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Samenvatting 

Het doel van deze stage is het ontwerpen, bouwen en analyseren van een testapparaat waarmee 
springplanken aan de T.U.E. kunnen worden getest op hun mechanische eigenschappen. Door 
de Fédération Internationale de Gymnastique (F.I.G.) is reeds een testapparaat ontwikkeld 
waarmee springplanken getest worden. Een testapparaat, dat gelijkenis toont met het door de 
F.I.G. gebruikte testapparaat, is aan de T.U.E. ontworpen en gebouwd. Het ontwerp en de 
eerste resultaten behaald met het nieuwe testapparaat zijn in dit verslag opgenomen. Een 

ling aan de T.U.E. met die van de F.I.G. Er wordt aangetoond dat de resultaten van het nieEwe 
testapparaat goed overeenstemmen met die van de F.I.G. Een analyse van de valproef aan de 
T.U.E. is gedaan met behulp van het eindige elementen pakket MARC. De resultaten hiervan, 
die het dynamisch gedrag van het testapparaat gedeeltelijk verklaren, zijn ook in dit verslag 
opgenomen. 
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1 Inleiding 

Het testen van turntoestellen, met name springplanken, landingsinatten en matten voor de 
vloeroefening, gebeurt met behulp van een valproef De valproef is ontwikkeld door de 
Fédération Internationale de Gymnastique (F.I.G.) in Freiburg. [i]. Het principe van de test is 
als volgt. Een massa wordt vanaf een bepaalde hoogte losgelaten zodat deze met een voorge- 
schreven snelheid op het te testen object valt. Dit object zal in eerst instantie ingedrukt worden 
waarna het weer zal terugveren. Door het meten van de versnelling van de massa kinnen 
uitspraken worden gedaan over de mechanische eigenschappen van het geteste object. Op basis - 

van deze metingen wordt beslist of het geteste toestel al dan niet geschikt is voor internationale 
wedstrijden. 

Tijdens een onderzoek naar de contactkrachten tussen sporter en turnplank ontstond de 
noodzaak om aan de T.U.E. zelf valproeven te kunnen uitvoeren. Het doel van deze stage is 
het ontwerpen, bouwen en analyseren van een apparaat waarmee dit kan. Een springplank die 
ook door de F.I.G. is getest zal gebruikt worden om de resultaten van de proefopstelling aan 
de T.U.E. te vergelijken met de officiële test van de F.I.G. in Freiburg. Verder zal een analyse 
van het gebouwde apparaat worden uitgevoerd met behulp van een tweedimensionaal eindige 
elementen model. 

Het verslag is als volgt opgebouwd. Eerst wordt ingegaan op de eisen die gesteld worden aan 
springplanken. Vervolgens wordt de testprocedure en testopstelling van de F.T.G. beschreven. 
In het derde hoofdstuk wordt het ontwerp van de testopstelling aan de T.U.E. nader toegelicht. 
Het ontwerp wordt gepresenteerd aan de hand van enkele schetsen met toelichting. In 
hoofdstuk 4 worden de eerste metingen met deze nieuwe proefopstelling, aan de springplank 
die ook door de F.I.G. getest is, gepresenteerd. Optredende onnauwkeurigheden worden 
toegelicht en een vergelijking met resultaten uit Freiburg vindt plaats. Het daarop volgende 
hoofdstuk is gewijd aan de analyse van de testopstelling met een tweedimensionaal eindige 
elementen model. Met een eenvoudige modellering is getracht enkele belangrijke dynamische 
eigenschappen van de testopstelling te achterhalen. Tenslotte worden in het laatste hoofdstuk 
enkele conclusies over de testopstelling getrokken en worden enkele aanbevelingen geformu- 
leerd voor het verbeteren van de meetresultaten. 
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2 De valproef uitgevoerd door de F.I.G. 

deformatie van het turntoestel in millimeters, 
SRUECK: de maximale hoogte van terugvering 
in millimeter van het testlichaam geineten t.o.v. 
het onvervormde toestel en FOMAX: de maxima- 
le waarde van de kracht op de testmassa in 

60 

I .  

Dit hoofdstuk is gewijd aan een beschrijving van de mechanische eisen die aan een springplank 
opgelegd worden. Tevens bevat het een beschrijving van de proefopstelling zoals deze 
momenteel door de F.I.G. wordt gebruikt. Er zal worden ingegaan op enkele optredende 
problemen bij de valproef. 
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2.1 De testprocedure 

Tabel met norindata springplank 

wiskundig gemiddelde voor 
punt 1-5 

verschil tussen hoogste en laag- 
ste waarde voor punt 1-5 

Eerst wordt ingegaan op enkele eisen waaraan een springplank moet voldoen tijdens een 
valproef Vervolgens wordt toegelicht hoe door de F.I.G. getest wordt of een springplank aan 
die eisen voldoet. 
Voor de stijfheid tegen indrukking moet gelden dat de plank de beste eigenschappen voor 
indrukking en terugvering (d.w.z. gemakkelijk indrukbaar en sterke terugvering) heeft op 750 
[mm] tot 950 [min] vanaf het begin van de plank. De springplank dient de klap bij het 
neerkomen te dempen. De demping en de stijfheid tegen indrukking dienen onafhankelijk van 
de plaats van exitatie te zijn over het gebied waar de sporter wordt geacht op de springplank 
neer te komen en af te zetten. Verder mag de springplank niet verschuiven tijdens een sprong. 
Ook de geluidsproductie dient onder een bepaalde norm (< 80 [dB]) te blijven. 

SEIN (min) SRUECK (mm) FOMAX (N) 

70 - 80 285 - 405 4550 

< 15 120 _- 

figuur 2.1 Bovenaanzicht springplank 

~~~~ 

Verschil tussen 
punt 6 en 7 



De indicatoren van de springplank worden bepaald 
met behulp van een valproef. Het testinstrument (zie 
figuur 2.2) bestaat uit een massieve stalen as die vanaf 
een hoogte van 0,8 Em] omlaag kan vallen. Aan het 
onderste uiteinde van de as is een cylindervormig 
gewicht, de zogenaamde testmassa, bevestigd. De as 
en de testmassa samen worden in de rest van dit 
verslag het vallichaam genoemd. Met behulp vaii de 
testmassa kan de t9ta!e massa van het va!!lchz.m 
gesteld worden op 20 [kg]. De diameter van de test- 
massa bedraagt 0,l [m]. De geleiding tussen de as en 
de buis bestaat uit twee teflon ringen. De bovenste 
teflon ring is aan de buis vast gemaakt. De onderste 
teflon ring is aan de as, ergens tussen de bovenste 
geleiding en de testmassa, bevestigd. De buis is beve- 
stigd aan een 3-poot die op de grond staat. 
Voor het uitvoeren van de valproef wordt het val- 
lichaam op de gewenste hoogte vast gehouden. De as f Iguur 2.2 Testopstelling van de F.I.G. 
zal dan voor het grootste gedeelte boven uit de buis 
steken. De testmassa en de twee geleidingen bevinden zich in de buis. Na het loslaten valt het 
vallichaam in de buis naar beneden. De onderste teflon ring beweegt met het vallichaam mee en 
glijdt langs de binnenkant van de buis. De bovenste teflon ring blijft op dezelfde positie. Door 
deze teflon ring heen glijdt de as. Op het moment van botsing zal de testmassa net uit de buis 
steken (situatie in figuur 2.2). De onderste teflon ring blijfl ook tijdens contact in de buis. 

Tijdens een valproef wordt de versnelling van de testmassa in de tijd gemeten. De versnellings- 
opnemer (KISTLER) is bevestigd aan het bovenste uiteinde van de as. Hij is dus niet op de 
testmassa bevestigd zodat storende invloeden meegemeten worden. De valproef wordt op de 
voorgeschreven zeven plaatsen uitgevoerd. De test wordt in elk meetpunt tien maal herhaald. 
De eerste 2 metingen hiervan worden niet meegenomen in de berekening, zie [i]. Van de 
volgende acht wordt het gemiddelde berekend. Uit dit gemiddelde worden de drie eerder 
genoemde indicatoren: SEIN, SRUECK en FOMAX berekend. 

2.2 Problemen bij de uitvoering van de valproef 

Bij de test is het de bedoeling dat het vallichaam met een snelheid van 3,96 [ d s ]  (ideale vrije 
val van een object vanaf 0,8 [m]) het testobject raakt. De onnauwkeurigheden die een rol 
spelen bij de valproef zullen hieronder kort worden besproken. Diep ingaan op de onnauwkeu- 
righeden is niet mogelijk vanwege de beperkte informatie over de testopstelling. Genoemd zijn 
slechts de onnauwkeurigheden die uit de bekende gegevens zijn af te leiden. 

De gewenste botssnelheid wordt niet exact bereikt. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te Wijzen. 
Op de eerste plaats de wrijving die optreedt bij de geleidingen en de wrijving ten gevolge van 
luchtverplaatsing. Op de tweede plaats geldt voor minstens vier meetpunten dat het vallichaam 
niet exact valt vanaf een hoogte van 0,8 [m] boven het testpunt. De absolute hoogte waar 
vandaan het vallichaam wordt losgelaten wordt één maal per springplank ingesteld. Omdat de 
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plank een kromming heeft zal de valhoogte niet voor ieder meetpunt hetzelfde zijn (het verschil 
in impactsnelheden tussen ineetpunt 1 en meetpunt 5 kan oplopen tot 0,l [ d s ] ) .  

Een tweede oorzaak van problemen bij de valproef zijn de onnauwkeurigheden in de metingen. 
Naast de gebruikelijke meetfouten treden fouten op doordat de versnellingsopnemer geplaatst 
is op het bovenste uiteinde van de as van het vallichaam. Deze opnemer registreert niet de 
versnellingen op de plaats waar ze eigenlijk gemeten moeten worden (massamiddelpunt 
testmassa). De gemeten versnelling is dus de versnelling van het uiteinde van de as welke kan 

gebxikte versneltingsopnemer, gebruikt voor metingen in de verticale richting, is dat deze ook 
een gedeelte van de versnellingen in het horizontale vlak registreert. Deze versnellingen 
worden in de rest van dit verslag aangeduid met transversale versnellingen. Het totale gemeten 
signaal bestaat dus uit de sommatie van de verticale versnellingen en de transversale versnellin- 
gen vermenigvuldigd met een constante. Hoe groot de constante is van de door de F.1.G. 
gebruikte versnellingsopnemer is niet vermeld in [i]. Vermoedelijk onstaan er tijdens de 
botsing, vanwege het hellend oppervlak van de springplank, trillingen in de horizontale 
richting. Vooral boven op de as kunnen deze trillingen een hinderlijke invloed hebben op het 
meetsignaal, hierop zal in hoofdstuk 5 worden teruggekomen. Deze trillingen zullen als een 
soort ruis op het versnellingssignaal te zien zijn. Om toch een 'mooie' en betrouwbare curve 
voor het versnellingssignaal te krijgen zullen dus middelen en wellicht andere bewerkingen na 
een aantal tests noodzakelijk zijn. 

. - .C .v : : l - - -  -*--  A- -.--n-,-.11:-- - r n -  Ln+ m n n n n m : A A o l e i . - +  T r n -  A a  tarit..nocicin Can a;Rc.ncioLo* i r r o n  A n  ar W I J ~ C I I  va i i  UG v c i  ~ I I C I I I I I C ~  v a i i  IIGC iiiaaaaiiiiuubipi1t. v a i i  uk cbauIIaaaa. ~ k i i  k i t j k i i s w i i a p  v a i i  uk 

Het loslaatmechanisme is een derde oorzaak van onnauwkeurigheden. In Freiburg wordt de 
valproef gestart door het lostrekken van een pin die door de as loopt. Het gevolg hiervan is 
dat het vallichaam niet centrisch wordt losgelaten. Daardoor zal het vallichaam trillend naar 
beneden vallen. Dit zal leiden tot een vergroting van de wrijving. Bijkomend effect is dat, 
afhankelijk van de manier van lostrekken van de pin, de baan van het vallichaam tijdens de val 
bij elke test anders zal zijn. Dit is een mogelijke oorzaak van verschillen tussen twee opeenvol- 
gende valproeven. 
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3 Ontwerp van de proefopstelling aan de T.U.E. 

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van de proefopstelling, zoals die gebouwd is aan de 
T.U.E., toegelicht. De vrijheid van het ontwerp is beperkt door de eis dat de test vergelijkbaar 
moet zijn met de test van de F.I.G. Een goede controle van de behaalde resultaten met de 
nieuwe opstelling is dan mogelijk door vergelijking met testresultaten van de F.I.G. De 
iestopzet mil de F.I.G. is ifi het vorige hoofdstuk globaal besproken. Deze eis van vergelijk- 
baarheid heeft er toe geleid dat bij de ontworpen testopstelling ook een gewicht met een 
diameter van 0,lO [m] zal worden gebruikt dat in de verticale richting omlaag valt. Voor de 
geleiding zal het zelfde materiaal gebruikt worden nl. tefion. De overige keuzes in het ontwerp 
zijn vrij te maken, mits aan de ontwerpeisen is voldaan. 

3.1 Ontwerpeisen 

Eisen waar rekening mee is gehouden tijdens het ontwerpen: 
De totale massa van het vallichaam moet 20 [kg] bedragen. 
Omdat de springplanken van een verschillende hoogte kunnen zijn, moet het mogelijk zijn 
het gehele testapparaat in hoogte te verstellen. 
De lengtes van de as en de stalen buis dienen zó gekozen te worden dat een vrije val van 0,8 
[m] en het daarna meebewegen met de springplank mogelijk is. 
Wrijving dient zoveel mogelijk voorkomen te worden zodat de gewenste botssnelheid zo 
goed mogelijk wordt benaderd. 
Het geheel dient in een stijve constructie te worden opgehangen, zó dat er zo weinig 
mogelijk externe invloeden aanwezig zijn. 
Trillingen in de horizontale richting van de as, waaraan de massa zit, dienen zoveel mogelijk 
voorkomen te worden. 
Mogelijkheden tot een goede plaatsing van de meetapparatuur (verplaatsingsopnemer en 
een versnellingsopnemer) waarmee de beweging van het vallichaam wordt geregistreerd. De 
meetapparatuur dient geen belemmeringen voor de vrije beweging van het vallichaam met 
zich mee te brengen. 
De teflonringen moeten vervangen kunnen worden i.v.m. slijtage. 

3.2 Overwegingen 

Bij het ontwerp aan de T.U.E. zijn enkele minpunten van de test, zoals die wordt uitgevoerd 
door de F.I.G., zoveel mogelijk voorkomen. Met het nieuwe testapparaat is het mogelijk dat de 
versnellingsopnemer dichter bij het massamiddelpunt van de testmassa is te plaatsen. De 
versnellingsopnemer zal dan de versnelling van de testmassa registreren en niet zoals bij de 
F.I.G. de Versnellingen van het uiteinde van de as. Hierdoor zal ook de ongewenste invloed van 
de transversale versnellingen op het gemeten versnellingssignaal worden tegengegaan. 

Een eenvoudige maar effectieve oplossing die aan het bovenstaande punt tegemoet komt, is in 
het ontwerp toegepast. In plaats van de testmassa aan een massieve as te verbinden is er bij dit 
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ontwerp voor gekozen de testmassa te verbinden aan een holle buis. Hierdoor is het mogelijk 
de versnellingsopnemer op de testmassa te plaatsen en het meetsignaal door een kabel binnen 
de buis naar buiten te leiden. De buis, die verbonden is aan de testmassa, heeft een weerstands- 
moment tegen buiging dat ongeveer overeenkomt met dat van de door de F.I.G. gebruikte as 
(as met D=30 [mm]). Voor een massieve respectievelijk holle as geldt voor het weerstandsmo- 
ment tegen buiging (zie [2]) : 

w,”. 0.1 LI3 ; 
h D4-d‘ w, f= 0.1 - 

n I 

u 

In het ontwerp is gekozen voor een buitendiameter van 40 [mm]. Aan te tonen valt dat met een 
binnendiameter van 34,8 [mm] het weerstandsmoment tegen buiging van de massieve as en de 
buis hetzelfde zijn. 

Om betrouwbare resultaten te krijgen wordt naast de versnelling ook de verplaatsing gemeten 
tijdens de valproef. Wanneer alleen de versnelling wordt gemeten zal het niet mogelijk zijn de 
botssnelheid nauwkeurig te bepalen. De oorzaak hiervan is dat de versnellingsopnemer niet in 
staat is de versnellingen tijdens vrije val te meten. Een spanning wordt opgewekt in de 
versnellingsopnemer als de versnelling verandert. Bij het loslaten verandert de versnelling van O 
naar -g, er zal dan een spanning worden opgewekt. Daarna zal de versnelling constant blijven, 
de opgewekte spanning lekt dan als het ware weg. Zonder versnellingsregistratie tijdens de 
vrije val is het niet mogelijk de botssnelheid te berekenen. Zonder botssnelheid is het niet 
mogelijk het versnellingssignaal om te rekenen tot het gewenste snelheids- en verplaatsingssig- 
naal. Om dit probleem op te lossen wordt het verplaatsingssignaal gemeten door een verplaat- 
singsopnemer. De botssnelheid kan dan worden afgeleid door de afgeleide van dit verplaat- 
singssignaal te beschouwen op het moment dat de versnellingsopnemer het eerste contact 
detecteert. 

De gebruikte verplaatsingsopnemer is een opnemer van het type LVDT. Deze bestaat uit een 
meetkern van 0,2 [m] lengte en een cylinder waar deze kern doorheen kan glijden. Een van 
deze twee dient stil te hangen. De afinetingen van de opnemer en de eis dat hij centrisch 
geplaatst wordt, (niet centrisch plaatsen zou de rotatievrijheid van het vallichaam opheffen) 
maakt het zeer moei!ijk deze opnemer ook op de testmassa te plaatsen. Gekozen is om de 
verplaatsingsopnemer te plaatsen aan het bovenste uiteinde van de binnenste buis. 

Om andere nadelen, die genoemd zijn in het vorige hoofdstuk, van de testopstelling van de 
F.I.G. te voorkomen zijn mogelijke oplossingen bedacht. Deze zijn in eerste instantie bij de 
bouw van het testapparaat niet toegepast vanwege de hoge kosten. Zij kunnen iater nog 
toegevoegd worden aan het testapparaat. In het volgende worden zij kort behandeld. 

Voor het gemakkelijk en nauwkeurig instellen van de hoogte van het hele testapparaat is een 
mogelijke oplossing de buitenste buis met behulp van schroefdraad te bevestigen aan een starre 
constructie. Door middel van draaien van de buis kan het hele testapparaat gemakkelijk en 
nauwkeurig in hoogte versteld worden. 
Het centrisch loslaten van het vallichaam zou kunnen gebeuren door een conische electromag- 
neet. Deze magneet houdt, precies in het midden en op de juiste hoogte, het vallichaam vast 
totdat de stroomkring wordt onderbroken en de massa naar beneden valt. 
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Het maken van een starre constructie waarin het testapparaat wordt opgehangen kan op vele 
manieren. Voor het ophangen van het testapparaat aan de T.U.E. zal (tijdelijk) gebruik 
worden gemaakt van een reeds bestaande constructie. De buitenste buis van het testapparaat 
wordt geklemt in een cylinder met instelbare diameter. Deze cylinder is aan een stalen I-profiel 
balk bevestigd. De lengte richting van deze balk valt in het horizontale vlak. Het uiteinde van 
de balk is aan een starre stalen contructie bevestigd. 

Zoals reeds genoemd zal in eerste instantie niet meteen gebruik worden gemaakt van dure 

oplossingen. In de volgende paragraaf zal het ontwerp worder, tcegelicht met behdp van 
enkele schetsen. 

,,1,,,:,,,, U....r La+ berlr+o fint.i7are rrnh-,;t .l,nt.rlpn nnmoat+ -,om ~ ~ ~ x l ~ I I r l ; ~ ~  
u ~ 1 U 3 > 1 1 1 ~ G l l y  I l l a Q 1  La1 111 IIGL GGIDLC. U l I L W b l p  S b U I  Ulh V V U I U Q 4 1  ~ U ~ l l U U l \ C  V U L A  U U l l V U U U l ~ U  

3.3 Het ontwerp 

Een schets van het ontwerp is getoond in figuur 3.1 op pagina 10. Bover. in de buitenste buis 
van het ontwerp zijn luchtgaten aangebracht die remming van de testmassa ten gevolge van 
luchtverplaatsing moet voorkomen. Deze zijn niet in figuur 3.1 weergegeven. In figuur 3.2 en 
figuur 3.3 zijn de ontwerpen van de twee geleidingen meer gedetailleerd weergegeven. 

De buizen 
Beide buizen, zowel de buis waaraan het gewicht is bevestigd als de buis die rechtstreeks aan 
de starre contructie is bevestigd, dragen zorg voor de geleiding, zie figuur 3.1. Een glad en 
cylindrisch oppervlak is bij beide buizen vereist. Vanuit dit oogpunt is gekozen voor twee 
stalen precisie-buizen. De uitwendige en inwendige diameters van de precisie-buizen zijn: 
114x 108 [mm] en 40x34,6 [mm]. De lengte van de buizen is zo gekozen dat na de botsing nog 
een indrukking van O, 12 [m] mogelijk is, en tevens de mogelijkheid bestaat de valhoogte in te 
stellen tot 0,85 [m]. De lengte van de buitenste en binnenste buis is respectievelijk 1,075 [ml 
en 1,460 [m]. 

De bovenste geleiding en het loslaatmechanisme 
De geleiding rust op de buitenste buis, zie figuur 3.1 en  figuur 3.2, en is met behulp van 3 M6 
bouten aan de zijkant vast gemaakt. De teflon ring, die soepel langs de binnenste precisie-buis 
kan glijden, wordt op zijn plaats gehouden door een klemring die onder tegen de geleiding 
wordt aangedraaid met 4 M6 bouten. In deze geleiding is tevens het (voorlopig) loslaatmecha- 
nisme geplaatst. Het loslaatmechanisme bestaat uit een pin die door een gat in de binnenste 
buis gestoken wordt. Het geheel wordt vervaardigd uit aluminium. 

De onderste geleiding 
De onderste geleiding glijdt langs de binnenkant van de buitenste buis, zie figuur 3.1 en figuur 
3.3.  De geleiding klemt licht om de binnenste buis. Ze wordt op de plaats gehouden door een 
M6-schroef zonder kop die tegen de buis aangedraaid kan worden. De geleiding is dus 
gemakkelijk in hoogte verstelbaar. De teflon ring wordt op zijn plaats gehouden door een ring 
die tegen de geleiding aangedraaid kan worden met 4 M6 bouten. Ook deze geleiding wordt 
vervaardigd uit aluminium. 
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Beveiliging en bevestigen meetapparatuur 
Een beveiliging is nodig om te voorkomen dat het vallichaam op de grond kan vallen. Zo'n val 
kan tot vernieling van de versnellingsopnemer leiden. De beveiliging bestaat uit een aluminium 
ring die om de binnenste buis geklemd is. Onder deze ring bevind zich een laag schuimrubber. 
De versnellingsopnemer wordt middenin het bovenoppervlak van de cylindrische testmassa 
vastgeschroefd. 
Het huis van de verplaatsingsopnemer wordt vastgeklemd in een houder, vervaardigd uit een 
hard nylonmateriaai. Deze houder wordt over het bovenste uiteinde van de binnenste buis 

diameter wordt verkleind. De meetkern van de verp!aatsingsopnemer wordt aan een lange stad 
van messing bevestigd. De diameter van deze staaf is gelijk aan de diameter van de weekijzeren 
kern van de verplaatsingsopnemer. De lengte van de messing staaf is zodanig dat de weekijze- 
ren kern zich gedurende het contact tussen testmassa en springplank in de verplaatsingsopne- 
mer bevindt. De verpiaatsing wordt dus alleen gedurende contact gemeten. 

~ " ~ V . L " " V . 1  C T P C P ~ ~ X ~ P ~  en -1, i x 7 n r A t  ".".U& T I I C ~ T ~ P ~ P ~  'Ud'Cb"""' dnnr U V V I  het ..Y* aandraaien U U . . U . U U L " . .  van .e.. pen "V.. Y".....'-, crhrnef waardnnr . . - - . - - V A  de ifiwendige 

De testmassa 
De totale massa die tijdens de proef valt (de massa var, de buis, verplaatsingsopnemer en 
testmassa) is 20 [kg]. De lengte van de testmassa is zodanig dat precies aan deze eis is voldaan. 
De testmassa wordt met 4 M8 bouten aan de buis vast gemaakt. 
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4 De resultaten van de gebouwde testopstelling 

In dit hoofdstuk wordt eerst toegelicht hoe en waarmee de metingen aan de in het vorige 
hoofdstuk beschreven testopstelling worden uitgevoerd. Ook wordt besproken hoe uit de 
verkregen meetdata de indicatoren van de F.1.G.-test en de overige resultaten worden 
berekend. Vervolgens worden de resultaten van de valproeven, uitgevoerd aan de T.U.E. 
gepresenteerd. Als laatste zal een vergelijking met de iesultaien van de F.I.G. plaâts vinden. 

4.1 De metingen en verwerking 

4.1.1 De verplaatsingmeting 

De meting van de verplaatsing vindt plaats op het bovenste uiteinde van de binnenste buis met 
een verplaatsingsopnemer van het type LVDT. Deze opnemer bestaat uit een kern die door een 
cylinder heen en weer kan bewegen. De cylinder is door een nylon houder aan de binnenste 
buis bevestigd, zie hoofdstuk 3. Deze cylinder ondergaat dus dezelfde beweging als het 
vallichaam. De meetkern is bevestigd aan een één meter lange kern van messing. Tijdens een 
test zal de cylinder eerst langs de kern van messing glijden. Op het moment van botsing zal de 
cylinder op de hoogte van de meetkern zijn zodat het verplaatsingssignaal wordt geregistreerd. 
De kern van messing is aan een starre constructie bevestigd die nauwelijks beweging in de 
verticale richting toestaat. Zowel de cylinder als de kern van messing zijn in hoogte verstelbaar. 
Uit ijking van de verplaatsingsopnemer is gebleken dat deze zich binnen een gebied van 0,15 
[m] lineair gedraagt. Dit is dus ruim voldoende voor een lineaire meting van de verplaatsing 
tijdens impact waarbij de verplaatsing f 0,08 [in] bedraagt. De opnemer heeft een nauwkeurig- 
heid van 5x lo4 [m]. Signalen tot maximaal 200 [Hz] zijn nog correct te registreren, daarboven 
niet. 

Fouten die optreden tijdens het meten van de verplaatsing zijn te wijten aan de onnauwkeurig- 
heid van de opnemer of bewegingen van de kern door het niet star zijn van de ophanging. Een 
andere fout wordt veroorzaakt door het niet op de juiste plaats meten van de verplaatsing van 
de testmassa. Hierdoor wordt de elastische deformatie van de binnenste buis en het nylon 
materiaal mee gemeten. 

4.1.2 De versnellirigsmeting 

De meting van de versnelling vindt plaats met een piëzo-electrische versnellingsopnemer van 
Kistler. De versnellingopnemer is vast geschroefd op de testmassa, zie hoofdstuk 3. Deze 
meter heeft een bereik van f 50 g en registeert frequenties van 1 tot 8000 [Hzj. De gevoelig- 
heid voor transversale versnellingen (versnellingen loodrecht op de meetrichting) bedraagt 
maximaal * 2%. Dit houdt in dat maximaal 2% van de Versnellingen loodrecht op de meetrich- 
ting in het signaal in meetrichting te zien zullen ziJn. 

- 

Fouten die optreden tijdens het meten van de versnelling kunnen veroorzaakt zijn door 
versnellingen loodrecht op de meetrichting, onnauwkeurigheden van de versnellingsopnemer of 
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doordat de meetrichting van de versnellingsopnemer niet exact overeenkomt met de bewe- 
gingsrichting van het vallichaam. De versnellingsopnemer is zeer nauwkeurig indien er hogere 
frequenties (>lo [Hz]) in het signaal zitten. De fouten van de opnemer zelf zijn dus te 
verwaarlozen tijdens contact. Ook is te verwachten dat de fouten ten gevolge van het meten 
van de versnellingen in een richting welke niet exact overeenkomt met de bewegingsrichting 
klein is. De versnellingen in een lijn die bijvoorbeeld 1" afwijkt van de bewegingslijn zullen 
immers ook weinig verschillen (factor cos(1 "1) van de eigenlijk te meten versnellingen. De als 
eerste genoemde onnauwkeurigheid kan een grote rol spelen als de versnellingen loodrecht op 

zal in paragraaf4.2.1 en 5.2 nog op worden terdggekomen. 
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4.1.3 Bepalen van de indicatoren van de F.I.G. 

De metingen worden gestuurd en bewerkt met het pakket Difa (zie [3]). Bij al de metingen 
wordt begonnen met registreren van de meetsignalen zodra het versnellingssignaal positief 
wordt (de positieve richting is tegengesteld aan de richting van de zwaartekracht). Registratie 
van de metingen begint dus als het eerste contact tussen het vallichaam en de plank plaats 
vindt. Eerder beginnen met meten heeft weinig zin omdat de verplaatsingsopnemer dan nog 
niets registreert en de versnellingsopnemer niet nauwkeurig registeert tijdens een vrije val. Dit 
laatste komt omdat er alleen een spanning in de opnemer wordt opgewekt als de versnelling 
verandert. De versnelling verandert tijdens het loslaten van het vallichaam van O naar g. Tijdens 
de vrije val is de versnelling constant; het sicnaal zal dus als het ware weglekken. 

Het verplaatsings- en versneíiingsverloop in de tijd volgt rechtstreeks uit de metingen. Het 
snelheidsverloop kan op twee manieren worden verkregen: integreren van het versnellingssig- 
naal of differentiëren van het verplaatsingssignaal. Probleem bij het integreren van het 
versnellingssignaal is dat de botssnelheid niet bekend is. Dit wordt opgelost door de eerste vijf 
waarden van het snelheidsverloop, verkregen uit het gedifferentieerde verplaatsingssignaal, te 
middelen en dit als beginsnelheid te nemen. Met deze beginsnelheid is het mogelijk het 
versnellingsverloop te integreren. Het geïntegreerde versnellingsverloop kan vervolgens 
worden vergeleken met het gedifferentieerde verplaatsingsverloop. 

Uit het verkegen verplaatsifigs-, snelheids- er, ve:snellingsver!oop kunGer. de F.I.G.-indicatG- 
ren worden bepaald. De waarde van SEIN wordt afgelezen uit de gafiek van het verplaatsings- 
signaal of uit de grafiek van het twee maal geïntegreerde versnellingssignaal. 
De waarde van SRUECK wordt berekend aan de hand van de snelheid die het vallichaam heeft 
op het moment dat het vallichaam de plank verlaat. Het vallichaam is na het verlaten van de 
springplank alleen onderhevig aan de zwaartekracht. De verplaatsing resp. snelheid van het 
vallichaam, op het moment dat het vallichaam de plank verlaat wordt aangeduid met x, resp. 
v,. SRUECK wordt berekend, onder de aanname dat de luchtweerstand en wrijving bij de 
geleidingen geen rol spelen, met de forinule: SRUECK = %+ I/.v:/g. De snelheid v, kan op 
twee manieren worden bepaald, naineiijk uit het geïntegreerde versnellingssignaal of uit het 
gedifferentieerde verplaatsingsignaal. Het laatstgenoemde signaal heeft een nogal grillig 
verloop. Dit komt doordat bij elke afzonderlijke meting van de verplaatsing meetfouten 
optreden waardoor de gemeten verplaatsing in de tijd niet geheel vloeiend zal verlopen. Kleine 
fluctuaties rond de vloeiende lijn worden door differentiëren versterkt en een grillig verloop 
van de snelheid zal het gevolg zijn. De snelheid vv, ,bepaald uit het gedifferentieerde verplaat- 
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singssignaal, wordt daarom bepaald uit middelen van de laatste vijf waarden gedurende 
contact. 
De maximale contactkracht, FOMAX, wordt berekend aan de hand van de versnellingsmeting. 
Uit de maximale versnelling amay kan de maximale kracht worden berekend met de formule 
FOMAX = M ( + g ) , waarin M de massa van het vallichaam voorstelt. 

4.2 De resultaten 

4.2.i Beschouwing 

Eerst worden metingen aan de proefopstelling aan de T.U.E. beschouwd. Verschijnselen die 
optreden zullen worden verklaard en mogelijke verbeteringen aangegeven. Daarna worden de 
resultaten van de opstelling van de T.U.E. vergeleken met metingen aan dezelfde plank gedaan 
door de F.I.G. 

Eerst wordt één enkele valproef beschouwd. Deze ene valproef is representatief voor de 
overige proeven waar dezelfde effecten een rol zullen spelen. De maximale frequentie die in het 
meetsignaal voorkomt is ingesteld op 1600 [Hz] m..b.v. Difa. De resultaten van de valproef 
zijn in figuur 4.1 weergegeven. De doorgetrokken lijnen representeren resultaten bepaald uit de 
versnellingsmeting. De onderbroken lijnen representeren resultaten bepaald uit de verplaat- 
singsmeting. 
De berekende F.1.G.-indicatoren van deze valproef staan hieronder vermeld: 

- SEINa = -0,0759 [m] 
- SEINV = -0,0795 [m] 
- SRUECKa = 0,3948 [m] 
- SRUECKv = 0,5243 [m] 
- FOMAX = 4405 [NI 
- Impactsnelheid = -3,86 [ d s ]  

De F.1.G.-indicatoren staan in hoofdstuk 2 beschreven. De toevoeging a of v duidt aan dat de 
desbetreffende indicator uit het versnellingssignaal respectievelijk het verplaatsingssignaal is 
berekend. 

Opmerkelijk is het verschil dat optreedt tussen de indicatoren berekend uit het verplaatsings- 
signaal en die berekend uit het versnellingssignaal. Uit andere metingen is reeds duidelijk dat 
het verschil niet aan toeval te wijten is, maar dat steeds de indicatoren berekend uit de 
versnellingen lager uitvallen. Dit zal nu worden verklaard. Er zijn vier oorzaken aan te geven. 

Eetl oorzaak van verschillen tussen de twee metingen zit in de verplaatsingsmeting. De 
verplaatsing van de opnemer zal licht verschillen van de verplaatsing van de versneflingsopne- 
mer ten gevolge van deformaties in de axiale richting van de buis. Uit figuur 4.1 blijkt dat het 
gedifferentieerde verplaatsingssignaal een nogal grillig verloop kent, oorzaak hiervan zijn de 
meetfouten in elke afzonderlijke verplaatsingsineting. Vergelijken van de versnelling en de 
snelheid berekend uit de verplaatsing in figuur 4.1, leert dat het grillige verloop van de snelheid 
sterker wordt op het tijdstip dat overeenkomt met de aanvang van de grillige vormen van het 
versnellingssignaal. Blijkbaar zijn de transversale bewegingen van de cylinder een belangrijke 
bron van meetfouten in het verplaatsingssignaal. Gevolg van het grillige snelheidsverloop is dat 
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figuur 4.1 Beweging testmassa uit verplaatsingsmeting (--) en versnellingsmeting (-). 

de snelheid op een bepaald tijdstip riiet rìauwkeirig is te bepalen, d ~ s  ook de snelheid waamit 
SRUECKv wordt berekend. 

De berekende botssnelheid bepaald uit het verplaatsingssignaal is hierdoor ook niet nauwkeurig 
uit één metirig te bepalen. Dit probleem wordt gedeeltelijk opgelost door deze snelheid te 
middelen over vijf waarden. Dit middelen brengt de tweede oorzaak van fouten in de bereke- 
ning van de botssnelheid met zich mee. De botssnelheid wordt verkregen door middelen van de 
eerste vijf waarden van de gedifferentieerde verplaatsingsmeting. Omdat de eerste waarde op 
het tijdstip net na het eerste contact ligt, zijn deze vijf waarden dus snelheden tijdens contact. 
Deze vijf waarden zi,jn dus lager dan de werkelijke botssnelheid. De zo gevonden beginsnelheid 
zal dus verschillen van de beginsnelheid zoals die werkelijk is op het moment van de eerste 
versnellingsmeting. Met deze beginsnelheid en het gemeten versnellingsverloop wordt door 
integratie het snelheidsverloop bepaald. Een afwijking in de beginsnelheid zal een constante 
afwijking in het snelheidsverloop betekenen. Een tweede maal integreren zal de kleine fout 
versterken. De fout in de verplaatsing zal evenredig met de tijd toenemen. 
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Een derde oorzaak van verschillen tusen de twee metingen betreft de fouten in de versnellings- 
meting, Een oorzaak van fouten in de versnellingsineting is de gevoeligheid van de opnemer 
voor transversale versnellingen. Deze zijn de oorzaak van het grillig verloop van het versnel- 
lingssignaal na ongeveer 0,02 [SI. Uit de specificaties van de opnemer is niet duidelijk hoe, qua 
teken, de transversale versnellingen de gemeten versnelling beïnvloeden. Het is niet onmogelijk 
dat de invloed van deze storende versnellingen over de gehele meting overwegend negatief, of 
positief is. 

Naast deze fwt  wordt er nQg een fout gemaakt doordat er niet begonnen wordt met meten 
vanaf -g maar vanaf een positieve versnelling. Met Difa is immers ingesteld dat registratie van 
de meetsignalen begint zodra de versnelling voor het eerst positief wordt. Zo is er als het ware 
een stukje versnellingssignaal verloren gegaan. 

4.2.2 Mogelijke verbeteringen van de resultaten 

De belangrijkste foutenbronnen bij het bepalen van de F.1.G.-indicatoren zijn hierboven 
aangegeven. Een daarvan is het moeilijk kunnen bepalen van de botssnelheid. Deze is nauw- 
keuriger te bepalen indien reeds voor het eerste contact plaats vindt de verplaatsing wordt 
gemeten zodat er gegevens over de snelheid vóór impact van het vallichaam zijn. Er kan dan 
met behulp van enkele waarden vóór en enkele ná impact een beter gemiddelde voor de 
impactsnelheid worden bepaald. Met difa is dit eenvoudig mogelijk door een "pre-trigger'' in te 
stellen. Een bepaald aantal tijdstappen vóór het wisselen van teken van het versnellingssignaal 
wordt dan begonnen met meten. 

De transversale versnellingen hebben zowel invloed op de versnellingsmeting als de verplaat- 
singsmeting. Opvaliende eigenschap van de storing in het versnellingssignaal is dat zij begint 
rond 0,02 [s] na het eerste contact. Uit de metingen is niet duidelijk hoe de trillingen ontstaan. 
Wel is duidelijk dat de invloed op vooral het versnellingssignaal groot is. In het volgende 
hoofdstuk zal verder op dit probleem worden ingegaan. Er zal met name worden gekeken hoe 
de trillingen ontstaan. Als dit bekend is, is het wellicht mogelijk oplossingen aan te dragen voor 
het verminderen van de storende invloed van deze trillingen. 

Wet pakket Difa, waarmee de meetsignalen worden verwerkt, heeft een mogelijkheid voor het 
gladtrekken van curves. Difa kan inet de fiinctie "smooth" een grillige kromme glad trekken. 
Hierbij wordt één waarde van het meetsignaal verkregen door een soort gemiddelde (zie [3]) te 
nemen van de desbetreffende waarde en een aantal (instelbaar 2,4, 6) naburige meetpunten. De 
versnellingscurve zal er gladder uitzien, maar er zal geen wezelijke verbetering optreden omdat 
de versneíling lokaal gemiddeld hetzelfde blijf;, d m  afliankelijk vaii de positieve of negatieve 
bijdrage van de transversale versnellingen te hoog of te laag. 

4.3 Metingen aan T.U.E. de vergeleken met resultaten van de F.I.G. 

Al de getoonde resultaten van de valproeven gedaan met de opstelling aan de T.U.E. zijn 
verkregen na het middelen over drie metingen per meetpunt. De data van de F.I.G. is verkre- 
gen na middelen over 8 metingen per ineetpunt. De metingen aan de T.U.E. zijn uitgevoerd 
met een beinonsteringstijd van 0.625 [ms]. Beschouwd zijn meetpunt 1 tot en met 5 (zie figuur 
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2.1). Figuur 4.2 toont de versnellingen, zoals die op de T.U.E. zijn gemeten (doorgetrokken 
lijnen) vergeleken met de versnellingen gemeten door de F.I. G. (onderbroken lijnen). 
Omdat de metingen op de T.U.E. beginnen zodra de versnelling voor het eerst positief wordt, 
is de data van de F.I.G. zo behandeld dat t=O het moment is dat het vallichaam voor het eerst 
een positieve versnelling heeft. Alle metingen zijn uitgevoerd aan dezelfde springplank. 

~ 

0,304 0,402 0,346 4312 4214 

Uit dezelfde curves zijn de F.1.G.-indicatoren berekend. Deze staan in onderstaande tabel 
vermeld. In  deze tabel staan ook Je waarden van de indicatoren zoals deze door de F.I.G. zelf 

uit de verp!aatsings- respectievelijk versne!!ingsmeting. De aanduiding F.I.G. duidt aan dat de 
desbetreffende indicator door de F.I.G. is bepaald. In de laatste kolom staat de snelheid, Vc, 
waarmee het vallichaam op de TUE in contact komt met de springplank (theoretisch 3,96 
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Cm/Sl>- 

accel. 

Meet- I SETN [m] 
[&SI disp. F.I.G. T.U.E. F.I.G. 

- -  
punt 

accel. 1 disp. I F.I.G. 1 0,076 I (ll:I: I 0,083 

0,077 0,084 

0,078 0,081 0,085 

0,077 0,080 0,085 u 
SRUECK [in] I FOMAXWI I Vc 

0,399 1 0,527 I 0,457 I 4420 I 4395 I 3,86 
I I I I I 
I I I I 

0,371 ] 0,440 I 0,446 I 4156 I 4261 I 3,234 

Alvorens de berekende waardes verder te vergelijken dienen enkele kritische kanttekeningen bij 
de metingen van de F.I.G. te worden gezet. Te verwachten is dat de problemen bij de 
metingen in Freiburg minstens in dezelfde orde van grootte zijn als die op de T.U.E. Deze 
verwachting berust op twee feiten. Op de eerste plaats vindt de versnellingsmeting door de 
F.I.G. plaats aan het uiteinde van de as die zorg draagt voor de geleiding. Te verwachten is dat 
de versneltingsineting v m  de testmassa op deze plek minder betrouwbaar is dan de meetplaats 
gebruik1 aan de T.U.E. Hier zal in het volgende hoofdstuk nog op worden teruggekomen. Op 
de tweede plaats wordt door de F.I.G. geen verplaatsing gemeten. Onduidelijk is hoe zonder 
de meting van de verplaatsing door de F.I.G. de impactsnelheid nauwkeurig wordt bepaald. 
Opvallend is dat de curve van het versnellingssignaal gemeten door de F.I.G. i.t.t. tot de 
Verwachting een vloeiend verloop heeft. Het is onduidelijk of de F.I.G. werkelijk deze curve 
meet of dat de metingen achteraf met een rekenprograinma worden behandeld. 

Wordt het verloop van het versnellingssignaal beschouwd dan blijkt hieruit dat voor alle 
meetpunten de ineetdata globaal hetzelfde zijn. De indicatoren zoals die op de T.U.E. zijn 
bepaald benaderen die van de F.I.G. goed. De waarde van SEIN valt op de T.U.E. iets lager 
uit. De waarde van SRUECK van van de F.I.G. valt meestal in het interval dat op de T.U.E. 
wordt verkregen door de waarde van SRUECK uit de verplaatsing- en versnellingmeting te 
berekenen. FOMAX, die rechtstreeks uit de versnellingsmeting volgt komt zelfs zeer goed 
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overeen. 

Optredende verschillen kunnen het gevolg zijn van de foutenbronnen, zoals die reeds genoemd 
zijn in paragraaf 4.2.1 Die zullen echter ook in zekere mate voor de F.I.G. gelden. Één oorzaak 
van verschil is duidelijk aan te geven. Op de T.U.E. wordt een gemiddelde impactsnelheid 
gemeten van -fr 3,85 [ d s ] .  In Freiburg wordt ceclaimd een gemiddelde impactsnelheid van * 
3,96 [m ís ]  te worden gehaald. 
Opmerkelijk is dat de waardes van SEIN gemeten aan de T.U.E. steeds kleiner zijn dan die 

komt waarschijn!ijk door de nabewerking van de signalen die plaatsvindt door de F.I.G. om de 
resultaten gladder te maken. Deze nabewerking is een tweede oorzaak van verschil tussen de 
metingen gedaan aan de T.U.E. en door de F.I.G. 

 V."^.". oemeten dnnr U V V .  up F.1.U. np ~ ~ ~ z r l ( _ p ~  van F0M-A-X zijg echter i n  tpstp~nt  1, 4 efi 5 gr~fer. nit 

Vergelijken van de twee proefopstellingen is lastig omdat niet duidelijk is hoe nauwkeurig de 
metingen van de F.I.G. zijn. Vermoedelijk is de proefopstelling aan de T.U.E. zeker zo 
nauwkeurig als de proefopstelling van de F.I.G. De foutenbronnen van de opstelling aan de 
T.U.E. verder analyseren of elimineren van deze bronnen kan deze uitspraak harder maken. 
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5 Analyse van de valproef met behulp van MARC 

In dit hoofdstuk wordt met behulp van het eindige elementen pakket MARC de valproef, zoals 
die op de T.U.E word uitgevoerd, geanalyseerd. Belangrijkste doel is een indicatie te krijgen 
van de grootte en oorzaak van de trillingen loodrecht op de bewegingsrichting van het 
vallichaam. Daaruit kunnen uitspraken gedaan worden over de nauwkeurigheid van het 
gemeten versneHingssigiiTia1. Pii  dit hoofdstUk ward: eerst beschreven hoe de valproef eenvou- 
dig kan worden gemodelleerd met de eindige elementen methode. Vervolgens worden de 
resultaten getoond en besproken. 

5.1 R4odeIlering van de valproef 

Rekening houdend met het doel en de beschikbare tijd is de modellering van de valproef 
eenvoudig gehouden. De valproef wordt tweedimensionaal gemodelleerd. Omdat de echte 
springplank driedimensionaal is zal de beweging van de gemodelleerde plank dus niet exact 
hetzelfde zijn als in werkelijkheid, maar zal naar verwachting wel de karakteristieke eigen- 
schappen vertonen die belangrijk zijn voor de respons van het vallichaam. 

5.1.1 De mesh 

De buis waaraan de testmassa is bevestigd is als een massieve as gemodelleerd, zie figuur 5.1. 
De as heeft een diameter van 30 [mm], de testmassa heeft een diameter van 100 [mm]. Het 
vallichaam en de springplank zijn gemodelleerd met 4 knoops vlakspannings elementen, 
element 3 (zie MARC handleiding deel B). In de 2D analyse is het mogelijk de dikte van deze 
elementen in de derde dimensie in te stellen. Wordt dit niet ingesteld dan veronderstelt MARC 
een dikte van 1. De dikte van de as en de testmassa wordt zó ingesteld dat stijfheid tegen axiale 
belasting van de gemodelleerde as en testmassa gelijk is aan stijfheid van de werkelijke ronde 
as en testmassa. Met de formule voor oppervlakte traagheidsinoinent valt an te tonen dat voor 
de dikte di van de gemodelleerde as of testmassa moet gelden: di = -xd. Hierin is d de 
diameter van de as of van de testmassa. 
Het volume van het gemodelleerde vallichaam komt met deze ingestelde dikte overeen met het 
volume van her vallichaam in werkelijkheid. Het vallichaam heeft de isotrope materiaaleigen- 
schappen van staal (p=7800 [kg/m3], E=21ûx109 [N/m2], u=0,3 ). 
De bovenste geleiding wordt gemodelleerd door twee elementen, één aan elke zijde van de as. 
Ce speling tussen de as en de :wee elementen wordt gestek! cp 0,5 [xx] Stan beide zijden. Dit 
komt overeen met de speling in de werkelijke opstelling. De as kan wrijvingsloos tussen deze 
twee elementen bewegen. Dit wordt bereikt door zowel de as als de geleiding als contact 
bodies te definiëren. De as en de geleiding worden dan door MARC als twee aparte lichamen 
beschouwd die met elkaar kunnen botsen. De wrijving tussen de twee contact bodies kan 
worden ingesteld, deze wordt dus op nul gezet. Met de gebruikte contact bodies wordt contact 
tussen de geleiding en de as bespeurt zodra de afstand tussen de geleiding en de as kleiner 
wordt als het twintigste deel van de lengte van het kleinste element. In MARC is het mogelijk 
een kracht in te stellen die aangeeft bij welke contactkracht tussen lichamen, de lichamen elkaar 
weer los laten. Deze kracht is op nul gezet. 

a 
4 
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GELEIDING BOVEN 
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TESTMASSA 

KUNSTSTOF LAAG 

BOVENSTE BLADVEER 

SCHUIMRUBBER BLOK 

“MIDDELSTE BLADVEER 

+ONDERSTE BLADVEER 

figuur 5.1 De eindige elementen mesh van de valproef 

De verschiiiende bladveren in de plank worden ook geinodeiieerd met viakspanningseiementen 
De materiaaleigenschappen van het hout waaruit de plank is opgebouwd zijn niet allemaal 
exact bekend. Op basis van gegevens van Janssen & Fritsen, producent van turntoestellen, is 
genomen: p=900 [kg/m3], E=1,8x 10” v/in2], u=O. Het hout wordt isotroop verondersteld. 
Op een springplank is in werkelijkheid nog een zachte kunststof laag gelijmd. Deze laag wordt 
vanwege de grote deforinaties niet als een element gemodelleerd maar met behulp van veren. 
De stijfheid van de veren is in totaal: 2x10’ W/in]. 
De bladveer in het midden van de springplank is in werkelijkheid met 4 bouten vastgezet aan 
de onderste bladveer. Dit wordt cemodelleerd 1n.b.v. twee tyings. Met een tying is het mogelijk 
de relatieve bewegingen van knooppunten t.o.v. een bepaald knooppunt in ingestelde richtin- 
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gen te onderdrukken. In dit geval word (twee maal) een knooppunt van de middelste bladveer 
aan een knooppunt van de onderste b!adveer "getied". Met de gebruikte tying is geen enkele 
relatieve beweging meer mogelijk tussen de knooppunten. De twee tyings zijn aangebracht op 
de plek waar in werkelijkheid de bouten zijn aangebracht. 
De verbinding tussen de bovenste bladveer en de onderste bladveer is gemodelleerd door een 
tying met één vrijheidsgraad (rotatie rond de z-as). De werkelijke springplank heeft een 
voorspanning. Deze voorspankracht wordt door een moment rond de z-as van 210 m m ]  
gemodelleerd. Dit moment grijpt aan waar de bovenste en onderste bladveer elkaar raken. 

door 3 veren mei een gezamelijke stijfheid van 200000 [N/m]. 
T T - L  --1--.: i_-. LI--- tl 1- I - c  
ne1 Sc;I1UIIILI uuut3 UIÛK ua1 iUsseri de boueiiste eii de middetste b!Û&deer zit wû:dt rw:geste!U 

5.1.2 Modelleren van het contact tussen vallichaam eri springplank 

Bij het modelleren van het contact tussen vallichaam en springplank is gebruik gemaakt van 
gap-elementen. Nadeel van deze elementen is dat a priori bekend moet zijn welke knooppunten 
met elkaar in contact komen. Er is keuze mogelijk tussen twee soorten gap-elementen, 
namelijk de fixed direction gap of de true distance gap. Bij de fixed direction gap wordt 
contact verondersteld wanneer de verplaatsing in een bepaalde richting tussen twee knooppun- 
ten, waartussen het element gedefinieerd is, kleiner is dan een in te stellen afstand (closure 
distance). Na het ontdekken van contact gedraagt het gap-element zich of als een star lichaam 
of als een element met stijfheid, afhankelijk van de instelling van de gebruiker. Bij de true 
distance gap is de absolute afstand tussen twee knooppunten bepalend voor het ontdekken van 
contact. 
Voor de simulatie van de valproef zal gebruik worden gemaakt van fixed direction gap- 
elementen. Bij deze elementen blijft contact bestaan ook als de knooppunten van het gap- 
element ten opzichte van elkaar afschuiven. De contactkracht zal, tijdens contact, vanwege het 
schuine oppervlak van de springplank bestaan uit zowel een verticale als een horizontale 
component. In de begintoestand van de simulatie bevindt het vallichaam zich 5 [mm] boven de 
springplank. Vijf gap-elementen worden gedefinieerd tussen de knooppunten van het val- 
lichaam en de vijf onderliggende knooppunten van de springplank. De gezamelijke stijfheid van 
de gap-elementen is gelijk aan de stijfheid van de kunststof laag. Vanwege het schuine 
oppervlak van de springplank is de closure distance van alle vijf gap-elementen verschillend. 

Bij áe  simulatie wordt gebruik gemaakt van de Newmark-$ tijdsintegratie methode met 
p=0,25 en y=0,5. De tijdstap is gezet op 5x10-' [s]. Alle knooppunten van het vallichaam is 
een zodanige beginsnelheid gegeven dat de botssnelheid 3,96 [rnís] zal bedragen. De simulatie 
is uitgevoerd op meetpunt 1 van de springplank (zie figuur 2. I )  

5.2 Simulatie 

De simulatie is uitgevoerd onder de aanname dat de onderste geleiding geen rol speelt tijdens 
de botsing. De speling tussen de onderste teflon ring en de buis wordt dusdanig groot 
verondersteld dat tijdens de impact geen contact optreedt tussen de teflon ring en de buis. Een 
schatting van deze speling bij de gebruikte opstelling aan de T.U.E. is 0,5 [mm]. Wijkt de 
verplaatsing in de x-richting van het knooppunt ter hoogte van de geleiding niet veel af van 
deze spelingsafstand dan is de aanname correct geweest. Het tijdstip t=O is het moment van het 
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figuur 5.2 Beweging testmassa berekend met MARC (-) vergeleken met de T.U.E. data (--) 

eerste contact in de simulatie. De richting van de zwaartekracht valt in dezelfde richting als de 
negatieve y-as en de x-as is gekozen in het horizontale vlak (zie ook figuur 5.1). 
Eerst wordt gecontroleerd of de beweging van het vallichaam tijden de botsing voldoende 
goed overeenstemt met de bekende meetresultaten van de T.U.E.. In figuur 5.2 worden de 
Verplaatsing, snelheid en versnelling versus tijd, berekend met IvíARC (doorgetrokken lijn), 
vergeleken met resultaten verkregen uit de T.U.E.-metingen (onderbroken lijn). Het getoonde 
versnellings- en snelheidssignaal verkregen uit de T.U.E.-metingen zijn afgeleid van de 
versnellingsmeting, het verplaatsingssignaal is afkomstig van de verplaatsingsmeting. De 
getoonde curves berekend met MARC geven de beweging in de verticale richting weer van het 
knooppunt dat het best overeenkomt met de plek waar op de T.U.E. de versnellingsopnemer is 
geplaatst (knooppunt in het midden van het bovenvlak van de testmassa). Uit deze figuren 
blijkt dat het model van de springplank redelijk lijkt op de werkelijkheid. De verschillen die 
optreden zijn te wijten aan de gebrekkige modellering van vooral de springplank en zijn niet 
van belang voor het gestelde doel. 
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figuur 5.3 Verplaatsing as ter hoogte van onderste 
geleiding (--) en bovenste geleiding (-) 

Vervolgens is gekeken of aan de aanname is voldaan dat de onderste geleiding geen rol speelt 
tijdens impact. Figuur 5.3 toont de beweging van de as in de horizontale richting zoals die door 
MARC is berekend. De onderbroken kromme laat de horizontale verplaatsing van de as ter 
hoogte van de onderste geleiding zien. De doorgetrokken kromme toont de horizontale 
verplaatsing van de as ter hoogte van de bovenste geleiding. De horizontale verplaatsing van 
de as ter hoogte van de onderste geleiding is in figuur 5.3 maximaal 0,53 [mm]. Op basis van 
enkele metingen aan de testopstelling is zeschat is dat de werkelijke speling van de testopstel- 
ling op de T.U.E. bij de onderste geleiding minimaal 0,5 [min] is. Blijkbaar is het correct de 
onderste geleiding niet te modelleren, zeker gedurende de eerste fase van impact wanneer de 
verplaatsing ver onder de speling van 0,5 [mm] blijft. 
Nu zal de bovenste geleiding worden beschouwd (zie figuur 5.3). Bestudering van de output- 
file van MARC leeat dat er bij de twee grootste positieve pieken in de verplaatsing contact 
optreedt tussen de as en de geleiding. De exacte tijdstippen van contact zijn 0,021 [SI en 0,071 
[sJ. De verplaatsing van de as is bij het tweede contact groter als bij het eerste contact. 
Oorzaak hiervan is dat de curve de verplaatsing van een knooppunt van de as weergeeft. Dit 
knooppunt bevind zich op het moment van het tweede contact niet meer op de hoogte van de 
geieiding, vandaar dat de verpiaatsing van be as daar groter kan zijn. 
De verplaatsing van de as ter hoogte van de bovenste geleiding neemt na impact snel toe en zal 
toenemen tot het eerste contact wordt bespeurd. De verplaatsing van de as ter hoogte van de 
onderste geleiding blijft daarentegen in het begin ruim kleiner dan de geschatte speling. Indien 
de spelingen bij beide geleidingen op het moment van impact van dezelfde ordegrootte zijn, zal 
het eerste contact tussen de as en de geleiding dus bij de geleiding boven plaats vinden. 

Vervolgens is gekeken naar de versnellingen loodrecht op de meetrichting zoals die door 
MARC berekend zijn. Figuur 5.4, grafiek linksboven, laat de versnellingen in de horizontale 
richting zien op de plaats waar op de T.U.E. de versnellingsopnemer is bevestigd. De grafiek 
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figuur 5.4 Transversale versnelling van de as, op de testmassa (linksboven) en boven op de as 
(rechtsboven) en aan de T.U.E. gemeten verticale versnelling (onder). 

rechtsboven in figuur 5.4 toont de versnellingen in de horizontale richting op de plaats waar 
door de F.I.G. wordt gemeten. De maximale versnelling in de horizontale richting is boven op 
de as ongeveer vier maal zo groot als de maximale versnelling boven op de testmassa. Tijdens 
een echte valproef wordt van de transversale versnellingen maximaal 2 % door de opnemer 
waargenomen als versnellingen in de meetrichting. Het is niet duidelijk hoe, qua teken, de 
transversale versnellingen de meting van de verticale versnellingen beïnvloeden. Het verschil 
tussen de grootste en kleinste waarde van de transversale versnellingen bedraagt boven op de 
testmassa ongeveer 250 [ids']. Op basis van deze waarde en de gevoeligheid van +/- 2 % zijn 
dus fouten van maximaal 5 [ids2] te verwachten in de versnellingsmeting aan de T.U.E. Indien 
de F.I.G. een versnellingsopnemer met dezelfde gevoeligheid gebruikt zijn blijkens figuur 5.4 
fouten in de versnellingsmeting van maximaal 20 [nds']  te verwachten. Desondanks zijn de 
gemeten signalen van de F.I.G. gladder dan die gemeten aan de T.U.E. 

- 

Uit de grafieken niet de transversale versneílin,oen blijkt dat trillingen op gaan treden na 
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ongeveer 0,02 [SI. Dit moment komt precies overeen met het moment dat de as tegen de 
bovenste geleiding aan slaat (zie figuur 5.3). Blijkbaar ontstaan trillingen nadat de as tegen de 
bovenste teflon ring slaat. Het moment dat MARC berekent als begin van grote transversale 
versnellingen is duidelijk terug te vinden in de metingen aan de T.U.E. van het versnellingssig- 
naal. Storingen in het gemeten versnellingssignaal beginnen op te treden rond 0,02 [s] (zie 
figuur 5.4). 

De waarde van de transversale versnellingen is op basis van de meetgegevens groter dan uit de 
simuiaiie mei MARC is ie veiwadiieli. Gûïzakeii hiervan d e n  in het nâvdgende worde:: . 

aangegeven. De simulaties zijn uiigwoerd niet de aanname dat de as z~iver  centrisch n2a: 
beneden valt. In werkelijkheid zal dit niet het geval zijn. De as zal ten gevolge van het niet 
centrisch loslaten of door het niet exact cylindrisch zijn van de buizen al tijdens de val in 
contact komen met de buitenste buis. De beginsituatie zal in werkelijkheid dan ook over het 
algemeen verschillen van de gesimuleerde situatie. Met gelijke speling bij beide geleidingen, op 
het moment van eerste contact, zal het contact tussen de as en de teflon ring boven het begin 
betekenen van trillingen. Het moment waarop dit plaats vindt is afhankelijk van de grootte van 
de speling tussen de as en de teflon ring op het moment dat het valgewicht de plank raakt. 
Deze speling zal tevens van invloed zijn op de grootte van de trillingen die op gaan treden. 

Ook is de wrijving bij de simulatie verwaarloosd. Zowel de wrijvingskrachten tussen de 
springplank en het vallichaam als tussen de geleiding en de buis zullen invloed hebben op de 
respons van het vallichaam. De wrijving tussen de springplank en het vallichaam veroorzaakt 
een kracht in de horizontale richting. Hierdoor zal de kracht van de klap tussen de teflon ring 
en de as groter worden, en hiermee ook de optredende trillingen. Theoretisch zal de wrijving 
tussen de as en de teflon ring alleen krachten veroorzaken in de verticale richting. Maar door 
de ruwheid van de oppervlakken die met elkaar in contact komen zal een kracht ontstaan met 
een component in de horizontale richting. Deze kracht zal ook de trillingen versterken. 

5.3 Conclusies 

Nauwkeurige uitspraken zijn met de gebruikte modellering niet mogelijk. De simulatie met 
MARC geeft wel een indicatie van het gedrag van het vallichaam tijdens impact. Met id4RC is 
gekeken naar de grootte van de transversale versnellingen. Deze nemen grote waarden aan 
nadat het eerste contact tussen het vallichaam en de bovenste geleiding wordt bespeurd. Op 
basis van die transversale versnellingen is een storing in de versnellingsmeting aan de T.U.E. te 
verwachten van maximaal 5 [ d s ’ ] .  Niet meegenomen effecten zoals wrijving en loslaatcondi- 
ties zullen de versnellincen in de horizontale richting versterken. Blijkbaar is met de simulatie 
een onderschatting van de Versnellingen in de horizontale richting verkregen. Op basis van de 
berekeningen met MARC is te verwachten dat de transversale versnellingen de versnellingsme- 
ting in de verticale richting hinderlijk storen. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

De eerste metingen aan de testopstelling zoals die gebouwd is aan de T.U.E. laat resultaten 
zien die zeer goed overeenkomen met de meetresultaten van de F.I.G. Het is zeker mogelijk 
met de testopstelling betrouwbare schattingen te geven voor de indicatoren zoals die door de 
F.I.G. worden berekend. Kleine storingen in de metingen worden vooral veroorzaakt door 
transversale versnellingen waarvan de precieze invloed op de gemeten versnellins niet geheel 
duideiijk is. De gemeten snelheid op hei momsiit vaii impact valt gemiddeld iets lager uit dan 
de impactsnelheid gemeten door de F.I.G. De botssingssnelheid nodig voor integratie van het - 

versnellingssignaal is niet erg nauwkeurig te bepalen. Het versnellingsignaal wordt pas 
geregistreerd nadat het positief geworden is. Hierdoor ben je een stukje versnelling kwijt. 

De valproef is globaal geanalyseerd met behulp van het eindige elementen pakket MARC. 
Vanwege het niet modelleren van de wrijving valt uit de simulaties weinig te zeggen over de 
grootte van de werkelijke transversale versnellingen. Het weglaten van de wrijving welke de 
transversale versnelling versterkt heeft geleid tot een onderschatting van de optredende 
storende versnelling. Uit de simulaties is gebleken dat de uitwijking in de horizontale richting 
van de as ter hoogte van de bovenste geleiding groter is dan de uitwijking ter hoogte van de 
onderste geleiding. De bovenste geleiding zal dus een belangrijke rol spelen wat betreft het 
moment van aanvang van de transversale trillingen en de grootte daarvan. Verder is duidelijk 
geworden uit de  simulatie dat het plaatsen van de versnellingsopnemer onder op de testmassa 
een wezenlijke verbetering is ten opzichte van plaatsing op het uiteinde van de binnenste buis 
zoals bij de F.I.G. het geval is. Desondanks heeft de F.T.G. een gladder meetsignaal ais de 
T.U.E. Het tijdstip waarop de trillingen volgens MARC beginnen komt goed overeen met het 
tijdstip dat wordt waargenomen met de metingen aan de T.U.E. 

Verbeteren van de meetresultaten is mogelijk door de testopstelling te verbeteren of door de 
metingen achteraf te compenseren voor ongewenste effecten. Indien de metingen achteraf 
worden bewerkt dient wel bekend te zijn hoe, qua grootte en teken, de ongewenste effecten er 
uit zien. Een hogere impactsnelheid kan worden bereikt door het verminderen van wrijving, 
vallichaam van hoger laten vallen of door het centrisch laten vallen van het vallichaam. Dit 
laatste is mogelijk door gebruik te maken van een conische electromagneet waaraan het 
vallichaam komt te hangen. Bijkomend voordeel van het gebruik van een eiectromagneet is dat 
de toestand van het vallichaam op het moment van impact bij verschillende metingen minder 
zal verschillen dan nu het geval is. De buitenkant van de binnenste buis en de binnenkant van 
de buitenste buis gladder maken zal de wrijving in de geleidingen verminderen. Gedacht kan 
worden aan een oppervlaktebehandeling van het staal. Het boren van meer gaten in de 
buitenste precisiebuis zal de luchtwrijving verminderen. 

Het bepalen van de impactsnelheid (integratieconstante) kan nauwkeuriger gebeuren door vóór 
impact te beginnen met het meten. Als de conische electromagneet wordt gebruikt zullen de 
impactsnelheden van verschillende metingen op een meetpunt bij benadering gelijk zijn. 
Vervolgens een gemiddelde impactsnelheid berekenen zal bijdragen tot de nauwkeurigheid 
ervan. 

Het verminderen van transversale versnellingen is mogelijk door de grootte van de speling bij 
de bovenste geleiding te veranderen, of een ander soort zeleiding te gebruiken (kogellager). 
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Onduidelijk is in hoeverre hiermee het probleein kan worden opgelost. Ook is onduidelijk hoe 
de speling de transversale versnellingen beïnvloed. Verminderen van de wrijving bij de 
geleidingen zal ook bijdragen tot verminderen van transversale versnellingen. Indien bekend is 
hoe, qua teken, de transversale versnellingen de metingen beïnvloeden kunnen de meetresulta- 
ten wellicht achteraf met rekenprogramma's (filteren) gecompenseerd worden voor de 
ongewenste effecten. Het in een aantal gevallen meten van de versnellingen in de horizontale 
richting leert wellicht meer over het verschijnsel. 
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