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1 .  Inleidinq 

De samenwerking tussen BOVA B.V. en de vakgroep WFW van de afdeling werk- 
tuigbouwkunde T.H.E. resulteerde de afgelopen jaren in statische berekening- 
en voor de carosserie van enkele tourwagens. Bij deze berekeningen werd 
steeds een model van de carosserie gehanteerd, waarbij de invloed van platen 
in zijwanden en dak niet werd verrekend. Uiteraard werden daardoor de bere- 
kende verplaatsinaen en spanninqen i f i  hoge mste n ~ ~ s r h n _ t .  Vergelijkingen 
tussen verschillende constructies konden redelijk betrouwbaar worden uitge- 
voerd, en gekoppeld aan ervaringen uit het bedrijf konden redelijke uitspra- 
ken worden gedaan ten aanzien van het absolute niveau van spanningen en ver- 
plaatsingen. 
Toch bleef bij BOVA B.V. de wens bestaan, nader gefnformeerd te worden over 
de invloed van de platen en ruiten. Uitgangspunt bij deze wens is tevens dat 
het rekenwerk niet in extreme mate mag toenemen. Het gebruik van zeer veel 
gecompliceerde plaatelementen wordt niet als de meest voor de hand liggende 
oplossing gezien. In dit onderzoek wordt gepoogd om in een modelonderzoek de 
invloed van platen en ruiten in rekening te brengen en om een methode te 
ontwikkelen waarmee relatief eenvoudig de invloed van platen en ruiten voor 
een complete carosserie in rekening kan worden gebracht. 
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2. Een enkelvoudig plaatveld 

Bij de opzet van de serie berekeningen was nog niet voorzien in een experi- 
mentele toetsing, vandaar dat de afmetingen van het plaatveld waarmee het 
grootste deel van de berekeningen is uitgevoerd, afwijken ten opzichte van 
die welke in het experiment wbrden gebruikt. Aangezien het in deze bereke- 
ningen vooral gaat om de relatieve invloed van de verschillende constructie- 
ve uitvoeringen is het bedoelde maatverschil ci& nezenlijk vûûï 02 t e  trek- 
ken conclusies. 

2 . 1 .  Balkframe zonder Plaat. 

De constructie waaraan wordt gerekend, heeft een balkframe als basis. Het 
profiel is voor elk deel van het raam gelijk. Als karakteristieke waarden 
zijn voor dit profiel genomen: 

2 
A =  384 mm , 

4 I = 103.000 mm . 
E h  van de hoofdtraagheidsassen ligt in het vlak van tekening, zodat van een 
vlakvervormingssysteem wordt uitgegaan. Hoewel in principe met in totaal 
vier balkelementen kan worden volstaan, is toch gekozen voor 8 balkelementen 
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van het type BEK2 per verticaal en horizontaal deel van het raam. De aan- 
sluiting met plaatelementen is dan gemakkelijker te realiseren. De onder- 
steuning wordt geschematiseerd tot een scharnierende oplegging in A ;  voor 
het punt B is een roloplegging resp. een scharnier gekozen. Als belasting 
wordt een verticale kracht ter grootte van 1000 N genomen in hoekpunt D. 
De resultaten van de berekening voor de constructie uit fig. 1 zijn in tabel 
1 weergegeven. 

Tabel 1 Balkframe zonder plaat; 32 balkelementen. 

In tabel 1 zijn alleen de absolute waarden van de dwarskracht en het maximum 
van het buigend moment aangegeven. 

Wijziging van de ondersteuning door in B ook een scharnier te kiezen in 
plaats van een roloplegging geeft geen verandering in de verplaatsing van D. 
Wat de snedegrootheden betreft, verandert alleen de normaalkracht in de lin- 
kerstijl. Deze wordt in dit geval gelijk aan nul. De buigspanningen veran- 
deren n i e t .  VGÛï andere cunfiíjiiEities is ;it verschil in Kinematische rand- 
voorwaarden niet meer aangebracht. 

2 . 2 .  Effect platen met verschillende dikte. 

In de volgende berekeningen wordt het balkframe bespannen met een plaat, 
waarvan de dikte in vier stappen wordt gevarieerd. De plaat wordt verdeeld 
in 16 QUAM8-elementen. Dit plaatelement heeft een kwadratisch verplaatsings- 
veld in horizontale en verticale richting. De koppeling tussen balkelementen 
en plaatelementen vindt alleen via de randknooppunten plaats, de hoekver- 
draaiing van de balk-knooppunten wordt echter niet overgedragen naar de 
plaatelementen, zie fig. 2. 
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Fig. 2. Koppeling vrijheidsgraden balk- en plaatelementen. 

Langs de randen AB resp. BC zal de vervorming van de balkas anders zijn dan 
van de bovenrand van de plaat. Een situatie die ook bij een gepuntlaste 
plaatverbinding kan en zal optreden. 
Langs de buitenrand van de plaat zijn voor elke elementrand twee balkelemen- 
ten  heschikhaar rimriiat het QUAM8 gebruik maakt van middenpunten lany de 

randen. 
De kinematische randvoorwaarden en de belasting is hetzelfde als in 
par. 2.1. 
De belangrijkste resultaten zijn in tabel 2 verzameld. 

Tabel 2 Effect plaatdikte; 16 plaat- en 32 balkelementen. 
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Als verplaatsing wordt ingevuld de verticale verplaatsing van het hoekpunt 
van de constructie waar de kracht aangrijpt. 
T is de waarde van de schuifspanning in het midden van de plaat. 
M is de maximale waarde van het buigend moment in de balkelementen. 
Bij de berekening is er vanuit gegaan dat de plaat niet plooit of andere 
instabiliteitsverschijnselen vertoont; voor de plaat met een dikte van 
0.1 mm. zal niet aan deze voorwaarde voldaan worden. 

mid 

Fig. 3 .  Effect plaatdikte bij 16 plaatelementen. 
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In fig. 3 .  zijn de waarden voor verplaatsing en moment grafisch uitgezet. 
Uit deze grafiek blijkt dat plaatdikten groter dan 1.0 mm. nauwelijks extra 
invloed hebben bij het gekozen raamprofiel. 
In fig. 4 worden de hoofdspanningsrichtingen in de plaat weergegeven. De 
hoofdspanningsrichtingen vallen voor een groot deel van de plaat onder 45' 

met de verticaal. Dit is een aanwijzing dat in de plaat vrijwel uitsluitend 
schuifspanningen heersen. Deze worden dan veroorzaakt door de dwarskracht 
die nagenoeg geheel door de plaat wordt opgenomen; immers bij benadering 
ge ld t  ook: 

T x t x h = P  mid 

waarin t = plaatdikte 
h = plaathoogte 
P = dwarskrachtgrootte 

De plaat koppelt als het ware boven- en onderregel tot een balk; in de flen- 
zen -bovenregel en onderregel- treden dan nagenoeg alleen normaalkrachten 
op. De stijfheid van deze samengestelde balk is dan ook aanzienlijk groter 
dan die van twee ongekoppelde regels. De reductie in de belasting is daarbij 
ook aanzienlijk. 
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Fig. 4 .  Hoofdspanningsrichtingen 
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Contr o1 e 

Rekenen wij het probleem door als ware het een ingeklemde blak met lijf- 
plaatdikte 1 mm. en twee flenzen waarvoor geldt A = 384 mm dan geldt voor 
de verplaatsing f aan het uiteinde: 

2 

3 
- 0,03 mm. f = p L ,  1000 . (1.700) 

6 -  
- 

3E1 3 . 2,l x lo5 . 272 x 10 

Een waarde die niet eens zo erg uit de buurt van de berekening met plaatele- 
menten valt. 

Wet verloop van de normaalkracht in boven- en onderregel (zie tabel 3) is 
wederom een aanwijzing voor de hypothese dat het frame met plaat als  een 
balk mag worden opgevat; de grootte van de normaalkracht neemt toe in de 
richting van de ondersteuning. Hoe dikker de plaat - hoe kleiner de normaal- 
krachten. 

Tabel 3. Verloop normaalkrachten in boven- en onderregel. 

)iktE 

O 

o. 1 

0.5 

1 .o 

1.5 

- 

Elementnun 

1 
-850 
t850 
-1510 

+?5S? 

-1374 

t1410 
- 1270 
t1270 
-1 110 
t1215 

er van C 

2 

-1270 

+1290 
-1 100 
t1170 
-1005 

t 1 O00 

-840 

t960 

balken 

3 

-1140 

+??5^ 

-970 

+lo15 
-850 

t840 
-700 

+770 

4 

-880 

+RY^ 

-760 

t765 
-660 

t635 
-555 

t570 

5 

-750 

+?45 

-640 

t630 
-560 

t520 
-475 

t460 

6 

-490 
+4?5 
-440 

i-395 
-395 

t320 
-350 

t280 

7 

-360 

+?45 

-330 

t265 
-310 

t200 
-280 

t170 

8 

-850 
t850 
-130 

4-1 10 

-120 

t60 
-130 

t40 
-135 

t30 

De resultaten van de 8 balkelementen zijn naast elkaar gezet. Per dikte van 
de plaat zijn boven- en onderregel bij elkaar gegroepeerd. 
Het blijkt dat bij toenemende plaatdikte de plaat een groter deel van de 
buigspanning gaat overnemen. Als de buiging alleen door normaalkrachten in 
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boven- en onderregel moest worden opgenomen dan zou de normaalkracht in het 
eerste element de waarde van 1700 N bereiken. 

Ter controle van de verwachting dat de schuifspanning langs de plaatranden 
constant is, zoals dat bij frames het geval is als de hoekpunten van de 
framebalken scharnierend met elkaar zijn verbonden, worden de schuifspan- 
ningswaarden in de knooppunten van bovenregel en rechterstijl in tabel 4 en 
5 weergegeven voor de vier plaatdikten. 

Tabel 4. Verloop van de schuifspanning in knooppunten van de bovenrand. 

Tabel 5 .  Verloop van de schuifspanning in knooppunten van de rechterstijl. 

Uit het verloop van de schuifspanning blijkt dat deze niet constant langs de 
randen verloopt. Het krachts- (spannings-) overdrachtmechanisme werkt anders 
dan bij een model met scharnierende hoekpunten en gelijke schuifstromen 
langs de rand. 
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-8,69 

-47,O 

2 . 3 .  Effect aantal plaatelementen 

-8,69 + 2 , 3 0  

+12,9 -1,96 

Om een indruk te krijgen van de nauwkeurigheid van de berekende verplaat- 
singen en spanningen of snedegrootheden wordt het aantal plaatelementen ge- 
varieërd. De plaatdikte blijft constant op l mm., de gebruikte plaatelemen- 
ten zijn van het type QUAM8. 

Tabel 6: Invloed aantal plaatelementen. 

Het aantal balkelementen geldt langs &n plaatzijde. 

Opvallend is de geringe invloed van het aantal elementen op de verplaatsing 
van het hoekpunt waar de kracht aangrijpt. Het verschil tussen de hoogste en 
--- laagste waar& in k&p1 hlijff t,of circa 5% heperk t .  

Duidelijk anders is het met het maximale buigend moment bij de scharnierop- 
legging (zie fig. 5 ) .  De waarde van het maximum neemt sterk toe met het aan- 
taf elementen en wordt vooral veroorzaakt doordat de overdracht van de 
dwarskracht in de balkelementen zeer sterk toeneemt naar mate er meer knosp- 
punten zijn, die dicht bij de hoekpunten van het frame iiggen; zie tabei 'i 
en 8 .  

Tabel 7. Verloop dwarskracht in bovenregel, gemeten in 8 elementen. 7 17 I 21 I 18 

-0,76 -0,76 -0,76 
4 
16 

I I I 
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Tabel 8 .  Verloop buigend moment in bovenregel. 

Vermoedelijk wordt de grote waarde van het buigend moment veroorzaakt door- 
dat in het hoekpunt nagenoeg de totale reactiekracht moet worden geleverd. 
Ook in fig. 4 waarin de hoofdspanningen in de plaat zijn uitgezet zien wij 
in deze hoek grote waarden van de spanningen. In vervolgberekeningen met 
meer plaatvelden zal worden nagegaan of dit verschijnsel dan weer optreedt, 
of dat de invloed van de ondersteuning hierbij van doorslaggevend belang is. 

2 . 4 .  Vervanainasmechanismen met diaaonalen 

Uitgaande van een carosseriemodel dat wordt opgebouwd uit balkelementen, 
. .  pïûbeïeìì wij het i;I.ââtveI.d te rervâììíjeìì door 2~àì  of twee diâgonâlcn U ~ S  els 

trek/drukstaa€ fungeren. De grootte van het oppervlak van de staaf is daar- 
bij een te kiezen parameter. 
In fig. 6 zijn de twee mogelijkheden geschetst. 

Fig. 6a. Trekdiagonaal. Fig. 6b. Trek- en drukdiagonaal. 
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Als wij in de berekening afzien van mogelijke knik, blijkt de vervorming in 
fig. 6b steeds de helft kleiner dan in fig. 6a, bij dezelfde staafoppervlak- 
te. 
Nagenoeg onafhankelijk van de doorsnede van de diagonalen is de kracht daar- 
in ongeveer 980N. De raambalken zijn zo lang dat in eerste benadering mag 
worden aangenomen dat alle knooppunten zich als scharnieren gedragen. 
Het verloop van de verticale verplaatsing in punt D is, afhankelijk van het 
oppervlak A van de diagonaal, in tabel 9 uitgezet. 

Tabel 9. Invloed van de diagonaal op de verplaatsing. 

Verplaatsing 

fig. 6b 
.217 
.157 

.128 

.o93 

.O82 

.O55 

. o39 

Het blijkt dat bij een nagenoeg starre diagonaal de verticale verplaatsing 
in hoge mate wordt befnvloed door de verkorting van de bovenregel, waardoor 
bij deze constructie en belasting een minimale verplaatsing van 0,077 mm. 
ontstaat. Deze waarde is veliswar k f e h  t.v.v. een ongeschoord raam, maar 
in vergelijking met de resultaten uit tabel 6 blijkt een enkel plaatelement 
beter, wat dit aspect betreft. Bij eenzelfde belasting is dan de maximale 
verplaatsing ongeveer 0,05 mm. 
De krachten in de balken kunnen worden berekend door uit te gaan van de vak- 
werktheorie. De staaflengten zijn voldoende groot om er voor te zorgen dat 
de buigingseffecten klein zijn. Dit belastingsbeeld van de balk is zo duide- 
lijk anders dan bij het frame, of bij het frame met de plaat dat een verge- 
lijking uiterst moeilijk is te maken. 
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2.5. Conclusies voor een enkel plaatveld. 

Uitgegaan is van een frame opgebouwd uit balken. Bij een belasting van 
1000 N wordt een verplaatsing van het aangrijpingspunt van de kracht bere- 
kend van ongeveer 15 mm, terwijl het maximale buigend moment, dat een maat 
voor de maximale buigspanning is, een waarde van 425 Nm bereikt (zie tabel 
1). 
Het bespannen van het frame met plaatelementen van een re8le dikte doet de 
verplaatsing enorm dalen, De berekende waarden zijn kleiner dan OI1 mm (ta- 
bel 2). Bij het maximale buigend moment treden er enige problemen op, maar 
ook hier is toch een aanzienlijke spanningsreductie te verwachten. Bij veel 
plaatelementen is het maximum buigend moment in de balk 13 Nm, terwijl die 
waarde bij het gebruik van minder elementen lager is (tabel 6). 

Bij het berekenen van een frame met plaatelementen is geen rekening gehouden 
met mogelijk uitknikken van de plaat. De resultaten van de dunste plaat moe- 
ten daarom met reserve worden beschouwd. Uit de berekeningen volgt wel dat 
het gebruik van platen dikker dan 1 mm weinig extra stijfheid aan het frame 
geeft (fig. 3). 
De hypothese dat langs de plaatranden een constante schuifstroom wordt over- 
gedragen op het frame, wordt in deze berekeningen verworpen. Het lijkt er 
m e ï  02 d a t  de plaatveleen fungeren ulv  de lijfpluut van een simengestelde 

balk, waarvan de boven- en onderflens worden gevormd door de boven- en on- 
derregel van het frame. 
De invloed van het aantal plaatelementen op de berekende verplaatsing is erg 
gering. Bij slechts &&n plaatelement is de verplaatsing slechts 5% kleiner 
dan bij 122 plaatelementen in het piaatveld. 
De maximale waarde van het buigend moment in de framekokers is wel sterk 
afhankelijk van het aantal elementen (zie fig. 5), maar wellicht is hierbij 
de invloed van de inklemming nog van invloed. 
De invloed van het plaatveld in rekening te brengen door het aanbrengen van 
diagonalen, lijkt niet zo geschikt. Pas bij zeer grote dwarsdoorsnedes van 
die diagonalen worden verplaatsingen berekend die in de buurt komen van een 
frame met plaatelementen. Ook de spanningsberekening wordt door het gebruik 
van diagonalen geweld aangedaan, omdat de balken relatief zo lang zijn dat 
de balken in deze constructie mogen worden opgevat als staven, waarin nage- 
noeg geen buigingseffecten van invloed zijn. 
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3 .  Twee en drie plaatvelden 

In de voorafgaande berekeningen bleek dat bij toename van het aantal plaat- 
elementen het buigend moment in de bovenregel, bij het scharnierpunt, sterk 
toenam. Om het effect van de inklemming na te gaan worden in deze paragraaf 
berekeningen uitgevoerd waarbij twee of drie soortgelijke plaatvelden worden 
beschouwd (fig. 7 en 8 ) .  

Fig. 7 .  Twee plaatvelden. 

qPs.bLLL M 

Fig. 8 .  Drie plaatvelden. 

In beide situaties hebben de balken dezelfde afmetingen en steeds geldt voor 
de balkdoorsnede: 

2 

4 
A = 384 mm 
I = 103000 mm 

De plaatdikte is wederom 1 mm. Voor elk plaatveld geldt dat er steeds 5 4  

QUAM%-elementen worden genomen, 6 in de hoogte, 9 in de breedte van het 
veld. 
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Om de resultaten van de liggers met meer dan een plaatveld te kunnen verye- 
lijken met die uit de voorafgaande paragraaf worden alle resultaten steeds 
betrokken op het meest rechtse plaatveld. 

I 

Fig. 9. Vervorming van het rechtse plaatveld. 

De verticale verplaatsing van punt D, waar de kracht aamgrijpt, wordt samen- 
gesteld gedacht uit drie bijdragen: 
- ten gevolge van de hoekverdraaiing van de lijn AB. 
- ten gevolge van de verticale verplaatsing van punt A. 
- ten gevolge van de vervorming van het plaatveld. 
De laatste bijdrage is de interessante grootheid voor het vergelijken van de 
resultaten. Uit de berekeningen wordt een gecorrigeerde verplaatsing w 
paald op grond van de volgende formule: 

be- D 

In alle volgende tabellen wordt steeds die gecorrigeerde verplaatsing opge- 
geven. 
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De berekende configuraties zijn in onderstaande tabel geschetst. 

Tabel 10: Berekende configuraties. 

'YPe 

A 

B 

C 

D 

E 

n-velden 

2 

2 

3 

3 

3 

n-elementen 
per veld 

54 

54 

54 

54 

1 

midden 
stijlen 

niet verbonden 

wel verbonden 

geen 

niet verbonden 

wel verbonden 

Voos: de typen A en D geldt dat de middenstijlen alleen met boven- en regel 
van het frame zijn verbonden. 

De resultaten van de berekening worden in tabel 11 weergegeven en vergeleken 
met de resultaten van een enkel plaatveld, waarbij 122 QUAM8-elementen wer- 
den gebruikt. 
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Tabel 11: Resultaten voor rechter plaatveld. 

D 

122 

54  

54  

5 4  

54 

Normaalkracht en buigend moment gelden voor de doorsnede van de bovenbalk, 
juist rechts van het linkerhoekpunt van het plaatveld, punt A in fig. 9. 

In alle gevallen blijkt dat de gecorrigeerde verplaatsing vrijwel steeds 
dezelfde waarde aanneemt en goed vergelijkbaar is met de oorspronkelijk be- 
rekende configuratie. 
De waarden voor de normaalkracht in het linker bovenpunt zijn ook redelijk 
gelijk, met uitzondering van de situatie E waarbij slechts van Clen plaatele- 
ment gebruik wordt gemaakt. 
Ue waariren van het büigeiid ïiìûneîìt i n  h e t  UeschoUnde pwìt ?Gyel: cry Uit- 
een. Bekijken wij het verloop van het buigend moment over de bovenregel van 
het rechtse plaatveld dan blijkt voor de gevallen waarbij de middenstijlen 
niet verbonden zijn met de plaatelementen, dat het buigend moment in bijna 
elk knooppunt lager is clan 60 Nmm, met uitzondering van de knooppunten in de 
directe omgeving van de krachtinleiding. Als de plaatelementen wel met de 
middenstijl verbonden zijn, dan wordt het buigend moment in alle punten cir- 
ca 10 maal zo groot. Ook dan nog is hei buigend moment erg laag. 

Om de invloed van het buigend moment op de spanning na te gaan wordt een 
fictieve berekening opgezet. In het onderhavige model geldt voor de balken: 
A =  384 mm2 

4 I = 103.000 mm 
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Nemen wij aan dat de uiterste vezelafstand ongeveer 30 mm is, dan is bij een 
belasting gegeven als: 
N = 1.000 [NI 
M = 10.000 [Nmm] 
de spanning: 

2 u = -  'Ooo + 30 = 2,6 i 2,9 N/mm 384 - 103.000 

n2c -*:l --C.C.-.I a-+ hG4 At, n n n n x r a n  -<rayhni iA;nn T J S ~  3 en # duaiuit x~ourt- 
UIL W I J .  ricyysu UCLL U I ,  UFi y b y L . v v z r  v k . r r i " u u r i r y  

vloeiende spanningsbijdragen ongeveer van gelijke grootte zijn. 
De berekeningen van het frame met plaatelementen tonen aan dat het buigend 
moment tenminste een factor 10 lager is (zie tabel 11) en dat dientengevolge 
de invloed van buiging op de spanning zeer klein i s .  

Bovenstaande berekening is weer een aanwijzing voor de hypothese dat de 
framebalken vrijwel uitsluitend op trek of druk worden belast en dat de 
plaat min o f  meer fungeert als de lijfplaat in een samengestelde balk. Ook 
in de fig. 10 en 11, waarin het spanningsverloop in de plaatvelden is uitge- 
zet bij twee resp. drie plaatvelden is te zien dat het verloop vrijwel iden- 
tiek is met dat wat optreedt bij een eenzijdig ingeklemde hosgkante strip. 
In de buurt van de ondersteuning treden, zoals eerder is gemerkt, weer hoge 
spanningen op bij deze modelvorming. 

3.1. De invloed van diacronalen 

Als gevolg van de manier van fabriceren van de zijwanden van een bus, zijn 
de meeste plaatvelden voorzien van een diagonaal. In een aantal berekeningen 
wordt de invloed van die diagonalen op de stijfheid en spanningen nagegaan. 
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Tabel 12:  Berekende configuraties. i_ 
B 

D 

E 

1. 

N-velden 

2 

2 

3 

3 

N-elementen 
per veld 

5 4  

5 4  

5 4  

1 

Verbonden 
middenstijl 

nee 

nee 

nee 

Alle diagonalen hebben dezelfde dwarsdoorsnede aïs de balken waaruit het 
frame is opgebouwd. De diagonalen zijn niet verbonden met de plaatelementen 
en zijn alleen gekoppeld met de hoekpunten van het frame. 
Op eenzelfde wijze zoals dat eerder gebeurde woräen äe resuitaten terugge- 
bracht naar een situatie met ékn plaatveld. De berekende gecorrigeerde ver- 
plaatsing kD en de snedegrootheden in het linkerbovenhoekptint worden in ta- 
bel 13 gegeven. 
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Tabel 13: Resultaten voor rechterplaatveld. 
Plaatveld voorzien van diagonalen. 

A 
B 
D 
E - 

-P 

D 
ïmml 
W 

0.0461 

0.0464 

c!. O461 
0.0459 

Normaalkrach 
r NI 

-1099 

-1113 

-!?O2 

-935 

Buigend moment 
rNmm1 

-532 

O 

-52n 

-113% 

Vergelijken wij deze resultaten met die uit tabel 11 dan blijkt dat de rele- 
vante verplaatsing circa 10% lager is door het toepassen van de diagonalen. 
De ordegrootte van de normaalkracht is nagenoeg gelijk. Hoewel het buigend 
moment locaal wat hoger is dan voor de extra versteviging door de diagonaal, 
zijn ook de hier gevonden waarden voor het buigend moment nog zo laag dat ze 

voor de spanningsberekening niet zo zeer van belang lijken. 
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3.2. Conclusies voor meer plaatvelden 

De vergelijking tussen de resultaten van deze paragraaf met die voor een 
frame met &én plaatveld, gaat voor de verplaatsingen op een indirecte me- 
thode. Steeds wordt alleen de vervorming beschouwd van het meest rechtse 
plaatveld. De vervorming als star lichaam, veroorzaakt door vervorming van 
de rest van de constructie wordt niet in de beschouwing meegenomen. Verge- 
lijking van de aangepaste verplaatsingen geeft nauwelijks verschillen voor 
constructies met &&n, twee of drie plaatvelden (tabel 1 1 ) .  
Worden er in het balkframe diagonalen toegepast dan wordt de verplaatsing 
circa 10% lager, bij de hier gehanteerde eigenschappen van balk en plaat. 

De normaalkracht in de bovenbalk is qua grootte ongeveer 10% lager dan bij 
4th plaatveld. De waarde van het buigend moment valt daarentegen veel ster- 
ker terug. De invloed van de omgeving van het betreffende hoekpunt -een 
scharnier bij ken plaatveld, een ander plaatveld bij twee o f  drie plaat- 
velden- werkt dus sterk door in de grootte van het buigend moment. 
Vergelijken wij de spanningen ten gevolge van normaalkracht en buiging dan 
blijkt dat in deze voorbeelden de invloed van de buiging te verwaarlozen 
wordt. 
Als de plaat slechts gemodelleerd wordt tot 8th QUAM8 element (type E) dan 
is de berekende verplaatsing van het belaste hoekpunt even nauwk/urig als  
bij het gebruik van 122 elementen. De normaalkracht in de bovenbalk is ten 
opzichte van die situatie circa 30% te laag. Het buigend moment levert in 
dat geval geen spanningen op die xelevant zijn ten opzichte van de spanning 
als gevolg van de normaalkracht. 
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Fig. 15. Ruitframe, positie rekstrookjes. 

De rekken worden gemeten met een Peekel-rekmeter, type CA 110. De twee fila- 
menten van elk s t m n l r j ~  warden ii, e e ~  halve 5 r ~ y  v2tr niic:crtJ.tGïie geSîhákei8. 

De bruguitslag wordt door het effect van dwarscontractie verhoogd. Als el de 
langsrek in de balk is en Eb de gemeten rek dan geldt: 

De frames worden door middel van pennen (6  101 scharnierend bevestigd aan 
een belastingsjuk (zie fig. 16) .  B i j  de montage van het frame wordt er voor 
gezorgd dat de bovenregel horizontaal loopt. De belasting wordt in punt C 
aangebracht; de maximale belasting die met geijkte massa's kan worden opge- 
bracht is 250 kg. 
In de eerste serie metingen, zonder plaat of ruit, is alleen de verticale 
verplaatsing in punt D bepaald. In de volgende metingen is ook de horizon- 
tale verplaatsing gemeten, omdat bleek dat het belastingsjuk niet volkomen 
star was. 
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P 

Fig. 16, Schets meetopstelling. 

4.1. De frames zonder daat of ruit 

In het eeïcte  experiment woraen d e  frames gemeten zonder dat een plaat of 
ruit is aangebracht. De overeenstemming tussen theoretisch vooxspelde en ex- 
perimenteel bepaalde rekken en verplaatsing zou voor deze constructies rela- 
tief goed moeten zijn. 
De berekende waarden van verplaatsingen en snedegrootheden zijn gebaseerd op 

een eindige elementenmethode aanpak, waarbij elke Eramebalk in 8 elementen 
van het type BEK2 is verdeeld. De berekeningen zijn analoog aan die uit 
hoofdstuk 2 en 3 .  Alleen zijn nu de reële afmetingen verrekend. 
Bij een belasting van 2500 N worden voor de bovenbalk resultaten gevonden 
die in tabel 14 zijn weergegeven. 
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Tabel 14 Theoretische waarden; bovenbalk; hoekpunt D en A .  

Plaatframe 

Uitgaande van de snedegrootheden in de hoekpunten van de bovenbalk kunnen de 
snedegrootheden en dus ook de spanningen in de drie gemeten doorsnede5 wor- 
den berekend, zie tabel 15. 

Tabel 15 Theoretische resultaten in bovenbalk. 

Voor de berekening van de spanning in de bovenbalk is geen rekening gehouden 
met het effect van scheve buiging. Er is aangenomen dat het hoofdtraagheids- 
assensteisei samenvalt met de horizontale en verticale as door het opper- 
vlaktemiddelpunt van een doorsnede. 
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Tabel 16 Experimentele resultaten in bovenbalk. 

Om de theoretische en experimenteel bepaalde spanningswaarden te vergelijken 
worden de resultaten grafisch weergegeven in fig. 17. 

Fig. 17a. Plaatframe. 
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Fig. 17b. Ruitframe. 

Uit de vergelijking van de doorbuigingen blijkt dat de gemeten verticale 
verplaatsing voor beide frames bijna de helft groter is dan voorspeld. Door- 
buiging van het opspanframe zou voor het verschil verantwoordelijk kunnen 
zijn. In volgende experimenten wordt geprobeerd een indruk te krijgen van 
die invloed. 
De spanningsverdeling dicht bij de hoeken wijkt aanzienlijk af van de voor- 
spelde waarden. Alleen de doorsneden op 70 mm. uit de theoretische hoek- 
punten geven een verdeling te zien die redelijk overeenkomt met de theorie. 
Het preciese verloop van de krachtsoverdracht in de hoeken is in dit experi- 
ment niet na te gaan. Op enige afstand uit de hoek (70 mm.) wordt redelijk 
goed voldaan aan de theorie, gebaseerd op de balkenformules. 
De krachtsoverdracht van de bovenbalk naar de verticalen gebeurt waarschijn- 
lijk in hoofdzaak door de verticale zijwanden van de bovenbalk, omdat boven- 
en onderzijde dicht bij de hoek haast geen spanning meer te meten geven. 



-29- 

Nadat de balkframes waren doorgemeten, zijn ze teruggegaan naar de fabriek, 
waar een 1 mm. dikke staalplaat op het grootste frame werd gepuntlast en 
waar een glazen ruit werd gekit in het kleinste frame. 

4.2. Frame met Plaat 

Er zijn vier metingen verricht aan het frame met de gelaste plaat, om de 15 

cm. is een hechtlas aangebracht. 
A :  alle zijden zijn gelast. 
B: op de linker verticaal zijn de lassen doorgeslepen (aan de ophangzijde). 
C: op beide verticalen zijn de lassen doorgeslepen. 
D: zonder plaat; een experiment overeenkomend met hetgeen in de voorafgaande 

paragraaf is besproken. 
De resultaten van de metingen worden in onderstaande tabel verwerkt. Alle 
spanningen en verplaatsingen gelden bij een belasting van 2500 N. De span- 
ningen worden op de eerder beschreven wijze uit de gemeten rekken afgeleid. 

Tabel 17 Frame met 1 mm. plaat; experiment. 

I 

boven 1 onder 

mm. I 2 Spanning in N/mm 
t i 

I1 verplaatsing I 
boven 

t 8  , 07 
+3 ,29  

+3,46 
+9?,13 

97,O 

Uit de metingen blijkt dat de verticale verplaatsing, bijna onafhankelijk 
van het aantal losgeslepen kanten, tenminste een factor 8 kleiner is dan van 
het frame zonder plaat. De spreiding in de horizontale verplaatsing is rela- 
tief groot. Achteraf is gebleken dat het frame, waaraan de meetklokjes be- 
vestigd waren, niet goed gemonteerd was. Schijnbare horizontale vespfaat- 
singen konden daardoor relatief gemakkeljk worden gemeten. 
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-0,30 

-0,47 

De spanningen in de bovenbalk nemen eveneens sterk af door het toepassen van 
een plaatveld. Nemen wij doorsnede I1 als maatgevend, dan valt op dat het 
loslaten van êén of twee verticale verbindingen nagenoeg geen verschil ople- 
vert. Bij de bespannen plaatvelden wordt de spanning in de bovenbalk in 
hoofdzaak bepaald door een normaalkracht. De invloed van buigende momenten 
is vele malen minder dan bij een zuiver balkframe. Dicht bij de hoeken zijn 
de rekken, wegens het lage spanningsnivo slechter te meten, maar ook van 
minder importantie. 

Voor de vierzijdig gelaste plaat vergelijken wij vervolgens gemeten waarden 
en berekende waarden. Bij de eerste berekening wordt een model gemaakt waar- 
bij de plaat in 56 (7 x 8) QUAM8 elementen wordt verdeeld en voor de boven- 
balk 16 BEK2 elementen zijn ingevoerd. Ter vergelijking worden berekeningen 
uitgevoerd waarbij de plaat wordt verrekend met slechts &én QUAMB-element. 
De bovenbalk bestaat in dat model dan ook uit &ên balkelement. 
De berekende snedegrootheden worden vertaald naar de drie balkdoorsnedes 
waar rekstrookjes zijn aangebracht. 
In alle gevallen is de belasting 2500 N en grijpt in een van de hoekpunten 

O 

0,80 

aan. 

Tabel 18 Vergelijking meting en berekeningen. 
Frame met vierzijdig gelaste q l z a t ;  F = 2!%̂ N. 

Doorsnede 

L-.-- 
L Y  Y= 

Experiment 

56QUAM8 

1 QUAM4 
t = l m m .  

1 QUAM4 
t = 0,15 mm 

I 

bÛV.2E-J 

Cl # 98 

t7,86 

3,93 

7,95 

onder 

+i, 81 

+2,78 

1,65 

-0120 

z Spanning in N/mm 

I1 

boven onder 

+ I ,  15 

+3,96 

1,83 

7,68 0,06 

i 

rrr 

boven onder I 
I 

1 7 1 7 7  

verplaatsing 

mm. 

O, 26% 

o, o7 

Of06 

4 

O, 263 

i 

I 
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Verplaatsingen 

De gemeten verplaatsing is al gecorrigeerd voor de vervorming van het op- 
spanjuk. Een later herhaald experiment geeft de aanwijzing dat rotatie om 
het onderste linkerhoekpunt optreedt. De berekende verplaatsingen zijn in 
beide gevallen een factor 4 kleiner dan de gemeten waarde. Het verschil tus- 
sen de berekeningen onderling is klein, zoals uit eerder verricht onderzoek 
mocht worden verwacht. 
I! beide gevallen is uitgegaan van een plaatdikte van 1 mm. 
Wordt als plaatdikte t = 0,15 mm. gekozen dan is de overeenkomst tussen de 
gemeten en berekende verticale verplaatsing zeer acceptabel. 

Spanningen 

Ten opzichte van het frame zonder plaat, met spanningen in de osde van 100 
M/mm , zijn alle berekende en gemeten spanningen laag. Wij kunnen niet tege- 
lijkertijd voldoen aan een volledig juiste aanpassing voor verplaatsing en 
spanning. 
Kiezen wij voor het QUAM4 element met een dikte van 0,15 mm. dan zijn de be- 
rekende maximale spanningen in de orde van de maximaal gemeten spanningen. 

2 

4.3. Frame met ruit 

De ruit is door middel van kit in het frame bevestigd. Bedacht moet worden 
dat door de kit een zekere niet-lineariteit in de constructie is ingebracht. 
In de berekening zal hier geen rekening mee worden gehouden. Bij de metingen 
WVLUL iIaycyaari in hoeverre het niet-iineaire effect een roi speelt. dL - 

De verwlaatsinaen 

De verplaatsingsmetingen aan dit frame zijn niet tegelijkertijd uitgevoerd 
als de spanningsmetingen. Een verbeterde montage van het meetframe en het 
aanbrengen van een extra meetklok leidde tot reproduceerbare aflezingen. De 
meetpunten zijn in fig. 18 aangegeven. 



Fig. 18.  Meetpunten voor verplaatsingen. 

Wet verloop van de verticale en horizontale verplaatsing van punt D is in 
fig. 19 weergegeven. In het verloop van de verticale verplaatsing is een 
lichte niet-lineariteit zichtbaar. Na 20 minuten bij circa 2000 N geeft de 
constructie nog ongeveer 0,07 mm toe. De horizontale verplaatsing in punt C 

is maximaal 0,03 mm. In eerste instantie mag dus gesteld worden dat het op- 
spanframe om punt B draait. 
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Uit een regressieanalyse van de meetwaarden, waarbij een zo goed mogelijk 
passende rechte door de meetpunten wordt getrokken, volgen de volgende waar- 
den voor een belasting van 2500 N: 
- verticale verplaatsing: 1,965 mm. 
- horizontale verplaatsing HI: 0,752 mm. 
- horizontale verplaatsing H2: 0,04 mm. 
Nemen wij aan dat het frame om hoekpunt B draait dan is de verticale ver- 
plaatsing alleen ten gevolge van framevervorming: 

1,964 - 

De spanninsen 

De spanningen 

- 924 (0,752 - 0,04) = 1,19 mm. 850 

worden berekend als het gemiddelde van vijf meetseries. Aange- 
nomen is wederom dat niet-lineaire verschijnselen te verwaarlozen zijn. De 
gemeten rekken hebben betrekking op een belasting van maximaal 1500 N. In 
onderstaande tabel 19 zijn de spanningen uitgerekend voor een belasting van 
2500 N, daar deze waarde ook in de voorafgaande presentaties is gebruikt. 

Tabel 19 Experimentele resultaten in de bovenbalk; (2500 N). 

Bij de berekening van het Erame met ruit wordt een model gehanteerd waarbij 
de framebalken worden geschematiseerd met BEK2-elementen. Omdat in een com- 
plete busberekening zo weinig mogelijk extra knooppunten moeten worden inge- 
voerd, wordt het ruit vervangen door &én QUAM4 element. Een reeks bereke- 
ningen is uitgevoerd om een zo goed mogelijke benadering met de gemeten ver- 
plaatsing te verkrijgen. Als variabelen treden op de plaatdikte en de elas- 
ticiteitsmodulus. De berekeningen zijn uitgevoerd voor een constructie met 
twee plaatvelden om effecten van de scharnieren zo veel mogelijk te elimi- 
neren. 
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I 3 

Fig. 20. Node1 voor berekening frame met ruit. 

Als maatstaf is weer een gecorrigeerde verplaatsing van punt 5 gehanteerd. 
Enige resultaten zijn in tabel 20 vermeld. 

Tabel 20 Keuze plaateigenschappen ter vervanging ruit. 

3 
E = 21000; G = $100 Nfmm" 

I 

3,96 2 5,54 
3,90 & 3,4? 
3 , 8 8  & 2,93 
3 , 8 6  -F 2.52 

Vergelijking get de experimentele resultaten leert dat bij de lage moduli, 
een plaatdikte van 0,2 mm de gemeten verplaatsing redelijk goed benaderd. De 
spanningen in de bovenbalk worden echter veel minder goed benaderd. 
In de punten 3 en 5 is de normaalspanning berekend en de buigspanning, aan- 
nemende dat de neutrale lijn in het midden van het profiel zou liggen. De 
gecombineerde spanning in de bovenbalk wordt bij een plaatdikte van 0,20 à 

0'25 mm niet groter dan 7,5 N/mm . In het experiment wordt daarentegen een 
spanning gemeten die circa 5 x zo groot is. 

2 
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Uit de berekeningen blijkt dat met een speciale keuze van de materiaalpara- 
meters èèn plaatelement voldoende is om de stijfheid van een frame met ruit 
redelijk nauwkeurig te beschrijven. De spanningen in de bowenbalk worden in 
dit voorbeeld dan veel te klein, maar het verschil met een frame zonder 
plaat is nog weer veel groter. 



-36- 

4 . 4 ,  Conclusies 

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste resultaten van de metingen en 
berekeningen aan zowel het frame met plaat als met ruit verzameld. 

2 Tabel 21 Samenvatting resultaten bij 2500 N, spanningen in Nfmm en ver- 
plaatsingen in mm. 

IFrame voor Plaat 11 Frame voor ruit I 

Bij de berekeningen voor de frames met plaat of ruit wordt uitgegaan van êén 
QUAM4-element per plaatveld. Voor het plaatveld geldt: 

2 2 E = 210000 N/mm , G = 81000 N/mm en t = 0,15 mm. 

Voor het ruitveld geldt: 

2 2 E = 21000 N/mm , G = 8100 N/mm en t = 0,20 mm. 

Ten opzichte van de frames zonder plaat of ruit levert het in rekening bren- 
gen van de plaat/ruitinvloed goede resultaten voor de verplaatsingen. Voor 
de spanningen wordt bij het plaatveld een goede benadering gevonden, maar 
voor het glasruit zijn de berekende spanningen lager dan de experimenteel 
bepaalde spanningen. De invloed van de verbinding tussen ruit en balk wordt 
in het rekenmodel niet goed genoeg verwerkt. 


