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Voorwoord 

Het derde jaar van de studie HTS-werktuigbouwkunde bestaat uit twee stages van elk 
honderd werkdagen. De tweede stage, van februari tot en met juni 1991, loop ik op de 
Technische Universiteit Eindhoven (TUE), faculteit Werktuigbouwkunde, vakgroep 
Fundamentele Werktuigbouwkunde (WFW). De TUE is een instituut voor technisch- 
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Onderwijs en onderzoek zijn sterk met elkaar 
verweven. Het onderwijs wordt steeds vernieuwd door ontwikkelingen in het onderzoek. 
De TUE heeft elf stildierichtingen verdeeld over acht faculteiten. Het aantal studenten is 
7000, het aantal medewerkers 8000 (hiervan zijn er 2000 wetenschappelijk medewerker). 

Met twaalfhonderd studenten en tweehonderd wetenschappelijk medewerkers is de 
faculteit Werktuigbouwkunde één van de grootste faculteiten. Onderzoek en onderwijs zijn 
geconcentreerd in drie vakgroepen: 
- Fundamentele Werktuigbouwkunde; 
- Constructie en Ontwerptechniek; 
- Produktietechniek en Automatisering. 

Mijn stage-opdracht is onderdeel van een project van de vakgroep Fundamentele 
Werktuigbouwkunde (WFW). Binnen de vakgroep zijn een aantal onderzoeksgebieden te 
onderscheiden. Het proj eet, waar de stage-opdracht onderdeel van uitmaakt, onderzoekt 
onderwerpen op het gebied van de Continuums Mechanica. Probleemsituaties binnen 
constructies of materialen waarbij grote verplaatsingen, grote spanningen of plasticiteit 
voorkomen worden in dit onderzoeksgebied geïnterpreteerd. 

De projektgroep waar ik deel van uit maakte verricht onderzoek naar lokale en globale 
knik van dunwandige profielen, en de interactie die tussen deze twee verschijnselen kan 
optreden. Mijn taak bestond uit het aanpassen van het meet- en verwerkingsmodel dat 
gebruikt wordt bij metingen aan profielen. 

Verschillende mensen verdienen dank: 
- Ir. Robert Kools, die naast zijn intensieve taak als  kritisch en positief denkend 

- Ing. Wim Groot, die vaak goede oplossingen voor netelige problemen had; 
- Dr. Ir. Cees Menken, die steeds een goed overzicht over de opdracht behield en waar 

- Karel Koekkoek, die immer enthousiast en bereid was om problemen met 

- overige collega’s in het WFW-lab voor het informele geconverseer in de pauzes, met 

begeleider nog tijd over had om een prettige collega te zijn; 

nodig bij stuurde; 

programmatuur op te lossen; 

name de mannen van de verspaning Ton (stagiair), Kees, Sjef en Toon. 
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Samenvatting 

In 1979 is op de Technische Universiteit Eindhoven een onderzoek gestart naar knik en 
stabiliteit van dunwandige profielen. Het onderzoek laat zich in twee gedeelten scheiden, 
een theoretisch en een experimenteel gedeelte. In het theoretische gedeelte wordt getracht 
om het verschijnsel knik en stabiliteit voor een aantal gevallen te analyseren en te 
modelleren. Een belangrijk doel hierbij is het ontwikkelen van programmatuur waarmee 
knikverschijnselen voor de beschouwde gevallen berekend en voorspeld kunnen worden. 

Hiertoe is er in de loop der jaren een meetopstelling ontwikkeld, waarin T-profielen van 
verschillende lengten beproefd worden. De experimentele resultaten worden uiteindelijk 
vergeleken met de resultaten die met de ontwikkelde software verkregen worden. 

Het experixeatek gedeelte diefit ds WI, torts VOQY de Ontwikkelde prGgr2mmatgGr. 

Bij de metingen wordt de globale en lokale knik van een T-profiel gemeten. Globale knik 
of kip is het zijdelings uitbuigen van het profiel loodrecht op de lengte-as samen met het 
verdraaien om de lengte-as. Kenmerkend voor kip is, dat het profiel op buiging belast 
wordt. Bij een aan beide zijden opgelegd profiel is de uitwijking en hoekverdraaiing 
maximaal in het midden van het profiel, en nul bij de uiteinden. Lokale knik is het 
plooien van de flens van het profiel boven een bepaalde drukspanning in de flens. Globale 
en lokale knik kunnen bij bepaalde belastingen interactie vertonen waardoor het 
hikgedrzg mguastig hvi2doed h worden. 

Bij aanvang van de stage bestonden de meet- en verwerkingsmodellen voor globale en 
lokale knik uit computer-software van verschillende talen (Pascal, Basic, Lotus). De 
volledige programmatuur is tijdens deze stage ontwikkeld in de computertaal ASYST. Bij 
het schrijven van de nieuwe programma’s zijn de bestaande meet- en 
verwerkingsmodellen op een aantal punten verbeterd. Het doel van de verbeteringen is het 
verkrijgen van een hogere meetnauwkeurigheid dan voorheen. 

De verwerking van meetgegevens van globale knik en loklale knik vind;$. plaats met één 
hoofdprogramma. Dit programma omvat alle benodigde berekeningen en maakt outputfiles 
met tabellen en grafieken aan. De deelprogramma’s zijn niet slechts een verzameling 
geprogrammeerde formules die alleen door een ervaren ASYST-gebruiker gelezen kunnen 
worden. Binnen eik programma is zoveel mogelijk een stapsgewijze opbouw 
aangehouden; bij iedere stap is kort aangegeven wat de bewerkingen en berekingen zijn. 
Voor een toekomstige gebruiker wordt zo het probleem van een onleesbaar en dus 
onaanpasbaar programma zoveel mogelijk verkleind. 

Het hoofdprogramma heeft een menu-structuur; een gebruiker kan met de cursor de 
gewenste procedure opzoeken en activeren. Het aantal commando’s dat ingetypt moet 
worden is tot een minimum beperkt, waardoor de kans dat een gebruiker bij het werken 
met het programma fouten maakt klein is. 

De metingen die verricht zijn vallen onder de categorie proefmetingen. Ze dienden alleen 
om na te gaan of het gemaakte programma voldeed. In volgende stage-periodes kunnen 
metingen verricht worden waarvan de resultaten geïnterpreteerd en geanalyseerd kunnen 
worden. 
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1 Inleiding 

De toepasbaarheid en veiligheid van een constructie wordt in hoofdzaak bepaald door de 
factoren sterkte, stijfheid en stabiliteit. Tot voor enkele decennia zijn constructeurs vaak 
uitgegaan van sterkte en stijfheid als bepalende factoren. De toegepaste 
constructiematerialen brachten namelijk vaak met zich mee dat er, om voldoende sterkte 
en stijfheid te verkrijgen, dikwandig geconstrueerd moest worden. Bovendien waren er 
niet veel rekenfaciliteiten beschikbaar die de vereiste veilige dikte van een constructie 
k~fidefi berekenen, Uit ~PilighPirirovP_nxl^~ngen werd daarom vask  groter en dikker 
geconstrueerd dan nodig was. Omdat stabiliteit alleen kritiek is bij dunwandige of 
plaatachtige constructies hoefden constructeurs bij de ontworpen constructies, door 
bovengenoemde redenen vaak dikwandig, met die factor dus dikwijls geen rekening te 
houden. 

Bij veel constructie-materialen die tegenwoordig toegepast worden hoeft er vaak niet meer 
per definitie dikwandig geconstrueerd te worden om aan de eis van voldoende sterkte en 
stijfheid te voldoen. De nieuwe materialen (vaak kunststoffen) en betere rekenfaciliteiten 
maken het mogelijk om bij geringe wanddikte en dus ook gering gewicht te voldoen aan 
de gewenste sterkte- en stijfheidseisen. De dunwandigheid brengt echter wel met zich mee 
dat stabiliteit een grotere rol zal gaan spelen in het gedrag van een belaste constructie. De 
dxwadigge ~ ~ n ~ t r i l ~ t i e  is bijvoorbeeld veel gevoeliger voor belasting op h i k  dan de 
"oude", dikwandige constructie. 

In 1979 is op de Technische Universiteit Eindhoven een onderzoek gestart naar knik en 
stabiliteit van dunwandige profielen. Het onderzoek startte met een beschouwing van 
onder andere dunwandige aluminiumprofielen, gebruikt voor bijvoorbeeld de constructie 
van tuinbouwkassen. Recenter is als onderzoeksonderwerp de stabiliteit van plaatvormen 
in vliegtuigvleugels (Fokker) aan het project toegevoegd. 

Het onderzoek zoals het nu plaatsvindt laat zich in twee gedeelten scheiden, een 
theoretisch en een experimenteel gedeelte. In het theoretische gedeelte wordt getracht om 
het verschijnsel knik en stabiliteit voor een aantal gevallen te analyseren en te modelleren. 
Een belangrijk doel hierbij is het ontwikkelen van programmatuur waarmee 
hikverschijnselen voor de beschouwde gevallen berekend en voorspeld kunnen worden. 
Deze programmatuur gaat uit van een soort eindige elementen methode. Een aantal 
wetenschappelijk medewerkers voert dit gedeelte van het onderzoek uit. 

Het experimentele gedeelte dient als een toets voor de ontwikkelde of nog te ontwikkelen 
programmatuur. Hiertoe is er in de loop der jaren een meetopstelling ontwikkeld, 
waarmee nu dunwandige profielen van verschillende lengte en vorm getest kunnen 
worden. Uit de resultaten van deze metingen, verricht door een HTS stagiair, kan 
vervolgens het knikgedrag van het beproefde profiel bij de diverse aangebrachte 
belastingen afgeleid worden. Deze experimentele resultaten kunnen vervolgens vergeleken 
worden met de resultaten die met de ontwikkelde software verkregen worden. 

Enige tijd geleden is besloten om in het gehele laboratorium de computertaal ASYST 
zoveel mogelijk als standaardtaal te hanteren. Dit ter verkrijging van een betere 
uitwisselbaarheid en hogere mate van standaardisatie. De gegevensverkrijging en - 
verwerking van de meetgegevens van de kipproeven vond ten tijde van die beslissing nog 



plaats met verschillende computerprogramma’s. Eén gedeelte van de metingen werd 
verwerkt met de computertaal BASIC, andere gedeelten met PASCAL en LOTUS. E e n  
groot gedeelte van de bij de knik-meetopstelling gebruikte software diende dus nog 
herschreven te worden. Bij aanvang van deze stageperiode was van de te herschrijven 
software een klein deel aangepast. 

De realisering van gegevensverwerking met de gekozen computertaal vormt een 
belangrijk doel van deze stageperiode. Tevens is veel tijd besteed aan het kritisch 
analyseren van het huidige meet- en verwerkingsmodel, wat op een aantal plaatsen geleid 
heeft tot het invoeren van nieuwe correcties en aanpassingen. Na verbetering van het 
meet- en verwerkingsmodel worden een aantal proefmetingen gedaan en geïnterpreteerd, 
alvorens de metingen kunnen plaatsvinden die met de resultaten uit de ontwikkelde 
eindige elementen-programmatuur (door een promovendus) geconfronteerd worden. 

In hoofdstuk 2 van dit verslag wordt de kniktheorie besproken, toegespitst op het 
beproefde T-profiel. 
De meetopstelling waarin de profielen ingespannen worden is in hoofdstuk 3 beschreven. 
De meet- en verwerkingsmodellen van twee knikvormen die kunnen optreden, globale en 
lokale knik, staan in respectievelijk hoofdstuk 4 en 5. 
In hoofdstuk 6 zijn tenslotte de conclusies vermeld. 
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2 Lokale knik, globale knik en interactie 

Bij het onderzoek naar knik en stabiliteit wordt door een promovendus programmatuur 
ontwikkeld. Deze programmatuur kan bepaalde knikgevallen kwantitatief (de kniklast en 
de knikvorm) beschrijven, Toetsing van de verkregen resultaten vindt plaats door 
vergelijking met resultaten die volgen uit beproevingen van profielen. Er worden 
profielen van één type (met verschillende lengten) beproefd. In hoofdstuk 3 zijn de 
gebruikte profielen en meetopstelling verder beschreven. In onderstaande beschouwing 
wordt gekeken naar het theoretische knïkgecirag van het gebruikte T-profid. 

2.1 Globale knik of kip 

Profielen waarbij geldt dat I, < Iy kunnen globale knik of kip vertonen. Hierbij buigt het 
profiel uit in de (positieve of negatieve) y-richting en verdraait het om de lengte-as. De 
hoekverdraaiing is in het midden maximaal en neemt af naar de uiteinden van het profiel. 
In figuur 2.1 is een uitgekipt profiel weergegeven. Dit profiel is aan beide zijden 

Figuur 2.1 Uitgekipt profiel 

Theoretisch zal het symmetrische profiel tot een bepdde belasting geen uitwijking 
loodrecht op de krachtrichting geven. Bij het opvoeren van de belasting zal het bij de 
zogenaamde kritische kipbelasting ineens gaan kippen. In de praktijk bevinden zich echter 
altijd kleine imperfecties (= onvolkomenheden) in de opspanning van het profiel of in het 
profiel zelf, waardoor er beneden de kipbelasting reeds een uitbuiging te zien is, zie 
figuur 2.2. 

De belasting waarbij een profiel kipt, de zogenaamde kntische kipbelasting, is onder 
andere afhankelijk van de lengte van het profiel. Bij eenzelfde type profiel geldt dat een 
lang exemplaar een kleinere kritische kipbelasting heeft dan een kort exemplaar. 

Uit metingen verricht door eerdere stagiairs blijkt dat profielen vanaf een bepaalde lengte 
een zogenaamd dalend pad vertonen. Dit dalende pad treedt op na het bereiken van de 
kritische kiplast. De benodigde kracht voor een verdere horizontale verplaatsing neemt 



dan af. Door de toegepaste meetmethode (de uitwijking wordt opgelegd door de kracht) 
kunnen er geen metingen in het dalende pad gedaan worden. Door nu een meetmethode te 
ontwikkelen waarbij de verplaatsing wordt voorgeschreven is dat pad wel te bepalen. E e n  
constructie benodigd voor deze nieuwe meetmethode is door een medewerker van het 
project reeds ontworpen; wellicht kunnen hiermee in het komende najaar de eerste 
metingen verricht worden. 

I perfect 
P 

dalend 

(5 
Figuur 2.2 Belasting - uitwijking bij globale knik 

2.2 Lokale knik 

Door de in het midden van het profiel aangebrachte puntbelasting ontstaat er in de flens 
drukspanning. Boven een bepaalde belasting kan er lokale knik optreden. De vorm van de 
flens vertoont dan een golfpatroon. Bij een aangebrachte puntbelasting dempt de golf uit 
naar de uiteinden van een profiel, zie figuur 2.3. 

/flens zonder lokale knik 
t.(> 
i t  1 
i 

flens met lokale knik 

\_ - /- i 

Figuur 2.3 Lokale knik bij een T-proBe1 

Theoretisch zal er beneden een bepaalde kritische belasting geen lokale knik optreden. 
Evenals bij globale knik zorgen de in het profiel of inspanning aanwezige imperfecties 
echter voor een uitwijking van de flens beneden deze belasting, zie figuur 2.4. 

De belasting waarbij een profiel lokale knik vertoont of plooit, de zogenaamde kritische 
plooibelasting, is onder andere afhankelijk van de lengte van het profiel. Bij eenzelfde 
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type profiel geldt dat een lang exemplaar een kleinere kritische plooibelasting heeft dan 
een kort exemplaar. 

/ 

/ ' imperfect / 
I 

I 
I 

Figuur 2.4 Belasting - uinuijking bij lokale knik 

2.3 Interactieve kip 

De twee hierboven beschreven knikverschijnselen (globale en lokale knik) staan niet los 
van elkaar. Er kan bij een samenspel van de verschijnselen optreden dat des te sterker 
optreedt, naarmate de afzonderlijke kritische belastingen dichter bij elkaar liggen. De 
belasting waarbij deze zogenaamde interactieve kip optreedt, blijkt van verschillende 
factoren afhankelijk te zijn, onder andere het aantal en de grootte van de imperfecties en 
de lengte van het profiel. De interactie beïnvloedt de stabiliteit en het knikgedrag van het 
profiel. De twee knikverschijnselen kunnen elkaar versterken, waardoor het knikgedrag 
van een profiel een ongunstiger beeld te zien geeft. Er is een lagere kniklast dan het geval 
zou zijn bij het uitblijven van interactie. Ook kan er een dalend naknikpad in plaats van 
een stijgend zijn. 

In de meetopstdling wordt voor verschillende !engtes vm e n  type profie! bekeken bij 
welke belasting de kritische kipbelasting, de kritische plooibelasting en de interactieve kip 
bereikt worden. De profielen kunnen in twee groepen ingedeeld worden: 

1 profielen waarvoor geldt dat kritische plooibelasting < kritische 

Een  profiel wordt, als de kritische plooibelasting bereikt is, minder stijf. Naarmate de 
plooibelasting en kipbelasting van een profiel dichter bijelkaar liggen zal er op het 
overschrijden van de kritische plooibelasting steeds meer kipvervorming volgen. 
Een profiel dat een kritische plooibelasting heeft die gelijk is aan de kritische kipbelasting 
buigt direct uit nadat plooien is ingezet. Ook als de kritische belastingen niet samenvallen 
kan er direct kip optreden, ondanks dat de kiplast niet bereikt is. 
Uit figuur 2.5 blijkt dat de krommen voor de kritische kip- en plooibelasting 
(respectievelijk P,,., en Pkip.,) elkaar snijden bij een profiellengte van ongeveer 1425 mm. 
De interactie is hier het grootst. 

kipbelasting. 
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2 profielen waarvoor geldt dat de kritische plooibelasting > kritische 

Eerst kipt het profiel. Als daarna plooien optreedt, wordt het profiel minder stijf, de 
kracht voor verdere uitwijking daalt. Er kan een zogenaamd dalend pad optreden. 

kipbeiasting. 

Figuur 2.5 Kritische belastingen als finctie van de lengte 
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3 De meetopstelling en de gebruikte profielen 

Voor het beproeven van profielen is in de loop der jaren een meetopstelling ontwikkeld. 
Hieronder volgt een globale omschrijving van de meetopstelling en de beproefde 
profielen. De tot op heden maximaal aangebrachte belasting op de profielen is 800 N. In 
paragraaf 3.3 wordt nagegaan of de meetopstelling bij een verdubbeling van de 
aangebrachte last nog voldoende sterkte bezit. 

3.1 De meetopstelling 

De meetopstelling bestaat uit een aantal onderdelen dat aan een constructie van I-profielen 
gehangen is. In figuur 3.1 wordt een overzicht gegeven van de meetopstelling. 

Figuur 3.1 De meetopstelling 

3 4  
T 

Nr Benaming 

1 T-profiel 
2 Ophangplaat 
3 Klembus 
4 Aluminiumarm 
5 Stelbrug 
6 Katrol 
7 Staaldraad 
8 Contra-gewicht 
9 BeIastingshaak 

10 Vertikale verplaatsingsopnemer 
11 Drukdoos 
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Een ingespannen profiel zit met klembussen (3) bevestigd aan twee dunne ophangplaten. 
De vorm van de ophangplaten (zie figuur 3.2) zorgt ervoor dat: 
- verplaatsingen in de y- en z-richting verhinderd worden; 
- verdraaiing om de x-as van het profiel verhinderd wordt; 
- verplaatsing in de x-richting mogelijk is; 
- verdraaiing om de y- en z-as goed mogelijk is. 

De bevestiging van het profiel is zo, dat het profiel aan beide zijden opgelegd is. 

Figuur 3.2 De ophanging van het T-profiel 

Om de profielen te kunnen inklemmen zijn rond de uiteinden cilindrische "proppen" van 
Araldit (een soort kunsthars) gegoten. De klembussen (3) zijn geschikt voor cilindrische 
vormen met een diameter van tachtig mm. Met de stelbrug (5) kan het profiel om de x-as 
verdraaid worden. Door de massa van de klembussen wordt er een moment in het profiel 
veroorzaakt. Dit moment moet opgeheven worden om het profiel spanningsvrij op te 
kunnen hangen. Opheffing van het moment vindt plaats door aanbrenging van een contra- 
gewicht (8). Voor een gedetailleerde beschijving van de inspanning van een profiel wordt 
verwezen naar het verslag van De Vries, bijlage 3 (lit i). 

3.2 Het T-profiel 

Er wordt gemeten aan speciaal voor de metingen vervaardigde T-profielen. De flens is 
dun om de belasting waarbij het plooien optreedt laag te houden. Hierdoor kan de 
opstelling compact blijven. De profielen zijn gelijmd, omdat verspanen tot een dunne 
flens met voldoende constante dikte bij bestaande profielen niet mogelijk was. De 
profielen zijn gemaakt in verschillende lengtes, variërend van 300 tot 1500 mm. Deze 
lengtes zijn zó gekozen, dat verschillende vormen van instabiliteit onderzocht kunnen 
worden. (Zie hoofdstuk 2.) 
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Z = zwaartepunt 

E = UWaïShâch:ei?middelpunt 

Figuur 3.3 Dwarsdoorsnede T-proflel. 

3.3 Sterkteberekening van constructie 

Bij de tot nu toe verrichte metingen is de maximaal aangebrachte belasting op het profiel 
80 kg (= 800 N). Bij toekomstige metingen wordt de belasting maximaal 160 kg (= 
1600 N). Er wordt nagegaan of de constructie bij de nieuwe belasting een voldoende 
sterkte heeft. Drie gedeeltes van de constructie worden op sterkte doorgerekend: 

1 berekening van bouten (M8 x 30 - 12.9) gebruikt bij verbinding van juk met 
H-profiel (zie A figuur 3.1); 

2 berekening van bouten (M4 x 15 - 12.9) gebruikt bij verbinding van juk met 
ophangstrip (zie E3 figuur 3. i); 

3 berekening met betrekking tot ophangstrippen. 

Bij alle berekeningen wordt gebruik gemaakt van berekeningsmethoden, formules en 
tabellen zoals vermeld in Roloff/Matek Maschinenelemente, 10e druk. Een volledige 
uitwerking van de berekeningen staat in bijlage 1. 

De conclusies: 
ad 1 De bouten M8 worden alleen belast op trek. Ze voldoen ruim in de nieuwe 

belastingssituatie (toegestane kracht : optredende kracht is groter dan 12). 

ad 2 De bouten M6 worden belast met een dwarskracht. Een gedeelte van de dwarskracht 
wordt opgenomen door de wrijvingskracht (door klemkracht van ophangplaat tegen 
juk), de overgebleven kracht belast de bouten op afschuiving. De kracht die de 
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bouten belast op afschuiving ligt ruim onder de toegestane waarde (toegestane kracht 
: optredende kracht is groter dan 10). 

ad 3 De dwarskracht op de M6-bouten veroorzaakt een reactie-kracht in de ophangstrip. 
De ontstane spanningen in de strip liggen ruim onder de toelaatbare. 

3.4 Invloed van het wringmoment in de ophangplaten 

Wanneer een testprofiel zijdelings uitbuigt torderen de ophangplaten om hun lengte-as. 
Het ontstane wringend heeft invloed op een meting. Door het wringend moment te 
bepalen en dit om te rekenen naar een equivalente puntkracht (horizontaal) kan nagegaan 
worden of de invloed te verwaarlozen is. Voor een puntkracht in het midden van het 
profiel is namelijk bekend dat deze kleiner moet zijn dan 1 N (dit is in het verleden 
bepaald). In bijlage 2 staan de berekeningen. 

Uit de berekeningen blijkt dat de maximale equivalente puntkracht ongeveer gelijk is aan 
3 N. Dat betekent dat het moment ten gevolge van torsie van de ophangplaten significant 
is. Bij de confrontatie van meetresultaten met data uit de programmatuur van de 
promovendus zal met de invloed van de torsie rekening gehouden moeten worden. 
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4 Meten van globale knik of kip 

Bij het meten van knik is in eerste instantie uitgegaan van het meet- en verwerkingsmodel 
dat bij aanvang van de stage voorhanden was. Dit model is op enkele punten aangepast. 
Het doel van deze aanpassingen is het verkrijgen van een hogere meetnauwkeurigheid. De 
verwerking van de verkregen meetgegevens vindt bovendien nu geheel plaats met 
programmatuur in de computertaal ASYST. Hiertoe zijn enkele programma’s geschreven. 
Hieronder is het nieuwe meet- en venverkingsmodel beschreven. 

4.1 Wat wordt gemeten 

Als er kip bij een profiel plaatsvindt, dan verplaatst het zwaartepunt van het profiel zich 
in horizontale richting en verdraait het om de lengte-as, zie figuur 2.1. Globale knik heeft 
bovendien invloed op het meten van de verticale verplaatsing. De horizontale verplaatsing 
wordt voor twee plaatsen op het profiel gemeten (beide punten bevinden zich ongeveer op 
de verticale lijn door het zwaartepunt); uit de verkregen waarden wordt de 
hoekverdraaiing berekend. De verticale verplaatsing bij elke belasting wordt gemeten voor 
het punt in het midden van het profiel, boven op de fiens. Om tot de verplaatsingen van 
het zwaartepunt te komen dienen de gemeten gegevens gecorrigeerd te worden. 

Bij de metingen die tot dusverre zijn uitgevoerd, is alleen maar het zogenaamde stijgende 
pad gemeten (zie hoofdstuk 2). Het is de bedoeling dat in het komend najaar (1991) met 
de nieuwe proefopstelling ook het dalende pad gemeten wordt. 

4.2 Hoe wordt gemeten 

Bij het meten van de uitwijkingen van het profiel in horizontale en verticale richting bij 
een bepaalde belasting wordt gebruik gemaakt van inductieve opnemers. Er zijn twee 
opnemers voor de horizontale verplaatsing en één voor de verticale verplaatsing. Zie 
figuur 4.1. De verplaatsingsopnemers bestaan uit een cilindervormig huis met daarin een 
spoel. In dit huis kan zich een kern vrij bewegen. Het spanningsverschil dat de spoel 
afgeeft is iineair afiankeiijk van de positie van de kern in het huis. Door nu de kern te 
verbinden met het profiel (door middel van een touwtje) kunnen voor de diverse 
belastingsgevallen de corresponderende spanningsverschillen verkregen worden. 

Vermenigvuldiging van een spanningsverschil met een bepaalde schaalfactor levert een 
waarde in mm’s op. De schaalfactoren van de drie opnemers zijn bekend (opgegeven door 
fabrikant). Bij de verkregen waarde moet nog een zogenaamde nulwaarde opgeteld 
worden. Dit is de elektrische spanning die een inductieve opnemer aangeeft als er geen 
belasting op het profiel is aangebracht. In bijlage 3 is beschreven hoe een nulwaarde 
bepaald kan worden. De verkregen verplaatsing in mm9s wordt in formulevorm: 

schaalfactor van opnemer * (gemeten elektrische spanning + nulwaarde) = 
aantal mm’s of aantal N’s. 

(4.1) 
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opnemer voor ver- A tikaie verplaatsing 

I5 

opnemers voor hori- 
zontale verplaatsing 

Figuur 4.1 Profiel met opnemers (schematisch) 

Bij de bepaling van de nulwaarde van de verticale verplaatsingsopnemer dient er een 
correctie toegepast te worden. De in eerste instantie gemeten nulwaarde is namelijk niet 
bepaald ir, e m  vn!!eri,ig belastingdoze toesknd van het profid. Er is een belasting 
afkomstig van de haak waaraan gewichten gehangen worden. Verrekening van de ontstane 
fout vindt plaats door allereerst de massa van de haak te bepalen. Vervolgens wordt met 
behulp van een vergeet-me-nietje uitgerekend welke verticale doorbuiging deze massa 
veroorzaakt. Bij een massa van 4.5 N is dit 1.3 * lo-’* * (LPmfieJ3 mm. Voor een profiel 
van 1250 mm lengte wordt dit 0.25 mm. Met behulp van de schaalfactor van de verticale 
verplaatsingsopnemer wordt het aantal mm’s omgerekend naar volts. De verkregen 
waarde in volt wordt vervolgens afgetrokken van de oorspronkelijke nulwaarde. De 
nieuwe nulwaarde geeft nu de elektrische spanning die hoort bij de situatie zonder 
belasting van het profiel. 

De belasting wordt gemeten met behulp van een drukopnemer. Bij elke belasting wordt 
een corresponderende elektrische spanning afgegeven. Omrekening naar een waarde in 
N’s geschiedt weer volgens (4.1). De scnaalfactor moet bepaaid worden door ijking. D e  
nulwaarde wordt afgelezen in het geval er geen belasting aan de opnemer hangt. 

De belasting die door de drukopnemer gemeten wordt verschilt van de belasting die op 
het profiel zelf is aangebracht. De haak en het eigengewicht van de opnemer worden in 
eerste instantie niet gemeten. De drukopnemer meet namelijk alleen belastingen die er 
onder hangen. Door optellen van de massa’s van de haak en de opnemer bij de in eerste 
instantie berekende waarde wordt de fout gecorrigeerd. 

4.3 Verwerking van de metingen 

Na een serie metingen wordt als resultaat een file verkregen met daarin de waarden van 
de elektrische spanningen van de inductieve opnemers. De verkregen resultaten bevatten 
een aantal meetfouten. Hieronder worden eerst de meetfouten en correcties beschreven, 
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daarna volgt een beschrijving van de verwerking met computerprogrammatuur. 

4.3.1 Correctie van meetfouten 

Door de toegepaste meetmethode (vast gepositioneerde katrollen waarover de draden van 
de opnemers geleid worden) zijn de verplaatsingen van de opnemers niet gelijk aan de 
werkelijke verplaatsingen van het profiel. Om de werkelijke verplaatsing van het 
zwaartepunt van het profiel te verkrijgen dient er met een aand meetfouten rekening 
gehouden te worden. 

In figuur 4.2 zijn de verplaatsingen en verdraaiing van het profiel door een bepaalde 
belasting weergegeven. Het profiel verplaatst zich van positie I naar positie II. Daardoor 
veranderen de posities van de kernen in de inductieve verplaatsingsopnemers. 

Figuur 4,2 Gemeten en werkelijke verplaatsingen van het profiel 

De gemeten verplaatsingen zijn de veranderingen van de afstanden van de 
bevestigingspunten van de touwtjes op het profiel tot de katrollen waarover ze geleid 
worden. Ze worden H1M (afkorting van H1 Measured), H2M en VM genoemd. HI, H2 
en V zijn de werkelijke verplaatsingen. In de figuur is de waarde van V positief als Y 
groter wordt, H1 en H2 zijn positief als X1 respectievelijk X2 kleiner worden. De bij de 
metingen ontstane meetfouten die hier beschouwd worden zijn grafisch weergegeven in 
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bijlage 4. Dit zijn: 

I horizontale fout door verticale verplaatsing profiel; 
I1 verticale fout door horizontale verplaatsing profiel; 
I11 correctie van gemeten verplaatsing in horizontale richting voor verdraaien profiel; 
IV correctie van gemeten verplaatsing in verticale richting voor verdraaien profiel. 

In het stageverslag van de vorige stagiair, Robert de Vries, zijn op blz 18 twee van deze 
fouten, I en 111, bepaald. Hij neemt aan dat de fouten I1 en IV te verwaarlozen zijn. Uit 
berekeningen blijkt echter dat de verwaarloosde fouten in bepaalde belastingsgevallen 
groter zijn dan de verlangde meetnauwkeurigheid van t 0.1 mm. In onderstaande 
bepaling worden de fouten I1 en IV niet meer verwaarloosd. De volgende vergelijkingen 
kunnen dan opgesteld worden: 

( 4 . 2 )  

(4.3) 

( 4 . 4 )  

( 4 . 5 )  

Bekend : X I ,  ( X l  - H I M ) ,  X 2 ,  (X2 - H2M), Y, (Y + W, 
LW L13, LB. 

Gevraagd: X I ,  X 2 ,  V, J. 

Opgemerkt dient te worden dat de formules mede gebaseerd zijn op de stelling van 
Pythagoras. De horizontale touwtjes in rusttoestand (=lijnstukken X1 en X2 in de figuur) 
moeten loodrecht staan op lijnstuk L13. Het lijnstuk Y moet in het verlengde liggen van 
L13. IJ dit niet het geval, dcir: is er geen sprake ‘?rm rechtheekige driehoeken, ~ a a r c i , ~ ~ r  dc 
stelling van Pythagoras niet toegepast mag worden. De bovenstaande formules verliezen 
dan hun geldigheid. 

De formules (4.2) tot en met (4.5) vormen een stelsel van vier vergelijkingen met vier 
onbekenden. Het stelsel is dus oplosbaar. Nadere beschouwing van het stelsel leert dat het 
drie niet-lineaire tweede grads-vergelijkingen bevat. Handmatig oplossen blijkt door de 
grote hoeveelheid termen die na enkele rekenkundige handelingen ontstaat ondoenlijk. 
Ook oplossing met (de in het laboratorium aanwezige) computer-software is niet mogelijk. 

Na toepassing van enkele venvaarlozingen kunnen benaderingen van de wenkelij ke 
oplossingen van het stelsel verkregen worden. In bijlage 5 is beschreven welke 
benaderingen en aannames gedaan worden. Uiteindelijk volgen uit de benaderde waarden 
voor H1, H2, V en l3 de benaderde verplaatsingen van het zwaartepunt van het profiel in 
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horizontale en verticale richting, HZ respectievelijk VZ. Voor het zwaartepunî op het 
profiel gelden de formules (4.6) tot en met (4.11). 

HZ=H2 + L, * sinj.3 

1 H2 - HI J=arcsin[ 

waarbij 

1 
1 

In 
(2 *HIM)  * (XI -HIM)  

In 
(2 * H2M) * (X2 - H2M) 

Hl=HlM * [i + 

H2=H2A4 * [i + 

(2 * H2 - v = w  * [i - 
(2*vM) * ( Y + V M ) ’  

(4.9) 

(4.10) 

(4.11) 

De berekende verplaatsingen gelden voor het zwaartepunt van het profiel. In de toekomst, 
bij metingen aan andere profielen, zou misschien de verplaatsing van het 
dwarskrachtenmiddelpunt van het profiel kunnen worden verlangd. De constante bz (de 
afstand van het bevestigingspunt van opnemer 2 op het profiel tot het zwaartepunt van het 
profiel) moet dan aangepast worden. De nieuwe waarde van de constante moet dan de 
afstand van het bevestigingspunt van opnemer 2 tot het dwarskrachtenmiddelpunt worden. 

4.3.2 Verwerking met een computerprogramma 

Voor de verwerking van de metingen zijn een aantal computerprogramma’s in de 
compiteaa! ASYST geschreven. In bijlage 6 is in schemavorm de opbouw vm het t ~ d e  
verwerking sprogramma aangegeven. 

Voor de verkrijging van de meetresultaten dient in eerste instantie het programma 
MENU.DMM. Dit programma is gemaakt door een medewerker uit het laboratorium. Het 
resultaat van dit programma is een binaire ASYST-file, met daarin de waarden van de 
elektrische spanningen van de opnemers bij verschillende belastingen. 

Het programma POSITION.PRG verwerkt de elektrische spanningen uit een binaire 
ASYST-file (aangemaakt met het programma MENü.DMM). Het programma is niet 
slechts een verzameling formules. Het is opgebouwd uit stappen en bij iedere stap is een 
korte toelichting vermeld. Dit om het programma ook voor toekomstige gebruikers met 
weinig kennis van de taal ASYST begrijpelijk te maken. Eventuele veranderingen in het 
programma kunnen zo vrij snel en met een kleine kans op fouten gemaakt worden. 
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Een aantai grootheden in het programma moet veranderbaar zijn, bijvoorbeeld de 
nulwaarden van de inductieve opnemers of gegevens over het profiel. Omdat de inhoud 
van het programma POSITION.PRG in het uiteindelijke totale verwerkingsprogramma 
vastligt (het is opgeslagen in een zogenaamde COM-file, waardoor het snel oproepbaar is, 
zie uitleg bijlage 7) zijn de gegevens die veranderd moeten kunnen worden in een apart 
programma gedefinieerd. De naam van dit hulpprogramma is POSHELP.PRG. 

Als het programma POSITION.PRG gestart wordt, dan verschijnen de waarden van de 
verm-derba~e nul- en schaalwaarden van de inductieve opnemers op het scherm. Voor elke 
meting moet worden nagegaan of deze waarden goed zijn. Als dit het geval is kan het 
rekengedeelte van het programma gestart worden. Uiteindelijk worden als  uitkomsten de 
horizontale en verticale verplaatsingen en de hoekverdraaiingen bij bepaalde aangebrachte 
belastingen verkregen. 

De verkregen resultaten kunnen tenslotte met behulp van het programma 
OUTP-POS.PRG in uitvoerfiles gezet worden. Eén uitvoer-file bevat de resultaten in 
binaire vorm, deze file wordt bij verdere berekeningen (van de lokale knikvorm) gebruikt. 
Een andere uitvoerfile bevat de resultaten voorzien van informatie (naam belast profiel, 
datum meting, commentaar, enzovoort). De resultaten worden tenslotte ook nog in 
grafiekvorm uitgevoerd. De resultaat- en plotfiles worden uitgeprint en in een klapper 
verzameld. In bijlage 8 is uitzelegd hoe met het hierboven beschreven meet- en 
verwerkingsprogramma gewerkt moet worden. 

4.4 Aanpassing hulpgereedschap voor aanbrengen belasting 

De verticale uitwijking van de meting wordt, zoals gezegd, gemeten met behulp van een 
inductieve verplaatsing sopnemer. De kern van de verplaatsing sopnemer wordt verbonden 
met de belastingshaak op het profiel door een touwtje. Als er een belasting aangebracht 
wordt, dan zakt het profiel en dus ook de belastingshaak; de verandering van de door de 
inductieve opnemer afgegeven elektrische spanning is een maat voor de verplaatsing. 

Het touwtje is niet verbonden met het profiel zelf maar met de belastingshaak; de positie 
van het touwtje ieli opzichte vai de bovenkant VLU? de flens van het prafie! biijat daíirdcmr 
niet eenduidig bepaald. Wanneer er geen belasting aan de haak hangt, dan is er een 
situatie volgens de linker afbeelding in figuur 4.3. Als de nulwaarde van de inductieve 
opnemer bij deze stand van de haak gemeten wordt, dat is dit niet de nulwaarde die 
correspondeert met de stand van het profiel als er geen belasting is aangebracht. Door de 
haak met de hand "recht" te houden, kan een nulwaarde bepaald worden die ongeveer 
juist is. De spanning die hoort bij de stand die het beste lijkt wordt opgegeven als 
nulwaarde. De fout die ontstaat bij dit schatten van de nulwaarde blijkt tot 0.2 mm te 
kunnen oplopen. 

Om de meetfout te verkleinen is de constructie van de haak veranderd (zie rechter 
afbeelding in figuur 4.3), waarbij de positie van het touwtje ten opzichte van het profiel 
eenduidiger bepaald is dan bij de oude haak. Het zwaartepunt van de constructie ligt op 
de lijn AB; door het contragewicht C te verdraaien kan de positie van het zwaartepunt 
exact bepaald worden. De bevestiging van het touwtje aan de haak is ook veranderd. Dit 
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punt ligt nu op de lijn AJ3. Bij gebruikmakkg van de nieuwe belastingshaak kan de 
bepaling van de nulwaarde zonder willekeurige schattingen plaatsvinden. 

Figuur 4.3 Oude en nieuwe belastingshaak 
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5 Meten van lokale knik 

Bij het meten van lokale knik is, evenals bij het meten van globale knik, weer uitgegaan 
van het meet- en verwerkingsmodel zoals dat aan het begin van de stage bestond. Weer 
zijn enkele verbeteringen aangebracht en is de programmatuur in de taal ASYST omgezet. 

5.1 Wat wordt gemeten 

Bij lokale knik treedt er vervorming van de flens op. Er ontstaat een golfpatroon in de 
flens. In het geval van een punt-belasting in het midden van het profiel ontstaat er een 
sinusgolf die naar de uiteinden van het profiel uitdempt. De vorm van de golf is 
symmetrisch of anti-metrisch; in het eerste geval heeft de golf in het midden van het 
profiel zijn maximale amplitude, in het tweede geval is de uitwijking in het midden nul 
(zie figuur 5.1). 

midden 
profiel 

I 

Figuur 5.1 Symmetrische en anti-metrische golf 

Van de ontstane golf wordt het verloop gemeten, hieruit kunnen vervolgens waarden voor 
de maximale amplitude, de golflengte en de mate van uitdemping van de goif bepaald 
worden. De mate van uitdemping volgt uit het verloop van een kromme die door de 
toppen van de golf getrokken wordt. Uit de vorm van deze kromme kunnen conclusies 
getrokken worden. 

5.2 Hoe wordt gemeten 

De vorm van de uitdempende sinus in de flens wordt contactloos gemeten. Hiertoe wordt 
de rand van de flens beplakt met ronde stukjes retro-reflecterend materiaal, de 
zogenaamde markers. De markers worden handmatig met een tussenruimte van 5 mm 
aangebracht. In totaal zitten er (bij voorkeur) 32 markers op het profiel, waarbij de 
uiterste markers zich respectievelijk 30 mm links en 125 mm rechts van het midden van 
het profiel bevinden. Ook worden er 2 markers op de zogenaamde vaste wereld geplakt, 
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om verdraaiing en translatie van de camera tijdens een meting te kunnen berekenen en 
vervolgens te corrigeren. De markers op het profiel worden beschenen door 5 zich op de 
camera bevindende halogeenlampjes. De markers kaatsen het licht terug, de 
teruggekaatste lichtbundeltjes worden door een camera "gefilmd". De posities van de 
markers worden vervolgens berekend met apparatuur en software die aan de camera 
gekoppeld zijn. De apparatuur en software zijn in het laboratorium aanwezig. Bij de 
berekening worden de coördinaten opgegeven in pixels. Deze pixels kunnen worden 
omgerekend naar mm's. Zie figuur 5.2. 

halogeen-lampje 

profiel met markers 
(dwarsdoorsnede) 

Figuur 5.2 Schematische weergave van een globale knikmeting 

Een eis bij een meting is dat de camera de markers redelijk bewegingloos in beeld heeft. 
Bij de eerste series metingen blijkt echter dat de lucht voor de camera door de straling 
van de lampen opgewarmd wordt en daardoor gaat trillen. (Een dergelijk verschijnsel kan 
zich ook in het dagelijks leven voordoen, bijvoorbeeld op warme dagen boven een heet 
wegdek.) De camera ontvangt daardoor geen stilstaand beeld van de markers, waardoor er 
met de opgevangen beelden geen berekeningen uitgevoerd kunnen worden. De opwarming 
van de camera kan voorkomen worden door een continue luchtstroom (perslucht) voor de 
lens van de camera door te voeren. Uit metingen met luchttoevoer blijkt dat de software 
de opgevangen beelden gedurende een serie metingen nu wel goed kan verwerken. 

5.3 Verwerking van de metingen 

Als resultaat van een meting van lokale knik wordt een aantal meetfiles verkregen. E n  
meetfile bevat gegevens over de posities van de markers als er geen belasting is 
aangebracht, deze file wordt referentie-file genoemd. Naast de referentie-file zijn er nog 
één of meerdere files die verkregen worden na aanbrengen van de diverse belastingen, 
deze files worden in dit verslag meetfiles genoemd. De referentie- en meetfiles bevatten 
coördinaten opgegeven in het assenstelsel van de camera. Uit deze coördinaten wordt het 
verloop van de uitdempende sinusgolf berekend. In de berekeningen worden enkele 
meetfouten gecorrigeerd en andere aanpassingen gedaan. Hieronder zijn alle aanpassingen 
die gedaan moeten worden na het verkregen van de referentie- en meetfiles beschreven. 
Zie ook bijlage 9. De correcties uit de paragrafen 5.3.2 en 5.3.4 zijn ook in het oude 
meet- en verwerkingsmodel uitgevoerd. 
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5.3.6 Correctie voor de scheefstand van de camera 

De op de zijkant van de flens aanwezige markers reflecteren bij een meting het licht dat 
erop geschenen wordt. De teruggekaatste lichtbundeltjes worden "gefilmd" door de 
camera, waarna de posities van die bundeltjes nauwkeurig bepaald worden met 
computersoftware. De posities worden in het xy-assenstelsel van de camera "uitgezet". 

De stand van de assen van het xy-coördinatenstelsel van de camera ten opzichte van de 

opzichte van lijnen of vlakken die in werkelijkheid geheel horizonGd eniof verticaal 
staan. Ook de lengte-as van het profiel kan een bepaalde scheefstand ten opzichte van een 
horizontale lijn op de "vaste wereld" hebben. 

-.--A- - - . - - - lA -C--C ,:,+ . . - -C.  A hA.4-fi-+m1a x,n.i;p 10 
V ~ ~ L G  wGlGiu 3-L i i i c L  v a x ,  u2 iiuiuuuuub v u u ~ ~ w  2~ k~fifie~ s c h d  ~ + a n  

Door scheefstand van het assenstelsel van de camera en de lengte-as van het profiel ten 
opzichte van elkaar ontstaan er meetfouten, zie figuur 5.3. Als aangenomen wordt dat een 
marker zich ten opzichte van de flens verplaatst van punt 1 naar punt 2, dan is de 
gemeten verticale verplaatsing ten opzichte van de flens 
echter y. De scheefstand van de camera ten opzichte van de lengte-as van het profiel heeft 
een fout veroorzaakt. 

de werkelijke uitwijking is 

y-as camera 
p m w  mdsr _- belasting 

,I 

*=marker 

1 ,  
i 

profiel met 
: belasting 

x-as camera 

5.3 Grafische weergave gemeten velplaatsing bij scheeftand camera 

Correctie van de fout vindt plaats door het assenstelsel van de camera voor de hoek van 
de scheefstand te verdraaien. Allereerst wordt die hoek bepaald door een kleinste 
kwadratenmethode toe te passen op de coördinaten die posities van de markers in 
onbelaste toestand weergeven. Als resultaat van de kleinste kwadratenmethode wordt een 
lijn volgens de vergelijking y=a + b*x verkregen. Uit de richtingscoëfficient b van de 
lijn is nu de hoek van scheefstand te bepalen, volgens a=arctan b. 

Als de hoek a bekend is, wordt er een zogenaamde transformatie-matrix gevormd (zie 
formule (5. i)), waarmee vervolgens alle ongecorrigeerde x- en y-coördinaten 
vermenigvuldigd worden. Na vermenigvuldiging worden de markercoördinaten 
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beschreven in een over de hoek a geroteerd coördinatenstelsel. 

y 1 nieuw 

cosa 

-sina cosa [ y ]  oud 

De programmatuur die de meetgegevens verwerkt geeft de coördinaten van de markers op 
in pixels. Uiteindelijk wordt echter een resultaat met coördinaten in mm’s verlangd. Het 
berekenen van de factor die aangeeft hoeveel mm’s met een aantal pixels overeenkomen 
gaat als volgt: 

gevraagde gegevens: - horizontale afstand tussen de twee buitenste markers op het profiel, 
gemeten met de camera, in pixels; 

profiel, handmatig gemeten, in mm’s. 
- horizontale afstand tussen de twee buitenste markers op het 

B e  omrekenfactor = afstand in mm’s / afstand in pixels. 

5.3.3 Correctie voor de virtuele verschuiving van de vaste wereld 

Uit eerder gedane metingen blijkt dat een punt, dat zich op de vaste wereld bevindt, 
verschuift in het assenstelsel van de camera, als de coördinaten van dat punt gedurende 
een bepaalde tijd gemeten worden. Tijdens eenzelfde meting van lokale knik (tijdsduur 
ongeveer één uur) kunnen de coördinaten in sommige gevallen tot 0.1 mm in beide 
richtingen verschuiven. Uitgaande van het feit dat het punt op de vaste wereld zich niet 
verplaatst, kan geconcludeerd worden dat de camera de oorzaak is van dit verschuiven. 
Deze verschuiving beïnvloedt de meetresultaten. 

De sorzclken vm de verschuiving vm de camera blijken overigens niet duidelijk 
verklaarbaar. Wel lijkt het erop dat de verschuiving van de coördinaten tijdens de eerste 
minuten na het aanzetten van het licht en de meetapparatuur het grootst is. Het is daarom 
verstandig om de meting pas te beginnen een kwartier na het aanzetten en instellen van de 
meetapparatuur. 

Voor de correctie worden bij elke meting de coördinaten van twee markers op de vaste 
wereld bepaald. Uit deze coördinaten kunnen een translatie en een rotatie van het lijnstuk 
door de twee markers ten opzichte van de referentie-toestand berekend worden. 
Vervolgens kan voor de verkregen rotatie en translatie gecorrigeerd worden. Bij de 
correctie wordt ervan uitgegaan dat de afstand tussen de twee markers op de vaste wereld 
tijdens de metingen constant blijft. Uit metingen blijkt dat deze aanname gerechtvaardigd 
is, de afstand fluctueert nauwelijks. De afwijkingen van de verschillende gemeten 
afstanden liggen hoofdzakelijk binnen de ruis (onnauwkeurigheid) van de camera. In 
bijlage 10 is uitgelegd hoe de correctie precies in zijn werk gaat. 
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Na de correcties van de camerafouten wordt er een aantal coördinaten gevonden, dat een 
uitdempende golf vormt. Door de voordoorbuiging van het profiel is de golf niet mooi 
horizontaal, maar dempt hij uit rond een kromme lijn. Door nu de kromme van de in 
eerste instantie verkregen golf af te trekken kan het verlangde resultaat, een golf die rond 
een rechte uitdempt, verkregen worden. Zie figuur 5.4. 

De bepaling van de kromme. de zakkin- als functie van de plaats, gebeurt met behulp van 
een vergeet-me-nietje. Het vergeet-me-nietje voor dit specifieke geval (de uitwijking als 
functie van de afstand tot het midden van het profiel) staat in formule (5.2) (zie voor 
afleiding het verslag van Robert de Vries (fit i), bladzijde 26). 

P * x2 *(1.5*L - x) 
1 2 * E * I  4x1 = (5.2) 

waarbij: w =verticale uitwijking, P =puntbelasting, 
x=afstand tot midden profiel, L=lengte profiel, 
E =elasticiteitsmodulus, I = traagheidsmoment t. 0.v. y-as. 

Figuur 5.4 Golf met voordoorbuiging en golf gecorrigeerd voor 
voordoorbuiging 

De verkregen (theoretische) uitwijkingen van elke marker en de zakking in het midden 
van het profiel (zie hoofdstuk 4.2 en 4.3) worden nu met de markercoördinaten uit de 
meetfiles verrekend. Na correcties is nu (in theorie) de onderste afbeelding in figuur 5.4 
verkregen. Zoals in 5.3.6 is uitgelegd is dit in werkelijkheid niet zo. De verplaatsing van 
marker i op plaats x staat nu in formule (5.3). 

V[ X I  = v,,, - w( x )  + Yl[ X I  - YO[ X I  

= u( x ) - Y( x ) 
(5.3) 

In figuur 5.5 is de zakkulg van de markers grafisch weergegeven. 
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Bij kip treedt naast een verticale en horizontale uitwijking van een profiel ook een 
hoekverdraaiing om de lengte-as op. Uit figuur 5.5 blijkt dat daardoor een projectie van 
de uitwijking van elke marker loodrecht ten opzichte van de bovenkant van het lijf 
gemeten wordt. V[i] wordt verkregen na de correctie-stappen 1 tot en met 4, terwijl YJj] 
de verlangde waarde is. 

.- 

I Y,,: uit referentie-file 
Y,: uit meetñíe 
V,, en B,,: uit globaie knikmeting 

Figuur 5.5 GraBsche weergave van een marker op plaats x 
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De hoekverdraaiing B is niet voor iedere marker hetzelfde, maar een functie van de x- 
coördinaat. Omdat B in de ophangplaten gelijk is aan nul geldt de volgende beschrijving: 

Waarbij BO = L i d d e n  profiel 

De formule voor de totale uitwijking van elke marker Y,,[ i 1 wordt nu (5.5). 

b * x2 * * L  - + Yl[x] - YO[X] - - * sinJ(x) 
vmiddm - 1 2 * E * I  2 

cosJ(x) 
qo$l = (5.5) 

b - ri * sinJ(x) 

Na de correcties uit de hoofdstukken 5.3.1 tot en met 5.3.6 zou het resultaat in theorie 
een uitdempende golf rond een rechte nullijn moeten zijn. In werkelijkheid is dit niet het 
geval. In figuur 5.6 is weergegeven wat het (voorlopige) resultaat van een meting is. 

5.3.6 Correctie voor resterende kromming en fout niveau in verkregen resultaat 

Uit figuur 5.6 blijkt dat het voorlopige resultaat nog niet tot tevredenheid stemt. Naast het 
foutieve niveau is er nog een globale kromming in de grafiek te bespeuren. Een 
verklaring voor de kromming in de grafiek kan zijn dat de werkelijke kromme die de 
voordoorbuiging weergeeft een andere vorm heeft dan die waarmee in paragraaf 5.3.4 
gecoïrigeeïd wordt. IE dat hoofdst~k word: de kromme berekend met behulp vm e m  
vergeet-me-nietje (formule 5.2). Dit vergeet-me-nietje geldt in een ideale situatie, waarin 
onder meer vereist is dat de stijfheid bij verschillende belastingen gelijk blijft. In 
werkelijkheid is de stijfheid van het profiel echter niet constant. Als er lokale knik 
optreedt, dan wordt de stijfheid lokaal kleiner. De doorbuiging van het profiel wordt ter 
plaatse van een gebied met lokale knik dus groter dan berekend. In hoofdstuk 5.3.4 is in 
het geval van een optredende lokale knik dus een kromme van de coördinaten 
afgetrokken, die de werkelijke kromming niet voldoende compenseert. Er blijft nog een 
zekere kromming in de golf over. 

Correctie van de twee "fouten", kromming van de golf en het foute niveau, vindt plaats 
met behulp van een kleinste kwadratenmethode. De functie die nog in het eindresultaat 
aanwezig is lijkt op een dalparabool met het minimum in het midden van het profiel (x- 
coördinaat = O). De functie die met een kleinste kwadraten methode bepaald wordt is 
daarom y =  a + b*x2. De functie bevat geen lineaire term (constante maal x). Na 
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correctie met een lineaire term zou er in het verkregen resultaat namelijk geen sprake 
meer zijn van een symmetrische doorbuiging rond de x-coördinaat O (= midden van het 
profiel). Omdat het profiel in het midden belast wordt met een puntbelasting geldt echter 
dat er wel een symmetrische doorbuiging rond het midden van het profiel is. 

9 
E .- L A  

5 
i 
a 
Y .- 

.j i;' 90 I to .- - 30 o 
k-positie 

Figuur 5.6 Voorbeeld van een golf verkregen na de correcties uit de 
hoofhtukken 5.3.1 tot en met 5.3.5 

De functie die met de kleinste kwadratenmethode verkregen is, wordt van de 
oorspronkelijke golf afgetrokken. In figuur 5.7 is het resultaat na correctie met de kleinste 
kwadraten methode afgebeeld (in deze figuur is de golf benaderd met splines, zie 
volgende paragraaf). 

5.3.7 Benadering van de golf met splines 

Na de aanpassingen uit de paragrafen 5.3.1 tot en met 5.3.6 zijn de "eindwaarden" van 
de markercoördinaten bekend. Als nu met ASYST een grafiek van deze 
nixkerco0rdinaten gemakt wordt, dm ontstaat er een figuur bestaande uit een aantal 
lijnstukjes. Het resultaat is een "hoekige" grafiek. Figuur 5.6 toont zo'n hoekige grafiek. 

Door de markercoördinaten kan met behulp van zogenaamde splines een vloeiende functie 
getrokken worden. Een benadering met splines is enigszins te vergelijken met een 
benadering volgens Fourier. Bij beide benaderingen is er sprake van een grondfunctie (bij 
Fourier is dit een sinus) die een bepaalde "schaalfactor" knjgt. Een aantal van deze 
geschaalde grondfuncties bij elkaar opgeteld vormt de benaderde functie. In plaats van een 
sinus als grondfunctie kan ook een spline gebruikt worden. Het type spline dat hier 
gebruikt wordt is opgebouwd uit een aantal derde-graads functies. Het aantal splines dat 
gebruikt wordt voor de benadering van een interval tussen twee coördinaten is 4. De 
benadering met splines wordt verder uitgelegd in bijlage 11. Figuur 5.7 toont een 
eindresultaat van de golf, benaderd met splines. 
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Figuur 5.7 Voorbeèld van een golf verkregen na de correcties uit de 
hoof&tukken 5.3.1 tot en met 5.3.7 

Eer? verschil vm een spline-benidering in vergelijking met de benadering van Fourier is 
dat een spline op een beperkt gebied ongelijk aan nul is. Daarbuiten is een spline gelijk 
aan nul. Een sinusgolf, zoals gebruikt bij Fourier, is per definitie periodiek en is dus niet 
buiten een bepaald interval gelijk aan nul. In het benaderde totale resultaat zal daardoor 
de sinusgolf aanwezig zijn, In figuur 5.8 is behalve een spline-functie ook een Fourier- 
term gegeven. 

groudvorm = spike 

* = marker 

grondvorm = sinus 

Figuur 5.8 Weergave van een spline en een grondvorm van een benadering volgem 
Fourier 

5.4 Verwerking met een computerprogramma 

Voor de verkrijging van de meetfiles wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van 
software die in het laboratorium aanwezig is. Deze software berekent coördinaten van 
markers in pixels, en plaatst deze data in ASCII-files. De files worden vervolgens in de 
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computer die bij de meetopstelling staat ingelezen. Verdere verwerking vindt plaats met 
software die in deze stage-periode geschreven is. De gebruikte computertaal is weer 
ASYST. Zie ook bijlage 9. 

Bij de start van een verwerkingssessie worden allereerst de waarden van een aantal 
variabelen getoond, die per meting of type profiel kunnen verschillen. Gegevens die per 
type profiel kunnen verschillen zijn bijvoorbeeld de E- en Iy-waarde, een waarde die per 
serie metingen kan verschillen is bijvoorbeeld het nummer van de marker op het midden 
v m  he? prefie!. Vmr elke ve_wer_king van de meetfile moet nagegaan worden of deze 
waarden juist zijn. De waarden kunnen gewijzigd worden in het hulpprogramma 
MARKHELP.PRG. De gegevens kunnen niet in het hoofdprogramma opgenomen 
worden, dat in een zogenaamde COM-file opgeslagen wordt. De gegevens van 
programma’s die in een COM-file opgeslagen worden liggen vast. Zie voor verdere uitleg 
bijlage 7. 

Als de gegevens juist zijn kan gestart worden met het inlezen van de te verwerken files. 
Dit gebeurt met het programma MARKER1.PRG. Naast de referentie-file en de meetfiles 
wordt er nog een binaire resultaat-file van het programma POSITION.PRG als invoer 
verlangd. De data van de files worden in zogenaamde arrays gelezen. Met de gevormde 
arrays (bestaande uit een aantal rijen en kolommen) kan in ASYST gerekend worden. 

Het rekenwerk is te scheiden in twee gedeelten. E n  gedeelte is voor alle 
belastingsgevallen van het profiel hetzelfde. Dit gedeelte, opgenomen in het programma 
MARKEE.PRG, berekent de initiële scheefstand van de camera ten opzichte van het 
profiel en de omrekenfactor van pixels naar millimeters. De resultaten van deze 
berekeningen gelden voor alle belastingsgevallen. 

Het andere gedeelte van het rekenwerk staat in het programma MARKER3.PRG. Voor 
ieder belastingsgeval moet deze rekencyclus doorlopen worden. Xet eindresultaat van elke 
meting bij een bepaald belastingsgeval wordt opgeslagen in de vorm van tabellen 
(verticale uitwijking voor elke marker) en in de vorm van grafieken. De resultaten 
worden in een klapper verzameld. 

&n minpunt van ASYST is dat de e n  LOM-file slechts een beperkte 
werkgeheugenruimte heeft. Door de omvang van de programma’s die de meetgegevens 
van de globale en lokale knik verkrijgen en verwerken, is het in eerste instantie niet 
mogelijk om ze in één groot hoofdprogramma te plaatsen. Door de beschikbare 
geheugenruimte te optimaliseren (deze is opgesplitst in subgeheugens voor strings, 
scalars, enzovoort) kan het mogelijk worden het totaal der programma’s in één 
hoofdprogramma te krijgen. Zie bijlage 7. Bij het beëindigen van de stage is het (nog) 
niet gelukt om één groot meet- en venverkingsprogramma te maken. 
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6 Conclusies 

Bij de start van deze stageperiode luidden de doelstellingen: 
- nagaan of de oude verkrijging en verwerking van meetgegevens juist was: zoniet, 

- bestaande bruikbare programmatuur omzetten en benodigde nieuwe programmatuur 

- nu hwxgemen?de werkzamheden: metingen xian profielen verrichten. 

verbeteringen aanbrengen; 

ontwikkelen in ASYST; 

Uitgegaan werd van het feit dat het in het verleden gebruikte meet- en verwerkingsmodel 
slechts enkele eenvoudige aanpassingen behoefde. Gaandeweg het aanpassingsproces bleek 
echter dat het aantal aanpassingen groter werd dan verwacht. De verwerking van deze 
"nieuwe correcties", hieronder globaal aangegeven, nam dan ook meer dan de daarvoor 
geplande tijd in beslag, waardoor het aantal metingen aan profielen beperkt bleef. 

De "nieuwe" correcties hebben betrekking op: 
- de meetfouten ontstaan bij het bepalen van de horizontale en verticale verplaatsing van 

een punt van het profiel bij een aangebrachte belasting; 
- hulpgereedschap voor het aanbrengen van de belasting; 
- fouten vemorzmkt bij de verkrijging van meetgegevens voor de lokale knikvorm door 

- de manier waarop meetgegevens van de lokale knikvorm verwerkt worden. 
metingen met een camera; 

De correcties en aanpassingen die gedaan zijn hebben betrekking op gesignaleerde fouten 
die in bepaalde meetgevallen groter kunnen zijn dan 0.1 mm. Fouten met een kleinere 
maximale waarde zijn verwaarloosd. Er is nog niet nagegaan in hoeverre twee series 
metingen (uitgevoerd op verschillende tijdstippen) met eenzelfde profiel en met identieke 
belastingsgevallen overeenkomen. Over de betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van 
metingen zijn dus geen concrete conclusies te geven. Hier dient in de toekomst aandacht 
aan besteed te worden. 

Voor de verkrijging en verwerking van de meetgegevens zijn programma's in ASYST 
ontwikkekí. Het geheel der programma's is "flexibel:", bij verwerking van prohelefi met 
andere parameters (bijvoorbeeld aantal markers, aantal belastingsgevallen, enzovoort) 
hoeft slechts op één plaats in het programma de betreffende parameter veranderd te 
worden. Na verandering van de gewenste parameters wordt het rekenwerk zonder 
onderbrekingen uitgevoerd. 

Om het programma in zijn geheel zo gebruikersvriendelijk mogelijk te krijgen, is er een 
start gemaakt met een zogenaamde menustructuur. Een gebruiker krijgt na het starten van 
het programma menublokken op het scherm, waarna hij met de cursor het gewenste menu 
kan opzoeken en activeren. Uitgegaan is hierbij van het feit dat een gebruiker zo weinig 
mogelijk fouten door het intypen van verkeerde commando's en/of functietoetsen moet 
kunnen maken. 

De taal ASYST heeft op enkele punten beperkte of omslachtige gebruikersmogelijkheden. 
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Zo kan het maken van grafieken in sommige gevallen veel handelingen omvatten (= 
variabelen met betrekking tot de vorm van de assen definiëren). Dit nadeel is bij het 
aanmaken van de menustructuur met behulp van een hulpprogramma gladgestreken. 

Een  ander minpunt is het feit dat een zogenaamde COM-file slechts een beperkte 
werkgeheugenruimte heeft. Door de omvang van de programma’s is het in eerste instantie 
niet mogelijk om het verkrijgen en verwerken van meetgegevens in één groot 
hoofdprogramma te laten plaatsvinden. Door de beschikbare geheugenruimte te 
optimaliseren (deze is opgesplitst in subgeheugens voor strings, scalars, enzovoorij Xan 
het mogelijk worden het totaal der programma’s in één hoofdprogramma te krijgen. Het 
is deze stage (nog) niet gelukt om één groot meet- en venverkingsprogramma te maken. 
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BijPage 1 Sterkteberekening van constructie 

Bij de tot nu toe verrichte metingen is de maximaal aangebrachte belasting op het profiel 
80 kg (= 800 N). Bij toekomstige metingen wordt de belasting maximaal 160 kg (= 
1600 N). Hieronder wordt nagegaan of de constructie bij de nieuwe belasting een 
voldoende sterkte heeft. Drie gedeeltes van de constructie worden doorgerekend (zie ook 
figuur 5.4.3 blz 40 van verslag van F.van de Klundert, juni 1987, WFW 87.040). De 
- 7 n l  nnnrln hnvntnni n -on xwnrrlon upm a al&. v U q j b l L U L .  VbLL.fiL.lIIII~VII .. "LUVII b""'-w" 

1 sterkteberekening van bouten (M8 x 30 - 12.9) gebruikt bij verbinding van juk met H- 
profiel (gedeelte 3 figuur); 

2 sterkteberekening van bouten (M4 x 15 - 12.9) gebruikt bij verbinding van juk met 
ophangstrip (gedeelte 2 figuur); 

3 berekening met betrekking tot ophangstrippen. 

Bij alle berekeningen wordt gebruik gemaakt van berekening smethoden, formules en 
tabellen zoals vermeld in Roloff/Matek Maschinenelemente, 10e druk. 

1 STERKTEBEREKENING VAN BOUTEN M8 x 30 

De belastingssituatie komt overeen met figuur 8-28b (biz 218 in Roloff-Matek). De 
sterkte van de bouten kan worden berekend en gecontroleerd met behulp van de stappen 
B1 tot en met B5 op blz 219. 

stap B1: globale controle bout. 

FBtot = FB + Feigengewicht 

- 
PBtot = totale bedrijfsicracht 
F B  = zwaartekracht door belasting = 1600 N 
Fe,, gewicht = zwaartekracht eigen gewicht constructie 

gewicht, schatting: 50 kg (bewust te hoog geschat). 
In eerdere verslagen geen informatie over het eigen 

F B m  per bout wordt dus (1600 + 500)N : 4 = 525 N. 

Uit tabel A8-13 op blz 69 in het tabellenboek (Anhang) blijkt dat M8 ruimschoots 
voldoet. 

stap B2: bepaling van de benodigde montage-voorspankracht. 

F,, = kA * kL * F B  * (1 - 4)  (formule 8.17b blz 212) 
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F V M  = montage-voorspankracht 

kL = zetfaktor, zie tabel A8-9, hier kL = 1.2 
4 = krachtverhouding = q * 4' 

kA = aanhaalfaktor, Zie tabel A8-11, hier kA = 4 

(formule 8.11 blz 204) 
q = faktor voor doorvoering van de kracht, zie figuur 8-15 blz 204 
4' = vereenvoudigde krachtverhouding, zie A8-15, hier 
4'= 0.28, q = 0.5 (lK/d = 1.25, DA = 1.5) 

F1, wordt 2167 N. 

stari B3: bepaling van het aanhaalmoment. 

MA = 0.2 * FVM * d, (formule 8.22 blz 215) 

F V M  = montage-voorspankracht 
d, = flankdoorsnede, zie tabel A8-6, hier d2 = 16 mm 
M A  = aanhaalmoment 

MA wordt 7 Nm. 

stap B4: controleberekeninp. van bout OU trekbelasting.. 

FSmax = FSP + FBS 5 FO,2 (formule 8.24 blz 217) 

Fsm, = maximale trekbelasting op bout 
F,, = spankracht, zie tabel A8-14 
FB, = "extra toegestane" kracht (Duits: Zusatzkraft) = F, * 4 
FO,, = trekbelasting op bout bij vloeigrens, zie tabel A8-7 

Controleberekening is alleen nodig als F,, I FVM. Dit is hier niet het geval (F,, = 30 
kN, F V M  = 2.2 kN), controle is niet nodig. 

stap B5: controle van vlaktedruk. 

Frot F,, + FEtot 

A P  AP (formule 8.14 blz 206) P = - =  * PG 

FBW = totale bedrijfskracht 
F V M  = montage-voorspankracht 

A, = belaste schroefdraadoppervlakte, zie tabel A8-5 kolom 18, hier A, = 42 mm2 
p = vlaktedruk 

pG = grensvlakdruk, zie tabel AS-3, hier pG = 700 N/-2 voor C45 
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p = (2167 + 525) : 42 = 64 N - 2  I 700 N-2, dus de vlaktedruk is toelaatbaar. 

CONCLUSIE: de bouten M8 x 12.9 voldoen in de nieuwe belastingssituatie. De 
maximaal toegestane trekbelasting van de bout Fsp is een faktor 10 groter dan de 
optredende, berekende belasting FVM + F B m .  De toegestane vlaktedruk pG is een faktor 12 
groter dan de optredende vlaktedruk p. 

2 STERKTEBEREKENING VAN BOUTEN M4 x 15 

De belastingssituatie komt overeen met figuur 8-28d (biz 218). De sterkte van de bouten 
kan worden doorgerekend en gecontroleerd met behulp van de stappen D1 tot en met D5 
op blz 219. 

stap D1: globale controle bout. 

FQ = FBtot 

FQ = dwarskracht 
F B w  = totale bedrijfskracht 

FQ = 2100 N; FQ per bout = 2100 N : 14 bouten = 150 N 

Uit tabel A8-13 blijkt dat M4 voldoet. 

 sta^ D2: bepaling van de benodigde montage-voorspankracht. 

FVM = kA * kL * FKLper bout 

FKLperbout = Fn = (FQ p) 

(formule 8.18b blz 212) 
(formule 8.12 blz 204) 

F V M  = montage-voorspankracht 

kL = z&ik~r,  zie tabel A8-9, hiex kL = 1.2 
FKL per bout = klemkracht per bout, hier F, per bout - - 1500N 
F, = normaalkracht, hier p = 0.1 
p = wrijvingscoefficient, zie tabel Al-2 

kA = aanhaalfaktor, Zie tabel A8-11, hier kA = 4 

De benodigde voorspankracht F V M  wordt 7200 N. Als Fv, 2 7200, dan F, (= 
wrijvingskracht) 2 F, (= zwaartekracht). De ophangstrippen blijven dan hangen door 
wrijvingskracht, de M4 bouten worden niet op afschuiving belast. Als F V M  5 7200 N dan 
wordt de zwaartekracht niet meer geheel gecompenseerd door de wrijvingskracht, de 
bouten worden dan op afschuiving belast. Zie de berekening bij 3. 

stap D3: bepaling van het aanhaalmoment. 

MA 0.2 * F v M  * d2 (formule 8.22 blz 215) 
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F,, = montage-voorspankracht 
MA = aanhaalmoment 

d2 = 9, zie tabel A8-6 

M A  wordt 12.9 Nm. 

Deze stap vervalt (de bouten worden hier niet belast op trek). 

stap D5: controle van vlaktedruk. 

p = vlaktedruk 
F=perbout = klemkracht per bout = 1500 N 
A, = belaste schroefdraadoppervlakte, zie tabel AS-5 kolom 18, hier A, = 11.4 mm2 
pa = grensvlakdruk, zie tabel A8-3, hier pG = 700 N/mm2 

p = 130 N/-2, dus de vlaktedruk is toelaatbaar als F V M  = 7200 N 

CONCLUSIE: De kracht die de bouten belast op afschuiving is kleiner dan 
de toelaatbare kracht. In het uiterste geval (er is geen wrijving tussen plaat en juk, de 
bouten worden belast door de gehele dwarskracht) is de toegestane dwarskracht (tabel A8- 
13) drie keer groter dan de optredende, berekende kracht. De vlaktedruk, die ontstaat bij 
een F V M  die groot genoeg is om ervoor te zorgen dat F, = F,, is ook toelaatbaar. De 
toelaatbare vlaktedruk is meer dan 10 keer groter dan de optredende vlaktedruk. 

3 BEREKENING MET BETREKKING TOT OPHANGSTRIP. 

Uit de sterkteberekening van de bouten M4 (zie stap D2 hiervoor) bleek dat de 
wrijvingskracht F, groter is dan de zwaartekracht F, als de voorspankracht FvM 2 7200 
N. Er is niet nagegaan hoe groot de maximale montage-voorspankracht en het maximale 
aanhaalmoment zijn, die bij de gebruikte bouten aangebracht mogen en kunnen worden. 
Uit stap D3 blijkt dat het benodigde aanhaalmoment MA voor een FVM van 7.2 kN 12.9 
Nm bedraagt. Als nu in tabel A8-14 naar Msp (= aanhaalmoment bij een 90 % rekgrens 
van de bout) van w-bouten gekeken wordt, dan blijkt dat de M, voor een bout M5 
kwaliteit 12.9 kleiner is dan 12.9 Nm. Het verlangde aanhaalmoment kan dus niet op een 
M5-bout aangebracht worden, en dus zeker niet op een M4-bout. De maximaal aan te 
brengen klemkracht F,, die afhankelijk is van de montage-voorspankracht en dus ook het 
aanhaalmoment, is te klein om ervoor te zorgen dat F, 2 F,. 

Uit het voorafgaande volgt dat de bouten op afschuiving belast worden en dat er in de 
gaten van de plaat spanningen optreden ten gevolge van de zwaartekracht. Uit stap D1 
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blijkt dat de bouten voldoen bij de maximaal optredende dwarskracht (deze veroorzaakt de 
afschuiving). In werkelijkheid wordt een gedeelte van de dwarskracht opgenomen door 
de wrijvingskracht (door klemkracht plaat tegen juk), de overgebleven kracht belast de 
bouten op afschuiving. De werkelijke dwarskracht is dus nog kleiner dan bij de controle 
in stap D1 aangenomen wordt. 

Doordat F, I F, hangt de ophangstrip dus gedeeltelijk aan de bouten; in de ophangstrip 
ontstaat hierdoor een reactiekracht. De kracht in de gaten van de ophangstrip grijpt niet 
aan in één punt: maar wordt verdeeld over een bepaalde oppervlakte. Er ontstaan dus 
spanningen in de strip. Deze spanningen mogen niet te groot worden omdat de strip 
anders op deze plaats gaat vloeien. Hieronder wordt geschat hoe groot de kracht is die 
over de oppervlakte van de binnenzijde van het gat verdeeld wordt. 

Uit metingen met veerunster en bekende arm blijkt: M A  = 7Nm. Het benodigde 
aanhaalmoment is 12.9 Nm, hierbij is F, = F,. 

De wrijvingskracht is recht evenredig afhankelijk van de klemkracht en dus van F V M  en 
ook van M A .  De verhouding van het aangebrachte aanhaalmoment met het verlangde 
aanhaalmoment maal F, is nu F,. F, wordt nu (MAwerkelijk/Mbenodigd*Fz = (7/12.9)*150N 
= 81N. F, is hierbij gelijk aan de optredende dwarskracht F, per bout, zie stap D1. Het 
restant van F,, dit is 150 N - 81N = 69 N, veroorzaakt spanningen in het "ophanggat" 
van de strip. 

Zoals eerder gezegd grijpt de kracht in het gat niet aan op één punt. Het oppervlak 
waarover de kracht verdeeld wordt, is meerdere vierkante mm's. De ontstane spanning is 
op het belaste oppervlak dus minder dan 65 N/mm2 en dus toelaatbaar (toelaatbare 
spanning voor staal bij drukbelasting 2 140 N/mm2, zie tabel A3-3). 

CONCLUSIE: Het aanhaalmoment dat nodig is om ervoor te zorgen dat F, 2 F, kan 
niet op de gebruikte M4 -12.9 bouten aangebracht worden. De ophangstrippen "hangen" 
hierdoor op de bouten die op afschuiving belast worden. De ontstane afschuifspanning ligt 
ruim onder de toelaatbare waarde. 

In de ophangstrippen treedt een spanning op omdat F, tussen ophangstrip en juk I F, ten 
gevolge van de belasting. De ontstane spanning ligt ruim onder de toegestane waarde 
(toegestane waarde is meer dan twee keer groter dan optredende waarde). 

OPMERKING: 
de faktor kA die gebruikt wordt bij de berekende FVM blijkt bij de verschillende 
aanhaalmethodes sterk verschillende waarden te hebben. In de hierboven gedane 
berekening is er van uitgegaan dat de bouten handmatig zijn aan gedraaid (kA = 4). Bij 
aandraaien met een momentsleutel is kA = 1.6. De benodigde montage-voorspankracht 
F V M  wordt in geval van aandraaien met een momentsleutel een faktor 2.5 kleiner. De 
benodigde FVM zou in dit geval wel groot genoeg zijn om ervoor te zorgen dat F, 2 F,. 
De bouten zouden dan niet meer op afschuiving belast worden. 
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Overwogen kan worden om de bouten met een momentsleutel aan te draaien. Voor ket 
wel of niet sterk genoeg zijn van de constructie heeft aandraaien van de bouten met een 
momentsleutel geen invloed. In beide gevallen (aandraaien met de hand of aandraaien met 
een momentsleutel) voldoet de sterkte van de constructie in de nieuwe belastingssituatie. 
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Bijlage 2: Invloed van het wringmoment in de ophangplaten 
(auteur: ir. R. Kools) 
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Bijlage 3 Bepalen nulwaarden inductieve opnemers en ijking 
krachtopnemer 

Bij de meetopstelling staat een digitale voltmeter (Keithley 199 system dmm/scanner). 
Bepalen van de nulwaarden gaat als volgt: 
- zet de digitale voltmeter (DVM) en de trafo (opschrift: + 24V - W.F.W.) aan; 
- druk toets 8 in (scanner); 
~ dFJk ge\vvnst kZL?xid in: 

i = krachtopnemer 
2 = verticale verplaatsingsopnemer 
3 = bovenste horizontale verplaatsingsopnemer 
4 = onderste horizontale verplaatsing sopnemer. 

De ijking van de krachtopnemer gaat als volgt: 
- zet de ontvangedversterker aan (Peekel MCA 130/CA 100/CCA 100); 
- C afregelen op nul met C BAL, dit om verlopen van de waarde op de DVM te 

- zet schakelaar op R; 
- stel de nulwaarde op nul (bij geen belasting !) met de draaiknop rechtsboven (lees de 

- hang hierna een gewicht aicui de kaak, wm-vm de massa enact bepaald is; 
- lees de waarde af op de DVM en draai aan knop C BAL totdat (zwaartekracht door 

- ga voor ander massa's na of de ijking lineair is. 

voorkomen (schakelaar voor C en R zit op onderdeel CA 100 onderaan); 

nulwaarde af op de DVM; 

gewicht : waarde op DVM = 100); 

Bij voorbeeld: 
zwaartekracht door lste aangebrachte gewicht = 100 N, waarde op DVM = 1 volt 

I1 I1  I t  I t  II = 0.5 volt 2de = 50N, 'I 

Zie voor overige opmerkingen de Wordperfect-file c: \wp5 l\opmerk. met. 
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Bijlage 4: Grafische weergave meetfouten globale knik 
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Bijlage 5: Correctie meetfouten globale knik 
(auteur: ing. W. Groot) ~ 
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Bijlage 6 Programmatuur voor meting en verwerking globale knik In 
schemavcbrm 

METING 
Met 
MENU.DMM 

inductieve 
opnemers 

elektrische 
spanningen 

OPMERKINGEN 

De waarden van de elektrische spanningen worden 
opgeslagen in een binaire ASYST-file. 

VERWERKING 

met 
POSITION.PRG 

Tonen ingestelde waar- 
den van constanten. 

Constanten: nulwaarden en schaalwaarden 
inductieve opnemers, geometrie profiel. 

juiste onjuiste 
waarden waarden 

verander 
waarden 
constan- 
te(@ 

Vraag naar naam te 
verwerken binaire 
meetfile. 

lees data in 

Verwerk data met 
de formules (4.5) 
tot en met (4.10). 

programma POSHELP.PRG 

Meetfile is aangemaakt in het programma MENU.DMM 

Als einduitkomsten worden waarden voor de hoekver- 
draaiing (beta) en de horizontale en verticale uit- 
wijking van het zwaartepunt (HZ respectievelijk VZ) 
bij een bepaalde belasting verkregen. 

MAKEN OUTPUT- 
FILES 

Met 
POS-0UTP.PRG 

Maak een binaire data-file met de 
resultaten HZ, VZ en beta. 

Maak een ascii-file met de resultaten voor HZ, VZ en beta 
met commentaar. 

Maak grafieken van: 
- de kracht als functie van de horizontale verplaatsing; 
- de kracht als functie van de verticale verplaatsing; 
- de kracht als functie van de hoekverdraaiing; 
- de hoekverdraaiing als functie van de horizontale verplaatsing. 



Bijlage 7 Opmerkingen met betrekking tot de computertaal MYST 

1 Uitleg over de zogenaamde COM-file 

De computertaal ASYST bestaat uit een soort basisgedeelte en een werkruimte. In het 
basisgedeelte staan programma's die ervoor zorgen dat een programma geladen en gestart 
kan worden. In de werkruimte kunnen enkele "hulpprogramma's" geladen worden (de 
zogenzmde nverlqs) die spcifieke functies bevatten i zoals bijvoorbeeld het weergeven 
van grafieken, hogere rekenkundige bewerkingen, enzovoort. In de werkruimte kunnen 
ook zelf geschreven verwerking sprogramma's geladen worden. Een voorbeeld van zo'n 
programma is het in hoofdstuk 4 beschreven programma POSITION.PRG. Het laden van 
een programma kost echter tijd. Dit nadeel kan opgelost worden door het basisgedeelte op 
te slaan als een programma geladen is. Als bij een volgende computersessie het 
basisgedeelte (naam in computertaal: COM-file) opgestart wordt (dit kan vanuit DOS met 
een minimale wachttijd), dan staan alle gegevens en formules van het programma 
POSITION.PRG al in het basisgedeelte. 

Een nadeel van een COM-file is dat de daarin opgeslagen inhoud vastligt tot de gehele 
COM-file veranderd wordt. Als bijvoorbeeld het programma POSITION. PRG veranderd 
wordt, CE Ails de CO-M-file met d a r i n  de oude versie van het programma aangeroepen 
wordt, dan zal dus toch die oude versie gebruikt worden! Dit houdt concreet in dat 
gegevens die in het programma gebruikt worden en aanpasbaar moeten zijn, zoals 
bijvoorbeeld de nulwaarden in het programma POSITION.PRG, liefst niet in een COM- 
file geladen en opgeslagen moeten worden. Verandering van die gegevens betekent dan 
namelijk dat de hele COM-file nieuw aangemaakt moet worden. 

Een oplossing voor het bovengenoemde probleem is om een programma, indien nodig, in 
twee gedeelten te splitsen, een deel met vaststaande data en formules, en een deel met 
niet-vaststaande gegevens. Het vaststaande deel kan in een COM-file geladen en 
opgeslagen worden, de variabele gegevens moeten bij iedere sessie opnieuw geladen 
worden. Deze gegevens blijven zo gemakkelijk te veranderen. De variabele gegevens 
waarmee in het programma POSITION.PRG gerekend wordt staan in het programma 
Posmw.?We. 

2 Verwerking van programma's in Wordpe~ect  

Programma's die met de editor in ASYST zijn aangemaakt kunnen in Wordperfect 
ingelezen worden. Een in Wordperfect ingelezen programma kan als een "gewone" 
Wordperfect-tekst bewerkt worden. Bewerkingen als het aanelkaar voegen van twee of 
meerdere teksten, gedeeltes van regels verwijderen of copiëren, enzovoort zijn dus 
mogelijk. 

Kies in Wordperfect voor de directory ASYST en vraag de gewenste tekst op. Pas 
vervolgens het aantal karakters per regel aan (ASYST heeft als standaardinstelling per 
regel meer karakters dan Wordperfect, als het aantal karakters per regel niet veranderd 
wordt kan bij het inlezen van een ASYST-programma in Wordperfect de opbouw van een 
programma verstoord worden). Doe dit met opmaak < shift F8 > , regel < 1 > , marges 



links en rechts < 7 > . Geef de rechter marge de waarde van 8 (in plaats van 12). 

Een tekst moet worden opgeslagen als een DOS-tekst volgens DOS-tekst < Control F5 > , 
bewaren <1>. 

3 Zelfprogrammeren in ASYST 

Probeer pas in laatste instantie zelf in MYST te programmeren. Kijk eerst naar bestaande 
voorbeeldprogramma's (demo's met extensie *.DMO en utility programma's met extensie 
*.UTL). Vraag ook aan Karel Koekkoek, Wim Groot en/of Hans Wijtvliet 
(rekencentrum) of zij geen bruikbare programma's of gedeelten daaruit hebben. Voor een 
groot aantal zaken dat veel voorkomt (bijvoorbeeld rekenkundige bewerkingen, aanmaken 
van files) is reeds programma's geschreven. Deze programma's kunnen geheel of 
gedeeltelijk gebruikt worden bij een specifiek probleem. 

4 Optimaliseren COM-$le 

In hoofdstuk 5.4 is aangegeven dat het geheel der programma's niet in één groot 
programma, een zogenaamde COM-file, opgeslagen en geladen kunnen worden. Door de 
COM-file te reorganiseren kan de beschikbare werkgeheugenruimte vergroot worden. De 
gebruikte werkgeheugenruimte bestaat uit verschillende " subgeheugenruimten" voor 
arrays, strings, scalars enzovoort. Door na het opstarten van ASYST de functietoets F2 in 
te drukken en daarna Memory Configuration (minimise system: no) te kiezen worden 
deze " subgeheugenruimten" zichtbaar. 

Laad na het opstarten van een COM-file alle gewenste programma's. Als een 
subgeheugenruimte vol is, dan verschijnt op het scherm de boodschap "no more room in 
the ... (string, symbol table, enz) segment". Door in de Memory Configuration het aantal 
Kbytes van het betreffende te kleine segment te vergroten wordt het gebrek aan ruimte in 
eerste instantie weggewerkt. Door opnieuw alle gewenste programma's te laden (geef 
eerst commando FORGET.ALL) kan nagegaan worden of de nieuwe COM-file wel 
VO!dQ&. 

5 Lijst van gebruikte programma's 

MENU.DMM : verkrijgen meetgegevens globale knik 

POSITION.PRG : verwerken meetgegevens lokale knik (berekenen); 
POSHELP.PRG : programma met gegevens die veranderd kunnen worden, NIET 

OUTP - POS.PRG : aanmaken van output-files; 
LADEN IN COM-FILE ! ; 

MARKER1.PRG : procedures voor inlezen van files nodig voor berekening globale knik; 
MARKER2.PRG : initiële berekeningen, voor alle metingen van één meetsessie 

MARKER3 .PRG : berekening van meetgegevens van iedere meting 
hetzelfde; 



MAWKHEEP.PRG : programma mei gegevens die veranderd kunnen worden, NIET 

OUTP - MAR.PRG : aanmaken van output-files; 
LADEN IN COM-FILE ! ; 

MENU"OT.PRG : programma voor menustructuur. 



Bijlage 8 Handleiding bij computerprogramma voor verwerken 
meet gevenis: 

Het geheel der programma's is geschreven in de computertaal ASYST. Ga vanuit DOS 
naar deze directory. Typ vervolgens de naam van de zogenaamde COM-file in, dit is 
BUCKLING. Na "start" verschijnt de menustructuur in beeld. 

Verwerken meetgevens globale knik, kies achtereenvolgens: 

- default values; 
- inputfiles; 
- compute data (berekeningen); 
- show data (van links naar rechts staan in de kolommen de kracht, de hoekverdraaiing, 

- g h h d  buckling; 

de verticale en de horizontale verplaatsing van het zwaartepunt); 

- maak vervolgens indien gewenst output-files en plot-files. 

Als de procedure "Change default values" geactiveerd wordt verschijnt het programma 
POSHELP-PRG in beeld. Na verandering van de waarden moet het programma bewaard 
(functietoets F9) en geladen worden (na F9 twee keer F10 en een "1' van load intypen). 

Verwerken meetgevens lokale knik, kies achtereenvolgens: 
- local buckling; 
- default values; 
- inputfiles; 
- initialize (initiële berekeningen die voor meetfiles uit één meetsessie hetzelfde zijn) 
- compute data (berekeningen die per meetfile steeds opnieuw uitgevoerd moeten worden); 
- show data (in de linker kolom staan de x-coördinaten van de markers in de rechter de y- 

- maak vervolgens indien gewenst output-files en plot-files. 
coördinaten) ; 

Als de procedure "Change default values" geactiveerd wordt verschijnt het programma 
MARKHELP.PRG in beeld. Zie voor verandering waarden opmerking hierboven. 

Uitvoer in grafieken 

De aangemaakte plotfiles worden geplot via Wordperfect. Uitvoer via ASYST bleek te 
lastig (huidige PC is niet geschikt voor een hulpprogramma waarmee ASYST-plaatjes met 
voldoende hoge resolutie mogelijk zijn, uitvoer kan alleen met een elders in het lab 
aanwezige plotter (standaarduitvoer-formaat : A3)). Kies voor het uitvoeren de directory 
Wordperfect. Kies dan: 
- WP; 
- <alt F9> (grafisch); 
- 1 (afbeelding); 
- 1 (aanmaken); 
- 1 (bestandsnaam) c:\asyst\*.plt (filename plotfile verkregen in ASYST). 

Verander instellingen: 
- 5 (verticale positie) 
- 6 (horizontale positie) : links; 

: O; 



- 7 (afmetingen) : allebei auto. 

Bekijk figuur: 
- <shift F7> ;  
- 6 (voorbeeld op scherm). 

Eventuele correctie: 

- 1 (afbeelding); 
- <a l tF9> ;  

- 2 (wijzigen); 
n I--.::-:---\ - Y (WlJZlgCIl). 

Printen: 
- <shift F7> ;  
- S (selecteer printer) : HP Laserjet 111; 
- 3 (wijzig); 

- 8 (overig) 
- 2 (poort); 

: c:\wp5l\afb\naam printfile (stuur de printfiles naar deze directory 
en delete van tijd tot tijd alle printfiles (één printfile kan al snel 100 
Kbyte zijn). 

- < spatiebalk> tot printmenu; 
- 1 print hele dokument. 

Verzenden van file naar laserprinter: 
- ga naar DOS, directory c:\wp5l\afb; 
- type lpr -d -Phpl filename (P moet hoofdletter zijn). 



Bijlage 9 Programmatuur voor meting en verwerking lokale knik in 
schemavorm 

METING 
HANDELING 

Met camera + Verrichten van 
programmatuur meting. Resultaat: 
van het labo- referentie-file + 
rat o ri u m meetfile (coördi- 

naten van markers 
in pixels). 

OPMERKINGEN EN UITLEG 

Referentie-file: bevat coördinaten van de markers in 
onbelaste toestand van het profiel. 
Meetfile: bevat coördinaten van markers in belaste 
toestand van het profiel. 

VERWERKING 

Tonen ingestelde waar- 
den van constanten. 

Constanten: geometrie profiel, aantal markers, nummers 
markers op vaste wereld. 

juiste onjuiste 
waarden waarden 

verander 
waarden 
constan- 
tem 

Verander constante(n) in programma MARKHELP.PRG. 

MAR- 
KER1.PRG 

1 
MAR- 
KER2.PRG 

2 

- Vraag naar namen re- 
ferentie-file en 
meetfile. 
- Vraag naar naam re- 
sultaatfile uit pro- 
gramma POSITION.PRG en 
het te verwerken belas- 
tingsgeval . 

lees data in 

Correctie voor 
scheefstand camera. 

Bereken met de kleinste kwadratenmethode de hoek van 
de scheefstand van de lengte-as van het profiel ten 
opzichte van de horizontale as van het assenstelsel 
van de camera. Roteer het assenstelsel met behulp 
van een vermenigvuldiging met een rotatie-matrix. 

Berekening omrekenfac- Neem de coördinaten van de buitenste twee pixels, trek 
tor van pixels naar die van elkaar af, en deel dit getal door de (gemeten) 
millimeters. afstand in mm’s. 

3 

MAR- 

Correctie voor het 
verschuiven van de 
camera tijdens een 
serie metingen. 

Bereken de translatie en de rotatie van de markers op 
de vaste wereld. Corrigeer voor de rotatie door de 
coördinaten van de markers in belaste toestand van het 
profiel te vermenigvuldigen met een berekende rotatie- 



KER3 .PRG matrix. 

4 Correctie voor de De voordoorbuiging wordt bepaald met behulp van een 
vergeet-me-nietje, waarbij geldt dat de uitwijking 
nul in het midden is, en maximaal in de uiteinden, zie 
formule 6.3 De Vries. Vervolgens wordt de verkregen 
kromme van de coördinaten van de markers in belaste 

voordoorbuiging ten 
gevolge van de punt- 
belasting met behulp 
van gegevens uit de 
resultaatfile van toestand afgetrokken. 

POSITION. PRG . 
het p r i g r a m  

horizontale 
golf 

5 Correctie voor de Omdat het profiel verdraait om zijn lengte-as wordt de 
hoekverdraaiing als projectie van de golf gemeten in plaats van de werke- 
functie van de plaats lijke golf. De verdraaiingshoek in het midden is 
met behulp van de hoek verkregen bij de meting van de lokale knik. Hiermee 
verdraaiing uit de wordt de hoek als functie van de plaats bepaald en de 
resultaatfile van het werkelijke golf berekend. 
p r i g r 2 m  
POSITION.PRG. 

werkelijke 

van projectie 
golf in plaats 

6 Correctie voor de nu 
nog in de golf aanwe- 
zige parabolische 
functie en het fout- 
ieve niveau. 

Na de voorgaande correcties blijkt het resultaat niet 
een uitdempende golf rond een rechte nullijn te zijn. 
Het niveau van de golf is niet nul en er is nog en 
een parabolische functie in te bespeuren. Dit wordt 
hier gecorrigeerd door met een kleinste kwadraten- 
methode een functie y=a + b*x*x te bepalen, en die 
vervolgens va0 de oorspronkelijke golf zf te trekken. 

7 Benaderen golf door 
verkregen coördinaten 
met behulp van SPLI- 
NES. 

Voor elk interval tussen twee markers wordt een aantal 
punten berekend. Alle berekende punten samen vormen 
een benadering van de uitdempende sinus-golf. 

eindresultaat 

Bereken nuldoorgangen, 
maximum en minimum 
golf 



MAKEN OUTPUT- 
FII;ES 

Met 
MARK_ 
0UTP.PRG 

Maak binaire data-file met de resultaten, de 
verticale uitwijking van elke marker (op 
een plaats x) ten opzichte van de bovenkant 
van het lijf van het profiel. 

Maak ascii-file aan met resultaten en commentaar. 

Maak een grafiek van de uitdempende sinusgolf 
als functie van de plaats en van de maximale amplitude als 
c.--4:,. A- Lal""+;-" 
1 U U b L l G  V U  UFI Ur/laLi3&-6. 

VERVOLG 
METINGEN 

Vraag naar belastingsgeval uit de resultaatfile van het 
programma POSITION.PRG en de te verwerken meetfile. Verder vanaf 3. 



Bijlage PO: Correctie voor de virtuele verschuiving van de vaste wereld 
(auteur: ing. W. Groot) 
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Bijlage 11: Toelichting bij splines 
(auteur: ing. W. Groot) 



- 2 -  

o 



-3 - 

1 


	1 Inleiding
	2 Lokale knik globale knik en interactie
	2.1 Globale knik of kip
	2.2 Lokale knik
	2.3 Interactieve kip

	3 De meetopstelhg en de gebruikte profielen
	3.1 De meetopstelling
	3 * 2 Het T-profiel
	3.3 S terkteberekening van constructie

	4 Meten van globale knik of kip
	4.1 Wat wordt gemeten
	4.2 Hoe wordt gemeten
	4.3 Verwerking van de metingen
	4.3.1 Correctie van meetfouten
	4.3.2 Verwerking met een computerprogramma

	4.4 Aanpassing hulpgereedschap voor aanbrengen belasting

	5 Meten van lokale knik
	5.1 Wat wordt gemeten
	5.2 Hoe wordt gemeten
	5.3 Verwerking van de metingen
	5.3.1 Correctie voor de scheefstand van de camera
	5.3.2 Bepaling van de omrekenfactor van pixels naar mm™s
	wereld
	5.3.4 Correctie voor de voordoorbuiging van het profiel
	lengte-as
	verkregen resultaat


	6 Conclusies
	7 Literatuurlijst
	Bijlage 1 : Sterkteberekening van constructie
	Bijlage 2: Invloed van het wringmoment in de ophangplaten

