
 

Metingen aan een freesbankmodel

Citation for published version (APA):
van Dijk, P. R. M. (1971). Metingen aan een freesbankmodel. (TH Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde,
Laboratorium voor mechanische technologie en werkplaatstechniek : WT rapporten; Vol. WT0264). Technische
Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1971

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/2cecd519-fbb6-4b1a-900e-7391d5ef0f9b


~--_-_-_-_-t_e~C-h:n_-i_S~C~h~e~-h--O--g--.--S--C:h--O-O~-I_-e_-i_n~d_h_~_·-v_e-_n~-_ -_ -_ -_-_-_-_-_-_-_-_-__ .~~~-_-__ -__ ~~_ ... _. _..., fr'aZ'p-p1o-_r-tV-n3rn. 20526bI4Z.' If_ laboratoriwm \loor mec:hanische tec:hnologie en werkplaatstechniek 

rapport van de sactie: W'l 
codering: 

titel: 

M.tingea aaD .ea fr ••• bankaodel 

auteur(s): . - . 

• 
sectieleider: 

hoogleraar: 

samenvatting' DoC)r "I.E. Veldpaua en. ..... L. !o •••• ia op ele 

T.H.E ••• a rek:eaprogr .... ontwikkeld. dat de atati8che 

d7 ... iache elgeaaohapp.. yaa eea treeabaakaodel kaa 

ber.kene.. !an eea e.ayou41g fr ••• hant.o4.1 i8 hier.ae. 

g.rek.ael en isy.rYolg ....... t ••• Van de.e .etiacen 
wor4t in elit yer81ag rapport uitgebraoht, ea de r.sul
tat.a wordea verg.l.ke. aet de berek.ad. • .. rdea. 
blijkea de geaetea •• de berekend. waard •• , .. w.1 
ala qlt&llisch, . redelijk oyersen te koaea.Ook Z\1n btf de' 

dyaaaische beluting de karakteriati.ke grootheclell Y&Il 
de resoDantiepieken bepaald. De .. resultaten blijken 
sterk atbaDkelijk te sija Yan d. eie •• schappen yan de 
lDkl.lII!Iing. 

prognose 

I 
M.1 

P.7.c.8 

trefwoord: 

Rekenprogram
ma Freesbank-I 

model. - i 
! 

d~:;~~911 l 
! ----~ 

aantal bIz. I 

25 i 
geschikt voor 
publicatie in: 



rapport nr. 

T 
! 

5 

10 

15 

20 

25 -. 

30 

35 

40 

4S 

50 

0264 

Inhoud 

1. Doel van de metingen 
2. Het freesbankmodel 
3. Meetmethode 
4. Resultaten 
5. Conclusie en Discussie 

+ 12 b:ijlagen 

Gebruikte app ara tuur 

Sinusgenerator Hewlett Packard 
~citator Pye V47 

Versnellingsopnemer 
Piizo-versterker Vibrometer 
RMS-voltmeter Hewlett Packard 
Oscilloscoop Solartron 

pag. nr. 

4 

4 

5 
8 

10 

14-25 

NT 2283 

VlT 2224 
VlT 2011 
ViT 2245 
VlT 2257 

blz.2 van 25blz. 

Frequentiete11er Hewlett Packard ViT 2.295 

technische hogeschool eindhoven 



o 

5 -

o 

5 

!O 

!S 

10 --

!5 

'0 

.s 

50 

rapport nr. 0264 biz. 3 van25 biz. 

~st van gebruikte symbolen 

c stjjfheid 
e t o-t2 resp. t1-t 0 
f frequentie 
m massa 
P belastingkracht 
q II kwali t ei t 11 van een resonantiepiek 
t periodetjjd 
x verplaatsing 
·6 fo- fl resp. f 2- fo 
cJ hoeksnelheid 

; dempingsfactor 

Betekenis van de gebruikte indices 

de index betrekt een symbool op de top van een o 

de index 1 

resonantiepiek 

is gebruikt om een symbool te betrekken op 
het punt van de resonantiepiek waar x = J2 xtop ( f<fo) 

de index 2 als index 1 ' met f >fo • 

werkplaatstec:hniek technische hogeschool eindhoven 
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1. Doel van de metingen 

In het kader van de samenw8rking in de C.I.R.P.-MA groep is op 

de Technische Hogeschool te Eindhoven door F.E. Veldpaus en 

N.A.L. Touwen een rekenprogramma geschreven dat met de 

zogenaamde "finite elements method" de Btatische en dynamische 

eigenschappen van e8n freesbankmodel kan berekenen (Programma 

nr. A4112).Een zaer eenvoudig model, e8n op de T.H.E. gemaakte 

lasconstructie. is met behulp van genoemd programma doorgerekend. 

De metingen met statische belasting hebben tot doel de constructi 

te toetsen aan bet rekenprogramma. Met andere woorden om na te 

gaan in boeverre de 1nklemming, de constructie-elementen en de 

lasverbindingen voldoen aan wat in bet model wordt aangenomen. 

De metingen met dynamiscbe belastin~hebben tot doel de uit

komsten van bet programma nr. A4112 te toetsen aan de werkelijk

heid en om na te gaan voor welke uitbuigingsvormen de gehanteerde 

verdeling van het model in 8 elementen fijn genoeg is. 

2. Het freesbankmodel 

Het model is opgebouwd uit eenvoudige element en, achtereenvolgens 

een grondplaat, een verticaal staand buisprofiel, twee horizon

taal daaraan vastgelaste buisprofielen en een plaat die bun 

uiteinden verbfndt (zie fig. 1). Op de grondplaat zijnverstevi

gingsruggen aangehracht om de stijfheid van de inklemming te 

vergroten.De grondplaat is op drie plaatsen opgelegd, zodat bij 

atatisch is hepaald. en met bouten vastgetrokken op een balk die 

als star beschouwd mag wordene Deze balk is met bouten vastge

klemd op een bed afkomstig van een kotterbank (massa ca.6.10"kg). 

Dit bed kan naar keuze op bout en staan, op luchtbanden liggen, 

of op stalen staven liggeu. De manier van opleggen is bij de 

dynamische metingen van groot belang. In het computerprogramma 

is het model verdeeld in 8 elementen en 8knooppunten,genummerd 

volgens fig. 2. De afmetingen, de massa ' sen de oppervlaktetraag

heidsmomenten van de elementen en de coordinaten van de 

knooppunten zijn vermeld in bijlage ". 

werkplaatstec:hniek technische hogeschool eindhoven 
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3. Meetmethode 

3.1. Statische belasting (zie fig. 4) 

Hierbij staat het bed op bouten. 

bIz. 5 van 25blz. 

De belasting wordt 'opgebracht met een hydraulische 
vijzel, en gemeten met rekstrookjes in een drukdoos, 
die tussen de vijzel en het te belasten punt is geklemd. 
De rekstrookjes zijn in een meetbrug geschakeld in een 
npeekelll''':'doos,waarop de opgebrachte kracht in Newtons 

wordt afgelezen. 
De verplaatsingen zijn gemeten met meetklokjes. 
Een schaaldeel van een meetklokje komt overeen met Q.01 ~il 
De metingen zijn gedaan met belasting in knooppunt 8 
in de richting van achtereenvolgens X-, Y-, en Z-as. 
Hierbij zijn als meetpunten de knooppunten 2 en 7 gekozen, 
met de bedoeling inzicht te krijgen in de plaats waar 
afWijkingen ten opzichte van de berekende verplaatsingen 
optreden. 

3.2. Wisselende belasting (zie fig. 5) 

Het bed wordt hierbij achtereenvolgens op luchtbanden, 
op bouten en op stalen staven gelegd.Dit is gedaan om 
inzicht te krijgen in de invloed van de oplegging van 
het bed op de meetresultaten. In het eerste geval, 
op luchtbanden, is in de oplegging een zeer slappe 
veer aangebracht. Omgevingsinvloeden worden hierdoor 
praktisch geelimineerd.Het bed.heeft echter grote 
bewegingsmogelij~eid,zodat de hierbij optredende demping 
veel energie kan dissiperen. In het tweede, geval, op 
bout en, is een veel stijvere veer aangebracht; de: storing 
door omgeyingsinvloed neemt toe, het bed heeft echter 
minder bewegingsmogelijkheid,dus minder energiedissipatie 
door demping.In hat derde geval, op staven, is de inklem
ming als star te beschouwen. 

werkplaatstec:hn iek technische hogeschool eindhoven 
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De omgerlngslnvloed was hier overdag zo store.nd dat de .etlngen 

in de &Tonduren moesten worden verricht. 

Omdat tussen de staven en de onderkant van het bed multiplex

plaat zit geklemd.kan ook hier demping en due energiedissipat1e 

optreden. 

De belasting wordt opgebracht door een electrische excitator 

die via een Versterker door·.en sinusgenerator wordt gevoed. 

De versterker le.ert een constante uitgangsstroom, degrootte 
, 

hiervan is afhankelijk van de uitgangsspanning van de sinusgene-

rator.De ·kracht waarm •• wordt geixciteerd is eveuredig met 

de stroam door de excitator. 

De excitator stoot het .odel in iedere mode aan op de plaats van 

de grootste uitWijking, die uit de door het programma berekende 

uitbuigingsvorm wordt bepaald. De versnellingen die het gevolg 

zijn van de aanstot1ng worden met een piezo-versnellingsopnemer 

gemeten. De grootte ervan wordt op een RMS-voltmeter algelezen. 

Door de gemeten varenelling te delen door het kwadraat van de 

bijbehorende hoeksnelheid vinden we de verplaatsing. 

D. plaats van de opnemer is door zijn bevestiging gebonden &an 

de verticale buie. Ale de opnemer Diet op de plaats van de 

grootste verplaatsing gemonteerd kon worden. is oen correctie

factor ingevcerd aan de hand van de met het programma berekende 

uitbuigingsvorm.Dit is bUvoorbeeld het geval bij mode 4, zle 
b de figuren 5 en 9. Hler bedraagtde correctiefactor - • a 

De metingen worden nu per mode ala volgt uitgevoerd. Eerst 

wordt de top Tan de resonantiecurve opgespoord met behulp vaD 

de RMS-voltmeter. en de Lissajous-figuur die op de oscilloscoop 

ontstaat door lange de horizontale as de ingangsspanning van 

de excitator en verticaal de spanning nit de piezo-versterker 

uit te zetten. De bij de top behoreade periode-tijd Van de 

aanstootkracht wordt geregistreerd op de HP-frequentieteller 

(Het registreren van de periode-tijd is bij lage trequenties 

enige orden nauwkeuriger dan het registreren van de frequentie). 

~.--.--.. -----,-----------l 
werkplaatstec:hniek technische hogeschool eindhoven 
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Vcrvolgens worden ook de periode-tijden opgespoord van die 

frequenties, waarbij -de amplitude van de versnelling een factor 

12 kleiner is dan de topwaarde.Noemen we de bij de top behorende 

periode-tijd t t en de twee periode-tijden waarbij de amplitude een 
o 

factor J2 kleiner is t1 en t 2 , dan is de "kwaliteit" q als 

volgt te berekenen. 

IXl,"h 

lil~~4 _______ _ 

I 
I 
I 

IS 

We gaan uit van de beweging8~ergelijking van een .. . 
massa-veersy-steem: IUX .. }%.., cx = P ; stel x 

dan luidt de karakteristieke verge (m~+ ~i~ + .. 
P 1 7J 

hieruit volgt X = -'.. i 
c (1..,!!.5!L)+i...otJ 

C 0 

Suhstitueer hierin: 

dan volgt 

voor ~ = -5'1 = 1+6 

li11= limaxl/J2 =: 

substitueren we q t 4an volgt 

enkelvoudig 
= xei~eD P=Pe1~ .. 

0): = p 

werkplaatsteehnlek technische hogeschool eindhoven 
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kwadrateren we de laatsie vergelijking en substitueren we 

Yoor Y~ : 1 + 26 en voor ~~ : 1 + 4S dan Tinden w. 
412 - 1-66 ,_ann geldt dat 66« 1 (verificatie bij de 

- 4E,2· 
metingen is steeds 0"<0,005) 

DU volgt dus : 

en vervolgeas 

t o zodat met q :: t -t 
2 1 

de waarde 't'an de kwaliteit eenyoudig 

uit de gemeten periode-tijden berekend &an worden. 

Ten slott. wordt bij tedere mode d! "modal flexibility" (~) 
berekend. Deze is gelijk aan ~ = ~.1 , en hieraee te berekenen. 

C.c) p 
o 

werkploatstec:hniek technische hogeschool eindhoven 
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4. Resu1taten 

4~1. Statische be1asting 

De resultaten van meting en b~rekening worden in 
tabelvorm gegeven,waarb~ de gebruikte symbo1en de 

vo1gende betekenis hebben: 
be1asting X(8) : be1asting gr~pt aan in knooppunt 8 

in de richting van de X-as 

verp1aatsing xC?) : verp1aatsing van knooppunt ? in 
richting van de X-as 

De opgebrachte be1asting is steeds 250 N. 

Be1asting Verp1aatsing Gemeten Berekend 
(mm) (mm) 

X(8) x(2) 1.05 0.94 
X(8) xC?) 3.0? 2.86 

y(8) y(2) 0.9? 0.94 
Y(8) y(?) 1.19 1.19 

Z(8) y(2) 0.93 0.84 

Z(8) z(7) 1.22 1.15 

4.2. Wisse1ende be1asting 

De resu1taten van de eerste 6 modes worden in 

de . 

tabe1vorm gegeven voor ieder van de '~rie op1eggingen. 
Van de resu1taten van het rekenprogramma mjn de eigen
frequenties in de 1aatste ko1omvan de tabe11en verme1d, 
de berekende uitbuigingsvormen zijn getekend in qe figuren 
6 tim 11 ( de eerste .f,~ modes ). 
Om de tabellen eenvoudig te kunnen vergelijken is de 
belastings-amplitude genorma1iseerd op de meest voor
komende : P = 0,285 N t bij een stroom door de excitator 
van 0,05 amp. 

werkplaatstechn iek technische hogeschool eindhoven 
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o 

4.2.1. bed op 1uchtbanden (bolb) 

5 mode P amp1. .~o,gem. 
x q c.)o, ber~ 15 

nr N rad/s m/N - rad/s 

1 0,285 97,3 10,16.10-3 360,5 99,2 
10 2 0,285 107,1 9,42.10-3 413,0 106,6 

3 0,285 291,4 1,69.10-3 317,4 318,9 
4 0,285 343,1 1,12.10-3 839;5 355,5 

15 5 0,285 953,9 1,02.10-3 1431 1223 
,.. 

0,285 1627 0,53.10-4 877,3 2199 0 

4.2.2. bed op bouten ( 

20 

mode p amp1~ '" .. 
x q ttl . o,gem. P o,ber. 

nr N rad/s m/N - rad/s 
25 

1 0,285 97,3 2,64.10-3 724 ·99,2 
2 0,285 103,9 2,25.10-3 166 106,6 
3 0,285 291,1 3,00.10 -3 829 318,9 

30 4 0,285 347,9 0,12.10-3 189 355,5 
5 0.285 954,2 0,73.10-3 1028 1223 
6 0,285 1628 0,30.10-4 543 2199 

35 

4~2~3. bed op staven (boa) 

40 

mode P amp1. t.lo,gem. 
x 

q 15 W . 
0, ber. nr N rad/s m/N - rad/s 

45 

so 

1 0,285 97,4 -3 229,6 22,5.1'0 99,2 
2 0,285 103,2 5,0.10-3 288,7 106,6 
3 0,285 291,9 0,94 .10-3 187.3 318,9 
4 0,285 344,2 0~41.10-3 291,6 355,5 
5 0,285 955,8 0,77.10-3 1153,3 1223 
6 0,285 1628 -4 

918,7 0,52.10 . 2199 

werkp laatstechn iek technische hogeschool eindhoven 
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5. Conclusie en Discussie 

5.1. Statische'belasting 

B~ aIle metingen is de constructie slapper dan berekend is. 
De af~kingen varieren van 0 tot 11 %. Gezien de eenvoud 
van de constructie is dit veel te noemen.Omdat ik geen 
uitsluitsel kan geven over waar de fout schuilt zal ik 
de meest voor de hand liggende foutenbronnen successievelijk 

bespreken. (zie ook opmerking op pag. 13) 

- De belasting. 
De opgebrachte belasting wordt geregistreerd op een 
IIPeekelll-doos .Hierbij wordt slechts een zeer klein deel 
van het schaalbereikgebruikt.Het is mogelijk dat hierdoor 
een'systematische meetafw.ijking' is veroorzaakt. Bij metingen 
die later met "doodf! gewicht als belasting gedaan zijn om 
de uitbuigingsvorm te controleren,bleek echter de 
constructie nog steeds slapper dan met "vergeet-mij-nietjes lf 

te berekenen was. Dit mag als aanwi..jzing gezien v~orden, 
dat slechts een klein gedeelte van de af~king hieraan 
toegeschreven kan worden"in de or de .an grootte van hooguit 2%. 

- De verplaatsingen. 
De verplaatsingen zijn met meetklokjes gemeten,waarvan 
een schaaldeel overeenkomt met 0,01 mID. De hierbij geintro
duceerde fout bedraagt niet meer dan 1% van de meetwaarde, 
en is bovendien meer toevallig dan systematisch van 
karakter. Bjj de metingen is steeds gecontroleerd. dat de 
meetklokken naar hun nu1stand terugkeren met een 
afw.ijking minder dan een schaaldeel. 

- De inklem.m.ing. 
Als een fout ontstaat door een te slappe inklemming, is 
het resultaat een hoekverdraaiing van de geheleconstructie , 
waarop de uitbuiging van de constructie ten gevolge van 

de belasting gesuperponeerd wordt. 

werkplootstechn iek technische hogeschool eindhoven 
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De af~king moet dan in grootte lineair toenemen met de 
hoogte boven het X,Y-vlak. Om dit te controleren zijn 
metingen uitgevoerd met 2 meetklokjes (1 schaaldeel S 
2.l0-6m)geplaatst op 0,400resp. 0,800 m hoogte langs 
de verticaal staande buis (element 1). De belasting 
wordt met IIdood tl gewicht in knooppunt 7 opgebracht, 
achtereenvolgens in X-,Y- en Z-richting. De verplaatsingen 
in element 1 zjjn dan met de IIvergeet-mjj-nietJestl eenvoudig 
te berekenen. De afwjjkingen tussen gemeten en berekende 
waarden bleken hierbijduideljjk meer dan lineair met de 
Z-coordinaat van het meetpunt toe te nemen, zelfs bijna 
evenredig met de uitbuigingsvorm. Dit \~st op een kleinere 
stijfheid, met name van element 1, dan in de berekening is 
aangenomen. 

De conclusie die uit dit alles getrokken kan worden is dat 
een combinatie van niet-starre inklemming, kleinere stjjfheid 
van element 1 en misschien nog systematisch te hoge belasting 
tesamen een fout van 6 a 7% veroorzaken. Als dan de 
toevallige fouten (opstellingsfouten, afleesfouten) samen tot 
3 a 4% komen, is 'het mogeljjkdat bjj belasting in X- en 
Z-richting de afwjjking bij knooppunt2 11 resp. 9% bedraagt 
en bjj belasti~g in Y-richting 3%. 

5.2.Wisselende belasting 

Zoals ook in 3.2 al is opgemerkt, heeft de ·opleggi~g van 
het bed invloed op de meetresultaten. Deze moeiljjkheid 
ontstaat als bij constructies waarin zo weinig demping 
aanwezig is, de "kwaliteit"' en de tlmodal flexibility" moeten 
worden bepaald~ Dan moet namelijk van de inklemming geeist 
worden dat hij bijzonder weinig demping toevoegt, geen eigen
frequenties in het meetgebied heeft, en tenslotte dat ~ 
vOldoende stijf is. 

We zien dat de oplegging praktisch geen invloed heeft op 

de gemeten waarden van de eigenfrequenties. 

werkplaatstechnlek technische hogeschool eindhoven 
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V~~r de eerste 4' modes komen de gemeten waarden van 1.110 

ook goed overeen met de berekende waarden. Bij de 5e en de 
6e mode zijn de afw:ijkingen van de berekende waarde ten 
opzichte van de gemeten waarde 22,5 resp. 35%. Dit is te 

I " 

verwachten omdat het model van de lIeindige elementen-methode" 
bij verdeling van de constructie in slechts 8 elementen 
voor deze modes nietmeer opgaat~ Verdeling van de construe
tie in meer elementen is noodzakelijk om ze nauwkeuriger 

te berekenen. 
Bij twee o1'leggingen,van het bed, 01' banden en 01' bouten, 
moeten bij de eerste mode de waarden van q en ~ met enige 
extra achterdocht bekeken worden. Bij de meting was de 
Lissajous-figuur in 1'laats van een elli1's een soort 
vlinderomtrek~ Dit is het gevolg van vervormingen in de 
aanstootkracht die optreden als de verplaatsingen van de 
plaats van aanstoting erg groot zijn. 
Toen het bed 01' staven lag is met een zeer kleine 
excitatiekracht gewerkt (0,057 N), hierbij is geen vervor
ming van de excitatiekracht o1'getreden. 
Ook de andere gemeten waarden van q en ~ moeten met de 
nodip.:e voorzichtigheid geJ:nterpreteerd worden. OVer de 
I1kwaliteitll )tunnen we opmerken dat als de gevonden 
q-waarden zogevoelig zijn voor de oplegging van het bed, 
dat dan de hoogste gevonden waarden het dichtst bij de 
waarheid zullen z\jn. De werkelijke <l-waarden zullen n.ar.schijzU,ijk 

in de orde van groott~ van 103 liggen. 
Wat de "modal flexibility" betreft ,daze neemt af naar de 
hogere modes toe, zoals te verwachten is.Ook deze meet
waarden zijn sterk afhankelijk van de oplegging van het bed. 
Ook hierbij geldt dat de grootste gevonden waarden waarschijri
lijk de beste zijn. 

werkplaatstecn" 18k technische hogeschool eindhoven 
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Met de meetwaarden voor q en p . zijn. . voor iedere mode 

en iedere w:ijze van opleggen .de systeemconstanten mt.P en c 
bepaald van enkelvoudige gedempte massa-veersystemen, 

die de betroklcen resonantiepieken benaderen. De volgende 
relaties zijn daarvoor gebruikt: 

c =q.~ ,m = ~ , fl= i~ • "0 
De resultatien zjjn vermeld in bjjlage 12. 
Hieruit bljjkt dat de grootte van de' dempingscoefficient p 
in de orde van 1 Ns/m ligt. 

Opmerking (betrett 5.1) 

Behalve de onder 5.1. genoemde atwijkingen mo.tnog gerekend 

worden met een atwijking ten gevolge vande lasverbindingen. 

Over de grootte van deze afwijkingen is zonder nader onderzoek 

weiDig te zeggene 
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rapport nr. 0264 bl z. 14 vall 25 bl z. 

bjj1age 1 
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fig. 1 Het Freesbankmode1 schaal 1 10 

50 

werkplaatstechnlek technische hogeschool eindhoven 



rapport nr. 0264 blz.15 van 25 biz. 

o ·bjjlage 2 
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fig. 2 Nummering van knooppunten 
o en elementen (omcirkeld) 
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rapport nr. 0264 blz.16 van 25 biz. I 

bjjlage 3 

tabel 1 de elementen 

el. lengte opp.doorsn. massa IY IZ IP 
nr m 10-3 .m2 kg 10-?m2 10-?m2 10-?m2 

1 0.9300 0.8639 6~269 0.3294 0.3294 0.6588 
2 0.1350 0.8639 0.910 0.3294 0.3294 0~6588 
3 0.0550 0.8639 0.371 0.3294 0.3294 0.6588 
4 0.5300 0.7351 2.810 O.143J. 0.1431 0.2862 
5 0.5300 0~2545 0.973 0.0235 0.0235 0.0470 
6 0.0335 3.840 1.004 11.8 0.1280 0.4784 
7 0.1350 3.840 4.045 11.8 0.1280 0.4784 
8 0.0305 3~840 0.914 11.8 0.1280 0.4784 

tabel 2 : de knooppunten 
. 

knooppunt X-coord. Y-coord. Z-coord. 
nr m m m 

1 0 0.00 0.0000 
2 0 0.00 0.9300 
3 0 0.00 1.0650 
4 0 0.00 1.1200 
5 0 0.53 Oe9300 
6 0 0.53 1~0650 
7 0 0.53 1 .. 0985 
8 0 0.53 0.8995 

tabel 1 Afmetingen,massa's en opp.traagheidsmomenten 
van de elementen 

tabel 2 Coordinaten van de knooppunten 
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blz.17 van25 biz. 

bijlage 4 

fig. 4· Opstelling voor statische belasting in Y-richting 
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rapport nr. 0264 blz.IS van25 biz. I 

o 
bjjIage 5 
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I sinusgenerator 
2 versterker 

3 stroommet er 
4 excitator 

25 5 piezo-v-ersnellingsopnemer 
r 
0 versterker 
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S oscilloscoop 
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fig. 5 Opstelling voor het meten van mode 4 
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rapport nr. 0264 bl z. 19 van 25 bl z. 

o bjjlage 6 
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fig. 6 uitbuigingsvorm mode 1 
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rapport nr. 0264 bl z. 20 van 25 bl z. 

bjjlage 7 

fig~ 7 uitbuigingsvorm mode 2 
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0264 biz. 21 van 25blz. 

() bjjlage 8 
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fig. 8 uitbuigingsvorm mode 3 
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nr. 0264 bl z. 22 van 25 bl z. 

o bijlage 9 
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fig. 9 uitbuigingsvorm mode 4 
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rapport nr. 0264 biz. 23 van 25 biz. 

o bjjlage 10 
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fig~ 10 uitbuigingsvorm mode 5 

so 

werkp laatsteenn iek technische hogeschool eindhoven 



rapport nr. 0264 biz. 24 van25 blZ.l 
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bljlage 11 

5 

1Q 

15 ---

20 -

25 • 

30 -

35 

40 

45 -

fig. 11 uitbuigingsvorm mode 6 
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blz.25 van 25 biz. 

0- bljlage 12 

1. Massa m in kg. 

5- mode bo1b bob bas 

1 3,75 28,9 1,08 
2 3,8 6,4 5,0 

10 - 3 2,2 3,25 2,34 
4 6,2 13 5,86 

5 1,54 1,55 1,65 
,... 6,3 6,8 6,7 10 

15 --

2. Demping in Ns/m . 

20 ;..-- mode bolb bob bos 

1 1,0 3,9 0,46 
2 1,0 4,1 1,86 

25 r- 3 2,0 1,15 3,64 
4 2,57 24 7,0 

5 1,05 1,45 1,36 
6 11,7 20,5 11,9 

30 r-

3. Stljfheid c in 103N/m 

35 r- mode bolb bob bas 

1 35 274 10 
2 44 74 58 

40 ~ 3 188 276 199 
4 750 1580 710 
5 1400 1410 1500 

45 
6 16600 18100 17700 -

50 -
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