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SUMMARY 

will instruct you how to do a tense 1 test with 
"datataker dt 100" and application software. 
part deals with the program which realises 

measurement during the test. In this program 
defines all parameters neccesary to instruct 

This manual 
datalogger 
The first 
automatical 
operator 
datataker. 

a 

the 
the 
the 

Dependent of the art of the material, and of the wishes of the 
oprator he can choose for: the interval time between two measure
ments; the start signal and stopsignal on which the computer 
starts and stops the registration of measured values. 
The operator can also choose for a standard test, in wich he 
doesn't need to fill in the mentionned parameters. Mostly this 
standard values will provide for a good spread of the measured 
signals. No kwowledge of the datataker system is needed, the 
computer program takes care of all. 
After the registration of the whole test, the measured data are 
saved on a special disk file. This file is in so far special that 
the it directly can be used in another applications program which 
has been made specially for data adjustment with tensel tests. 
After every test, the operator is asked by the program to fill in 
important information about the test. When important. tensel 
tests are dokumented in this way, it will result in a reliable 
database with tesel tests. Then afterwards all information 
about a specific tensel test can be looked up. 
We can conclude that this "datataker tensel test" enables you to 
do fast and reliable tensel tests, supported by a very complete 
data acquisition program. 



SAMENVATTING 

Deze handleiding vertelt u hoe u een trekproef kunt uitvoeren met 
een datalogger "datateker DT 100" en bijbehorende softwere. 
Het eerste gedeelte geat over het gebruik van het programma welK 
het eutomatisch meten reeliseert tijdens de proef. In dit 
programma definieert de gebruiker aIle noodzakelijke parameters 
om de dateteker een te sturen. 
Afhenkelijk van het soort meterieel en specifieke wensen ken de 
gebruiker kiezen voor: de interveltijd tussen twee opeenvolgende 
metingen, het stert- en stopsigneel op welk de computer begint 
resp. eindigt met het opsleen van de gemeten weerden. 
De operetor kan ook kiezen voor een standeard proef, waarbij hij 
de genoemde perameters niet hoeft te kiezen. Meestal zullen deze 
standaerd wearden een goede spreiding geven van de metingen. Geen 
enkele kennis van de datateker zelf wordt veriangt veer het 
uitveeren van de proef; het computerprogramma zorgt voor alles. 
Ne het opnemen van aIle metingen van de proef, worden deze 
gesaved op een speciale disk file. Deze file is in zeverre 
speciaal dat hij direct gebruikt kan worden in een ander 
applicatie programma, wat speciaal is gemaakt voor de verwerking 
van trekproeven. 
Na iedere proef wordt de gebruiker gevraagd om aIle relevante 
informatie omtrent de proef in de vullen. Wanneer belangrijke 
trekproeven ep deze manier worden gedekumenteerd, zal dit resul
teren in een betrouwbare database met trekproeven. Naderhond 
kunnen dan aIle gegevens omtrend een specifieke trekproef worden 
opgezecht. 
We kunnen concluderen dot deze "dateteker trekproef" u in staat 
stelt snelle en betrouwbare trekproeven uit te voeren, 
endersteund door een zeer compleet verwerkingspregramma. 
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o INLEIDING 

Het programma "datataker trekproef" is geschreven om een trek
proef uit te voeren met behulp van een data logger "Datataker DT 
100". In deze proef functioneert de datataker met de computer als 
een passief systeem, en niet als besturing van de trekbank. De 
proef wordt volgens de normale werkwijze uitgevoerd met het 
verschil dat aIle metingen niet meer opgeschreven hoeven te 
worden, maar automatisch door de datataker met computer worden 
opgenomen. 
In het programa "modem4" wordt door de gebruiker bepaald op welke 
manier de trekproef wordt uitgevoerd. 
De auteur heeft getracht het programma zo gebruikersvriendelijk 
te maken,_ dat in principe een leek de proef kan uitvoeren. De in 
te voeren gegevens zijn beveiligd op typfouten, of andere fouten. 
Het programma is afgestemd op een trekproef verwerkingsprogramma, 
waarmee de meting verwerkt kan worden. In dit verwerkings
programma worden de diverse materiaalconstanten berekend, en er 
wordt de mogelijkheid geboden een aantal grafieken te bestuderen. 
Dit technologieprogramma is eveneens geschreven op de Technische 
Universiteit Eindhoven, en valt onder beheer van ir. L.J.A. 
Houtackers. Dit programma is voor de datatakertrekproef van 
essentieel belang, omdat deze laatste geen mogelijkheid bjedt tot 
verwerking van de resultaten. 
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1 HET PROGRAMMA 

1.0 ALGEMEEN 

Voor het opstarten van het programma stopt u de de diskette 
Datataker TrekproeT in drive A. Nu druk u tegelijk de toetsen 
<Ctrl> , <Alt> en <Del> in. Het programma start zichzelT dan op. 
Het programma is menu gestuurd, en elk 5cherm is uitgevoerd in 
drie gedeeltes: 

1. Het bovenste blok: titelblok 
2. Het middelste blok: mededelingenbiok 
3. Het onderste bIok: commandoblok 

In het onderste biok wordt de gebruiker telkens gezegd wat 
hij/zij moet doen. 
In principe kan het programma aTgebroken worden met "control C". 
Oit is echter te allen tijde aT te raden, omdat aIle gegevens die 
nog niet naar disk zijn weggeschreven verloren gaan. 
Wil men het programma stoppen, dan is het beter om de trekbank 
aT te zetten, en de bekken terug te laten lopen waardoor het 
programma zeIT de meting netjes zal aTronden. Immers, de meting 
zal altijd stoppen wanneer de Kracht voidoende aTneemt. Deze 
aTname in kracht bepaald men zeIT in het programma. 
WeI dient men er dan rekening mee te houden dat de laatste 
meting(en); niet betrouwbaar zijn. en dus ook uit de opgeslagen 
meetfile gehaald moeten worden. Deze mogelijkheid wordt geboden 
direct nadat het programma de meting heeft gestopt. 

1.' WERKEN MET HET PROGRAMMA 

In bijlage 1 achter in deze handleiding ziet u een Tlow chart van 
het programma. Deze is weliswaar zeer beknopt. maar u kunt er de 
grote lijn van het programma uit afleiden. De volgorde 
weergegeven in deze Tlow-chart is gelijk aan de volgorde van de 
paragrafen in dit hooTdstuk. 

1.1.1 b0 en 50 invoeren 

In het begin van het programma wordt u gevraagd de beginmaten b0 
en 50 op te geven. Wanneer u deze maat een Toutieve waarde geeTtj 
dan zal dit Tunest zijn voor de resultaten van de proeT, omdat 
het programma de afname in breedte en dikte direct omzet in de 
momentane breedte en dikte. 
Mocht u deze fout toch hebben begaan, dan rest u aIleen nog 
ne het doorlopen van het programma het trekproeTverwerkingspro
gramma op te starten, en een nieuwe proef met de hand in te 
voeren, die afgeleid is van uw Toutieve metingen. 
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1,1,2 proefdefinitie 

In dit gedeelte van het programma wordt bepaald hoe de trekproef 
uitgevoerd wordt. 
De volgende parameters worden hierbij vastgelegd: 

1. tijd tussen twee opeenvolgende metingen 
2. soort startsignaal waarop de computer begint met 

het opsleen ven de gemeten waerden. (krechtsignaal 
of breedtesignael) 

3. de grootte ven het signeel bedoeld bij (2). 
4. hoever na de maximu~ kracht moet worden doorgemeten 

(in de vorm van een krachtefneme) 

U kunt hierbij kiezen voor stendaard vaste waarden, 
deze ook zelf bepalen wanneer u dat wenst. 

maar u kunt 

1.1.2.1 standaard proef 

Wanneer u niet 
dan kunt u het 
proef geeft 
staalsoorten. 

weet wat de eigenschappen van het materiaal zijn, 
beste eerst een standaard proef uitvoeren. Deze 
een goed resultaat bij de meest gangbare 

Mocht de instelling van deze proef achteraf niet tot een 
bevredigend resultaat leiden, dan kan men in een nieuwe proef 
zelf de ingestelde waarden invoeren, waardoor een betere sprei
ding van de metingen wordt gerealiseerd. 
De standaard proef resulteert in de volgende default waarden: 

1. tijd tussen twee metingen: 15 sec. 
2. het startsignaal is een breedteverandering 
3. de grootte van het startsignaal is 5 micrometer 
4. de meting stopt bij meer dan 50 newton kracht

afname na het maximum. 

1.1.2.2 eigen definieering proef 

Wanneer de gebruiker zelf de instelling van de datataker wil 
bepalen, dan moet hij deze instellingen niet te krap kiezen. 
Hiermee wordt bedoeld, dat wanneer men bijvoorbeeld een tijdsin
terval kiest van 10 seconden, en een startkracht van 100 newton, 
dan kan het best zo zijn dat de eerste meting die de datataker 
met de computer registreert. niet bij een kracht is van 100 
newton, maar bijvoorbeeld 150 newton. Oit komt omdat de datataker 
in dit voorbeeld slechts 1 mael per 10 seconden meet. AIle 
meetwaarden hiertussen worden niet meegenomen 
Oit zelfde geldt ook voor het in te stellen stopsignaal. 
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Intervalinstelling: 
De tijd tussen twee metingen is van belang i.v.m. de grootte van 
de opgeslagen meetfile. Wanneer u de tijd tussen twee metingen te 
klein kiest, dan zult u teveel metingen opslaan, wet het 
trekproefverwerkingsprogramma niet toelaat. Oit programma eist 
een maximum van 100 metingen. Probeer de duur van de proef in te 
schatten, en stem hierop de tijd tussen twee metingen af. Het 
teveel aan metingen kan naderhand nog worden gewist. (7ie 1.1.3) 
Startsignaal instellen: 
De keuze van het soort startsignaal is afhankelijk van de wensen 
van de operator en de aard van het te beproeven materiaal. 
Oit startsignaal is een minumum signaalgrootte, waaronder de 
metingen niet interessant zijn~ en dus ook niet hoeven te worden 
opgeslagen. De computer met datataker blijft aan het begin van de 
proef de binnenkomende signalen meten, maar ze worden pas opge
slagen wanneer het minimum startsignaal wordt overschreden. 
De belangrijkste toepassing van deze instelmogelijkheid is het 
overslaan van metingen in het elastische gebied, door een juist 
startsignaal te kiezen. (b.v. een breedteafname van 10 microme
ter) 
Vaak zijn metingen aan het begin van de trekproef onbetrouwbaar, 
en geven een vertekend beeld in de resultaten. Probeer door het 
kiezen van een voidoende groot startsignaal deze metingen te 
mijden. Ervaring van de operator speeit hierin een belangrijke 
rol. 

Grootte van het startsignaal: 
De grootte van het startsignaal is afhankelijk van het soort 
materiaal, en de afmetingen ervan. Zo zal men bij een zeer smalle 
staaf niet een startsignaal kiezen volgens een breedteafname van 
10 micrometer, maar bijvoorbeeld een beginkracht van 200 N, of 
een breedteafname van 3 micrometer. 
Verder wordt door het invoeren van een startsignaal voorkomen dat 
wanneer de opnemers zichzelf gaan instellen, (b.v. het wagentje 
met de opnemers verschuift iets) deze meestal onbetrouwbare meet
waarden niet worden meegenomen in de verwerking. 

Stopsignaal 
De keuze van het stopsignaal in grootte is afhankelijk van de 
vorm van de te verwachten trekkromme, en de vraag welk deel van 
deze kromme voor de operator interessant is. 
8eproeft men bijvoorbeeld een materiaal dat direct na het 
krachtmaximum kapot gaat, dan is stoppen direct na het bereiken 
van het maximum gewenst. Kies voor de in te voeren krachtafname 
dan 0 newton. 
Is de gebruiker bijvoorbeeld geinteresseerd in metingen na het 
maximum, dan kiest hij bijvoorbeeld een waarde van 500 newton 
als krachtafname na maximum. Het zelfde geldt wanneer men in de 
insnoering wil meten. 

AIle benodigde gegevens voor de datataker zijn nu bepaald, 
proef kan met optie 5 van het hoofdmenu worden gestart. 

? 

en de 



1.1.3 het meten 

Nadat u de proef gedefinieerd heeft wordt u geadvise~rd om de 
checklist (optie 4) door te nemen. Deze checklist is een 
opsomming van punten waarop men moet letten, alvorens met optie 5 
van het hoofdmenu de meting te starten. Uiteraard wanneer u zeer 
vertrouwd bent met de werkwljze van de proef is het nlet nodig de 
checklist door te nemen. 
Wanneer u de meting he eft gestart, dan begint de dototoker direct 
met het controleren von het stortsignaal. Dp het scherm 
verschijnt even loter de mededeling: "Computer en Datataker 
stondby". U ziet de gemeten waarden niet op het scherm verschij
nen. Pas als de meting voldoet aan de eis die de startwaarde 
stelt, ziet men de meting op het scherm verschijnen, en dan wordt 
de meting ook daodwerkelijk in het geheugen von de computer 
opgeslagen. U moet dus minimaal 1 maal de intervoltijd tussen 
twee metingen waehten voordat u een meting op het seherm ziet 
versehijnen. Dndertussen geeft de computer de melding: "Datotoker 
woeht op juiste meetwoorde." 
Wonneer er geen communicatle met de Dotataker tot stond komt, dan 
wordt de melding gegeven: "Datataker reageert niet. Los eerst de 
storing op." In dit geval kunt u het beste hoofdstuk 2.4·doorne
men, en nag eens aIle aansluitingen controleren. 

1.1.4 wissen van meetwaarden 

Omdot er door diverse omstondigheden onjuiste,of teveel meetwoor
den opgenomen kunnen zijn, wordt in het programma de mogelijkheid 
geboden meetwaarden te wissen uit het geheugen. Deze metingen 
worden later ook niet gesaved; ze zijn dus voorgoed weg. Onjuiste 
metingen worden niet veroorzaakt door de Oatataker, maar door de 
proefopstelling. Deze kunnen bijvoorbeeld ontstaan doordat de 
opnemers iets goan verlopen, of doordat de staaf vroegtijdig 
breekt. 
Wanneer een proef meer dan 100 metingen bevat, wordt de gebruiker 
gedwongen metingen te wissen, net zo lang tot het aantal metingen 
Kleiner is dan 100. 
Men kan ook opzettelijk het aantal metingen te groot kiezen door 
de intevaltijd kort te kiezen. Op deze manier kan men later via 
selectie van de metingen een zodanige meetfile worden oongemaakt 
dot olleen die woorden die de gebruiker goed acht worden 
opgeslagen. 
Het selecteren van metingen kon beter geschieden in het trek
proefverwerkingsprogrommo, omdot men hier von de resultoten van 
de proef op de hoogte is. 
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1.1.5 de meetgegevensfile (MGG file) 

Bij iedere Datataker trekproef wordt de gebruiker gedwongen een 
metinggegevens file aan te maken. Hierin dient de gebruiker aIle 
gegevens omtrent de uitgevoerde proef in te vullen. Voor het 
gemak zijn er default waarden ingevuld als voorbeeld. Deze moeten 
uiteraard overschreven worden wanneer ze niet gelden. 
Het is van groot belang deze gegevens zorvuldig en naar waarheid 
in te vullen, omdat een slecht, of nlet gedocumenteerde proef 
later voor u en uw collega's waardeloos is. 
Geautoriseerde proeven (ondersteund door vakbekwame 
den opgeslagen op een officieele data diskette. Deze 
later gebruikt worden om oude proeven ter inzage op 
Het streven is op deze wijze een zeer betrouwbaar 
proeven op te zetten. 

mensen) wor
diskette kan 
te roepen. 

archief van 

Nadat aIle meetgegevens ~'jn ingevoerd wordt de gebruiker 
gevraagd de proef een codenaam te geven volgens een gecombineerde 
letter-cijfercode, die het mogelijk maakt de proef op een later 
tijdstip kunnen herkennen aan de filenaam. 

LET DP: Zorg ervoor dat u geen codenaam kiest die al aanwezig is 
op de data diskette, want deze wordt dan overschreven! 

AIle metinggegevens worden opgeslagen in een file die de codenaam 
bevat + de extensie ".MGG" 

1.1.6 de FBS file 

Nadat de MGG file is opgeslagen wordt er een file aangemaakt met 
meetwaarden van de uitgevoerde proef. Deze file wordt FBS file 
genoemd vanwege de grootheden die erin staan: 

F: Kracht 
B: breedte 
S: dikte 

en wordt onder dezelfde codenaam opgeslagen als de MGG file, maar 
nu met de extensie ".FBS". 
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2 VOORBEREIOINGEN 

2.1 de proefopstelling 

Op de volgende bladzijde z1et u een schematische weergave van de 
proefopstelling. Als toelichting hierop zal ik puntsgewijs de 
verschillende onderdelen in de opstelling kort omschrijven. De 
nummers bij de afzonderlijke punten vindt u terug in de tekening. 

1. De opnemers: Deze zijn induktief. Een verplaatsing van de 
meetstift resulteert in een potentiaalverschil. 

2. Ladingsversterker: Het signeal afkomstig van de opnemers wordt 
versterkt door de ladingsversterker. 

3. De mV meters: Zij meten het voltsignaal dat de ladingsver
sterker afgeeft. (digitaal) 

4. Schroefterminal: Hier komt het zelfde signaal als bij de 
mV meters binnen, maar nu bestemd voor de 
datataker. 

5. De detataker: Deze meet het binnengekomen voltsignaal volgens 
geprogrammeerde wijze, en zet het analoge 
voltsignaal om in een digitaal signaal, ge
schikt voor de computer. 

6. De computer: Verwerkt de meting, en commandeert de datataker 
indien de meting daartoe aanleiding geeft. 

7. Software: Deze voert berekeningen uit met de opgeslagen 
metingen, en biedt de gebruiker zowel grafische 
als calculerings mogelijkheden. 
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2.2 werkwijze 

Om te beginnen kan men het beste de meetapperatuur vroegtijdig 
eanzetten om electonische circuits op bedrijfstemperatuur te 
brengen alvorens men de meting daadwerkelijk start. Een richttijd 
van ongeveer 20 minuten wordt hiervoor gegeven. 
Wanneer men meerdere trekproeven van het zelfde materiaal fysisch 
of uiterlijk, dan is het verstandig de staven met een merkstift 
te nummeren, en de volgorde van staven op te schrijven. Zo kan 
men naderhand terugvinden welke staaf bij welk proefnummer hoort. 
Hierna meet u de beginbreedte b0, en de begindikte s0 op met 
behulp van een schroefmaet. Verzerker uzelf ervan dat de meting 
nauwkeurig geschiedt, daar deze belangrijke invloed heeft op de 
resultaten van de proef. 
De trekstaaf moet aen de uiteinden 16 mm breed zijn, omdat bij 
deze afmetingen de trekstaaf aanligt in de opspanbekken. De 
belasting van de trekstaaf is hierdoor zuiver volgens de hartlijn 
van de trekstaaf. 
Ook de lengte van de trekstaaf is gebonden aan een maximum in 
verband met de ruimte die de verplaatsingsopnemers nodig hebben 
tussen de bekken. Ale minimum maat kan men ongeveer 10 cm aan
houden. 
Voor een grafische weergave van de breedteafname tegen de dikte
afname kunt u de aangesloten schrijver tijdens de proef hiervan 
een plot laten maken. Hiervoor is speciaal grafiekpapier aanwezig 
wearop men dan direkt de enisotropiewearde r ken eflezen. Let 
hierbij weI op de breedte-dikte verhoud1ng van uw proefstaaf. 
Oeze moet overeenkomen met de verhouding gegeven op het 
grafiekpapier. 
De genoemde aflezing voor de r-waarde mag n1et als exacte waarde 
worden beschouwd, omdat de nauwkeurigheid van deze grafiek van 
vele factoren afhankelijk is. (o.a. b0; 50; nulinstelling 
schrijverj inleggen van papier etc.) WeI kan men uit deze grafiek 
zeer goed de tendens in het verloop van de R-waarde aflezen. 
Vervolgens wordt de trekbank + opnemers ingesteld. (zie 2.3) 
De voorbereidingen van de proef zijn getroffen, en nu kan men het 
datatakertrekproef programma opstarten. Oit programma wordt dan 
doorlopen totdat de melding verschijnt: ncomputer + datataker 
standbyn. 
De trekbank kan nu worden aangezet, en de computer kan nu "stand 
alone" werken. 

1 1 



Het beste is om eerst het datataker trekproefprogramma te runnen 
zonder dat u de proef echt uitvoert. U kunt hiervoor een 
startbreedte signaal van 0 micrometer invoeren, zodat de computer 
direct begint met het opslaan van de meetwaarden. lees deze 
meetwaarden op het scherm af, en kijk of deze overeenkomen met de 
waarden die de vaste millivoltmeters aangeven. Het krachtsignaal 
is hierbij omgezet door het binnenkomende voltsignaal met 10 te 
vermenigvuldigen om er newtons van te maken. Het breedte en 
diktesignaal wordt gevormd door de verandering in breede resp. 
dikte van de ingevoerde b0 of s0 af te trekken. Het aantal mm dat 
de breedte of dikte afgenomen is leest men af als het aantal mV 
op het display. Als u ziet dat het programma correcte meetwaarden 
opneemt, dan kunt u het programma met "control e" afbreken, en 
weer opniew opstarten voor de werkelijke proef. 

LET OP: 
Het programma gaat ervan uit dat de opnemers op nul staan bij het 
starten van de meting, en dat de staaf een Kleine voorspanning 
heeft. Het programma ziet namen1ijk het grootste meetsignaal bij 
de eerste meting aan voor krachtsignaal. Wanneer u de opnemers 
niet op nul zet, of de staaf geen voorspanning geeft zel het 
programma het verkeerde signaal a1s krachtsignael kiezen. 

2.3 instellen van de trekbank 

In dit hoofdstuk wordt er vanuit gegaan dat de operator in 
geringe mate bekend is met de bediening van de meetapparatuur. 

2.3.1 inspannen van de staaf 

Afhankelijk van de dikte van de staaf moeten er in de spanbek 
opvulplaatjes ingezet worden, om voor een goede klemming te 
zorgen. Om de trekstaaf in te kunnen zetten, moet men eerst met 
behulp van het handwieltje de rechtse bek te verplaatsen. 
Wanneer de opnemers ver genoeg van elkaar af staan kan men de 
strekstaaf in de spanbekken plaatsen. Let hierbij erop dat de 
trekstaaf aIleen op het verbrede gedeelte van de trekstaaf klemt, 
en niet op het smalle gedeelte. 
Wanneer de trekstaaf nog geen voorspanning heeft, dient u het 
krachtsignaal op nul te zetten, door een reset te geven. De 
resetknop hiervoor vindt u op de ladingsversterker verbonden aan 
het piezokristal. 
Wanneer de trekstaaf recht is ingezet, dan kan men met behulp van 
het handwieltje de staaf een voorspanning geven, om de staaf vast 
te zetten. Neem voor deze voorspanning ongeveer 200 N (20 mV). 
8ij materiaal dat zeer snel vervormt dient men deze voorspanning 
natuurlijk te verkleinen. 
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2.3.2 opnemers goedzetten 

De breedteaTname en de dikteafname wordt geregistreerd met behulp 
van inductieve verplaatsingsopnemers. Deze opnemers moeten eerst 
binnen hun meetbreik gezet worden om goed ts kunnen functioneren. 
Volg hierbij de volgende procedure: 

- aIle 4 de opnemers moeten eerst vrij 1iggen, en geen 
contact maken met de staaT 

- neem 1 van de twee dikteopnemers, en draai met de 
schroeTspinde1 de opnemers naar de trekstaaf toe, totdat 
de millivoltmeter ongeveer -1600 mV aangeeft. (+/- 26 mV) 

- neem nu de andere dikteopnemer, en draai deze eveneens 
naar de staaf toe, totdat de mV meter exact 0.000 
aangeeTt. 

- volg dezelfde procedure voor de breedteopnemer, en zoek 
hiebij tevens even de smalste plek van de staaT op. 

LET DP: doorloop de speling van de schroefdraad altijd op een 
manier, omdat er anders afwijkingen zullen ontstaan in 
de nulinstelling. 

2.4 aansluiten van de datataker met schroeTterminal 

2.4.1 de schroefterminal 

8ij proeven met de datataker wordt gebruik gemaak van een 
schroeTterminal. Op deze schroefterminal zitten kroonstenen voor 
het aansluiten van meetsignalen. Elke aansluiting op deze 
schroeTterminal vertegenwoordigd een pin van de twee 25 polige 
connectors op de achterzijde van de schroefterminal. Deze connec
tors worden doorverbonden met de datataker, en op die manier 
komen de meetsignalen bij de datataker. Het aansluitschema vindt 
u in bijlage 2. 
Voor deze proef kan men het beste coax kabels gebruiken voor de 
aansluitingen tussen schroeTterminal en meetkast. De benodigde 
meetsignalen worden van de drie millivoimeters in de meetkast 
afgetapt. Zowel de kabels als de millivoltmeters zijn gemerkt 
met de letters F, 8 en S. 
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2.4.2 de datataker 

De datataker wordt met de schroefterminal verbonden d.m.v. 2 
kabels met 25 polige connectoren. De aansluitingen heten bij de 
datataker "socket 1" en "socket 4", en bij de schroefterminal 
"P1" resp. "P4". 
Realiseer de volgende aansluitingen: 

dateteker: 

socket 1: 
socket 4: 
83: 

(82: 
"IN" 

extern: 

---------------------- schroefterminal P1 
---------------------- sohroefterminal P4 
---------------------- voeding (adapter) 
---------------------- temp. sensor n.v.t.) 
---------------------- ser. poort computer. 

Direct nedet u de voeding in 83 heeft geplugd, zal de detetaker 
zichzelf gaan opstarten. Dit is te zien aan het knipperen van de 
"logging led" voor op de datataker. Het knipperen is van korte 
duur, en is te zien vrijwel direct na het inpluggen van de 
stekker. Wanneer dit niet gebeurt is er iets mis met de 
aansluitingen naar de datataker, of met de datataker zeif. Voor 
oplossing van opstartproblemen verwijs ik u naar de yolgende 
literatuur: 

- "Datalogsysteem datataker DT 100" Hst. 2,3,4 
- "Datataker Technical Manual" Hst."Trouble schooting" 

14 



8J.ilaye 1: 

f\olN ch~t<.t 

D~ to..t C\.ke~ ,.. tte~ r fl\oe f r "0:; Ro..WI M "'-

bq. sci' 
iV) kxe.., 1-

"pt.r'\el1 'Se ft\e 
e.le pooR, 

Pfloef cter·It\; .... 
tie -t- hep.,.IQ.OI\ 
ce",;n~., «0 -
~e e is 

Me te .... + 
0(>'5 I ()I.CU1 

m e. ~', YI j e. .., 

A 

JA 



-
-

.'-

-
-

-

0 
e 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(2) 
(2) 
0 
0 
(2) 

GND 

13 

25 
IZ 

24 

11 

2.3 

10 

22 

.9 

21 

tJ 

10 

GhD 

TRekpRoef 

;0' 
0 
G 
(1 
G 
G 
0 
G 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

6ND 

.,. 

·1J 

b 
1(j 

5 

11 

It 
16 

.3 

15 

2 
,It 

G/rl/) 

c 

f-

r------

I , ~ 

RE.L.AI~ 

1 2. ~ 

D 

6 
0 
(1 
G 
(3 
G 
G 
G 
e 
G 
e 
G 
G 
0 

(, ND 
20 

(j 

2 1 

j 

22 
10 

.23 

-
,...~ 

11 
2~ 

12 

2S 

13 r-

6 ND 
<~ 

6: 
6 
G 
(3 
(3 
0 
(2) 
0 
0 
0 
e 
(3 
G 
8 

® ." ® 

6ND 

Iii 

2-
15 

3 
Ib 
~ 

tL.M335 11 
S 

18 

Dl: 
Co IIi br.oite 1 

6ND 

R~- 232 

0 e-. 

0 
f-

i--- f-

0 
0 
0 
0 
10 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
(3 

PLA 1T E.6-RO ~ 

5LR E.W T E{l.l' 



TUE LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNIEK 

STANDAARD MEETRAPPORT TREKPROEF 

METINGGEGEVENS: -

Codenaam: 
8eginbreedte 80 (mm) : 
8egindikte So (mm): 
Aantal metingen: 
Datum proeT (jjmmdd): 
WerkstoTTnummer: 
Materiaalsoort: 
Plaatdikte (mm): 

TF8?4609 
, 1 . ? 3? 
0.960 
51 
8?1113 
? 
Sp-o 
1 

Richting (deg. t.o.v. 
Herkomst materiaal: 

walsri.) :0 
MCB 

Operator: 
Projectleider: 
8anksnelheid (mm/min) : 
Merk trekbank: 
Type trekbank: 
Serienummer: 
Oatatakerproef' (J/N) : 

dhr. smeets 
ir. L.J.A. Houtackers 
0. 16 
Monsanto Houndsf'ield 
Tensometer "type w" 
981? 
J 

Door Datataker gebruikte commandoregels: 

Opmerkingen: 

Datum van wijziging: 
Naam wijz:iger: 
Opmerkingen Wijziging: 

P22==44 
P24==44 
1m In lu 
R15S 1V 3V 4V 

staef' nummer 5 
waarden ver na max weggegooid 

MATERIAALPARAMETERS: -

Model 1: 0 - C * En : 
Karakteristieke spanning C 
Verstevigingsexponent n : 

Model 2 : 0 = C * (£0 + E)n 
Karakteristieke spanning C 
Verstevigingsexponent n : 
Voordef'ormatie Eo ; 

AnisotropieTBctoren: r gem 
r (0. 1) 
r (0.2) 

535 (N/mm2) 
0.245 (-) 

546 (N/mm2) 
0.260 (-) 
0.003 (-) 

1 .46 
1 .50 
1 .52 
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lOA2 tre Hracht F tMl 

35 

o 0 

Fig. 1: Kracht-weg I-.romme. 

WI bereke~dt Sp'fth inj (C,ft,tpsO) [H/"H2J 

U 

)0 

25 

o 0 5 10 is 20 25 30 
effect ieue spann in~ [M/ltd] 

35 .5 10"1 

Fig- 2: Berekende spanningen uitgezet tegen de gemeten spanninger 
(In het ideale geval is dit een rechte lijn onder 45°) 
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Wi tffen ievt mnn in~ [ft/""t1 

U 

o 0 

Fi2. 3: Gemeten spannin2s-rek kromme. 
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Fig. 4: Gemeten spannings-rek kromme (in dubbellog diagram). 
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WI ~m~endt Snnnift~ (C,ft,epsO) £",""23 

tS 
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Fig. 5: Berekende spannings-reK kromme, 
met C,n en Eo ais parameters. 
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Fig. 6: Berekende spannings-rek kromme (in dubbeiiog diagram) 
met C,n en Eo als parameters~ 
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Fig. ?: Verhouding dikte-reK I breedte-rek. 
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Fig. 8: Anisotropiefactor als funktie van de effectieve reK. 
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