
 

Modellering van het botsingsfenomeen van kogels binnen de
Auto Balancing Unit
Citation for published version (APA):
Beerens, R. A. C. M. (2001). Modellering van het botsingsfenomeen van kogels binnen de Auto Balancing Unit.
(DCT rapporten; Vol. 2001.012). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/2001

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: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/13b2442c-0a5f-4d43-8c03-7f56ff392aaa


TU/e Eindhoven
Stageverslag

Modellering van het
botsingsfenomeen van kogels
binnen de Auto Balancing Unit

R.A.C.M. Beerens

WFW 2001.12

Onderwerp stage:
Modellering van het contactfenomeen tussen de koge1s in een Auto

Balancing Unit van cd-spelers en het ontwerp van een experimentele
opstelling waarmee de identificatie van het model ondersteund kan

worden.

Hoogleraar:
Begeleider:

Faculteit:
Vakgroep:

Prof. dr. H. Nijmeijer
Dr. ir. N. v.d. Wouw

Werktuigbouwkunde,
Dynamics & Control

Heythuysen, 30-3-2001



Voorwoord

Bij deze wil ik de mensen bedanken die hun medewerking hebben verleend aan mijn
eerste (interne) stage. Ter extra informatie zou ik graag willen verwijzen naar het
proefschrift van Nathan van de Wouw [Wouw, 1999].

Mijn expliciete dank gaat uit naar de volgende personen die ik onmisbaar acht bij het
tot stand komen van dit verslag: Nathan van de Wouw, Rens Kodde, Chris Meesters,
Hans van Griensven, John van Rooij, Rene van Rooij, Marco Koevoets, Henk
Nijmeijer en Dick van Campen.

Ruud Beerens



Inhoudsopgave

Inleiding 1
1.1 Doe1stelling en prob1eemstelling 2
1.2 Opzet van het onderzoek 2

Hoofdstuk 1: Hertze contacten en hysterese demping 3
1.1 Hertze contactkracht wet 3
1.2 Hysterese demping 3
1.3 Schatting van de Hertze stijfheidparameter 4

1.3.1 Ana1ytische bepaling van de Hertze stijfheidparameter 5
1.3.2 Statische bepaiing van de Hertze stijfheidparameter 5
1.3.3 Dynamische bepa1ing van de Hertze stijfheidparameter 5

1.4 Schatting van de restitutiecoefficient 5
1.4.1 Bepaling restitutiecoefficient midde1s energieomzetting 5
1.4.2 Bepa1ing restitutiecoefficient middels de hysterese-curve 6

1.5 Verificatie voorwaarden mode1vorrning ABU 7
1.6 Aanbevelingen met betrekking tot de toepassing van de theorie 7

Hoofdstuk 2: Bepaling Hertze stijtb.eidparameter en restitutiecoefficient
middels hysterese-curve 8

2.1 Meetp1an 8
2.2 Opstelling 8

2.2.1 Eisenpakket 8
2.2.2 Ontwerp van de opstelling 8

2.3 Resultaten van de krachtmeter 9
2.4 Resultaten van de laser interferometer 12
2.5 Verwerking van de resultaten 13

2.5.1 Hertze stijtheidpararneter 14
2.5.2 Restitutiecoefficient 15

2.6 Verificatie van de voorwaarden 16
2.7 Conc1usies 16

Hoofdstuk 3: Statische bepaling Hertze stijfheidparameter en bepaling
restitutiecoefficient middels energieomzetting 17

3.1 Statische bepa1ing ven de Hertze stij fheidparameter 17
3.1.1 Meetp1an 17
3.1.2 Resultaten 17
3.1.3 Verificatie van de voorwaarden 19
3.1.4 Conc1usies 19

3.2 Bepa1ing restitutiecoefficient middels energieornzetting 19
3.2.1 Beschrijving van de testopstelling 19
3.2.2 Metingen 20
3.2.3 Conc1usies 20

Hoofdstuk 4: Samenvatting van de resultaten 21
4.1 Rapportage van de afzonderlijke resultaten 21
4.2 Verge1ijking van de resultaten 22

Hoofdstuk 5: Conclusies en aanbevelingen 23
5.1 Conc1usies 23
5.2 Aanbeve1ingen 23



Literatuurlijst
Symbolenlijst

zie bladzijde 24
25

Bijlage 1: Modelparameters 27
Bijlage 2: Specificaties van de meetinstrumenten 28
Bijlage 3: Matlabprogrammatuur 30
Bijlage 4: Ontwerp van de opstelling met betrekking tot de hysterese-curve 41



Inleiding

Een groot probleem in bijvoorbeeld cd- en dvd-spelers, is de onbalans van de cd
(denk hierbij aan de massaverdeling in het schijfje). Deze onbalans zorgt voar slijtage
van zowel bet schijfje als van de speier, verder is er een verslechtering van het
functiooeren van de speier mogelijk (den!< hierbij bijvoorbeeld aan spoorverlies). Om
dit tegen te gaan is men bij Philips op bet idee gekomen een Auto Balancing Unit
(ABU) rond de aandrijfas, tussen de elektromolor en de oplegging van bet scbijfje te
plaalSen (rie figuur I).

Bakje
ABU

Molor

Aandrijving
molor

Figuur 1: Links een rOIO met de plaatsing van de ABU, rcchls cal beschrijving van de
ondcrdclen. Op bet bakje van de ABU hoon de oplegging van de cd.

De ABU bestaat wt eeo bakje, met hieno eeo aantaJ kogels (zie wederom figuur I).
Deze kogels Demeo (door een fase-achterstand van 1800 ten opzicbte van de onbalans
van de cd) eeD positie in bet bakje in, die bet schijfje balanceren.
Het idee is niet nieuw, bet is een bestaand systeem, welk ecbter nag niet binnen elit
gebied is toegepast. In bet bestaande systeem bevinden de kogels zicb in smeerolie.
Om vervuiling van zowel de speier als van het schijfje te voorkomen, wordt in bet
antwerp van Philips geen smeerolie gebruikt, maar lopen de kogels droog in het
bakje. Door de droogloop treden er limit cycles in het balanceerproces op. Deze limit
cycles bebben botsingen tot gevolg, welke onaangename geluiden met zich
meebrengen.



1.1 Doelstelling en probleemstelling
Dit onderzoek maakt deel uit van een groter project waarin de ABU geoptimaliseerd
dient te worden, dit met betrekking tot het aantal kogels, de afinetingen van de kogels,
de materiaalparameters van de kogels, de afinetingen van het bakje, etc.. Zoals gesteld
komen binnen dit te vormen model botsingen voor die gemodelleerd moeten worden.
Rierbij wordt gebruik gemaakt van zowel een Rertze stijfheidmodel als van een
hysterese dempingmodel, waarvan een aantal parameters onbekend zijn. Uit deze
probleemstelling komt de doelstelling van dit deel van het onderzoek naar voren, nl.:
het bepalen van een tweetal parameters, die betrekking hebben op de botsingen tussen
de kogels, zijnde:

• De Hertze stijjheidparameter, K H ;

• De restitutiecoefficient, e.

1.2 Opzet van het onderzoek
De opzet van dit deelonderzoek zal bestaan uit een aantal stappen, nl.:

1. Een literatuuronderzoek naar de twee parameters en hoe deze bepaald
kunnen worden uit experimenten (hoofdstuk 1);

2. Ret verzamelen van relevante data, met betrekking tot zowel de ABU als
het werkgebied van de ABU (bijlage 1);

3. Ret ontwerpen en construeren van een geschikte experimentele opstelling,
waarmee parameter-identificatie ondersteund kan worden (hoofdstuk 2 en
3);

4. Ret samenvatten van de resultaten (hoofdstuk 4);
5. Ret geven van conc1usies en aanbevelingen (hoofdstuk 5).

Bovenstaande opzet representeert tevens de indeling van het verslag.



Hoofdstuk 1: Hertze contacten en hysterese demping

In dit hoofdstuk: worden een aantal methoden beschreven waarmee de Hertze
stijfheidparameter (KH) en de restitutie coefficient (e) bepaald kunnen worden. Met
deze twee parameters kan de botsing gemodelleerd worden.

1.1 Hertze contactkracht wet
Onder een aantal voorwaarden kan een relatie (de contact kracht wet van Hertz)
gevonden worden tussen de Hertze stijfheidparameter (KH)' de indrukking van de

twee bollen (0) en de contactkracht (Fc )' Deze voorwaarden zijn [Hertz, 1895J:

• De straal van het contactoppervlak is klein in vergelijking met de geometrie van
de botsende lichamen;

• Er zijn geen schuifspanningen in het contactoppervlak;
• De deformatie is elastisch;
• De tijdsperiode, waarbinnen de lichamen met elkaar in contact zijn, is van dermate

lange dum dat er sprake is van quasi-statisch gedrag.
Met betrekking tot de ABU zullen deze voorwaarden aan het einde van dit hoofdstuk
geverifieerd worden.
De relatie die nu gevonden kan worden is [Hertz, 1895; Goldsmith, 1960]:

(1.1)

1.2 Hysterese demping
Hysterese demping is het resultaat van energieverlies tijdens botsingen. De energie
wordt in dit geval omgezet in warmte en geluid. In het geval van hysterese demping,
dient bovenstaande relatie geschreven te worden als [Lankarani and Nikravesh, 1994]:

(1.2)

met Jl de hysterese dempingfactor.
Deze relatie mag slechts gebruikt worden wanneer de snelheid ten tijde van het begin

van het contact (J-) vele malen kleiner is dan de propagatie snelheid van deformatie
golven in het materiaal (welke gelijk is aan de elastische golf snelheid, ce ), in

formulevorm [Geers, 1999]:

(1.3)

met E de elasticiteitsmodulus en p de dichtheid van het materiaal.

In bijlage 1 zijn de materiaalparameters, betreffende formule 1.3, te vinden. Hieruit
voIgt dat Ce ongeveer 103 keer groter is dan J-, het is dus gerechtvaardigd formule

1.2 te gebruiken.
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De snelheden tussen de twee lichamen voor en na de botsing ZIJn aan elkaar
gerelateerd volgens de restitutie coefficient ( e ), in forrnulevorrn:

(1.4)

De kinetische energieen voor- en na de botsing (Tvoor en Tna ) kunnen nu ook aan

elkaar gerelateerd worden volgens de forrnule:

(1.5)

Wanneer de twee lichamen botsen kan een hysterese-curve bepaald worden (zie
figuur 1.1).

compressie

Indentie 8 [m]

Figuur 1.1: Voorbee1d van een hysterese-curve van een botsing.

1.3 Schatting van de Hertze stijfheidparameter
De Hertze stijfheidparameter (KH) kan statisch, analytisch en dynarnisch bepaald
worden. De contactlicharnen dienen weI aan een aantal voorwaarden te voldoen.
De referentiestraal ( Rr ) moet voor elke meting dezeIfde waarde hebben. De
referentiestraal kan bepaald worden middeIs de forrnule [Wouw, 1999]:

(1.6)

De kogels, welke in de ABU gebruikt worden, hebben een referentiestraal met als
waarde: R r =0.75mm.

Een tweede voorwaarde is dat de referentie-elasticiteit ( Er) voor elke meting
dezelfde waarde moet hebben. Deze kan berekend worden met behulp van de
volgende forrnule [Wouw, 1999]:

(1.7)

De kogels, welke in de ABU gebruikt worden, hebben een referentie-elasticiteit met
als waarde: Er =225.109 N· m-2

•
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1.3.1 Analytische bepaling van de Hertze stijjheidparameter
Analytisch kan de Hertze stijfheidparameter bepaald worden volgens de volgende
forrnule [Hertz, 1895; Goldsmith, 1960]:

(1.8)

Voor de kogels, welke in de ABU gebruikt worden, geldt: K H = 4.11.109 N . m -1.5 •

De juistheid van Hertze stijfheid is afhankelijk van het gebruikte model en zal
..--~ ...:L.lels - ....-°''10 .,... O"v""f"\.o""';"t'V'\o'Y'to+aal n""'dor-lTI""\"don "t'Y\ne+lOn 'l:'J71"'\:rrlon 'Tan rlo -:l.,..,rL:~'1""a 1ran+ 1ra....
1111UU 1 P.LV\,,; vl.1 \"fAf-/v.ll.l.l.l\"l.l.lL\.I\",I.l VII '-"I. V VII '-'J..l .ll.lV L\.IJ..l VV V.l.U\.I.ll. V 1.1 UV u.lH...Lv.l"-' ~ 1. L.l\.. II

deze waarde de experimenteel gevonden waarden ondersteunen.

1.3.2 Statische bepaling van de Hertze stijjheidparameter
Statisch kan de Hertze stijfheidparameter bepaald worden uit forrnule 1.1. Het nadeel
van deze methode is dat het contact in de ABU dynarnisch is en dat er enig verschil
kan bestaan tussen de statische en de dynamische Hertze stijfheid.
Wanneer het niet mogelijk is twee bollen in elkaar te drukken, kan er middels forrnule
1.6 gekozen worden voor een altematieve geometrie. Wanneer een van de twee
oppervlakken recht wordt genomen (dit oppervlak heeft dus een oneindig grote
straal), dient het andere oppervlak een straal hebben waarvoor geldt: r =0.75mm. De
meuwe materialen dienen echter weI dezeIfde eiasticiteitsmodulus en
dwarscontractiecoefficient te hebben.

1.3.3 Dynamische bepaling van de Hertze stijjheidparameter
Dynamisch kan de Hertze stijfheidpararneter bepaald worden door het meest rechtse
punt uit de hysterese-curve te substitueren in forrnule 1.1. Hier geldt narnelijk voor de
snelheid: <5 =0 (er is hier sprake van een quasi-stationair punt), waardoor forrnule 1.2
omgeschreven kan worden als forrnule 1.1.

1.4 Schatting van de restitutiecoefficient
Voor de restitutiecoefficient zijn een tweetal methoden beschikbaar. Ook hier gelden
de voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 1 paragraaf 3.

1.4.1 Bepaling restitutiecoefficient middels energieomzetting
In de eerste methode wordt gebruik gemaakt van forrnule 1.5. In dit geval voIgt de
energie omzetting zoals beschreven in figuur 1.2, wanneer een kogel een vallende
beweging maakt en opstuitert.

FiguUT 1.2: Energieornzetting die de bewegende kogel ondergaat.
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Door nu de valhoogte (h voor ) en de maximale hoogte na botsing (hna ) te meten

kunnen de kinetische energieen bepaald worden, door deze gelijk te stellen aan de
zwaarte energieen volgens de volgende formule:

1 2
T=-mV =mgh

2 '
(1.9)

met m de massa en h de hoogte van de bewegende kogel en g de gravitatieconstante.
De restitutiecoefficient kan nu gevonden worden volgens:

JEnae- --
hvoor

(1.10)

Ret grote nadeel van deze methode is dat energieverliezen tijdens de beweging
(bijvoorbee1d door wrijving met de lucht) niet worden meegenomen (en worden dus
toegerekend aan de restitutiecoefficient).
Verder dient er rekening met formule 1.6 te worden gehouden. De straal van het
oppervlak waar de kogel op stuitert is oneindig. De straal van de kogel dient wederom
0.75mm te zijn.
Door de elasticiteitsmoduli en de dwarscontractiecoefficienten niet te veranderen,
blijft de referentie-elasticiteit behouden en wordt ook aan formule 1.7 voldaan.

1.4.2 Bepaling restitutiecoefficient middels de hysterese-curve
De tweede methode maakt gebruik van de hysterese-curve uit figuur 1.1. De hysterese
dempingfactor (Jl ) wordt nu eerst geschat volgens:

I1T
(1.11)

waarin I1T gelijk is aan het gebied binnen de hysterese-curve (zie figuur 1.1).

De restitutie coefficient kan nu gevonden worden volgens:

e=~l- 4f18
3K 'H

waarin $- de absolute naderingssnelheid tussen de twee lichamen.

6
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1.5 Verificatie voorwaarden modelvorming tot de ABU
Binnen deze paragraaf zal gekeken worden ofhet Hertze stijfheidmodel gebruikt mag
worden. Dit door het verifieren van de voorwaarden.
• De straal van het contactoppervlak is klein in vergelijking met de geornetrie van

de botsende lichamen. Met behulp van de volgende vergelijking kan dit bekeken
worden:

a=ff (1.13)

De indentie wordt geschat op maximaal 10Jim (dit zal door latere metingen
ondersteund worden) hetgeen voor de straal van het contactoppervlak
a =8.66.10-5 m inhoudt. Deze straal is veel kleiner dan de straal van de kogels.

• Door het loodrecht naderen van de kogels in de ballenbak wordt aan de aanname
voldaan dat er geen sprake is van schuifspanningen.

• De op de kogels uitgeoefende krachten worden klein veronderstelt (kleiner dan
200N, dit komt voort uit een energiebeschouwing en data uit bijlage 1), waardoor
de deformaties zich in het elastische gebied begeven. Er wordt dus ook aan de
aanname voldaan dat de deformatie elastisch is.

• De tijdsperiode waarbinnen de kogels met elkaar in contact zijn is onbekend.
Vandaar dat er geen uitspraak gedaan kan worden over het al dan met quasi
statisch zijn van het contact.

Uit bovenstaande verificatie voIgt dat aan aIle voorwaarden voldaan wordt. Echter
dient hierbij opgemerkt te worden dat er over het al dan met quasi-statisch zijn van
het contact niets gezegd kan worden.

1.6 Aanbevelingen met betrekking tot de toepassing van de theorie
Volgens paragraaf 1.5 wordt aan aIle voorwaarden voldaan, zodat beide modellen (het
Hertze stijfheidmodel en het hysterese dempingmodel) gebruikt mogen worden.
Om tot een zo correct mogelijke schatting van de twee parameters te komen, zal
gebruik worden gemaakt van de methoden middels de hysterese-curve. Voor de
Hertze stijfheidparameter is reeds een waarde gevonden, welke de experimenteel
gevonden waarde kan ondersteunen. Dit geldt echter met voor de restitutiecoefficient,
maar aangezien er sprake is (met betrekking tot het contact) van staal, welke in het
geval van botsing weinig energiedissipatie heeft, wordt aangenomen dat deze waarde
zich tussen de 0.9 en de 1 bevindt.
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Hoofdstuk 2: Bepaling Hertze stijfheidparameter en
restitutiecoefficient middels hysterese-curve

Om een hysterese-curve te vormen, welke de botsing tussen een tweetal kogels
representeert, dient er een testopstelling ontworpen te worden. Allereerst zal er een
meetplan opgesteld worden. Vervolgens wordt er een eisenpakket geformuleerd, waar
het ontwerp aan dient te voldoen. Verder zullen de keuzes, welke tot het uiteindelijke
ontwerp zullen leiden, verantwoord worden.
Met de opstelling zullen metingen gedaan worden, welke vervolgens verwerkt worden
tot bruikbare resultaten. Uiteindelijk zullen er conc1usies aan deze resultaten
verbonden worden.

2.1 Meetplan
Binnen deze methode dienen de botsingskracht, de indrukking en de snelheid gemeten
te worden. Wanneer het niet mogelijk is de indrukking te meten, dan zou de snelheid
of de versnelling gemeten kunnen worden, welke vervolgens een respectievelijk twee
maal gei"ntegreerd dient te worden naar de tijd (tijdens de uiteindelijke metingen zal
de snelheid gemeten worden, welke binnen het gebruikte DIFA-systeem reeds
gei"ntegreerd wordt naar de tijd). Vervolgens kan de Hertze stijfheidparameter
eenvoudig bepaald worden (zoals beschreven in hoofdstuk 1 paragraaf 3.3). Het
bepalen van de restitutie coefficient vergt meer moeite, maar ook hier is reeds een
algoritme voor afgeleid (wederom zoals beschreven in hoofdstuk 1 paragraaf 4.2).

2.2 Opstelling
2.2.1 Eisenpakket
De testopstelling moet aan een aantal eisen voldoen, opdat er betrouwbare resultaten
geboekt kunnen worden.

1. Er moet een krachtopnemer in het verlengde van de middelpunten van de
twee kogels geplaatst kunnen worden;

2. De indentie van de twee kogels moet bepaald kunnen worden (liefst
primair, dit betekent een positiebepaling van de kogels);

3. Bet resultaat moet reproduceerbaar zijn;
4. De invloed van de meetinstrumenten op de resultaten moet minimaal zijn;
5. De kracht in de opstelling moet van dezelfde ordegrootte zijn als de kracht

die de kogels in de ABU ondervinden.

2.2.2 Ontwerp van de opstelling
In bijlage 4 zijn de overwegingen met betrekking tot het ontwerp te vinden. Bier is
slechts een samenvatting weergegeven.
Voor de krachtgeneratie kan gekozen worden uit een tweetal mogelijkheden, enerzijds
kan de zwaartekracht benut worden, anderzijds kan er gebruik worden gemaakt van
de elasticiteit van materialen. Er is gekozen voor de elasticiteit van materialen, in de
vorm van een bladveer (deze wordt middels een tweetal schroeven aan een stijf frame
bevestigd).
Met behulp van de kogels wordt een hardheidstest uitgevoerd in een materiaal met
een lagere hardheid, maar met een zelfde e1asticiteitsmodulus. In de gevormde
indenties worden de kogels middels een las vastgezet. De kogelhouders worden op
hun beurt weer vastgezet aan enerzijds de bladveer en anderzijds aan de
krachtopnemer.
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Ret centreren van de kogels ten opzichte van elkaar kan geschieden door een plaatje
met een gat erin (met de diameter van het gat iets groter als de diameter van een
kogel). De dikte van het plaatje dient dezelfde a:finetingen te hebben als de diameter
van een kogel. Dit plaatje kan op het moment van het uitlijnen tussen de twee
kogelhouders geplaatst worden.
Voor de dynamische krachtmeter is gekozen voor een Kistler model 9301A, voor de
verplaatsingsmeting voor een laser interferometer van het merk Polytec (series 3000
vibrometer).
In onderstaande figuur is de uiteindelijke opstelling weergegeven met de a:finetingen
(in mm).
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2.3 Resultaten van de krachtmeter
Tijdens het experiment wordt de bladveer ,> middels excitatie in zijn eerste
eigenfrequentie gebracht. Aangezien na de eerste botsing niet gegarandeerd kan
worden dat de kogels elkaar loodrecht naderen, worden de volgende botsingen niet
bekeken. Kijkende naar de resultaten van de krachtmeter is te zien dat de contacttijd
tussen de twee kogels zeer kort is en dat in het signaal verder te onderzoeken
dynamica voorkomt (zie figuur 2.2a en b).

, , ,-----,------,------,-- -, , ,

, ,
, '"

10 :_ "" I ,--;-----r--;7\----r----r----r-----r--- :

----T-----r----
, , ,, , ,, ,, ,

10 ----- -----_,------, -----,------, ----,------:------'

- __ - - - - - - - -1- ~ -,_ - - ~ - ~ - - - - _ ... _ - -- -'- - - - - --I _

, , ,

6 -- ------: ---;----~----r-----~------~

~
1: 4 ----- - --, -----,--

~ ",

2 ----.-.,,"'"- ~n:!li<u:J-~T-Vn-C---\-m1-T
o -----'"""" : ' :., : -,: : : :: -

, ,
-2 - ---, -----,----- -----~----- ------,----- :

, ,
, ,, ,

-4L--.~---'----'-~~~___::_:=__=_":_:_~_=__=_'
-0.005 0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04

tis]
2

tis]
4

Figuur 2.2a: Krachtmeting.
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In bovenstaande figuren valt in de eerste plaats op dat er een negatieve kracht
gemeten wordt, hetgeen argwaan opwekt. Verder heeft de eerste botsing een dum van
ongeveer 40jJS en is er dus sprake van een frequentie van 25kHz. Een nadeel is dat
er slechts een beperkt aantal meetpunten per botsing beschikbaar zijn. Een ander
nadeel is ciat deze frequentie slechts 3.5 roaal zo klein is als de laagste
eigenfrequentie van de krachtopnemer. Wanneer gekeken wordt naar het
frequentiespectrum van bovenstaand signaal, is inderdaad een piek rond de 90kHz te
zien (zie figuur 2.3).

,,'

,,'

,,'
~
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"., 2 • •
f[l1Z]

• "
Figuur 2.3: Het frequentiespectrum van het signaal uit figuur 2.2.

De piek rand de 90kHz is wat amplitude betreft een factor 10 lager dan het deet van
het frequentie spectrum waar de frequentie van de botsing ligt, tach wordt bier nader
naar gekeken.
Wanneer het frequentiespectrum naar het tijddomein. met bierin slechts frequenties
lager dan 40kHz (bet signaal is nu geftlterd), is het zo ciat bij het eerste aantal pieken
een goede overeenkomst vertoond wordt wanneer de krachten olet aI te groot worden.
De krachtmeter wordt op deze manier eolgszins ontzien. Een en ander wordt in
onderstaande figuren duidelijk gevisualiseerd.- -• ,.

__ 1_ ~_l __ .1 __ 1 __ 1___, , , , , ,
"• - -l - -11\ - + - ., - - t- - 1" - __ :__ 'l: __ ~ __ ~ __ :__

I , 1 1 1 1 I.
• - .., - --!t- \- T - .., - - r- - T - • - -11- J- - -+ - -. - - .... --

-~ -f:- \i - ~ ~ ~:- -+- • __ L ___ ...1 __ 1 __ '-_
z" • I, ~ 1 \ 1 1

I .. 1• --r--I~~1- r--I---~ -r:- -.J +- ~ - -:- - +-0- • --1----1 .... - -\+~-I...,--

• - J r'- _\1_ J __ L_11- ~ • '71,- _ -' L _" __ ~ __L~ _
1 1 I .1\ 1 t .. - -:- - -: j -J~ - - +....- -:- -• --=t __ 1__ j'.J __ L _ i __
1 1 1\ 1 --r..-J 1 ~ - -t~ ~ -j----r - - r - -1--

• «• • • , • • • .. • • , • • • ..I. "0" II. ..O~

..
Flguur 2.4: Het oorspronkehJke stgnaal (--) en het gefilterde stgnaal (.) voor een tweetal

rnetingen. Links een signaal met lage at recbts een signaal met hoge kracbten.
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Aangezien de demping van de krachtmeter met bekend is wordt uitgegaan van een
worst case benadering, hierin wordt geen demping verondersteld. De krachtmeter
wordt nu voorgesteld als een massa-veer-systeem (zie figuur 2.5).

Figuur 2.5: Ret voorgestelde massa-veer-systeem.

Vervolgens kunnen de volgende vergelijkingen (mede met behulp van vergelijking
1.1) worden opgesteld:

waarin Fe de uitgeoefende kracht (en dus de kracht die men wil weten) en Fm de

gemeten kracht.

Aangezien de stijfheid van de krachtopnemer zeer groot wordt verondersteld (k ~ 00 )

en de indrukking van de krachtopnemer zeer klein, komt de vervuiling van de
gemeten kracht voort uit de versnelling.

Vervolgens wordt een Laplace transformatie toegepast:

(ms 2 +k)x(s)=-Fe(s)

kX(s) = -Fm (s)
(2.2)

(2.3)

Door nu vergelijking 2.3 te substitueren in vergelijking 2.2 voIgt de
frequentieresponsfunctie H(jn) van de te meten kracht (Fe) naar de gemeten kracht

(Fm ) (waarin s = jn) volgens:

(2.4)

waarin OJn = If de eigenfrequentie voorstelt. In dit systeem geldt: OJn = 90kHz.
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De maximale fout, wanneer het signaal vanaf 40kHz (= n) wordt weggelaten, die
resteert is 25%. Hieruit kan geconc1udeerd worden dat zelfs het gefilterde
krachtsignaal wellicht onbetrouwbaar is. Vergelijking 2.4 is in figuur 2.6
weergegeven, om het een en ander te verduidelijken.

1.4,----_-- ------,

1.35

1.3

125 ....
. ; ~

~ 1.2 ///
1.15

1.1 /

1.05 __~/

f[Hz]

Figuur 2.6: Grafische weergave van vergelijking 2.4. Links het resultaat uitgezet op een
dubbel-logaritmisch assenstelsel. Rechts ter verduidelijking het in de linkerfiguur
omkaderde deel uitgezet op een enkel-logaritmisch assenstelsel. Rechts is duidelijk
af te lezen dat de maximale fout bij 40kHz 25% bedraagt.

Om de fout te minimaliseren (voor zover dit mogelijk is) zullen alleen metingen met
lage krachten gebruikt worden.

2.4 Resultaten van de laser interferometer
Gelukkig is het zo dat de laser interferometer de metingen niet be'invloedt. Echter is
het weI zo dat het te meten oppervlak glad dient te zijn. Een nadeel is de lage
afvalfrequentie van de verplaatsingsmeting (dit heeft tot gevolg dat de
verplaatsingsmetingen faseachterstand hebben ten opzichte van de krachtmeting,
wanneer de snelheid gemeten wordt is deze faseachterstand minder). Om deze reden
wordt de snelheid gemeten, welke vervolgens door de DIPA-systeem wordt
ge'integreerd naar de verplaatsing. Bij deze integratie is de integratieconstante een
onbekende, dit is echter geen probleem aangezien de positie ten tijde van het begin
van de botsing als nulpunt gezien wordt, dit begin wordt gevonden door een
karakteristiek punt in de snelheidsmeting (zie figuur 2.8, punt A). In onderstaande
figuur wordt een voorbeeld gegeven van een verplaatsingsmeting tijdens de eerste
botsing.

-1 f",---- --,---------.---
-1.5 _~---: --------,---------,--- c , _, ,

" '-2 -------~- -------..,---------:---------~---------:---------

r:~mf~~rIT
-4.5 -------,------ ~ ,,~-;-- ------~------ ------

-5 -----:---------;- ~: __~~
-5.5

-1.5 -1 -0.5 0.5 1.5

X 10-3

Figuur 2.7: Verplaatsingsmeting tijdens de eerste botsing.
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Door bovenstaand signaal in matlab te differentieren naar de tijd ontstaat de snelheid,
zie figuur 2.8.
De start van de meting wordt getriggerd op de krachtmeting, waardoor de start van de
botsing redelijk bekend is. Door een faseverschil in de metingen is dit met het geval
voor de verplaatsing. In figuur 2.8 zijn een aantal karakteristieke punten te vinden.
Wanneer er geen botsing zou plaatsvinden, dan zou de bladveer voor een sinus
vormig signaal zorgen. Dit signaal wordt gestoord in de snelheidsmetingen, zoals te
zien is in punt A. Verder is de indentie maximaal daar waar de snelheid nul is, dit is in
punt B. Tevens is in deze figuur te zien dat de data voldoet aan formule 1.3.

0.3,---------,----,----,-------,-----,------,

0.2 ---------------,----- -----------" ~---, -- ----------- __ -- .d+ _
/ :
~:
( :

0.1 ----------; -- -------- ---- -- ~------ ---- ---- ---:- -------- -- ----- -:--- --- --I----- --:-- --- --------

00 i i q~ r/\t(\!1 I '
E 0 ---------'----------0--+~lltt-'V\t\V- ------f---------------~
-0 : \!:'1j
~ : I ' :

~ ~.1 ....•••••••••••••.••.••••••..... ' •••••••••••••••1'••••••••••••••••'.•·············.:, _
-0.2~- ~
~ , A:
~ ~_J , i

-0.3 r----- -----~,-----------------"~------ -----,-----------------f----------------+---------- -
:~~: :'

1.5

X 10.3
0.5-0.5-1

-0.4 L----__----l ---' ---' -L -----L ----l

-1.5

Figuur 2.8: Snelheidsmeting tijdens de eerste botsing, met een aantal karakteristieke punten.

2.5 Verwerking van de resultaten
Om tot waarden te komen voor de te onderzoeken parameters zijn een tweetal
grafieken nodig. De eerste is de hysterese-curve (waarin de kracht wordt uitgezet
tegen de verplaatsing) en de tweede is een curve waarin de verplaatsing wordt
uitgezet tegen de snelheid, zie figuur 2.9a en b.

hysterese-cUM
60,-------,----------,----r--~-___,__--,

X 10-4

-4.96r--:-::----,----,----,------,-----,----,-----,

50 - - - - - - -, ~ - - - - - - - - - - --; - - - - - -; - - - -t --- -;- - - --
40 - -------,---------'- ! 1- --t-

i
I ,!

30 ---- ----'---------<.--- -----1--------- .. ---1-1-

I:I~Jn~)~JiL
: : I (il i :

-10 ------ --J- -------,---- ----i---------t---~fJ----(
, ,, ,

-20 L-----~-----::---____::':c::_______:_::_:_-~-_7.
4.96 4.98 5.02 5.04 5.06 5.08

\€tplaatsing [m] x 10-4

-498 -----f-------~-------+------+-----+---·-
\: r : : t

-5 --- - __ l ~- -- - -- -~--- - --- -:- - - --- - -:-- - - ---- ~ -- - -- --~

:s \:: i : :
g>
~ -5.02 -------T --- -- '--------'--------' ------- ------- -----

! 2
~ ,

-5.04 -------;

-5.06 -------,---- --,----

-5.08L----~=__~=______::_':c::__~-__,_':_:,_____~-LJ
-0.3 -0.25 -0.2 -0.15 -0.1 ·0.05

snelheid [m/s]

Figuur 2.9a: Hysterese-curve. Figuur 2.9b: Verplaatsing uitgezet tegen de
snelheid.
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Als eerste dient opgemerkt te worden dat alle verplaatsingen (voortkomende uit het
DIFA-systeem) negatiefzijn. In het geval van de hysterese-curve is de grafiek als het
ware gespiegeld in de vertikale as (de verplaatsingen zijn met een minteken
vermenigvuldigd). Dit is gedaan om overeenkomst te vertonen met de figuren 1.1,
3.1,3.2 en 3.3.
In figuur 2.9a is te zien dat de kogel (bevestigd aan de bladveer) na de eerste botsing
niet terugkomt op de plaats waar het eerste moment van contact plaats vindt (het
verdere verloop van de curve na de eerste botsing is op zijn minst opmerkelijk te
noemen), dit is tevens zichtbaar in figuur 2.9b (in beide figuren aangegeven als zijnde
punt A). Dit houdt in dat de hysterese-curve niet volledig doorlopen wordt, hetgeen
bij de bepaling van de restitutiecoefficient problemen oplevert. Hetzelfde geldt voor
het te berekenen oppervlak in figuur 2.9b (dit zallater aan de orde komen). Ook is
wederom in figuur 2.9a zichtbaar dat negatieve krachten waargenomen worden. Of
alleen de krachtmeter de oorzaak van de vreemde resultaten is wordt verder in het
midden gelaten.
Met betrekking tot de Hertze stijfheidparameter, zal punt B genomen worden. In beide
figuren is te zien dat hier de maximale indentie bereikt wordt tijdens de eerste botsing.

2.5.1 Hertze stijjheidparameter
Uit de hysterese-curve kan de Hertze stijfheidparameter bepaald worden zoals
beschreven in hoofdstuk 1 paragraaf 3.3. Het genomen punt is in figuur 2.9a
aangegeven als zijnde punt A. am de betrouwbaarheid van de schatting van K H zijn
er meerdere metingen gedaan. Middels de kleinste kwadraten methode is de Hertze
stijfheid geschat. De kleinste kwadraten methode maakt gebruik van het feit dat de
som van de afwijkingen in het kwadraat voor de bepaalde waarde minimaal is. In
tabel 2.1 zijn de waarden voor iedere meting weergegeven. In nevenstaande figuur is
de spreiding van de parameter aangegeven.

,.--------------------,

Figuur 2.10: Spreiding van de Hertze stijfheidparameter.

spreiding
3..-~-~~-~**-~-~~--.---------.------,

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

Hertze stijfheid [N*m-1.5] x 10'

4--;t<-2

o.

2.5

0.5

Tabel 2.1: Resultaten van de Hertze
stijfheidparameter.

Meting K H in lO9'N·m-1.5

1 2.77
2 3.98
3 3.44
4 3.32
5 2.32
6 3.85
7 2.98
8 3.19
9 3.52

10 3.04
11 4.36
12 3.30
13 3.58
14 3.85
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In onderstaande figuur is de kleinste kwadraten fit te zien. Deze fit geeft als
gemiddelde waarde een Hertze stij:fheid van K H =3.30.10 9 N·m- I

.5. De Hertze
stij:fheid heeft een spreiding van 30%.

kleinste kwadraten fit

:-¥-
I I I ,70 ---- --"--------,--------,- ------0--------"-------0--------"-------

7 8

x 10"

63 4 5
indentie [m1

2

60 -~-----~ -------~~-------:--------~-- -----, ------,

: ::: /:/ [+
so------;----'--------'-----')-----X-----!-------

~ : /:* •
~ 4Or------'.---c------------- -----/},CC,------1,~:

~ I: '-¥-

30--·--------'~------~;<'---~-------i--------'------

20 - --- -,- --- -- - -;-- --~)7j"-- ,---- ----r --- ----1---- ----r-- ----

10 ---- --~---~>ot/·:--------;--------:--------i--------i------
, '"
I I I I

Figuur 2.11: Gefitte curve (volgens formule 1.1) met bijbehorende meetdata.

2.5.2 Restitutiecoefficient
Voor de bepaling van de hysterese dempingfactor zijn een tweetal oppervlakken
nodig. De eerste is het oppervlak onder de hysterese-curve (welke staat voor het
energieverlies fj.T). Het andere oppervlak is te vinden onder de curve uit figuur 2.9b,
in de figuur aangegeven met de oppervlakken '1' en '2'. (welke staat voor de

integraal 181.5&8). Vervolgens kan met de formules 1.11 en 1.12 de

restitutiecoefficient bepaald worden. Door het lage aantal meetpunten is het toepassen
van een fit enigszins onbetrouwbaar, vandaar dat in beide gevallen gebruik wordt
gemaakt van numerieke integratie. In onderstaande tabel zijn de waarden voor de
restitutiecoefficient per meting weergegeven.
Meting ein H

1 0.99999999903943
2 0.99999999904729
3 0.99999999931467
4 0.99999999936834
5 0.99999999885516
6 0.99999999899503
7 0.99999999895878
8 0.99999999907920
9 0.99999999915242

10 0.99999999901611
11 0.99999999919269
12 0.99999999897860
13 0.99999999916480
14 0.99999999895331

Tabe12.2: Resultaten van de restltutlecoefficient.

De restitutiecoefficient heeft een waarde van e = 1 (dit conform de verwachting welke
in hoofdstuk 1 paragraaf 6 reeds naar voren is gebracht). Er zou dus vrijwel geen
energieverlies zijn, waardoor in de modellering de hysterese demping verwaarloosd
kan worden.
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2.6 Verificatie van de voorwaarden
Nu zal gekeken worden of er aan de gestelde voorwaarden (zie hoofdstuk 1 paragraaf
l) voldaan is. Deze voorwaarden hebben betrekking op het Hertze stijfheidmodel.
• De straal van het contactoppervlak is klein in vergelijking met de geometrie van

de botsende lichamen. Met behulp van de volgende vergelijking kan dit bekeken
worden:

a=ff (2.5)

De indentie is maximaal 10pm hetgeen voor de straal van het contactoppervlak

a =8.66.10-5 m inhoudt. Deze straal is veel kleiner dan de straal van de kogels.
• Door het loodrecht naderen van de kogels wordt aan de aanname voldaan dat er

geen sprake is van schuifspanningen.
• De op de kogels uitgeoefende krachten zijn zeer klein (lager dan lOON),

waardoor de deformaties zich in het elastische gebied begeven. Er wordt dus ook
aan de aanname voldaan dat de deformatie elastisch is.

• De tijdsperiode waarbinnen de bollen met elkaar in contact zijn, zijn 40,us. Aan
de voorwaarde dat het contact quasi-statisch is, wordt waarschijnlijk met voldaan.

2.7 Conclusies
De betrouwbaarheid van de gevonden waarden voor de parameters is voomamelijk
afhankelijk van de betrouwbaarheid van de metingen. Hierbij moet rekening worden
gehouden met de dynamica van de krachtopnemer en het lage aantal meetpunten dat
per botsing mogelijk is. Verder is het zo dat aan de voorwaarde dat het contact quasi
statisch is waarschijnlijk niet voldaan wordt, waardoor er geen gebruik mag worden
gemaakt van het Hertze stijfheidmodel.
De schattingen worden in het geval van beide parameters niet voldoende betrouwbaar
geacht, dit aangezien de metingen met voldoende betrouwbaar zijn. Om deze reden
zullen andere experimenten gedaan moeten worden, welke weI betrouwbaar zijn. ill
hoofdstuk 1 zijn zowel voor de Hertze stijfheidparameter als voor de
restitutiecoefficient andere experimenten naar voren gekomen, welke in het volgende
hoofdstuk uitgewerkt zullen worden.
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Hoofdstuk 3: Statische bepaling Hertze stijfheidparameter en
bepaling restitutiecoefficient middels
energieomzetting

Zoals in het vorige hoofdstuk gebleken is zijn er andere experimenten nodig om de
Hertze stijfheidpararneter en de restitutiecoefficient vast te stellen. Deze methoden
zijn in theorie reeds beschreven in hoofdstuk 1.

3.1 Statische bepaling van de Hertze stijfheidparameter
Eerst zal de Hertze stijfheidpar3..L?Jleter quasi-statisch bepaald worden, zoals
beschreven in hoofdstuk 1 paragraaf 3.2. Voor deze methode wordt er gebruik
gemaakt van forrnule 1.1. Eerst zal het meetplan gepresenteerd worden, gevolgd door
de resultaten. Vervolgens zullen de voorwaarden waaraan voldaan dient te worden
geverifieerd worden. Als laatste worden er conclusies aan de resultaten verbonden.

3.1.1 Meetplan
Met behulp van een drukbank wordt een kracht voorgeschreven, welke wordt uitgezet
tegen de indrukking. Vervolgens kan met behulp van forrnule 1.1 en de kleinste
kwadraten methode de Hertze stij:theidpararneter bepaald worden.

3.1.2 Resultaten
Met de drukbank is de volgende curve gegenereerd (figuur 3.1).

35,------.------.--.----,-----.---.---

3.532.50.5

:·········.ii1J;Z
z 20 ----------:---------r:,?/-+--------r---

I::IHIIT
~/, : : :

o~-----i---+--------;----------~--
, ,, ,, ,, ,, ,

_5L---~-~--~-~-~__~_____'

o

Figuur 3.1: De middels de drukbank gegenereerde curve.

In de figuur is energieverlies waar te nemen (het oppervlak binnen de curve).
Aangezien forrnule 1.1 slechts toegepast mag worden wanneer het materiaalgedrag
elastisch is, mag deze curve geen plastische deforrnatie voorstellen. Om deze reden is
de proefnog een maal op dezelfde plaats herhaald, wanneer de bovenste delen (zijnde
de delen van de curve waar de kracht opgebouwd wordt) van de curven
overeenkomen is er geen sprake van plastische deforrnatie in zowel het eerste als het
laatste experiment. Het resultaat hiervan is te vinden in de volgende figuur.
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Figuur 3.2: Vergelijlci.ng van de twee gegeoereerde cW\'en. Degroene is de eersle curve
(welkeook afgebeeld is in 6guur 3.1) en de rode de tweede cmve.

De curven komen met name voar bet bovenste deel gaed overeen. er is dus geen
speake van plastische deformatie. De snelheid van bovenstaande proeven bedraagt
3N· S-l • waardoor er gesproken kan worden van een quasi-statische toestand.
Nu kunnen de Hertze stijtbeidparameters van voar de proeven bepaald worden, dit
gebeurt zeals reeds beschreven middels de kleinste kwadraten methode. Voar de

eerste meting bedraagt deze K H =5.12·1O~N·m-u en voor de tweede

K H =5.32·10'.lN·m- I
.'. In onderstaande figuur zijn de gegenereerde curven en

bijbehorende kleinste kwadraten fits weergegeven.

Flguur 3.3: De gegenereerde curvw met blJbehorende kJemste kwadraten fits.
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In bovenstaande figuur komen de kleinste kwadraten fits onder de curven uit (de
kromming van de metingen is minder dan die van de fits). Oit duidt erop dat
misschien het gebruikte model niet valide is. Oit zou waarschijnlijk resulteren in een
lagere waarde voor de exponent (in bet gebruikte model zijnde 1.5). Toch za1 in de
volgende paragraaf geverifieerd worden ofhet model toegepast mag worden.
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3.1.3 Verificatie van de voorwaarden
In paragraaf 1.2 is het gebruikte model niet geheel valide gebleken, toch zal het hier
geverifieerd worden.
• De straal van het contactoppervlak is klein in vergelijking met de geometrie van

de botsende lichamen. Met behulp van de volgende vergelijking kan dit bekeken
worden:

a=H (3.1)

De indentie is maximaal 3.3,l1m hetgeen voor de straal van het contactoppervlak

a = 4.97 .10-5 m inhoudt. Deze straal is veel kleiner dan de straal van de kogels.
• Er is geen sprake van schuifspanningen. De oppervlakken naderen elkaar namelijk

loodrecht. Verder is het zo dat een van de oppervlakken recht is.
• Er is geen plastische deformatie, dit is in paragraaf 1.2 reeds aangetoond.
• Een nadee1, ten aanzien van de ABU, van het experiment is dat het quasi-statisch

is, waarmee echter weI aan de laatste voorwaarde voldaan wordt.
Aan alle voorwaarden is voldaan, terwijl het model toch enigszins afwijkt van de
werkelijkheid.

3.1.4 Conclusies
Met bovenstaande methode zijn een tweetal waarden voor de Hertze
stijfheidparameter gevonden, welke slechts 4% van e1kaar afwijken, zijnde
K H =5.12 .109 N· m-1.5 en K H =5.32 .109 N· m-1.5

• Waarschijnlijk is de werkelijke
waarde voor de exponent in het Hertze stijfheidmodellager, dit aangezien de kleinste
kwadraten fits een grotere kromming vertonen dan de meetdata.

3.2 Bepaling restitutiecoefficient middels energieomzetting
Nu zal de restitutiecoefficient bepaald worden middels energieomzetting, zoals
beschreven in hoofdstuk 1 paragraaf 4.1. Wederom zal eerst de opstelling beschreven
worden en vervolgens worden de metingen en de resultaten weergegeven. Als laatste
zullen hier conc1usies aan verbonden worden.

3.2.1 Beschrijving van de testopstelling
Zoals reeds bescrueven hebben de kogels een diameter van l.5mm. Deze worden
losgelaten met behulp van een pincet, zodat de kogel zichtbaar is op het moment dat
deze los wordt gelaten. Vervolgens vallen ze op een oppervlak met dezelfde
elasticiteitsmodulus (zoals reeds beschreven). Dit oppervlak is stijf afgesteund en
heeft (ten opzichte van de koge1) een oneindig grote massa, waardoor al het
energieverlies in de kogel terechtkomt en wordt vertaald in hoogteverschil tussen de
valhoogte en de maximale hoogte na botsing. Onder het oppervlak is een opvangbak
voor de kogels gemonteerd.
Het he1e proces wordt waargenomen met een High Speed Camera (HSC). Deze HSC
maakt 500 bee1den per seconde (zie voor verdere specificaties bijlage 2). Deze
beelden worden opgenomen op een videoband en kunnen vervolgens op een
videorecorder bekeken worden. Een voordeel van de koge1s is dat ze door het
glimmende oppervlak goed zichtbaar zijn, dit heft het nadeel van de grootte
ruimscheeps op.
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Door het grote aantal beelden per seeonde kunnen de valhoogte en de maximale
hoogte na botsing bepaald worden. Verder is er in het opgenomen beeld een liniaal
geplaatst, hetgeen sehaling van het videobeeld naar de werkelijkheid mogelijk maakt.

3.2.2 Metingen
In onderstaande tabel en bijbehorende figuur worden de metingen gerepresenteerd.

1 496 0.898
2 615 502 0.904
3 603 470 0.883
4 612 496 0.900 0.93

5 608 492 0.900
6 599 487 0.902

of-

7 599 502 0.916 0.92
.",

8 617 514 0.913 -¥ ¥
-*-

9 609 493 0.900 .",

10 478 381 0.893
0.91

.",

11 482 410 0.922 Q) ..-
12 488 398 0.903 +

0.9

13 480 401 0.914
14 494 415 0.917

..-
.",

15 491 393 0.895 0.89

16 491 404 0.907
17 415 353 0.922 .",

0.88
18 393 330 0.916 350 400 450 500 550 600 650

19 404 341 0.919
h\<lor[mm]

Tabe1 3.1: Weergave van de meetwaarden. Figuur 3.4: Weergave van de meetwaarden.

Voor iedere 'groep' metingen zijn de hoogste waarden voor de restitutiecoeffieient
vetgedrukt. Deze waarden worden als uiteindelijke waarde gesehat. Dit omdat er
rekening gehouden wordt met energieverliezen aan de omgeving, welke toegerekend
worden aan de restitutieeoeffieient. Verder dient er ook rekening te worden gehouden
met de grootte van de kogel en de onbekendheid van de ruwheid van het
eontaetoppervlak. Als laatste wordt gemeld dat het met mogelijk is dat de kogel na de
botsing meer energie bezit dan de zwaarteenergie (genomen aan het begin van de val)
met aftrek van de energie die verloren is gegaan tijdens de botsing. Ret energieverlies
tijdens de botsing behoort terug te vinden te zijn in de restitutieeoefficient. De
restitutieeoeffieient wordt nu gesehat, zijnde e =0.92, en zal III aIle
waarsehijnlijkheid iets hoger liggen.

3.2.3 Conclusies
Zoals reeds in hoofdstuk 1 vermeldt worden in bovenstaande metingen
energieverliezen met de omgeving toegerekend aan de restitutieeoefficient. Behter
kijkende naar de grootte van de kogel, de onbekendheid van de ruwheid van het
eontactoppervlak en naar de varieteit in de resultaten lijkt dit verwaarloosbaar. De
restitutieeoeffieient zou, wanneer meer informatie over het hiervoor besehrevene
bestond, waarschijnlijk hoger uitkomen.
De hoogste restitutieeoeffieient zal als eindresultaat meegenomen worden, zijnde
e= 0.92.
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Hoofdstuk 4: Samenvatting van de resultaten

In het eerste deel van dit hoofdstuk staan naast de resultaten ook de voor- en nadelen
van de toegepaste methoden. Vervolgens zullen de afzonderlijke waarden met elkaar
vergeleken worden.

4.1 Rapportage van de afzonderlijke resultaten
Analytische bepaling van de Hertze stijfheidparameter
Voor de Hertze stijfheid is middels deze methode K H =4.11 .109 N . m -1.5 gevonden.
De juistheid deze waarde is afhankelijk van het gebruikte model en zal middels
proeven experimenteel ondervonden moeten worden. Vande andere kant kan deze
waarde de experimenteel gevonden waarden ondersteunen.

Statische bepaling van de Hertze stijfheidparameter
Voor de Hertze stijfheid is middels deze methode K H = 5.2 .109 N· m-1.5 gevonden.
Het grote nadeel van deze methode is dat het contact in de ABU dynamisch is en deze
quasi-statisch. Het voordeel is dat de meetapparatuur vrijwel geen invloed op de
metingen hebben. Het nadeel is dat het gebruikte model weI eens niet valide zou
kunnen zijn. Ben mogelijke oplossing zou kunnen bestaan uit het verlagen van de
gebruikte exponent (in het gebruikte model zijnde 1.5).

Dynamische bepaling van de Hertze stijfheidparameter
Voor de Hertze stijfheid is middels deze methode K H = 3.30 .109 N . m-1.5 ± 30%
gevonden. De betrouwbaarheid van de gevonden waarde voor de parameters is
voornamelijk afhankelijk van de betrouwbaarheid van de metingen. Hierbij moet
rekening worden gehouden met de dynamica van de krachtopnemer en het lage aantal
meetpunten dat per botsing mogelijk is. De metingen worden onbetrouwbaar geacht,
dit mede aangezien de spreiding zich binnen een te verwachten interval bevindt
±30%.

Bepaling restitutiecoefficient middels energieomzetting
Voor de restitutiecoefficient is middels deze methode e = 0.922 gevonden. Het nadeel
is dat energieverliezen naast het energieverlies ten tijde van de botsing toegerekend
wordt aan de restitutiecoefficient. Echter kijkende naar de grootte van de kogel, de
onbekendheid van de ruwheid van het contactoppervlak en naar de varieteit in de
resultaten lijkt dit verwaarloosbaar. De restitutiecoefficient zou, wanneer meer
informatie over het hiervoor beschrevene bestond, waarschijnlijk hoger uitkomen.

Bepaling restitutiecoefficient middels de hysterese-curve
Voor de restitutiecoefficient is middels deze methode e =1 gevonden. Fysisch
betekent dit dat er geen energieverlies plaats vindt tijdens de botsing. In het geval van
de restitutiecoefficient is geen betrouwbaarheidsanalyse mogelijke binnen het bereik
van dit experiment. De nadelen van de meting zijn te vinden onder het kopje
'dynamische bepaling van Hertze stijfheidparameter' .
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4.2 Vergelijking van de resultaten
De waarde van de Hertze stijfheidparameter, gevonden binnen de dynamische
bepaling, wordt onbetrouwbaar geacht. In het geval van de statische bepaling is het
model wellicht niet valide, maar zal toch als richtwaarde aangenomen worden.
Vandaar dat er gekozen wordt voor de statische bepaling. Voor de Hertze stij fheid
wordt dan ook de waarde K H =5.2 .109 N· m-1.5 genomen.
De waarde van de restitutiecoefficient wordt genomen uit het stukje 'bepaling
restitutiecoefficient midde1s energieornzetting', dit aangezien er in de tweede methode
sprake is van onbetrouwbare meetresuItaten. Verder is het zo dat de werkelijke
restitutiecoefficient hager ligt. Voor de restitutiecoefficient wordt de waarde e =0.92
genomen.
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Hoofdstuk 5: Conclusies en aanbevelingen

5.1 Conclusies
Binnen dit onderzoek zijn een tweeta1 parameters bepaa1d, namelijk de Hertze
stijfheidparameter en de restitutiecoefficient. Deze parameters kunnen gebruikt
worden in de modellering van de botsingen. Er is gebruik gemaakt van het Hertze
stij fheidmode1 en van het hysterese dempingmodel.
Aan het gehee1 k1even he1aas een aanta1 nade1en, welke in het vers1ag behande1d zijn.
Hierbij dient gedacht te worden aan inv10eden van de omgeving, het quasi-statisch
zijn van experimenten, de onbetrouwbaarheid van metingen, etcetera.
De uiteindelijk geschatte waarden zijn:

• K
H

=5.2.109 N·m-1.5
;

• e=O.92.

5.2 Aanbevelingen
Er wordt aanbevo1en meer te weten te komen over de botsing, zodat de methode
(uitgewerkt in hoofdstuk 2) toch gebruikt kan worden. Denk hier onder andere bij aan
een betere krachtopnemer (met een hogere eigenfrequentie) en een hogere
meetfrequentie (zodat er meerdere meetpunten zijn binnen een botsing).
Ook zou er met andere (grotere) kogels getest kunnen worden (hierdoor za1 de
contacttijd toenemen), wellicht dat er vanuit de grotere kogels geextrapo1eerd kan
worden naar de k1einere koge1s. Of dit betrouwbaar is wordt verder in het midden
ge1aten.
Met betrekking tot de statische bepa1ing van de Hertze stijfheidparameter (uitgewerkt
in hoofdstuk 3 paragraaf 1), kan er gekeken worden naar de exponent (in het
gebruikte model zijnde 1.5). Deze komt wellicht lager uit.
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Symbolenlijst

a straal contact oppervlak [m]
b breedte [m]
C stijfheid [N.m- I

]

C e
e1astische golfsnelheid [m.s- I

]

e restitutiecoefficient [-]

f frequentie fH 1l.LZJ

fmax maximale frequentie van het bakje [Hz]
g gravitatieconstante [m. S-2]

h hoogte [m]
k stijfheid [N.m-I

]

l lengte [m]
m massa [kg]
r straal kogel [m]
rba/ife straal bakje [m]
t tijd [s]

u uitwijking [m]
x verplaatsing [m]
x sne1heid [m.s-I

]

x versnelling [m. S-2]

A oppervlakte [m 2
]

Ao oppervlakte kogel ter hoogte van het middelpunt [m 2
]

E elasticiteitsmodulus [N.m-2
]

E r
referentie-elasticiteit [N. m-2

]

F kracht [N]

Fe contactkracht [N]
Fm gemeten kracht [N]
I oppervlakte traagheidsmoment [m 4

]

K H Hertze stijfheidparameter [N.m-l.s ]

M massa [kg]

R straal [m]
Rr referentiestraal [m]
T kinetische energie [J]
V snelheid [m.s-I

]
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c5 indentie [m]
8 snelheid tijdens indentie [m.s-1

]

8- snelheid aan het begin van de botsing [m. S-l]
J1 hysterese dempingfactor [k -1.5 -1]g·m ·s

v dwarscontractiecoefficient [-]

p dichtheid [kg. m-3
]

(j spannmg [N. m-2 ]

0"0 spanning in de kogel ter hoogte van het middelpunt [N.m-2 ]

OJ hoeksne1heid ~ad. S-l]
Q frequentie ~ad. S-l]
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Kogels
Afmetingen:
Materiaal (staal):

Bijlage 1: Modelparameters

Hieronder volgen beschikbare parameters met betrekking tot de auto balancing unit.

r=3.0mm;
E =200 Gpa;
p = 7800 kg/m3

;

v = 1/3;
Maximale botskracht: f = 50 Hz.

Ballenbak
Afmetingen:
Toerental:

rbakje = 12 tot 15 mm;
fmax = 0 tot 200 Hz.
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Bijlage 2: Specificaties van de meetinstrumenten

Hieronder volgen de specificaties van de meetinstrumenten en het DIFA-systeem.

De krachtopnemer
De krachtopnemer produceert een electrische lading welke wordt omgezet in een
potentiaal. Deze potentiaal is een maat voor de kracht welke wordt opgevangen door
de krachtopnemer. De krachtopnemer is een Kistler model 9301A. Dit is een
compacte krachtopnemer, bestemd voor trek- en drukkrachten. Dankzij de grote
stijfheid is deze opnemer bijzonder geschikt voor dynamische metingen.
Specificaties: Bereik: ± 2.5 kN;

Eigenfrequentie: ~ 90 kHz;
Gevoeligheid: ~ ± 4 pC/N;
Massa: 12 g;
Bevestiging: M5 x 0.8;
Diameter: 10 mm;
Hoogte: 25 mm.

De krachtopnemer is als voIgt ingeste1d:
Kracht: ± 200 N/Y.

De laser interferometer
De gebruikte laser interferometer is een Polytec series 3000 vibrometer systeem.
Aangezien de afvalfrequentie vrij laag ligt bij verplaatsingsmetingen (3 tot 4 kHz),
wordt de snelheid van de bladveer gemeten. De laser interferometer is als voIgt
ingeste1d: Snelheid: ± 125.000 mm/sN;

Meetfrequentie: 150 kHz.
Naast het voordeel dat de laser interferometer de meting niet beYnvloedt, is er het
nadeel dat deze op een minimale afstand van 1.5 m van het te meten oppervlak
geplaatst dient te worden.

Het DIFA-systeem
Met het gebruikte DIFA-systeem is de maximale sample frequentie: Is =409600Hz.

Voor de sample tijd voIgt nu: Ts = fs- 1 = 2.44p.s. Per botsing zijn er dus ongeveer 16

meetwaarden beschikbaar (aangezien de periode van het contact tussen de twee
kogels ongeveer 40p.s bleek te zijn).
Echter is het zo dat het geheugen beperkt is, vandaar dat het systeem getriggerd dient
te worden. Wanneer een systeem binnen DIFA getriggerd wordt, dan meet het
systeem continu en slaat een beperkt deel van het signaal op. Dit continu meten van
het systeem vergt vrij veel geheugen, vandaar dat bij een hoge sample frequentie
(zoals hier het geval is) slechts een ingang gebruikt kan worden. Bij de gebruikte
testopstelling zijn er minimaal twee ingangen (een krachtopnemer, een
verplaatsingsopnemer en een eventuele snelheidsopnemer).
Het hierboven beschreven probleem kan op een tweetal manieren opgelost worden.
De eerste marrier is door het systeem niet te triggeren, maar door hem handmatig te
triggeren. De tijd waarbinnen de botsing nu dient plaats te vinden is maximaal 80ms.
Het handmatig uitvoeren van deze twee handelingen binnen de gestelde tijd is
praktisch niet mogelijk.
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De twee de manier is door de sample frequentie te halveren (Is = 204800Hz ). Nu kan

het systeem weI getriggerd worden, echter worden op deze manier de meetwaarden
ook gehalveerd (per botsing zijn er nu nog slechts 8 meetwaarden beschikbaar).
Het snelheidssignaal dat binnenkomt in DIFA wordt meteen geYntegreerd (en dus
omgezet) naar de verplaatsing.
Het DIPA-systeem is als voIgt ingesteld:

Level trigger: 8%;
# samples: 8192;
Pretrigger 5%;
Bandbreedte: 102.4 kHz;
Te meten tijd: 40 ms.

Verder is het zo dat op kanaal 1 de krachtmeting binnenkomt en op kanaal 2 de
snelheidsmeting, hetgeen resulteert in:

Bereik kanaal1: ± 0.20 kN;
Bereik kanaal2: ± 2.00 mls.

De High Speed Camera
De High Speed Camera (HSC) heeft de mogelijkheid tot het schieten van 40.000
bee1den per seconde. Echter is het weI zo dat de grootte van het te schieten beeld bij
meer dan 4500 bee1den per seconde afneemt. De opnametijd is afhankelijk van het
aantal te scpjeten beelden en de grootte ervan.
Er is gekozen om 500 bee1den per seconde te schieten. Op deze manier voldoet de
grootte van het beeld en blijft er voldoende tijd beschikbaar (ongeveer 6 seconde). De
positie is op deze manier ook goed waameembaar (dit mede dankzij het glimmende
oppervlak van de kogel).
De bee1den kunnen na de meting worden vastgelegd op een VHS-videoband.
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Bijlage 3: Matlabprogrammatuur

In deze bijlage worden de gebruikte Matlab-programma's gepresenteerd. Verder
wordt aangegeven welke programma's voor welke figuren gebruikt worden.

Figuur Programma's
bo4.3 bolspanning.m

2.2 eerste dee1.m
204 eerste dee1.m, spec.m, afva1.m, resp.m & verg.m

2.10 hertz.m & hertzverd.m
2.11 hertz.m

Tabel2.2 botsing.m, deltaT.m, kringint.m, e coeff.m
3.3 kkml2

% bolspanning.m

% R.A.C.M. Beerens
% 5-12-2000

% Afhankelijkheid spanning in bol t.o.v. hoogte

% hoogte: h
% bolstraal: r
% oppervlaktestraal: R

% oppervlak: A
% oppervlak (h=O) : Ao
% kracht: F

% spanning: sigma
% spannning (A=Ao) : sigmao

clear all

r=li
F=1000i
Ao=pi*r"'2i
sigmao=F/Aoi
h=Oi
As= [] i

sigmas=[] i

hs= [] i

hss= [] i

while h <= ri
hs=[hsi h /(2*r)]i
A=pi*h*(2*r-h) i

As= [As i A/Ao] i

if A -= 0i
sigma=F/Ai
sigmas=[sigmasisigma/sigmao]i
hss=[hsSi h /(2*r)]i

end
h=h+r/1000i

end

subplot(2 / 1 / 1) ,plot(hs/As) ,grid/xlabel('h/2r') ,ylabel('A/Ao')
subplot (2 11/2) I semilogx (hss I sigmas) I grid/xlabel ( 'h/2r' ) I·· •

.. .ylabel ( , sigma/ sigmao' )
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% eerste deel.m

% R.A.C.M. Beerens
% 3-2-2001

% In dit programma wordt de eerste botsing uit het signaal gehaald.

clear allj

N=length(time(:,l» j

% Eerst wordt ervoor gezorgd dat de eerste botsing wordt
overgeslagen.
n=lj
while time_indep(n,l) <= Se-3j

n=n+1;
end
times=[] ;
while n <= N;

times=[timesjtime(n,l)]j
n=n+1;

end

% De top van de tweede botsing wordt gezocht en de positie hiervan
wordt bepaald.
tweedetop=max(times)j
n=l;
times=[] ;
time_indeps=[] ;
while time(n,l) -= tweedetop;

n=n+1j
end
n=n-S;

% Ret signaal tot de tweede botsing wordt in een nieuwe kolom
opgeslagen.
a=lj
while a <= n;

times=[times;time(a,l)] ;
time_indeps=[time_indeps;time_indep(a,l)] ;
a=a+l;

end

% Ret deel tot de eerste botsing wordt nu weggegooid.
n=l;
while times(n,l) <= 2j

n=n+l;
end
timess=[] j

time_indepss=[] j

while n <= length(times(:,l»j
timess=[timessjtimes(n,l)] j

time_indepss=[time_indepss;time_indeps(n,l)] j

n=n+lj
end

plot(time indepss,timess) ,grid,xlabel('t [s] I) ,ylabel('kracht [N] I)
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% spec.m

% R.A.C.M. Beerens
% 3-2-2001

% In dit programma wordt het frequentie spectrum gemaakt.
N=length(timess) ;
df=1/«time_indep(2,1)-time_indep(1,1))*N) ;
As= [] ;
Bs= [0] ;
Cs= [] ;
dfs= [] ;

% De horizontale as bestaat uit het frequentiedomein.
n=O;
while n <= N/2;

dft=n*df;
df s = [df s ; dft] ;
n=n+1;

end
ndf=n
n=O;
while n <= N/2;

r=l;
An=O;
while r <= N;

A=timess(r,1)*cos(2*pi*r*n/N) ;
An=An+A;
r=r+1;

end
As=[As;An] ;
n=n+1;

end
As=(2/N)*As;
nA=n
n=l;
while n <= N/2-1;

r=l;
Bn=O;
while r <= N;

B=timess (r,l) *sin(2*pi*r*n/N) ;
Bn=Bn+B;
r=r+1;

end
Bs= [Bs; Bn] ;
n=n+l;

end
Bs= (2/N) * [Bs; 0] ;
nB=n
n=l;
while n <= length (As) ;

C=sqrt«As(n,1)A2 )+(Bs(n,l)A2 ));
Cs= [Cs;C] ;
n=n+l;

end
nC=n

semilogy (dfs, Cs) , title (I frequentie spectrum I) , ...
...xlabel ( I amp1 i tude! ) , ylabel ( ! f [Hz]!)
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% afval.m

% R.A.C.M. Beerens
% 3-2-2001

% In dit programma worden de hoge frequenties weggegooid.

n=1;
dfa=[] ;
Aa= [] ;
Ba= [] ;
Ca= [] ;
%while n <= length (As) ;
while dfs(n,1) <= 4e4;

dfa=[dfa;dfs(n,1)] ;
Aa=[Aa;As(n,1)] ;
Ba=[Ba;Bs(n,1)] ;
Ca=[Ca;Cs(n,1)] ;
n=n+l ;

end

plot (dfa/Ca, '-'/dfs/Cs, '- '),title('frequentie spectra')

% resp.m

% R.A.C.M. Beerens
% 3-2-2001

% In dit programma wordt de harmonische weergave gemaakt.

syms t

y=Aa(1,1)!2;

n=2;
k=1;
while k <= 9;

p=1;
f=O;
while p <= length(Aa)!10;

f=f+Aa(n,1)*cos(2*pi*n*df*t)+Ba(n,1)*sin(2*pi*n*df*t);
n=n+1
p=p+1;

end
y=y+f;
k=k+1;

end

f=O;

while n <= length(Aa)-1;
f=f+Aa(n,1)*cos(2*pi*n*df*t)+Ba(n,1)*sin(2*pi*n*df*t) ;
n=n+1

end
y=y+(Aa(n/l)/2)*cos(2*pi*n*df*t)+fi
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% verg.m

% R.A.C.M. Beerens
% 3-2-2001

% In dit programma wordt het gemodelleerde signaal vergeleken met het
werkelijke signaal.

t=time_indepss;
[ys] =eval (y) ;

a=l;
topwerk=max(timess) ;
while timess(a,l) topwerk;

a=a+1;
end

b=l;
topmodel=max(ys) ;
while ys(b,l) -= topmodel;

b=b+1;
end

x=abs(a-b) ;

n=l;
dt=t (2,1) -t (1,1);
xt=t(l,l)i
while n <= X;

t=[xt-n*dt;t] ;
n=n+1;

end

tt= [] ;
n=l;
while n <= length (ys) ;

tt= [tt;t (n,l)];
n=n+li

end

n=l;
time indepsss=[];
tts= [] ;
yss= [] ;
timesss=[] ;
while time_indepss(n,l) <= 1e-4;

time_indepsss=[time_indepsss;time_indepss(n,l)] ;
tts= [tts; tt (n, 1) ] ;
yss=[yss;ys(n,l)] ;
timesss=[timesss;timess(n,l)] ;
n=n+1;

end
tt=tts;
ys=yss;
time_indepss=time_indepsssi
timess=timess8;

plot (tt, ys, '-' ,time_ indepss, timess, '-. ' ) ,grid, ..,
...xlabel('t [s] ') ,ylabel('kracht [N] ,) ,title('vergelijking')
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% hertz.m

% R.A.C.M. Beerens
% 9-2-2001

% Dit programma bepaalt de Hertze stijfheidparameter middels de
kleinste kwadraten methode.

clear all;

F= [2 6 . 3 3 7 5 i 3 4 . 9 93 7 i i 3 9 . 34 3 8 i 7 4 . 0 18 8 J i

d= [4.4 ge- 6 i 4 . 2 6e-6 i i 4 . 94e-6 i 7 . 18e- 6J i

% Welke metingen worden meegenomen:
n=l;
ds= [J ;
Fs= [] ;
welke=[] ;
while n <= length(d);

if d (n, 1) <= 8e-6;
ds= [dsid(n,l)];
Fs=[Fs;F(n,l)];
welke=[welkei n ] ;

end
n=n+l i

end
d=ds;
F=Fs;

% eerst worden aIle kH's appart berekend en worden de matrices voor
de kleinste kwadraten methode aangemaakt:
n=l;
kH= [] ;
dd= [] ;
while n <= length (F) ;

kH= [kH; F (n, 1) / (d (n, 1) " (1. 5) ) ] ;
dd= [dd; d (n, 1) " (1. 5) ] ;
n=n+1;

end

ddls=dd' *dd;
FIs=dd'*F;

% stijfheid volgende uit de kleinste kwadraten methode:
kHIs=ddls\FIs
%kHls=l.l*kHls

% vervaardiging van de plot voor de kleinste kwadraten methode:
dpt=max (d) /20;
dp=O;
ds= [] ;
Fs=[] ;
while dp <= max (d) ;

ds=[ds;dp] ;
Fs=[Fs;kHIs*dp"(1.5)] ;
dp=dp+dpt;

end

plot(d,F, '*',ds,Fs,'-'),xlabel('indentie [m] '), ...
...ylabel (I kracht [N]'), title (' kleinste kwadraten fit I) , grid
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% De fout wordt berekend:

delta=Oi
n=li
while n <= length (d) i

delta=delta+(-kHls*(d(n,l)A(1.5))+F(n,l))A2i
n=n+1i

end
delta

% hertzverd.m

% R.A.C.M. Beerens
% 9-2-2001

% Dit programma bekijkt de spreiding van meetwaarden.

ns= [] i

nn=li
xmin=min (kH) i

xmax=max (kH) i

dt=(xmax-xmin)/10i

a=xmini
b=xmin+dti
xs= [] i

while b <= xmaxi
n=li
C=Oi
while n <= length (kH) i

if kH(n,l) <= bi
if kH(n,l) >= ai

c=c+1i
end

end
n=n+1 i

end
ns= [ns i c] i

f=length(xs) i

xs=[xsi xmin+(O.5+f)*dt] i

a=a+dti
b=b+dti

end

plot (xs, ns I ' * , ) I titIe ( , spreiding' ) , ...
...xlabel ( I restitutiecoefficient')
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% botsing.m

% R.A.C.M. Beerens
% 3-2-2001

clear all;

% ccc is de startwaarde van de botsing [m]
ccc=8.58e-4;

% Bier wordt de snelheid bepaald, door de verplaatsing te
differentieren:
dtime=diff(time(:,2));

% Eerst wordt de grootste indentie bepaald:

n=l;
while dtime(n,l) <= 0;

n=n+1;
end
nn=n;

% Vervolgens wordt het begin van de botsing gezocht:

n=n-2;
while time(n,l) > time(n-1,l);

n=n-1;
end
n=n-2;

% Dan wordt het einde van de botsing gezocht:

while dtime(nn,l) <= dtime(nn+1,l);
nn=nn+1;

end

% De meetwaarden binnen de botsing worden in een tweetal matrices
opgeslagen:

times= [] ;
time_indeps=[] ;
while n <= nn;

times=[times;time(n,l) time(n,2) dtime(n,l)];
time_indeps=[time_indeps;time_indep(n,l)] ;
n=n+1;

end

plot(time_indeps,times(:,3)),title('snelheid'),grid
pause
plot(time_indeps,times(:,2)) ,title('verplaatsing') ,grid
pause
plot(time_indeps,times(:,l)),title('kracht'),grid
pause
plot (-times ( : , 2) , times ( : , 1) ) , title ( 'hysterese-curve' ) , ...
...grid, xlabel ( 'verplaatsing [m]'), ylabel ( 'kracht [N]')
pause
plot (times ( :,3) , -times ( :,2) ) , grid, ...
...xlabel (' snelheid' ) , ylabel ('verplaatsing')

37



% deltaT.m

% R.A.C.M. Beerens
% 9-2-2001

% Dit programma berekent het energieverlies tijdens de botsing.

% Ret eerste oppervlak, tot de maximale indentie:

T totaal1=Oj
n=lj
while -times(n,2) < max(-times(:/2))j

if -times(n/2) >= CCCj

dmax=(-times(n+1/2)) j

A=abs(times(n+1/1)-times(n/1))j
B=abs(times(n+1/2)-times(n/2)) j

deel1=0.5*A*Bj
dee12=(abs(min([times(n+1/1) jtimes(n/1)])))*Bj
T_totaal1=T_totaal1+deel1+dee12j

end
n=n+1j

end

Fmax=times(n/1) j

% Ret tweede oppervlak/ vanaf de maximale indentie:

T_totaa12=Oj
while n < length(times(:/2))j

A=abs(times(n+1/1)-times(n/1))j
B=abs(times(n+1/2)-times(n/2))j
deel1=0.5*A*Bj
dee12=(abs(min([times(n+l/1)jtimes(n/1)])))*Bj
T_totaa12=T_totaa12+deel1+dee12j
n=n+1j

end

% Ret totale oppervlak wordt bepaald:

T totaal=T totaal1-T totaa12j
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% Kringint.m

% RMA.C.M. Beerens
% 9-2-2001

% Dit programma berekent het oppervlak onder de verplaatsings
snelheids - curve.

kringl=O;
n=lj
nn=l;
while -times(n,2) < max(-times(:,2));

if -times(n,2) >= ccc;
dmax=abs(times(n+l,2));
A=abs(times(n+l,3)-times(n,3)) ;
B=abs(times(n+l,2)-times(n,2)) ;
deell=0.5*A*B;
dee12= (abs (min ([times (n+1,2) ; times (n, 2)]))) *A;
kringl=kring1+deell+dee12;
nn=nn+l;
if nn == 2j

begin_verpl=times(n,2)j
begin_snelh=times(n,3) ;
dmin=abs(times(n,2));

end
end
n=n+l;

end
eind_snelh=times(n,3)j
kringl=kringl-«abs(begin_verpl))*(abs(begin_snelh-eind_snelh)));

kring2=0;
while n < length(times(:,2));

A=abs(times(n+1,3)-times(n,3)) ;
B=abs(times(n+l,2)-time s(n,2))j
deel1=O.5*A*B;
dee12=(abs(min([times(n+l,2) ;times(n,2)])))*A;
kring2=kring2+deel1+dee12;
n=n+l;

end
kring2=kring2-«abs(times(n,2)))*(abs(eind_snelh-times(n,3))));

% Ret totale oppervlak wordt bepaald:

kring=kringl+kring2;

% E coeff. m

% R.A.C.M. Beerens
% 9-2-2001

% Dit programma bepaalt de restitutiecoefficient.

kH=Fmax/(dmax-dmin)A(1.5)) ;

e=sqrt(1-((4*mu*abs(begin_snelh))!(3*kH)))
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% kkml2.m

% R~A.C~M. Beerens
% 21-2-2001

% In dit programma wordt de Hertze stijfheid bepaald.

clear all;

meesters3;

% Welke metingen worden meegenomen:
n=l;
d= [] ;
F= [] ;
welke=[] ;
while n <= length(meesters);

if meesters(n,l) <= 31;
d=[d;meesters(n,3)*10 A(-6)] ;
F=[F;meesters(n,l)] ;

end
n=n+1 ;
end

% eerst worden aIle kH 's appart berekend en "JOrden de matrices ...
... voor de kleinste kwadraten methode aangemaakt:
n=l;
dd= [] ;
while n <= length(F);

dd=[dd;d(n,1)A(1.5)] ;
n=n+1;

end

ddls=dd'*dd;
FIs=dd'*F;

% stijfheid volgende uit de kleinste kwadraten methode:
kHIs=ddls\FIs

di=Oj
ds= [] ;
Fs= [] ;
while di <= 3.4e-6;

ds= [ds; di] ;
FS=[Fs;kHIs*di A(l.5)] ;
di=di+1e-7;

end

plot (d, F, '-' , ds, Fs, '-. ' ) , grid, ...
...xlabel ( 'indentie [mu m] , ) , ylabel ( 'Kracht [N]')
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Bijlage 4: Ontwerp van de opstelling met betrekking tot de
hysterese-curve

Binnen deze bijiage zal er gekeken worden naar het ontwerp van de opstelling,
betrekking hebbende op het experiment met de hysterese-curve. De geste1de eisen
(met bijbehorende nummering) zijn te 'linden in hoofdstuk 2 paragraaf2.1.

Krachtgeneratie
In overeenkomst met eis 5, moet er gekeken worden naar de ordegrootte van de
botsenergieen die de kogels in de ABU ondervinden. In bijlage 1 is te 'linden dat de
kogeis ten opzichte van elkaar ronddraaien met een frequentie van maximaal 50Hz
en dan botsen. De kinetische energie van de koge1s bedraagt nu:

1 2 1 2 2
E kin =2"mv = 2 mrba/ife (JJ , (b.4.1)

waarin R de straal en (JJ de re1atieve hoeksnelheid van de koge1s.
Wanneer deze energie door de zwaartekracht geleverd moet worden, voIgt voor de
valhoogte h:

2 2
r balge (JJ m m

h= >::;1.1-,
2gM M

(b.4.2)

waarin g de zwaartekrachtversnelling voorstelt (g =9.81 m/s), m de massa van een
kogel en M de massa van het bewegende deel van de opstelling. Omdat het geheel
reproduceerbaar moet zijn (conform eis 3) en de invioed van de omgeving (denk aan
wrijving en massa M) niet bekend is, dient er voor deze methode een andere
oplossing gezocht te worden.
Een andere methode is door gebruikmaking van de elasticiteit van materialen. Een
mogelijkheid menn is een bladveer (zie figuur bA.1).

"'"
F,

ht,,
I I,,......

1 t < >, b
~

FigUUT bA.l: Bladveer met afmetingen, links: vooraanzicht, rechts: zijaanzicht.

De uitwijking (u ) aan het einde van de bladveer (daar waar in figuur bA.l de kracht
werkt) wordt gegeven door de formule [Fenner, 1993] (mits de bladveer in het
elastische gebied bIijft):

FZ 3

u=--
3E1'

bh 3

met: 1=-
12
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Hieruit voIgt voor de stijfheid:

F 3EI
c=-=--

u [3
(b.4.5)

Door de juiste keuze van de parameters [,b,h en E kan de stijfheid van de bladveer
ingeste1d worden. Tijdens de experimenten kan de kracht gevarieerd worden door de
uitwijking u te veranderen.

De globale opstelling wordt nu weergegeven in figuur b.4.2.

bladveer

stijfframe

Figuur b.4.2: Globale, schematische weergave van de opstelling.

Bladveer
De bladveer kan doormiddel van een tweetal schroeven aan het stijve frame bevestigd
worden. De bladveer kan echter pas aan het stijve frame bevestigd worden wanneer de
twee koge1s lijnrecht boven elkaar liggen. De kogels kunnen uitgelijnd worden door
ze te plaatsen in een plaatje met een gat erin, welke een diameter iets groter dan die
van de kogels heeft. Op deze manier wordt de rechtgeleiding bewaakt.
De bladveer wordt tijdens excitatie in zijn eerste eigenfrequentie gebracht. Verder is
een botsing voldoende als meting. am deze reden is ervan uitgegaan dat eventuele
niet-lineaire fenomenen in de bladveer een verwaarloosbare rol spelen in de eerste
botsing. De meting kan herhaald worden door het systeem opnieuw te exciteren.

Kogels
Met betrekking tot de bevestiging zou het eenvoudig zijn wanneer er gebruik kan
worden gemaakt van twee halve kogels, echter is het zo dat de kogels zo klein zijn (de
diameter is 3 mm), dat de vervaardiging van halve kogels enigszins gehinderd wordt.
am deze reden is er gekozen twee hele kogels te gebruiken.
Conform eis 4 moet de opstelling zo weinig mogelijk invloed op de meting hebben,
om deze reden moet het contactoppervlak tussen kogel en opstelling (daar waar de
kogel bevestigd wordt) zo groot mogelijk zijn. In figuur bA.3 is de spanning in de
kogels uitgezet tegen de afstand van het contactoppervlak tussen de twee kogels. De
krachtgeneratie in deze figuur wordt gegeven door het drukken van twee kogels op
e1kaar, waarbij de kracht in het verlengde ligt van de twee middelpunten van de
kogels. De gebruikte parameters in figuur bA.3 worden in figuur bAA verklaard.
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FigUUT bA.3: Boven: het oppervlak ter hoogte van h ten opzichte FigUUT bAA: Verklaring van de

van het oppervlak ter hoogte van h =r ; Onder: de gebruikte parameters.

spanning ter hoogte van h ten opzichte van de

spanning rond h =r .

Vit bovenstaande figuren voIgt dat de kogel op een zo groot mogelijk oppervlak
ondersteund dient te worden, omdat de vervorming nu geconcentreerd wordt in het
contactoppervlak tussen de twee kogels. Optimaal zou een oppervlak ter grote van Ao
zijn. Een mogelijkheid is door een gat te boren in de opstelling (daar waar de kogels
bevestigd moeten worden) met een diameter iets kleiner dan die van de kogels (en
deze hier met elkaar te verbinden via een las). Echter wordt de kracht nu alleen op de
rand van het gat doorgeleid, waardoor de stijfheid van het materiaal van de opstelling
een grote rol gaat spelen (ook de kogel deformeert hier plaatselijk). Een tweede
mogelijkheid is het inbedden van de kogels. Het probleem is nu dat de stijfheid van
het materiaal waar de koge1s in ingebed wordt (kunststof) vele ordes lager ligt dan dat
van de kogel, zodat wederom niet aan eis 4 voldaan wordt. Wanneer echter een
hardheidstest [Callister, 1997] uitgevoerd wordt met een kogel, ontstaat een indentie
in een materiaal met een lagere hardheid, maar met een even grote stijfheid. Door nu
de kogels in hun indentie vast te zetten (bijvoorbeeld met een las) hebben de kogels
een groot contactoppervlak.

De kogelhouders (ronde schijfjes met een indentie) kunnen middels een las aan
enerzijds de bladveer en anderzijds het stijve frame bevestigd worden. Om een
inklemming te veroorzaken zoals in figuur b.4.1, dienen de schroeven strak
aangedraaid te worden (tussen de kop van de schroeven en de bladveer bevindt zich
eenrevet).

Centreren van de kogels
Om de kogels te centreren (wanneer het systeem in rust is), kan er een plaatje ter dikte
van de diameter van een kogel met een gat erin (waarvan de diameter ge1ijk is aan die
van een kogel) tussen de twee houders geplaatst worden. Dit plaatje is reeds gebruikt
tijdens het bevestigen van de bladveer. Op deze manier wordt ook de
reproduceerbaarheid bevorderd. Door de gaten van de schroeven in de bladveer iets
groter te maken, kunnen de koge1s ten opzichte van elkaar gecentreerd worden.
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Keuze en plaatsing van de meetinstrumenten
Wat nu resteert is de p1aatsing van de meetinstrumenten. Om de inv10ed van de
opstelling te minima1iseren (eis 4) is het van be1ang de metingen zo dicht moge1ijk bij
de koge1s uit te voeren.

Krachtmeting
Conform eis 1, dient de krachtopnemer onder de onderste koge1 gep1aatst te worden
(zie figuur b.4.5). Verder is het zo dat ook de eigenfrequentie van de krachtopnemer
een be1angrijke ro1 speelt, voor de opnemer 1igt deze vrij hoog. Echter door
toevoeging van extra massa daalt deze drastisch. Het is dus van groot be1ang zo
weinig mogelijk massa tussen de koge1 en de krachtopnemer te hebben.

I,

ffi
krachtopnemer

Figuur bA.5: Plaatsing van de krachtopnemer.

Er is gekozen voor een Kistler model 9301A. Deze produceert een e1ectrische lading,
welke wordt omgezet naar een potentiaal. Voor verdere specificaties wordt verwezen
naar bij1age 2.

Verp1aatsingsmeting
Aangezien de indentie zeer klein wordt veronderste1d, wordt er gebruik gemaakt van
1asertechnieken voor de metingen van de verp1aatsing en de sne1heid. Een nadee1 van
deze methode is dat de laser op minimaa1 1.5m van het te meten opperv1ak moet staan
en vervo1gens vo1doende signaa1 moet ontvangen voor de meting.

Figuur bA.6: Plaatsing van de laser interferometer.

De gebruikte laser interferometer is een Po1ytec series 3000 vibrometer systeem. Voor
verdere specificaties wordt wederom verwezen naar bij1age 2.
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Uiteindelijke opstelling
In onderstaande figuur is de uiteindelijke opstelling met de afinetingen (in mm) te
vinden.

107

t

149

FiguUf b.4.7: De opstelling met afmetingen in mm.
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