voor 
implementatie op b.v een robotarm.Dit dimensioneren betekent concreet het 
bepalen van de stijfheidsmatrix die het verband weergeeft tussen de 8 
rekstrooksignalen en 6 krachtkomponenten volgens: 

F :::: C * U 

Interessant hierbij is te weten met welke nauwkeurigheid een krachtkomponent 
wordt berekend.Uit de bovenstaande relatie blijkt dat hierbij niet aIleen de 
nauwkeurigheid van de elementen van de stijfheidsmatrix een rol speelt,maar 
ook de nauwkeurigheid van de actuele rekstrooksignalen. 

Een krachtkomponent wordt berekend volgens: 

8 
F. = r c·· * u· 

1 j==1 1) J 
i :::: 1 .. 6 

De relatieve afwijking is te bepalen door de taylorreeksontwikkeling rond 
het 'nulpunt' te bestuderen.Dit resulteert in: 
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flF. 
1 

8 
I: fl C.. *' u. + C.. *' flu. 

= _j:l ____ == ____ = ___ == _____ =_ 
8 
I: 
j=1 

c .. * u. 
1) ) 

i = 1..6 

Metingen aan het systeem in de huidige configuratie geven geen uitsluitsel 
over de maximale afwijking per element van de stijfheidsmatrix C.De 
afgeleide theorie is namelijk gebaseerd op een optimale opbouw van de 
stijfheidsmatrix.De werkelijke stijfheidsmatrix wijkt hiervan te veel af. 

Voor de rekstrooksignalen geldt eveneens dat de maximale relatieve afwijking 
niet eenduidig is te geven.Bij het systeem in de huidige configuratie blijkt 
de toevallige afwijkingen dusdanig te zijn dat de rekstrooksignalen,indien 
ze niet voldoende groot/onbetrouwbaar zijn.In principe betekent dit dat de 
sensor voor lage belastingen onbruikbaar is.Het belastingbereik van de 
sensor wordt kleiner. 

Daarnaast kan bij implementatie van de sensor een additionele systematische 
afwijking optreden.De stand van de sensor waarbij een meting wordt verricht 
kan afwijken van de stand waarbij de offset wordt bepaald.Hierdoor gaan 
massa's van de sensor zelf een andere rol spelen bij het belasten van de 
rekstroken. 
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Hfdst.5. De dynamische analyse van het systeem 

Naast statische belastingen zullen ook vaak dynamische belastingen 
optreden.In dit geval is het interessant het dynamisch gedrag van de 
belastingkomponenten te achterhalen.Om dit op de juiste wijze te doen moet 
aan een tweetal voorwaarden worden voldaan,teweten: 

- de bij de sensor behorende elektronika en computer(software) 
moe ten in staat zijn de optredende signalen voldoende snel en 
op de juiste wijze te verwerken, 

- de frequenties van de gegenereerde krachtkomponenten moe ten 
voldoende ver van de eigenfrequenties van de sensor verwijderd 
zijn. 

In de navolgende hoofdstukken wordt een eenvoudige theoretische analyse van 
het dynamisch gedrag van het systeem gegeven.Deze vormt een eerste aanzet 
tot het verkrijgen van een eisenpakket waaraan moet worden voldaan,wil men 
het dynamisch verloop juist weergeven. 

5.1. De dynamische analyse van de elektronika 

De gebruikte elektronika is een komplexe schakeling van elektronische 
komponenten zoals weerstanden,condensatoren e.d.Volgens rapport WPA 0.313 is 
de bandbreedte van de elektronische schakeling 7,5 kHz.Onder bandbreedte 
wordt verstaan het frequentiegebied waarin de versterking groter of gelijk 
is dan 1/12 maal de maximale waarde van de versterking of minder dan 3 dB 
kleiner dan deze waarde.De maximale versterking is instelbaar en ligt tussen 
58 en 66 dB. 

Of de elektronika in staat is veranderingen in het dynamisch signaal te 
volgen is akhankelijk van de 'slewing rate Sri van de elektronische 
schakeling.Onder 'slewing rate' wordt verstaan de maximale snelheid waarmee 
de uitgangsspanning kan veranderen bij volledige uitsturing. 
Wordt uitgegaan van een sinusvormig ingangssignaal en dus ook een 
sinusvormig uitgangssignaal van de elektronika Vuit= V sin wt,dan moet 

volgens de definitie gelden: 

A 
2~fV ( Sr 

Volgens geraadpleegde literatuur is de 'slewing rate' voor een elektronische 
schakeling ongeveer Sr = 0,4 V/~s.Het een en ander is afhankelijk van de 
komplexiteit van de schakeling.Bij een maximale uitsturing van V = 10 Volt 
voor de AD-convertor is op basis hiervan een frequentie toelaatbaar van 
fmax ~ 6300 Hz. 
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5.2. De dynamische analyse van de software 

De snelheid waarmee de computer de signalen kan verwerken is niet alleeen 
afhankelijk van de hardware van de computer maar vooral van de structuur van 
de gebruikte software. 

Iedere computer(processor) heeft een bepaalde tijdsduur voor een instuktie, 
de zogenaamde 'states' .Het hangt van de processor af hoe lang ~~n state 
duurt.Sij de Intel 8085 microprocessor is dit 0,3 ~s. 

Het aantal instrukties (de struktuur van de programmatuur) is in hoge mate 
verantwoordelijk voor de snelheid waarmee signalen worden verwerkt.De voor 
de sensor ontwikkelde programmatuur is als voIgt opgebouwd: 

- initialisatie van de pointers, 
- binnenhalen van de 8 rekstrooksignalen, 
- het plaatsen van de 8 signalen in een daarvoor gereserveerd 

geheugenblok 
- kijken of aIle signalen zijn binnengehaald. 

Per sample worden de acht rekstrooksignalen binnen gehaald,waaruit de zes 
krachtkomponenten zijn te berekenen via de stijfheidsmatix C.Het binnen
halen en verwerken van de acht rekstrooksignalen duurt ongeveer 0,95 ms.Sij 
een toegepaste sampletijd van 1 ms is de maximale bemonsteringsfrequentie 
fS= 1000 Hz.Om een juiste bemonstering van het signaal te krijgen is het 

raadzaam een bemonsteringsfrequentie te nemen die 2,5 tot 4 maal groter is 
dan de maximaal optredende frequentie van het te bemonsteren signaal.Dit 
betekent dat op basis van de toegepaste software dynamische belastingen op 
de sensor met een frequentie tot fmax= 250 ... 400 Hz toelaatbaar zijn. 

5.3. De dypamische analyse van de sensor 

Door de konstruktie van de sensor spelen in de drie hoofdrichtingen 
verschillende massa's en stijfheden een rol.Deze geven aanleiding tot 
verschillende eigcnfrequenties.Voor het berekenen van deze eigenfrequenties 
is het volgende aangenomen: 

- er treedt geen demping op, 
- voor het bepalen van de lineaire veerstijfheden wordt uitgegaan 

van de vervormingssituatie eerder beschreven in hfdst.2.2, 
- de drie hoofdrichtingen zijn lineaire hoofdstijfheidsrichtingen, 

hetgeen betekent dut een kracht in een van de hoofdrichtingen 
aIleen een verplaatsing in dezelfde richting veroorzaakt,en geen 
verplaatsing in een van de andere hoofdrichtingen, 

- de drie hoofdrichtingen zijn torsie hoofdstijfheidsrichtingen, 
- er is volledige ontkoppeling tussen lineaire veerstijfhedenen 

torsie veerstijfheden. 
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Uit deze eenvoudige theoretische analyse blijkt dat de sensor meerdere 
rotatie- en translatiefrequenties heeft,teweten: 

1 belasting I frequentie [Hz] 1 
1-----------1-----------------1 
I F1 I ~1350 I 
I F2 I ~1930 I 
I F3 I ~1930 I 
I M1 I ~1100 I 
I M2 I ~ 615 I 
I M3 I ~ 615 I 

Indien een krachtkomponent in een hoofdrichting een frequentie heeft nabij 
de eigenfrequentie in dezelfde hoofdrichting,zal de sensor in resonantie 
raken.Dit leidt tot onjuiste resultaten en kan zelfs gevaarlijk zijn voor de 
konstruktie. 

Op basis van deze eenvoudige theoretische analyse van de drie deelsystemen 
waaruit het totale systeem is opgebouwd blijkt dat de software de beperkende 
factor is m.b.t. de maximaal toelaatbare frequentie.Een maximaal toelaatbare 
frequentie van f max= 250 ... 400 Hz is op zichzelf gunstig,daar zij ver 

genoeg van de eigenfrequenties van de sensor is verwijderd. 

De grootte van de krachtkomponenten is even als bij de statische situatie 
maximaal 250 N voor de krachten en 10 Nm voor de momenten. 
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Hfdst.6. Conclusies en aanbevelingen 

De metingen aan de sensor ZlJn geen z.g. duurmetingen.Het soort meting dat 
men verricht is afhankelijk van het doel dat men nastreeft.Er is niet 
gekozen voor duurmetingen omdat we voor het moment niet geinteresseerd zijn 
in lange-termijn effecten zoals b.v. kruip,maar in de werking en 
dimensionering van het systeem. 

Dimensionering van het systeem betekent concreet het bepalen van de 
stijfheidsmatrix C,die het verband weergeeft tussen de 6 krachtkomponenten 
en de 8 rekstrooksignalen.lnteressant hierbij is een maximale 
onnauwkeurigheid aan te geven voor de 6 berekende krachtkomponenten. 

In vergelijk met de theorie laten de metingen een afwijkend vervormings
gedrag van de sensor zien. 
Bij belasting van de sensor met een tangentiaalkracht of een normaalmoment 
is de vervorming van de relevante rekstroken minder dan theoretisch 
berekend.De sensor gedraagt zich in dit opzicht stijver.Bij belasting van de 
sensor daarentegen met een tangentiaalmoment is de vervorming van de 
relevante rekstroken groter dan theoretisch berekend.De sensor gedraagt zich 
slapper.Gevolg hiervan is dat de AD-convertor sneller tegen zijn maximale 
bereik aanloopt.Het gewenste maximale tangentiaalmoment van 10 Nm is 
hierdoor niet haalbaar. 
Ook blijkt uit de metingen dat de theoretische rotatiesymmetrie van de 
sensor en de daarmee gepaard gaande symmetrie van de stijfheidsmatrix in de 
praktijk niet opgaat.Oorzaken hiervoor zijn waarschijnlijk de anisotropische 
eigenschappen van het materiaal waaruit de sensor is gemaakt en het niet 
exact juist op de spijlen en spaken geplaatst zijn van de rekstroken.Vooral 
voor rekstrookpaar 1 en 6 bij een tangentiaalkracht F2 was dit goed 
waarneembaar. 

In het algemeen werden bij het aanbrengen van een ijkbelasting de niet
relevante rekstrooksignalen ongelijk aan nul.Met toename van de belasting 
namen deze rekstrooksignalen ook toe, even als de relevante 
rekstrooksignalen,alleen in mindere mate.Bij aIle metingen was de verhouding 
niet-relevante - relevante rekstrooksignalen minder dan 3\ .. 4\.Uitzondering 
hierop vormde voornamelijk rekstrookpaar 6.Bij belasting van de sensor met 
een tangentiaalkracht F2 was deze ongeveer 10\ van de relevante 

rekstrooksignalen 4 en a.De emperisch bepaalde stijfheidsmatrix wijkt 
hierdoor aanzienlijk af van de theoretisch ideale vorm. 

V~~r het moment is het onmogelijk een schatting te geven voor de 
nauwkeurigheid waarmee de krachtkomponenten worden berekend.De theorie 
hiervoor is namelijk gebaseerd op de 'mooie' theoretische opbouw van de 
stijfheidsmatrix. 

Wil men deze theorie alsnog toepassen zal een oplossing moe ten worden 
gezocht voor de bovenstaande problemen.Hierbij moet men naast het verbeteren 
van het systeem ook denken aan een betere ijkopstelling.Bij nader inzien 
bleek de huidige opstelling verre van ideaal te zijn.Vooral het exact 
centrisch aanbrengen van een ijkbelasting vormde hierbij een groot 
probleem.Een mogelijkheid is een belasting te laten aangrijpen in een 
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punt,waarvan de positie t.O.V. de oorsprong van het assenstelsel van de 
sensor exact bekend is.Een nadeel hierbij is,dat niet direkt een kolom van 
de vervorming is te bepalen.Men zal meerdere metingen moeten 
verrichten,waarbij de plaats en/of richting van de ijkbelasting verandert. 

Bij belasting van de sensor blijkt een gewenst tangentiaalmoment van 10 Nm 
niet haalbaar.De vervormingen van de sensor zijn groter dan theoretisch 
berekend,waardoor de AD-convertor sneller tegen zijn maximale bereik 
aanloopt.Om toch aan deze eis te kunnen voldoen moet de elektronische 
versterkingsfactor A ~ 2000 verkleind worden naar A ~ 1600.Een gunstig 
neveneffect treedt hierbij op doordat de grootte van de toevallige 
afwijkingen,veroorzaakt door ruis,voordelig worden be!nvloed.Vooral wanneer 
de versterkingsfactoren van de voorversterkers worden vergroot tot het 
maximum van A1 ~ 125 en de versterkingsfactor van de eindversterker wordt 

verkleind tot A2 ~ 13. 

Blijkt na al deze veranderingen dat de emperisch bepaalde stijfheidsmatrix 
nog steeds aanzienlijk afwijkt van de theoretische vorm dan zal men de 
toegepaste theorie moeten aanpassen.Dit betekent uitgaan van een algemene 
vorm van de vervormingsmatrix A resp. stijfheidsmatix c. 

Wordt de sensor na ijking vervolgens ge!mplementeerd op b.v. een robotarm, 
dan kan er een additionele systematische fout optreden doordat de stand van 
de sensor waarbij een meting wordt verricht kan afwijken t.O.V. de stand 
waarbij de offset wordt bepaald.Massa's van de sensor zelf hebben hierbij 
dan een andere invloed op de rekstrook-vervormingen resp. signalen.Ret meest 
ideale zou zijn de offset te bepalen juist voordat een meting wordt 
verricht.ln de praktijk is dit echter veelal geen haalbare zaak.De sensor 
dient hiervoor namelijk te worden ontlast,hetgeen niet altijd mogelijk 
is.Elimineren van dit effect zou kunnen door het bepalen van een 
massamatrix,met daarin aIle relevante massa's en een positiematrix, 
met daarin de positieverandering van de sensor t.o.V. de positie waarbij de 
offset is bepaald.Het produkt van deze twee matrices geeft een korrektie op 
de offsetsignalen. 

06k dient bij implementatie van het systeem rekening te worden gehouden met 
het feit dat de toegepaste elektronika ongeveer 45 minuten nodig heeft om te 
stabiliseren. 
Verder blijken de toegepaste convertors in de huidige configuratie een 
conversietijd nodig te hebben die aanzienlijk groter is dan gespecificeerd 
in de literatuur.Deze blijkt voor de DA-convertor ongeveer 175 ~s en voor de 
AD-convertor ongeveer 3 ~s te bedragen.Bij een optimale kracht/weg controle 
zal dit leiden tot aanzienlijke vertragingen op de regelsnelheid.Deze zal 
toch al aan de lage kant zijn omdat de tijd nodig voor het binnenhalen van 
de 8 rekstrooksignalen en het vervolgens berekenen van de 6 
krachtkomponenten ongeveer 3 ms duurt.Daar komt nog bij dat het berekenen 
van de regelinspanning eveneens 3 a 4 ms zal gaan duren. 
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bijlage 11.1. De transnormale inversie 

Gewenst is het verband: 

F = C * U 

uitgangspunt is de relatie: 

u = A * F 

Die inverse van matrix A wordt bepaald waarbij,m.b.v. de kleinste 
kwadratenmethode,de fout in het rekstrooksignaal minimaal is.De signal en U 
bevatten immers fouten,dus: 

A * F = U + £ 

met £ = korrektie die het systeem konsistent maakt. 

De kleinste kwadratenmethode geeft: 

e; = A .. F - U 
T ( A * F - U )T= FT* AT- UT c == 

£T* e; = A * F - U )T* ( A * F - U 

= FT .. A
T* A * F - FT* AT* U uT* A * F - UT* U 

= F
T* A

T* A * dF + dFT* AT* A * F - dF
T* A

T* U - U
T* A * dF 

FT* AT* A - uT* A ) * dF + dFT* ( AT* A * F - AT* U ) = 

= 2 * FT* AT* A 2 * UT* A * dF 

= 2 * ( FT* AT* A UT* A * dF 

Dit wordt geminimaliseerd voor: 

dUB voor iedere dF: 

oftewel resulterend krijgen we als benadering voor F: 

Voor de transnormale inversie van de vervormingsmatrix A,resulterend in de 
stijfheidsmatrix C,kan worden geschreven: 
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bijlage 11.2. De elementendeterminatie van stijfbeidsmatrix C 

Sij het bepalen van de elementen van de vervormingsmatrix A worden 
acbtereenvolgens per krachtkomponent de zes kolommen bepaald.HiervQor 
defini~ren we de algemene vorm van matrix A,zijnde: 

A ;;: 

Verder is gebruik gemaakt van de in hfdst.2.2. beschreven 
vervormingssituatie en de bijbehorende relaties. 

ad 1. Normaalkracht F 1 

Vanwege rotatiesymmetrie van de sensor en er vanuit yaande dut de 
normaalkracht gelijkmatig verdeeld wordt over de spaken resp. spijlen geldt: 

spi j 1 

Fl 
F =----s 4 

spaak 

Fl 
F =--'-s 4 

fig.11.2.1. belasting van spijlen en spaken bij F1 

~: 

De vier spijlen worden zuiver op trek/druk belast.Door de plaats van de acht 
rekstroken,twee per spijl,volgt dat de rek en dus de weerstandsverandering 
van de twee rekstroken per spijl gelijk zijn.Het signaal van de bijbehorende 
uitgang is hierdoor nul,m.a.w. de elementen d 2,= a 41 8 61 d S1 = O. 

spaak: 

Er geldt de wet van hooke: 

en de buigingsformule: 
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M * u o = -------
Ib 

Uit deze twee vergeIijkingen voigt: 

uit de relaties behorende bij de vervormingssituatie voIgt: 

Ret midden van de rekstroken bevindt zich 8 mm uit het midden van een staaf 
met een Iengte van 20 mm.Ret ter plaatse van de rekstrook heersende moment 
is: 

M = 0,8 * M max 

Een signaal wordt bepaald door de twee rekstroken per spaak.Ret geheel is 
dusdanig gekoppeld dat £1= -£2' 

Dit verder uitgewerkt met de relatie: 

Ue* k * ( £1- £2) * A1* A2* Con 
D = ---------------------------------4 

geeft: 

Door de ori~ntatie van de rekstrookparen zijn a 31 en a 51 voorzien van een 

min-teken. 

ad 2. Tangentiaalkracht F2 

De tangentiaalkracht F2 veroorzaakt buiging in de vier spijlen,torsie is 

twee spaken en trek/druk in de andere twee spaken.Er vanuit gaande dat de 
tangentiaalkracht gelijkmatig verdeeld wordt over vier spijlen resp. spaken 
geldt: 
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sp1j 1 

F2 
F :-----s 4 

F s 

F2 
F :::---

s 4 

spaak 

fig.II.2.2 belasting spijlen en spaken bij F2 

spaak: 

Voor zowel de spaken die belast worden op torsie als ook de spaken die 
belast worden op trek/druk geldt op grand Vdn de plaats van de rekstroken op 
deze spaken dat de bijbehorende uitgangssignalen nul zijn,m.a.w. a22= a32= 
a 62= a 12= O. 

spiil : 

Oe belastingssituatie van de spijlen is identiek adn de belastingssituatie 
van de spaken bij normaalkracht Fl .rn dit geval geldt: 

Oe elementen a22 en a62 zijn echter nul omdat de rekken &1 en ~2 van de 

rekstroken op de overeenkomstige spaken gelijk Van teken zijn.Hierdoor wordt 
het bijbehorende uitgangssignaal nul. 

ad 3. Tangentiaalkracht F3 

Omdat de sensor rotatiesymmetrisch is,is de vervormingssituatie bij een 
tangentiaalkracht F3 identiek aan de vervormingssitudtie bij een 

tangentiaalkracht F2.In de vervormingsmatrix komt dit tot uiting in een 

verplaatsing van de elementen in kalom 3 t.O.V. ko]om 2.In dit geval zijn de 
elementen a 13= a3 3= a 43= a S3= a 73= a 83= 0 en: 
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ad 4. Normaalmoment M1 

Bij een normaalmoment M1 worden zowel de ~paken als de spijlen op buiging 

belast.Het moment wordt omgerekend naar een overeenkomstige kracht Fr die op 

de spijlen resp. spaken werkt. 

~c-'22 mm 
u=2 mm 

fig.l1.2.3. belasting sensor met M1 

Uit de bovenstaande figuur blijkt ddt: 

Er weer vanuit gaande dat de omgerekende kracht Fr gelijkmatig over de 

spijlen resp. spaken wordt verdeeld,geeft een belasting per spijl en per 
spaak van: 

spijl 

F =-~!:-
s 4 

F s 

F I 
sl 

spaak 

F ;-:: 
s 4 

fig.11.2.4. belasting van spijlen en spaken bij M1 

De positie van rekstrookparen op de spaken leidt ertoe dat bij een belasting 
van de sensor met een normaalmoment er bij de overeenkomstige uitgangen geen 
signaal zal optreden.Oe elementen a 14= d34= dS4= a74= O. 
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~: 

Uit de buigingsformule en de wet yen Hooke voIgt: 

E: '" 

Uit De vervormingssituatie en de plaats van de rekstroken op de spijlen 
leiden we af: 

o 8 '* F '* 1 , s 
M '" 0,8 '* Mmax'" ------2------

Verder geldt weer: 

De bovenstaande relaties verder uitgewerkt levert: 

3 '* Ue '* k '* A1* A2* Can * 1 
a 11 = -a31 = aS1 = -a71 = - -;-~-~~-:-;-~-~3~-(-;-=-~-)--

De constructie van de sensor is dusdanig dat geldt: 

1 ::: R - u 

Dit geeft voor de elementen: 

ad S. Tanqentiaalmoment M2 

Het tangentiaaImoment M2 veroorzaakt trek/druk in twee spijlen,buiging in 

twee spijlen en twee spaken en torsie in twee spaken.De positie van de 
rekstroken op de vier spijlen en op de twee spaken die op torsie worden 
belast leidt ertoe dat bij belasting van de sensor met een tangentiaalmoment 
M2 in de overeenkomstige uitgangen geen signaal optreedt,du5 de elementen 

a 1S= a 25= a4S= a5S= a6S = a8S: O. 

Het totale moment M2 veroorzaakt buiging in twee spaken en torsie-in de 

resterende twee spaken. 
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spijl 

Mb 
F =---s R 

spaak 

fi9.11.2.5. belasting spijlen en spaken bij M2 

Voor het bepalen welk aandeel van het tangentiaal 
DloDlent wordt omgezet in een buigend moment. en een torsiemoment,wordt het nog 
onbekende buigende moment in eerste instanlie omgeschreven naar een 
overeenkomstige kracht: 

Voor de verplaatsing t.g.v. buiging geldt nu: 

f =: 

Voor de hoekverdraaiing t.g.v. tOlsiegeldt: 

- . 
G '* J 

P 

Vanwege continulteit van de constructie moet gelden: 

De bovenstaande relaties verder uitgewerkt geeft: 

M = 
b 

12 '* E .. 

G '* I '* 
P 

Tevens geldt volgens krachtenevenwichl: 

41 
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Hieruit voIgt: 

Volgens de vervormingssituatie en de plaats van de rekstroken op de spaken 
geldt wederom: 

en met: 

D = 

0,8 * F * I s M = 0,8 * M = ------max 

U * k * ( € - € ) * A * A * Con e 1 2 1 2 ---------------4----------------

geven de bovenstaande relaties verder uitgewerkt: 

Door de geometrie van de sensor geldt: 

R = 1 

Uiteindelijk voIgt hieruit voor de elementen: 

ad 6. Tanqentiaalmoment M3 

Even ais bij de tangentiaalkrachten geldt vanwege rotatiesymmetrie van de 
sensor dat de elementen in kolom 6,t.g.v. een tangentiaalmoment M3,identiek 

zijn aan de elementen in kolom 5,t.g.v. een tangentiaalmoment M2.Ze Zl)n 

allen verplaatst t.O.V. elkaar.Om deze reden zijn de elementen a 26= a36= 

a46= a66= a76= a86= O. 

Verder geldt: 
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bijlage 111.1. De schematische weerqave van de meetprocedure 

I I 
I I 
l- ___ -L_ 
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bijlage 111.2. OntweIRtekening Yin de krachtLao.ent-doorleider 

AU.f "-'V' .. ,I1 .... " ... C6EN,' llf.t..d 10 J(IOKS' "..., .,.'t ¢5 ...... 
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De kracht/moment-doorleider is gemaakt van plexiglas.De maximaal toelaatbare 

treksterkte is 0t= 75 N/mm2 .Bij een goede lijmverbinding is de maximaal 

toelaatbare treksterkte 75% van die van het materiaal. 

De kritische doorsnede bevindt zich bij de bevestigingsogen,ter plaatse van 
het daarin aangebrachte gat.Het kritische oppervlak hier is: 

A = h * d - D * d = 25 mm2 
kr gat 

met h = hoogte bevestigingsoog = 10 mm 
d = dikte bevestigingsoog = 5 mm 
Dgat = gatdiameter = 5 mm 

Bij een maximaal optredende belasting van F = 250 N treedt een treks panning 
op van: 

F 2 
o = = 10 N/mm «Ot 

t Akr -

Ter plaatse van de lijmverbinding is de optredende trekspanning: 
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bijlaqe 111.3. De maximaal toelaatbare belastinq op de sensor 

In rapport WPA 0.313 wordt gesteld dat een maximale kracht van 250 N en een 
maximaal moment van 10 Nm in elk van de drie hoofdrichtingen wenselijk is.De 
nu volgende berekeningen dienen om aan te tonen of dergelijke belastingen 
toelaatbaar zijn voor zowel de mechanische constructie van de sensor/de 
rekstroken en de elektronika. 

Uitgangspunt vormen hierbij wederom de vervormingssituatie en de relaties 
beschreven in hfdst.2.2.De berekeningen,identiek aan die in bijlage 
II.2.,geven de onderstaande resultaten: 

I belasting I Bmax ~rek I 
1-----------1-------------1 
I F,= 250 N I ~ 670 I 
I F2= 250 N I ~ 670 I 
I F3= 250 N I ~ 670 I 
I M1= 10 Nm I ~ 1300 1 
I M2= 10 Nm I ~ 2000 I 
I M3= 10 Nm I ~ 2000 I 

Hieruit blijkt dat de grootste vervormingsrek optreedt bij de belasting van 
de sensor met een tangentiaalmoment van 10 Nm.Omdat we in het lineair 
elastische gebied zitten geldt volgens de wet van Hooke dat de hierbij 
optredende spanning is: 

o = E * E ~ 115 N/mm2 

Voor een aluminiumlegering is °0 , 100 - 120 N/mm2.De optredende maximale 

spanning is lager.Aan de eis dat een een maximale kracht van 250 N en een 
maximaal moment van 10 Nm in elk van de drie hoofdrichtingen toelaatbaar 
moet zijn,is voldaan.Dit is echter aIleen het geval indien zij afzonderlijk 
optreden. 

In de praktijk zal een willekeurige belasting op de sensor worden ontbonden 
in krachten en momenten in aIle drie de hoofdrichtingen.Het de 
stijfheidsmatrix C blijkt dat de rek in bepaalde rekstroken opgebouwd kan 
zijn uit 5uperpositie van twee rekken,gevormd door twee ontbonden 
kracht/momentkomponenten.ln de onderstaande tabel is de invloed van een 
positieve belastingkomponent op de verschillende rekstrookparen weergegeven: 
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1 belasting 1 rekstrookpaar 1 
1-----------1 -----------------1 
I F1 I +1 ; -3 +5 -71 
I F2 I +4 -8 I 
I F3 I +2 -6 I 
I M1 I -2 +4 -6 +81 

I M2 I +3 -7 I 
I M3 I +1 -5 I 

Beschouwen we nu b.v. een situatie waarbij de sensor wordt belast met een 
positieve normaalkracht F1= 250 N en een positief tangentiaalmoment 

M3= 10 Nm.dan zal de rek in rekstrookpaar 1 opgebouwd zijn uit een rek 

t.g.v. F1 en een rek t.g.v. M3,zijnde 670 + 2000 ~ 2700 ~rek.Volgens de wet 

van Hooke is de hierbij optredende spanning niet meer toelaatbaar. 

Het is niet mogelijk eenduidig aan te geven wat de maximale belasting van de 
sensor mag zijn.Het een en ander is namelijk afhankelijk van het type 
belasting (kracht, kracht en moment of aIleen moment) en de richting waarin 
deze aangrijpt. 

De op de sensor geplaatste rekstroken zijn van het merk TML,type FLA-2-23. 
Deze hebben een rekgrens van 3%.Wordt hiervoor een veiligheidsfactor van 10 
aangehouden dan is de maximaal toelaatbare rek O,3%.Dit is ruim voldoende om 
een rek van maximaal 2000 ~rek te ondervangen. 

Bij het ontwerpen van de elektronika is,i.v.m. veiligheid,in eerste 
instantie uitgegaan van een maximaal optredcnde rek van 1500 ~rek.De 
uitgangsspanning van de Wheatstonebrug is hierbij ongeveer 8 mV.De maximale 
ingangsspanning van signaalverwerkingsunit SDM-856 KG is ±1 V.Op basis 
hiervan zijn de voorversterkingsfactoren bepaald op A1= 125.Uit voorzorgs is 

een lagere versterkingsfactor ingebouwd van A1= 8G.Oe tweede 

versterkingsfactor is variabel instelbaar.Op deze wijze is het mogelijk het 
volledige bereik van de AD-convertor te gebruiken. 
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bijlage 111.4. De sensoryeryorminqen bi; maxilale belasting 

De mechanische beveiliging dient ervoor om te vourkurnen ddt de sensor 
overbelast wordt.De maximaal toegestane vervormingen worden hierbij 
gelimiteerd door de speling tussen paspen en gat.Noodzakelijk voor het 
bepalen van deze speling zijn de verplacttcinyen t.p.v. de paspen bij een 
maximale belasting van de sensor. 

Voor het berekenen van deze verplaatsingen is wederom gebruik gemaakt van de 
in hfdst 2.2. weergegeven vervormings~ituatie en relaties. 

ad 1. Normaalkrgcht F
1
=250 N 

,-------. 
I 

.-..- - - - ... : . : 

f 
spaak - ......... .., 

,- - ... - ........ . . . . . 
f 

1 .;: 20 mm 

1. E, A E = 70000 N/mm2 

A ::; 16 mm 2 
1.E,I b I = 21,333 mm4 

b 

fig.III.4.1 vervorming van de sensor t.g.v. F, 
Voor de verplaatsing f ter plaatse van de paspen yeldt: 

f ;; f k -t f "1 spaa SPlJ 

De spijlen worden op trek.belast waarbij de kcacht per spijl is: 

F = s 

F 1 
4 = 62,5 N 

De verlenging van een spijl t.g.v. de belasting 1· ,-" . 
• J • 

Fs 1; 1 
----- ---~ 

E * A 0,0011 mm 

De spaken worden op buiging belast,waarbij de dwar3kcacht per spaak is: 

F1 
F ;; -4---

5 
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De verplaatsing aan het uiteinde van de spoak t.g.v. deze dwarskracht is: 

De totale verplaatsing f is: 

f = 0,0011 + 0,0279 ~ 0,03 mm 

ad 2. Tangentiaalkracht F2~3: 250 N 

f 
A = 16 mm 2 

1 20 mm ---- --
I E 

l.E,I b II 
1, E, A 

I 

70000 N/mm2 
4 21,333 mm 

I_F2·F 3 

fig.III.4.2. vervorming Vdn de sensor t.g.v. F2 resp F3 

De verplaatsing w is orden kleiner dan de verplaatsing f ter plaatse van de 
paspen.Voor de totale verplaatsing f geldt: 

f = f + f " spaak : .. pl J 1 

De spijlen worden op buiging belast.Oe kracht per ~pijl i&: 

F :;; 
s 

;:: ::= 62,5 N 

De verplaatsing t.g.v. doorbuiging van de ~pijlen 

F * 1
3 

l' " . .. ' . 

f - ----~----- = O,027Q mm spijl- 12 * E * I 
b 

Van de spaken worden er twee belast op buiging en twee op trek/drnk.Voor de 
spaken be last op trek/druk geldt: 
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Voor de spaken be1ast op bUlging ge1dt: 

In verband met continuiteit V..:l.1l (k {_:ull:5trudit~ 'JdtlL: 

oftewe1: 

A * ] 2 --- ---- * F 
12 * Ib b 

Tevens ge1dt dat: 

Verder uitwerken van deze re1aties levert: 

24 * I + 2 * A * 12 
b 

De verplaatsing fspaak wordt: 

f = f = fb~ 0,0021 mm spaak tId 

De tota1e verplaatsing f wordt hierdoor: 

f = 0,0021 + 0,0279 ~ 0,03 mm 

ad 3. Normaa1moment M,= 10 Nm 

1 

E = 
I :::; 

b 
R = 

f r = 
Ij = 

* F = 120 N 3 

20 mm 

70000 N/mm2 
4 21.333 mm 

32,5 mm 
22,5- mm 
2 mm 

fig.II1.4.3. vervorming van de sensor Lg.v. M, 
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Voor het berekenen van de verplaatsing t.p.v. de pa~pen wordt verondersteld 
dat de verplaatsing van de underring van de sensor nul b. 

Ret moment "1 wordt omgerekend nanr een uverecnkom~tige kracht vulgens: 

F ::: 488 N 

De verplaatsing van de spijlen fspijl is uit~luitend t.g.v. dourbuiging. De 

kracht per spijl is: 

F = 
5 

F 
4 = 122 N 

De verplaatsing aan het uiteinde van een spijl is: 

F,* 13 
~, 

De verplaatsing ter plaats van de pas pen lS: 

f = R 
r 

ad 4. Tangentiaalmoment M2~3= 10 Nm 

w 

f 
spaak 

0,05 mIn 

1 = 20 mm 
E = 70000 N/mm2 

LE.l
b 

It'" 21,313 mm4 

1 1:::: 30 mm 

R = 32,5 mm 
r = 22,5 mm 

fig.III.4.4 vervorming van de sensor t.g.v. M2 en M3 

Een tangentiaalmoment veroorzaakt buiging in twee spdken en torsie in de 
andere twee spaken.De hierbij behurende buig- en tOlsiemomenten zijn volgens 
hfds t. 2 .2 . : 
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Het buigend moment omgerekend naar een overeenkomstige kracht geeft: 

F = 
5 

= 200 N 

Oe verplaatsing t.g.v. doorbuiging aan het uiteinde van een spaak is: 

0,09 mm 

De bijbehorende hoekverdraaiing • is: 

Er geldt: 

dus: 

* h = 1 * • ~ 0,176 mm 

Voor de verplaatsing v en w geldt: 

V : W = R 11 

met R ~ 1 geldt dus: 

v ~ w 

Tevens geldt voor h: 

h = I ( v2 + w2 ) ~ 12 * w 

Oit levert uiteindelijk voor de verplaatsing v en W: 

v~w~0,12mm 

Resumerend treden ter plaats van de paspen onder invloed van de 
verschillende maximale belastingen de volgende verplaatsingen op: 

-52-



1 belasting 1 verplaatsing [mm] 1 
1-------------1------ ------------1 
I F1= 250 N I ~ 0,03 I 
I F2= 250 N I ~ 0,03 I 
I F3= 250 N I ~ 0,03 I 
I M1= 10 Nm I ~ 0,07 I 
I M2= 10 Nm I ~ 0,12 I 
I M3= 10 Nm I ~ 0,12 I 

Hieruit blijkt dat de grootste vervormingen optreden bij het belasten van de 
sensor met een tangentiaalmoment.Ter plaatse van de pas pen is de maximale 
verplaatsing ~ 0,12 mm.De benodigde speling tussen paspen en het 
bijbehorende gat moet mnimaal gelijk zijn aan de maximaal toelaatbare 
verplaatsing.Om veiligeheidsredenen is gekozen voor een speling tussen 
paspen en gat van 5 = 0,1 mm. 
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bijl&ge 111.5. Ontwerptekening van de aechanische beyeiliging 
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bijlage IV.1. De taylorreeksontwikkelinq voor de systematische fout 

De e1ementen van de stijheidsmatrix C zijn een functie van: 

C = C ( E , U I Uel k 1 A1' A2' 1 , Con) = ( m1, ·····1 mi ) 

Elk element van de matrix is opgebouwd uit het produkt van een aantal van 
deze variabelen.Het gedrag van een element is te bestuderen door de 
taylorreeksontwikkeling rond het 'nulpunt' .Bij een grootheid bestaande uit 
het produkt van een aantal variabelen voIgt: 

6cmn k 
------ = r 

cmn i=1 

6m. 
1. 

m. 
1. 

m = 1 .... 6, n = 1. ... 8 

In hfdst.2.2. is afge1eid dat voor de stijfheidsmatrix C ge1dt: 

met const 

9/1 
o 
o 
o 
o 
10 

Nemen we hieruit element c 11 : 

dan geldt volgens de rekenregels: 

6c 11 6E + 36u flUe 
------ = ----- -c11 E u U e 

Nemen we element c61 : 

o 
o 

18/1 
-9 
o 
o 

6k - -k--

dan geldt volgens dezelfde rekenregel: 

= -~~- + 
E 

3lm 
u 
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-9/1 
o 
o 
o 
10 
o 

-

o 
18/1 

o 
9 
o 
o 

6A 1 -
A1 

9/1 0 
o 0 
o -18/1 
o -9 
o 0 

-10 0 

6A2 6Con - ------
A2 Con 

-911 
o 
o 
o 

-10 
o 

o 
-18/1 

o 
9 
o 
o 

61 - -]:--



Gezien de gelijkvormigheid van de elementen geldt: 

6c 11 hC n 6C 1S liC n lic24 AC28 liC 32 
lic 36 = = = = = = 

C 11 c 13 c 15 c n c24 c28 c32 c36 

en 

lic42 hC 44 lic46 lic 48 ACS3 AC S7 hC61 Ac6S = = :: = = = c42 c44 c46 c48 cS3 cS7 c61 c65 

Dit uitgeschreven in matrixvorm: 

Clis = ~ - lil 0 .".c -1--

~ - Al -1--

r: - Al -1--

~ 

o 
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bijlage IV.2. De systematische fout in de ijkbelastinq 

Volgens Euler geldt voor de krachtverhouding: 

Het gedrag van F1, F2 is te beschrijven door de taylorreeksontwikkeling bij 

kleine variaties van ~ en cr te beschrijven rond hun 'nulpunt' .Met 
verwaarlozing van hogere orde termen voIgt hieruit: 

= 

met 6( = 

6 11 = " - " ... .. "0 

6a = 

levert dit: 

6( ) = 

6( 

)0 * 61-1 + ( 

) - ( 

)0 * 61.1 + ( 

- ( -~~- + -~~- ) * IJcr 
1..1 a 
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bijlage IV.3. De werkeliike stijfheidsmatrix Cw 

Via metingen aan de sensor is een vervormingsmatrix gevonden die aanzienlijk 
afwijkt van de theoretisch ideale vorm,en weI: 

A = w 4,6330 -0,2072 0,0147 1,6504 -1,6398 304,3540 

0 0,1331 3,7167 -172,1980 1,9678 2,3985 

-4 f 5000 0,1035 -0,0441 -1,4671 258,1173 6,6627 

0 3,4772 0,0881 172,3823 -0,3279 0,2665 

4,6638 0,1332 -0,1028 1,4671 -0,3279 -311,8170 

-0,0444 0,3551 -3,7534 -172,3820 1,3119 2,3985 

-4,5600 -0,0444 -0,1469 2,0172 -250,9010 2,6651 

-0,0296 -3,4328 -0,1322 172,7482 -0,9839 -0,2665 

Met behulp van pc-matiab is de transnormale inversie uitgevoerd: 

C = { AT * A )-1 * AT 
w w w w 

Dit leidt tot de volgende werkeIijke stijfheidsmatrix 

C = 0,0567 -0,0008 -0,0525 0,0007 0,0537 0,0008 -0,0545 -0,0014 w 
-0,0005 0,0013 -0,0001 0,1498 -0,0002 0,0097 0,0003 -0,1385 

-0,0028 0,1329 -0,0024 0,0036 -0,0028 -0,1343 -0,0021 -0,0051 

0 -0,0014 0 0,0015 0 0,0014 0 0,0014 

0 0 0,0020 0 0 0 -0,0019 0,0001 

0,0016 0 0 0,0001 -0,0016 0 0 -0,0001 

Hieruit bIijkt dat de werkeIijke stijfheidsmatrix qua vorm aanzienIijk 
afwijkt van de theoretisch bepaalde. 
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bijlage IV.4. De foutenvoortplantinq bi; transnormale inyersie 

Bij de toevallige afwijkingen is verondersteld dat de elementen van de 
vervormingsmatrix allen stochasten zijn.Voor deze matrix is te 5chrijven: 

a = A + fiA 

met A = matrix met gemiddelden 
fiA = matrix met optredende afwijkingen 

Op dezelfde wijze is voor de stijfheidsmatrix te defini~ren: 

~ = C + fie 

De stijfheidsmatrix ~ wordt via de transnormale inversie bepaald: 

oftewel: 

C + fie = [( A + fiA )T * ( A + fiA )]-1 * ( A + fiA )T 

= [ AT* A + AT* fiA + { fiA )T* A + ( fiA )T* fiA ]-1 * { A + fiA )T 

Door de ideale vorm van de diverse matrices blijken de produktmatrices allen 
diagonaalmatrices te zijn,waarbij tevens geldt dat: 

dus: 

Onder de voorwaarde dat [ 1T* 1 + 2 * AT* fiA + ( 6A )T* 6A ]-1 regulier is, 
hetgeen betekent geen 'nullen' op de diagonaal,bestaat hiervan de inverse.De 
relatie is te herschrijven tot: 

Defini~ren we: 

dan is: 
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Er voIgt dan: 

[ 2 * XT* ~A + ( ~A )T* ~A ] * ( AT* A )-1* AT + 

[ XT* A + 2 * AT* AA + ( ~A }T* ~A ] * AC = ( ~A )T 

Wordt er vanuit gegaan dat de afwijkingen een orde kleiner zijn dan de 
gemiddelden voIgt: 

dus: 

6A )T* AA « XT* A 

2 * XT* ~A « AT* A 
( AA )T « 2 * AT 

Ret blijkt dat eveneens geIdt: 

UiteindeIijk voIgt hieruit voor ~C: 

oftewel: 
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bijlage IV.S. De foutenyoortplantinq bi; de taylorreeksontwikkeling 

stel we hebben een stochast A,met een gemiddelde ~A en een schatting voor de 

2 variantie SK.En stel we hebben een stochast y = f ( K ) is: 

y=f(K)=± nA 
1 

Onder de voorwaarde dat y continu is rond ~K,is de taylorreeksontwikkeling: 

y = f ( A ) af = f ( ~v) + (-~--) * 
.u. vX VA 

Hierbij worden af/ox en a2f/o 2x bepaald rond 11K en is de restterm R 

verwaarloosbaar klein. 

De bovenstaande vergelijking is te herschrijven tot: 

y=± 

Dan is: 

* 
2 It ( A ----3-

nVA 

E ( y ) = E [ + 

= + 
__ L_ + 1 * E nfJ

K 
---2-
nlJ

A 

2 * E ( ---3- A -
n~K 

maar: 

E ( A - ~A) = E ( A ) - fJ = IJK 
- j.I = 0 

K K 
en 

E ( 2 S2 A - fJ
K

) = 
A 

dan is: 

E ( ) + 1 + 1 It 52 Y ~ ---3-nIJ - A K nfJA 

-61-

IJ
A

) 2 ] 

!.IA) 
2 



De tweede term is een systematische fout die optreedt als gevolg van het 
gebruik van f ( X ) als schatting voor f ( ~x).Deze term is vaak 

verwaarloosbaar klein,zodat geldt: 

Bij benadering is dus te schrijven: 

y ~ ± 

oftewel: 

Voor de variantie y geldt: 

var ( y ) ~ E [( Y + 

+ -----2 * ( X - ~ ) 
X 

nlJ
X 
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bijlage IV.6. De schatters bO en b1 yoor BO en B1 

Voor de sam van de kwadraten van de afwijkingen geldt: 

Het minimum wordt gevonden door parti~el differenti~ren naar ~O resp. ~1: 

n as ( ~O I 13 1 ) 
----a~;-------- = r 2 * ( Yi - 130 - ~1* Fi ) * -1 = 0 

i=1 

n' 
r 2 * ( Yi - 130 - 13 1* Fi ) * - Fi= 0 
i=1 

Aan deze eisen wordt voldaan indien: 

n ~ A n 
L y. - n * i3 - i3 * [ F. = 0 
i=1 1 0 1 i=1 1 

nAn A n 
[ y. - 130* [ Fi - 13,* r 
i=1 1 i=1 

Oplossen van dit stelsel vergelijkingen geeft: 

1: y. - b * L F. 
bO " 1 1 1 = 130 = -----------------n 

r y. r F. 
met y 1 F 1 = ---_ .... - en = ------n n 
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bijlage IV.7. De meetresultaten 

Bij het presenteren van de meetresultaten is uitgegaan van de theoretische 
vorm van de stijfheidsmatrix.Dit is gedaan om een indruk te krijgen van de 
werking van de afgeleide theorie.De relaties,afgeleid in hfdst4,geven bij de 
verschillende krachtkomponenten de volgende resultaten: 

ad 1. normaalkracht F1resp. -F 1 

optimaal geschatte lijn: 

a = 0,05409 + 2,7E-6 * F1 

werkelijke lijn: 

met 0.05361 < Po < 0,05458 

-9,956E-7 < P1 < 6,422E-6 

De nulhypothese HO: ~1= 0 is aanvaardbaar.de determinatieco~ffici~nt r = 0 

en de betrouwbaarheid is 95%. 

optimaal geschatte lijn: 

a = 0,05472 + 3.0E-7 * F1 

werkelijke lijn: 

met 0,05441 < Po < 0,05503 

-4,778E-6 < P1 < 4,896E-6 

De nulhypothese HO: P1= 0 is aanvaardbaar,de determinatieco~ffici~nt r = 0 

en de betrouwbaarheid is 95%. 
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Het betrouwbaarheidsinterval van a als functie van de belasting is In de 
onderstaande grafiek grafisch weergegeven: 

0( lC 10 
-2 

t 
'.!IO 

•. U 

I .... 

'.41 

I .• 

U'I 

100 I!:IO .00 2::.0 _f t:<)" 
I -'""! l"J • 

fig.IV.6.1. betrouwbaarheidsinterval vaar u = u ( F,' 

ad 2. normaalkracht Flresp. -F2 

optimaal geschatte lijn: 

P 0,'408 + 3,67E-6 * F2 

werkelijke lijn: 

met 0,1327 ( BO ( 0,1488 

-9,992E-5 < B1 < 2,639E-5 

De nul hypothese HO: 13, = 0 is aanvaaldbaaI I de determ.in<ltieC(H~ffici~nt r = 0 

en de betrouwbaarheid is 95\. 

optimaal geschatte lijn: 

f3 = 0,'437 + 1,69E-7 * F2 
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werkelijke lijn: 

met 0,1402 < ~O < 0,1473 

-7,436E-6 < ~1 < 4,136E-5 

De nulhypothese HO: ~1= 0 is aanvaardbaar,de determinatieco~ffici~nt r = 0 

en de betrouwbaarheid is 95\. 

Ret betrouwbaarheidsinterval van ~ als functie van de belasting is in de 
onderstaande grafiek grafisch weergegeven: 

-1 P,- 10 (Ill 

t 
1.4" 

1.41 

100 200 2!10 __ F (I"). 
2 

- -F (H). 
2 

fig.IV.6.2. betrouwbaarheidsinterval vuor ~ = ~ ( F2, 

ad 3. normaalkracht f 3resp, -F3 

optimaal geschatte lijn: 

y ::: 0,1331 + 3,21E-6 * F3 

werkelijke lijn: 

'Y ::: 130 + 13 * F 1 3 

met 0,1305 < flO < 0,1356 

-1,3138E-5 < 13 1 < 1,9567E-5 



De nulhypothese HO: ~1= 0 is aanvaardbaar,de determinatieco~ffici~nt r = 0 

en de betrouwbaarheid is 95\. 

optimaal geschatte lijn: 

1 = 0,1325 + 1,24E-5 * F3 

werkelijke lijn: 

met 0,1269 < ~O < 0,1381 

-4,835E-5 ( P, ( 2/346E-5 

De nulhypothese HO: P1= 0 is aanvaardbaar,de determinatieco~ffici~nt r = 0 

en de betrouwbaarheid is 95\. 

Het betrouwbaarheidsinterval van 1 ais functie van de belasting is in de 
onderstaande grafiek grafisch weergegeven: 

V -1 o Il 10 (1) 

t 
1.40 

1.28 

100 HiO 

fig.IV.6.3. betrouwbaarheidsinterval 

ad 4. normaalkracht ",resp. -M1 

optimaal geschatte lijn: 

~ _ F (1'0'& 
3 

--.of' (to). 
3 

vaar 1 = 1 ( F3) 

o = -0,00151 + 8,6E-6 * "1 
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werkelijke lijn: 

met -0,00'584 < ~O < -0,001455 

-1,2404E-6 < a1 < 1,8491E-5 

De nul hypothese "0: P,= ° is aanvaardbaar,de determinatiecoAfficient r = ° 
en de betrouwbaarheid is 95\. 

optimaal geschatte lijn: 

werkelijke lijn: 

6 = -0,001524 8,68E-6 * M1 

met -0,001574 < Po { -0,001471 

-',840E-5 < P1 ( ',239 E-6 

De nulhypothese "0: a,= ° is aanvaardbaar,de detecminatiecoefficiAnt r = ° 
en de betrouwbaarheid is 95\. 

net betrouwbaarheidsinterval van 6 als functie van de belasting is in de 
onderstaande grafiek grafisch weergegeven: 

t -----

~ 3 .. 5 8 'I' • , 10 _ It (*) • 
I 

_-1'1 0.). 
I 

fig.IV.6.4. betrouwbaarheid5interval voor b = b ( M1, 

G8 



ad 5. normaalkracht M2resp. -M2 

optimaal geschatte lijn: 

werkelijke lijn: 

£ = 0,002 - 1,01-5 * M2 

met 0,001986 < ~O < 0,002200 

-1,419E-5 < ~, < -6, 1507E-6 

De nul hypothese HO: ~1= 0 is aanvaardbaar.de determinatieco~ffici~nt r = 0 

en de betrouwbaarheid is 95%. 

-M . 
~. 

optimaal geschatte lijn: 

werkelijke lijn: 

£ = 0,001980 - 3,40E-G * M2 

met 0.001955 < ~O < 0/002008 

-1,528E-6 < ~1 < 8,356 E-6 

De nulhypothese HO: ~1= 0 is aanvaardbaar,de determinatieco~ffici~nt r = 0 

en de betrouwbaarheid is 95%. 

Het betrouwbaarheidsinterval van E als functie van de belasting is in de 
onderstaande grafiek grafisch weergegeven: 
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1. ... 

J .11 

~:s::-----.- ----

2 3 1 II 6 7 \I 9 )0 __ " U.) • 
2 ---.. l",,'. 
2 

fig.IV.6.S. betrouwbaarheidsinterval voor E = E ( M2, 

ad 6. normaglkracht M3resp. -M3 

optimaal geschatte lijn: 

werkelijke lijn: 

met 0,001654 < Po < 0,001703 

-1,6832-5 < ~1 < -4,6456E-6 

De nulhypothese HO: Pl= 0 is aanvaardbaar,de determinatieco~ffici~nt r = 0 

en de betrouwbaarheid is 95\. 

optimaal geschatte lijn: 

~ = 0,001610 - 2,11E-6 * M3 

werkelijke lijn: 

met 0,001593 < ~O < 0,001627 

10 



-6,275E-6 < ~1 < 1/922 E-6 

De nulhypothese HO: fJ 1= 0 is aanvaardbaar.de det.erminatiecoHfici~nt r = 0 

en de betrouwbaarheid is 95%. 

Het betrouwbaarheidsinterval van ~ als functie van de belasting is in de 
onderstaande grafiek grafisch weergegeven: 

-3 'f )I 10 c .... ) 

t 
1.12 

.... 
1.13 

1.10 

fig.IV.6.6. betrouwbaarheidsinterval voar ~ = ~ ( M3) 
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bijlage V.1. De eigenfrequenties van de sensor 

De dynamische analyse bestaat uit het op eenvoudige W1Jze benaderen van de 
eigenfrequenties voor de verschillende hoofdrichtingen.Per hoofdrichting 
hebben we te maken met lineaire eigenfrequenties t.g.v. de krachten en 
torsie-eigenfrequenties t.g.v. de momenten 10 de hootdrichtingen. 

ad 1. eigenfreguentie t.g.v. normaalkra.cht M1 

mt . 
01 

fig. V. 1.1 dynamisdi model bi j F 1 

De spijlen worden hierbij als star verondersteld,zodat de vervormingen 
aIleen optreden in de vier spaken.Voor de lineuire veerstijfheid per spaak 
geldt: 

k 
5 

12 * E * I b 

13 

Deze komt voort uit de vervormingsrelatie,waarvooT geldt: 

Wordt aangenomen dat de totale normaalkracht F, gelijkmatig is verdeeld over 

de vier spaken dan betekent dit,dat er vier lineaire veren parallel zijn 
geplaatst met allen een veerstijfheid ke.De totale veerstijfheid wordt: .. ' 

8960 N/mm = 8,96E6 N/m 

met E 70000 N/mm2 

Ib :: 21,33 mm4 

I = 20 mm 

De totale massatraagheid in de normaalrichting is met verwaarlozing van de 
massa's van de spijlen en spaken: 
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m t = m. 1 + m. 2 = 0,121 kg to rlng rlng 

De eigenfrequentie f voIgt uit: n,F, 

k 
f = n,F, 211 

v * /{----
mtut 

~ 1350 Hz 

ad 2. Eigenfreguentie t.g.v. tangeniiddlludcht F2 re~_;p. F} 

k 
v 

fig. V.1.2. dynamiscll m()u<~l bij F'2 re::>p. F) 

De spaken worden star verondersteld,De vervormingen treden op in de spijlen. 
Bij het belasten van de 5en~or met een tangcntiaalkracht treedt een 
vervormin9situatie op die equivalent is met de vervormingssituatie bij een 
normaalkracht.De vervormingen treden in dit geval op in de npijlen i.p.v. de 
spaken zoals bij F,.Daar de vervormingen in dA spijlen gelijk zijn aan de 

vervorming in de spaken bij een belasting Fl, is de veerstijfheid kv identiek 

aan kv bij belasting F,: 

kv = 8,96E6 N/m 

Bij het belasten van de s~nl;)or met cen tangentiaalkracht 5pclen andere 
massa '5 een ro1 dan bij een normaalkrachL De ma~j::;atrdaghdd mtot is: 

m. 1::; 0.061 k9 flng 

Ook hierbij worden de massa's van de spijlen en spaken weer verwaarloosd.De 
eigenfrequentie voIgt uit: 

kv 
= ---- * I{ -----) ~ 

211 mtot 
1930 Hz 

n 



ad 3. Eigenfreguentie t.g.v. normaalmoment M1 

Lf .,1_ 'J tf2 ...-... 

fig. V.l.3. dynami~ch model bij M1 

Uit de vervormingssituatie bij het belasten van de sensor met een 
normaalkracht voIgt dat de totale veer~tijflleld van vier Vdrdllel yeplaatste 
spaken en spijlen: 

k = v 

In voorgaande berekeningen werd het normaalmoment omyerekend naar een 
equivalente kracht.Nu worden de lineaire veerstijfheden omgerekend naar 
equivalente torsieveerstijfheden volgens: 

en 

M1 k * IV t 
F =: k * f v 

IjJ * R f 

Uitwerken van deze relaties levert: 

met E 

I 
b 

1 
R 

48 * E 7; I * R2 
lJ 

70000 N/mm 2 
:: 

21.33 mm 4 

:: 20 mm 
= 22.5 mm 

-14 

F * R 

4515 Nm/rad 



Voor de massatraagheden J 1 en J 2 geldt: 

met mring1'" 0,061 kg 

0 1 = 65 mm 

d1 = 37 mm 

en 

*' 0
2 

mrin 2 2 2 J = _____ 2 ______ = 1,52E-5 kgm 
2 8 

met mring2= 0,06 kg 
O2 = 45 mm 

De massatraagheden van de spaken en spijlen zijn hierbij verwaarloosd. 

Oe bij dit model behorende bewegingsvergelijking in matrixnotatie is: 

Voor de 

[~1 ~2l [.1 ( t ,] 
iP2 ( t ) 

+ [ kt 
-k t 

met q ( t l = [01( t '] = q 
Cl>2 ( t ) 

eigenfrequenties 

2 Re { - w 

moet gelden: 

-k ] [~1 ( t :] '" [ :11 2k: Cl>z( t 

( t ) * iwt e 

iwt } * q ( t ) *' e = 0 

Dit moet gelden voor elke t.De oplosssing hiervan is een eigenwaarden 
probleem met: 

det [ K - AM ] = 0 

dus: 
det = 0 

met ;.. 2 
= w 
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oftewel: 

met x
t = 

J 1 = 
J 2 = 

geeft dit: 

4535 N/m 

4,27E-5 

1,52£-5 

kgm2 

kgm2 

;> 2 
A1 = 484E5 Iao/s 

De hierbij behorende eigenfrequenties zijn: 

f 1 ~ 1100 Hz 

De laagste eigenfrequentie van dit modd b: 

f 'l: 1100 Hz n,M 1 

ad 4. Eigenfreguentie t.9:V. tangentiaalmoment M2re~p. M3 

Bij een tangentiaalmoment treedt in een tweetal spaken buiging up en in de 
andere twee spaken torsie.De spijlen worden ~tar verundelsteld. 

fig. V.1.4. dynami:5cil model bij M2 en M3 
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Vaor de twee spaken die op buiging worden be last geldt dat de lineaire 
veerstijfheid per spaak wederom is: 

k = s 
12 * E * Ib 

= 2,24E6 N/m 

V~~r de twee spaken die op wringing worden belast geldt voor de 
torsiestijfheid kt : 

G 'Ie I 
k = ------~- = 48,6 Nm/rad 

t 1 

met G = 27000 N/mm2 

Ip = 36,1 mm 4 

1 = 20 mm 

Deze torsiestijfheid wordt bepaald met de torsieformule: 

G 'Ie Ip 
M = ----- 'Ie In = k 'Ie In - 1 -- ~ t ~ 

De lineaire-veerstijfheden en de torsie-veerstijfheden worden omgerekend 
naar ~~n vervangende torsie-veerstijfheid tver m.b.v.: 

en 

F = k 'Ie f 
s 

f = lP 'Ie R 

Deze relaties verder uitgewerkt levert: 

k = 2 'Ie k + 2 * k * R2 ~ 2365 Nm/rad ver t s 

met k = 2,24E6 N/m s 
kt 

::: 48,6 Nm/rad 

R = 22,5 mm 

De totale massatraagheid J is: 
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Hierbij is J, de massatraagheid van de bovcn~te ring van de sensor t.o.V. 

het draaipunt en J 2 de massatraagheid van de onderste ring t.o.v. het 

draaipunt.De massatraayheden van de spaken en de spijlen wordt hierbij 
verwaarloosd. 

Vaar de massatraagheid J, geldt: 

De massatraagheid J,z is: 

d/2 
I 
D/2 

h/2 
::; I 

-h/2 

Vaor J, voIgt hieruit: 

J = m. * ( 1 nng1 

met 0 ::: 65 mm 
d ::; 37 mm 
h ::; 10 mm 

J J + m * 12 1 = 1z ring1 1 

met 1 = 1 + h' = 20 + 12 = 32 mm 1 
mring ,= O,Ohl kg 

dx + 

+ '" 14137E 7 kgm2 
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V~~r massatraagheid J 2 geldt: 

met mring2= 0,06 kg 

h1 14 mm 

R = 22,5 mm 

De totale massatraagheid J is: 

De eigenfrequentie wordt: 

Resumerend zijn bij de verschillende belastingsgevallen de volgende 
eigenfrequenties gevonden: 

I belasting I fn ( Hz ) I 
1-------- --1-----------1 
I F 1 I ~ 1350 I 
I F 2 I ~ 1930 I 
I F 3 I ~ 1930 I 
I M1 I ~ 1100 I 
I M2 I ~ 615 I 
I M3 I ~ 615 I 
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