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1. Een elastisch/plastisch isotroo.p model Toor de trekproe! 

Bij een aantal processen mogen de elastische rekken niet zondermeer worden 

verwaarloosd. Er mag in een analyse dus geen volumeinvariantie worden verondersteld. 

In het volgende wordt getracht om vanuit de gemeten grootheden van de trekproef 

m.b.v. de in het Laboratorium voor Omvormtechnologie aanwezige HOTnufs1te1d trekbank 

te komen tot relaties voor resp. de male spanning en de natuurlijke plastische effectieve 

rek (zonder verwaarlozing van de elastische rek). 

M.b.v. de Houndsfield trekbank kunnen de volgende grootheden worden gemeten: 

Llbj de lengteverandering in de breedterichting [mm]. 
Lls; de lengteverandering in de dikterichting [mm]. 

F; de trekkracht [N]. 

De Houndsfield-trekbank is zodanig ingericht dat er geen directe lengtemeting 

plaatsvind. I.p.v. een lengteverandering te meten worden de dikte-en breedteverandering 

gemeten. Het bij de Houndsfield-trekbank gehanteerde altematief heeft als voordeel dat 

m.b.v. de te verkrijgen meetgegevens de anisotropie van een trekstrip kan worden bepaald. 

Een nadeel is echter dat er een grotere relatieve fout wordt gemaakt in de 

lengteveranderingsmetingen. 

Voordat er wordt gestart met een trekproef moet de oorspronkelijke dikte So en 

breedte bO van de trekstrip worden gemeten. _, 

M.b.v. bovenstaande gegevens kunnen de momentane breedte en dikte worden bepaald: 

b = bO + Llb (1.1.) 
s = So + As (1.2.) 

Opmerking: Ab en As, de lengteveanderingen in de breedte en dikterichting, zijn 

negatief. Dat wil zeggen dat er tijdens de trekproef sprue is van een breedte-en 

dikteafname. 

Per defenitie ge1dt voor de male spanning de volgende verge1ijking: 

F 
(1'= 

A 
(1.3. ) 
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De trekkracht F wordt rechtstreeks gemeten, de momentane doorsnede A kan 

berekend worden door gebruik te maken van de relaties (1.1.) en (1.2.). Hieruit voIgt voor 

de axiale spanning (1 die in geval van een trekproef gelijk is &an de effectieve spanning u het 

volgende resultaat: 

-~ (1.4.) 

Er hoeft in het volgende enkel nog maar een relatie voor de natuurlijke effectieve rek 

te worden afgeleid. M.b.v. relatie (1.4.) is de uitdrukking voor de axiale spanning 

vastgelegd. Voor de effectieve plastische rek in geval van isootroop materiaal geldt: 

uP 
f = In{l + _I} 

LO 

Uit [1] is de volgende relatie bekend: 

( 1-2 • ,,) 
£1 + £2 + £3 = . 0'1 

E 

(1.5.) 

(1.6.) 

Substitueren van vergelijking (1.4.) in vergelijking (1.6.) levert het volgende resultaat: 

(1-2.,,) F 
£1 + £2 + £3 = '--

E b· s 
(1.7.) 

Bet omwerken van relatie (1.7.) naar een uitdrukking voor de rek in de lengterichting -£1 

met het toepassen van de natuurliJ'ke rekdefenities geeft het volgende resultaat: 

Natuurlijke rekdefenities: £1 = In{ L } 
LO 

£2 = In{ ~ } 
bO 

£3 = In{ ~ } 
So 

In{ L } = { 1-2 • "L~ -In{ ~ } -In{ ~ } (1.8.) 
LO E b· s b O So 
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Er moet gezocht worden naar een uitdrukldng voor de plastische verlenging van de 

trekstrip. Deze uitdrukking kan vervolgens gesubstitueerd worden in vergelijking (1.5.). 
Hiermee is dan de gevraagde uitdrukking voor de natuurlijke plastische eff'ectieve rek 

gevonden. 

Om een uitdrukldng voor de plastische verienging te bepalen wordt \Is ~~te stap een 

uitdrukldng voor de momentane Iengte L bepaald. Na het wegwerken van de natuurlijke 

Iogarithmen en enig omschrijven van relatie (1.8.) voIgt een uitdrukking voor de 

momentane Iengte: 

L = LO' {{ b 0 • SO}. exp{ ( 1-2 - II). F }} 
b·s E D7S 

(1.9.) 

De totale verlenging van de trekstrip is gelijk aan de momentane Iengte minus de 

oorspronkelijke Iengte. In formulevorm betekent dit: 

t ul = L - LO (1.10.) 
Bet invullen van vergelijking (1.9.) voor de momentane Iengte in vergelijking (1.10.) geeft: 

u~ = LO-{{ b O' So }.exp{{ 1-2· II>'~}} -LO (1.11.) 
b·s E b·s 

De tot ale lengteverandering kan men opgebouwd denken uit een elastische -en 

plastische lengteverandering: 

t e p pte ( ) ul = u1 + ul ~ ul = ul - u1 1.12.: 
V oor de e1astische lengteverandering kan de volgende uitdrukldng worden geschreven: 

e L (J F ul = O· _ = LO- (1.13.) 
E E-b-s 

Invullen van de vergelijkingen (1.11.) en (1.13.) in vergelijking (1.12.) geeft de 

gevraagde uitdrukking voor de plastische lengteverandering. 

uf = Lo-{{ b 0 • So }.exp{ ( 1-2 • II). F } _ F } - LO (1.14.) 
b·s E "1)':S E·b·s 

Bet invullen van vergelijking (1.14.) in vergelijking (1.5.) geeft het beoogde 

eindresultaat: 

€ = In{{ b 0 • SO}. exp{ ( 1-2 . II >. F } _ F } 
b·s E "1)':S E·bos 

(1.15) 
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2. Bmmlinl van de fout in de awninl en :natuurlijke plasusche ret 

Uitgaande van de relaties (1.5.) en (1.15.) kunnen er relaties worden afgeleid die de 

lout in de bepaling van de axiale spanning en de natuurlijke plastische effectieve rek a.g. v. 

gemaakte meetfouten weergeven. Deze relanes zien er ala voIgt Bit: _ 

6.-;;= 1(~;)lo6.F+ 1(::)lo6.b+ 1(::}lo6.S 

6.""i= 1(:;)I.6.F+ 1(:~}lo6.b+ 1<::}lo6.S 

-,,--

(2.1.) 

(2.2.) 

Om de fout in de axiale spanning en de natuurlijke effedieve rek a.g. v. meetfouten 

te bepalen moeten de relaties (1.5.) en (LIS.) gedifferentierd worden naar de .m.b.v. de 

Houndsfield-trekbank gemeten grootheden. 

6-;; 1 (2.3.) -TF 1):8 

6-;; s 0 F (2.4.) =-
11) 

(bos)2 

6-;; boF (2.5.) =-
Os (bos)2 

Bovenstaande relaties invullen in verge1ijking (2.1.) geeft als resultaat: 

6.-;; = 1 o6.F + s 0 F o6.b + b 0 F o6.s (2.6.) 

1):8 (bos}2 (bos)2 

{{ bOoSO}oexp{(1-20V>' F}_ F }=A (2.7.) 
bos E 1):8 Eohos 

{{ bOo SO} oexp{ ( 1-2 0 v) 0 F }} = B (2.8.) 
b·s E 1):8 
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(2.10.) 

(2.11.) 

(2.12.) 

Vergelijldngen (2.10.), (2.11) en (2.12.) invullen in vergelijldng (2.2.) geeft het 

beoogde resultaat voor de bepaling van de fout in de natuurlijke effectieve rek a.g. v. 

meetfouten. 

(2.13. ) 

Voor de breedte-en diktemeting worden deze1.fde opnemers gebruikt. Deze 

inductieve opnemers hebben volgens de fabrikant een nauwkeurigheid van + 0.7E-6 m. Uit 

metingen m. b. v. eindmaten is gebleken dat de maximale afwijldng van de opnemers in het 

volledige bereik 4E-6 m bedraagd. Met deze experimentee1. vastgeste1.de nauwkeurigheid is 

vervolgens gerekend. 

Voor de krachtmeting wordt een Kistlercel (piezo-eIectrische meet methode) 

toegepast. De meetfout die wordt gemaakt met het gebruiken van deze Kist1erce1. is Heiner 

dan 1% van de maximaal inste1.bare kracht volgens de fabrikant. Deze nauwkeurigheid is~n 

de verdere beschouwingen aangehouden. 

3.1 Fen piRQtroop elastischfplastisch model voor de tre1roroef 

Niet alle materialen gedragen zich bij benadering isotroop. V OOI deze materialen 

moet met een ani80troop model worden gerekend. Behalve dat geen volumeinvariantie mag 

worden verondersteld geldt nu ook niet dat het materiaal in alle richtingen dezelfde 

eigenschappen vertoond. 

Uit [1] voIgt dat voor de effectieve rek en effectieve spanning VOOI anisotrope 

materialen ge1.dt: 
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1 

_ { (G. f i + B· f ~ + F· f ~ >J2 
df = 2 • ________ ~___,_._~ ___ _=_--

F·G + G·B + B·F 
(a.l.) 

Er wordt van uitgegaan dat de verhoudingen tussen de hoofdrekken konstant zijn: 

F f2 
1I - - = Rl (a.a.) 

fa 

G = fa = ~ (a.4.) 
F fl 

B fl - = Ra (a.5.) 
G f2 

Voor de trekproef geldt een lijnspanningstoestand. Dit betekent dat 0'2 = O'a = O. 

Dit gegeven invullen in vergelijldng (a.1.) dan voIgt na enig rekenwerk een uitdruklring 

voor de effectieve spanning U: 

(a.6.) 

met 0' _F _ F 
1 A 1)'"":8 

De effectieve spanning voor anisotroop materiaal is geheel uitgedrukt in grootheden 

die m.b.v. de Boundsfield-trekbank kunnen worden gemeten. In het nu volgende wordt de 

effectieve rek voor anisotroop materiaal geheel uitgedrukt in grootheden die m.b.v. de 

Boundsfield-trekbank kunnen worden gemeten. 

Voor anisotroop materiaal geldt volgend uit de relaties (a.4.) en (a.5.) het volgende: 

£a=~'£1 (a.7.) 

£2 =.: . £1 (a.8.) 
Ra 
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Er mag wederom geen volumeinvariantie worden verondersteld. In analogie met het 

isotrope model voigt dan met gebruikma.king van de relaties (3.7.) en (3.8.): 

- (3.9.) 

Bet invullen van de natuurlijke rekdefenities voor de hoofdrekken levert het 

volgende resultaat: 

In{ L } = { 1-( Ra
1 

+ R2 ) 1. F -lnP} -In{ ~ } (3.10.) 
LO E "1):8 DO B 0 

De enige nog onbekende grootheden in deze vergelijking zijn de R3 en de ~. Bij de 

bepaling van deze grootheden wordt gebruik gemaakt van de volgende relatie die afgeleid is 

in [1]: 

Rl·~·Ra = 1 (3.11.) 
Er geldt dus: 

1 
~·Ra =-

R1 
Rl is bekend. Dit is namelijk de verhouding van de breedte-en dikterek. In het volgende 

wordt aan Rl de waarde Z toegekend. 

In werkelijkheid worden de waarden van R1, ~ en Ra bepaald door 'de 

verhoudingen van de plastische rekken. Er wordt een te verwaariozen fout gemaakt als 

i.p.v. de plastische rekken de totale rekken als basis voor de bepaling van Rl' R2 en R3 

worden gebruikt. In de praktijk worden de anisotropiefactoren bij ca. 10% rek bepaald. Er 

geld in dat geval (bij benadering) dat de tot ale rekken gelijk zijn aan de plastische rekken. 

E~ = In { ~ } 
So 

(3.12. ) 

E~=ln{~} 
bo 

(3.13) 

Ei is reeds bepaald door vergelijking (3.10.). 
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Door vervolgens de vergelijkingen (3.10.), (3.12.) en (3.13) te substitueren in de 

vergelijkingen (3.4.) en (3.5.) kan een stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden 

worden verkregen. 

Verder is bekend door gebruikma1dng van relatie (3.11.) dat: 

~ = -::;--1 =--
ZoR3 

- --,,- (3.14. ) 

Door vervolgens m.b.v. vergelijking (3.14.) een van de verkregen vergelijkingen om te 

schrijven naar een vergelijking met 1 onbekende kan deze vergelijking m.b.v. de 

wortelformule worden Opgelost. Dit leverde het volgende eindresultaat op: 

F EoAoln{ ~ } EoAoln{ ~ } 

{
SO b 0 } = Nl 

--------E-.-A.-I-n{--b~}-------

DO 

{ 
(Z + 1)·F }4-N 

EoAoZoln{ ~ J 0 - 2 
b O 

1 

Ra = {-Nt + { N~ - N2}"2}.0.5 
~=_1_ 

Z 0 R3 

(3.15. ) 

(3.16.) 

(3.11;) 

(3.18.) 

M.b.v. de bepaalde oplossingen voor ~ en R3 is het mogelijk om de konstanten F, 

G en H te bepalen. Hierbij kan gesteld worden dat F = 1. De oplossingen voor F, G en H 

runen vervolgens in vergelijking (3.1.) worden gesubstitueerd zodat een uitdrukking voor 

de effectieve rek voor een anisotroop materiaal wordt verkregen. 
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De verkregen resultaten invullen in vergeliJ1dng (3.1.) geven het gezochte 

eindresultaat. 

- -<=:- (3.19.) 
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~ ........ 

~ ....... 
Z -.. 
Jb 

3.2. Em ye:wilijkend experiment 

Dit experiment houdt in dat drie mode11en met elkaar worden vergeleken. Op grond 

van de meetresultaten van een trekproefje is het CT-E verb and bepaald volgens drie 

verschillende mode11en: 

model 1: Plastisch isotroop 

model 2: Elastisch/plastisch isotroop 

model 3: Elastisch/plastisch anisotroop 

In de nu volgende figuur wordt het resultaat van de onderlinge vergelijking gepresenteerd. 

450.00 

400.00 

350.00 

300.00 

250.00 

200.00 

150.00 
0.00 0.05 0.10 0.15 

fi!fUur S.B.1: vergelijking van de S modellen 

0.20 

E [-] 
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4. Een aanzet tot een Dielw ,erwerkingprommma 

In het Laboratorium voor Omvormtechnologie bestaat behoefte om het huidige 

verwerkingsprogramma ter verwerking van de verkregen meetresultaten aan te passen. Bet 

is de bedoeling dat er een elastisch/plastisch model in het verwerkingl.Pr~amma wordt 

ingevoerd. Bet is mogelijk om zowel een elastisch/plastisch i80troop alswel een 

elastisch/plastisch anisotroop model in te voeren. Er bestaat dus de mogelijkheid om al 

naar gelang het materiaal zich isotroop of anisotroop gedraagd een keuze te maken nit het 
i80trope of ani80trope model. 

In het nu volgende wordt een voorbeeld gegeven van hoe het "nieuwe" 

verwerkingsprogramma zou kunnen werken. Dit wordt gedaan in de vorm van een aantal 

wen. 
Fase 1: Bet invoeren van de startmeetwaarden: 

bOi de initieIe breedte van de trekstrip 

sO; de initieIe dikte van de trekstrip. 

Fase 2: Het kiezen van de stapgrootte voor het bepalen van het volgende meetpunt. 

Hierbij kan een keuze nit de volgende drie opties worden gemaakt: 

L1bj op basis van een bepaalde breedte afname van de trekstrip 

L1si op basis van een bepaalde dikte afname van de trekstrip 

L1t; er wordt gesampeld op basis van een van te voren ingesteld 

tijdsinterval. -. 

Fase 3: De meetwaarden kunnen zichtbaar worden gemaakt. De volgende tabel met 

daarin opgenomen de meetwaarden F meting i' L1bmeting i en L1smeting i zouden kunnen 
worden vertoond: 

aantal metingen trekkracht breedte afname dikte afname 

1 FI b I SI 

2 

3 

1 Fi b· I Sj 
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Fue 4: M.b.v. de gemeten breedte-en dikte afnarne en de reeds eerder bepaalde 

initieIe breedte en dikte kunnen de momentane breedte, dikte en doorsnede berekend 

worden: 

bmeting i = 6.bmeting i + bO 

- ... .:;-Smeting i = 6.smeting i + So 

Ameting i = bmeting i • Smeting i 
Er kan vervolgens een tabel gepresenteerd worden met bovenstaande berekende gegevens: 

aantal metingen momentane momentane momentane 
breedte dikte doorsnede 

1 

2 

3 

1 b· I Sj A· I 

Op dit moment moet vervolgens een keuze gemaakt worden tussen het isotrope 

model of het anisotrope model. In eerste instantie wordt verder gegaan met het isotrope 

model. 

M.b.v. de volgende relaties kunnen de elastische en totale rekken worden bepaald: 

E~ = ( 1-2 • ,,) • F -In{ b } -In{ ~ } 
E A bo So 

fe- F 
1-E7A 

f~ = In{ b } 
bO 

e F 
f2 = ". 

E7A 
fi = In{ ~ } 

So 
e F 

f3 = ". 
E7A 
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Fase 5: Het is nu mogelijk om in een tabel de elastische-en plastische rekken te 

presenteren. De plastische rekken kunnen eenvoudig worden bepaald uitgaande van de 

volgende relatie: €p = €t _ €e 

El 
, 

E3
c meting f} fie El E2

e 

1 

2 

1 p c E,,/ E')· 
e 

E3i
P E3i 

c 
Eli Eli _I _I 

In de volgende we kunnen de effectieve spanning en effectieve rek gepresenteerd 

worden. De vergelijkingen voor de effectieve spanning en effectieve rek zijD. al eerder 

afgeleidt. Door toepassen van de vergelijkingen (1.4.) en (1.15.) kan een tabel met de 

volgende resultaten worden weergeven: 

aantal (J E 
metingen 

1 

2 

1 (J. 
I E· 1 

Het isotrope model is nu als zodanig uitgewerkt. Er wordt nu verder gegaan met de 

uitwerking van het anisotrope model. Tot en met fase 4 is de opzet van de beide modellen 

gelijk. Er kan dus worden volstaan met een verdere uitwerking vanaf fase 5. 
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Fue 5: In lase 5 kunnen de anisotropie coefficient en R3 en ~ resp. m.b.v. de 

vergelijkingen (3.17.) en (3.18) gepresenteerd worden. R1 kan op de volgende manier 

bepaald worden: 

f2 
R1=_ 

f3 

met: f2 = In{ ~ } 
bO 

f3 = In{ ~ } 
8 0 

In een 'label kunnen voor de verschillende 

coefficient en gepresenteerd worden: 

aantal metingen anisotr. faktor 
Rl 

1 

2 

. 
R1j 1 

metingen op deze manier de anisotropie 

anisotr. faktor anisotr. faktor 
R2 R3 

R.,· _I R3i 

Fue 6: In rase 6 kunnen vervolgens de elastische-en plastische rekken volgens het 

anisotrope model berekend worden. De totale rekken in de drie hoofdrichtingen zijn reeds in 

de a.fleiding van de effectieve rek uitgaande van anisotroop materiaalgedrag gepresenteerd. 

De totale rekken kunnen berekend worden m.b.v. de formules (3.10.), (3.12.) en (3.13.). De 

elastische rekken kunnen m.b.v. de volgende relaties bepaald worden: 
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e F 
£1 = 

E-A 
£~= 1. F 

R3 E-A 
e F 

£3 = R2" E7A - -~ 
De plastische rekken kunnen nu eenvoudig bepaald worden door elstische rekken af te 

trekken van de totale rekken (in de hoofdrichtingen). Dus: 

pte 
£1 = £1 - £1 
pte 

£2 = f2 - fl 
pte 

£3 = £3 - £3 
Een tabel met de volgende resultaten kan dus worden weergegeven: 

I~ €I P €,': €l f.z c f.l f.J C 

1 

2 

E liP 
.: €..,.p e 

E3t 
e 

1 Eli E.." f.3i _I _I 

Fase 7: Tenslotte kan met de aangegeven procedure en afleiding de effectieve 

spanning en effectieve rek bepaald worden. Effectieve spanning wOldt bepaald m. b. v. de 

volgende vergelijking: 

(1= 
F 

A 
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De bepaling van de effectieve rek is geschetst in de vorige bijlage. Bet is dus 

mogelijk om de effectieve spanning en effectieve rek in een tabel weer te geven. 

aantal (] e - -",-

metingen > 

1 

2 

1 (1. 
I 

ej 
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5. FOuiena.na.Jyse Tan de yerwerkinl TaD. de mee1ceceyens 

In het Laboratorium Toor Omvormtechnologie is behoefte &an het automatiseren 

van de trekproef. Men wi! de meetgegevens geautomatiseerd opslaan en Terwerken. Op de 

Boundsfield-trekbank wordt de trekproef uitgevoerd. De meetgegevens l"orden dan d.m.T. 
-,,--

een data-acquisitie programma ingelezen op een P.C. Vervolgens 'kunnen met een 

zogenaamd verwerkingsprogramma de meetgegevens verwerkt worden. De 

materiaalparameters, spanningen, rekken e.d. kunnen m.b.v. dit programma bepaald 

worden. 

Een foutenanalyse van de verwerking van de meetgegevens houdt derhalve in dat in 

eerste instantie een foutenana1yse van de Boundsfield-trekbank moet worden uitgevoerd. 

De volgende bronnen van fouten zijn &an te wijzen: 

verkeerde opnemers 

meetonnauwkeurigheid van de gebruikte opnemers 

trillingen (&andrijfmotor) 

scheefligging van de trekstrip 

doorbuiging van het frame in de lengterichting a.g.v. een eindige stijfheid. 

T.a.v. de verwerking van de meetgegevens zijn de volgende foutbronnen &an te wijzen: 

de gehanteerde regressie analyse methode 

het toepassen van een isotroop model op een zich anisotroop gedragend 

materiaal. 

Verkeerde opnemers: er vindt geen directe lengtemeting op de Boundsfield plaats. 

Er is gekozen voor een dikte-en breedte meting, dit om de anisotropiefactor Rl (zie 

afleiding anisotroop model voor de Boundsfield-trekbank) te kunnen bepalen. Voor deze 

dikte-en breedte meting is gebruik gemaakt van twee inductieve opnemers. M. b. v. 

eindmaten meting is de nauwkeurigheid van deze opnemers bepaald, deze bleek + 5E-6 m 
te zijn. 

Voor de krachimeting wordt een Kistler-cel gebruikt, dit is een piezo....electrische 

opnemer. A.g.v. een uitgeoefende kracht op deze opnemers zal deze opnemer een beetje 

vervormen. Deze vervorming heeft tot gevolg dat er een ladingsverschil tussen beide 

eindoppervlakken ontstaat. Dit ladingsverschil wordt m.b.v. een condensator omgezet in 

een spanningsverschil welke m.b.v. een versterker wordt versterkt. 
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A.g.v. het toepassen van een condensator ontstaa.t er een lekstroom voor de 

versterker, in geval van een statische meting krijgt de condensator meer ge1egenheid zich te 

ontladen. De lekstroom wordt groter. Theoretisch mogen deze opnemers dUB enkel voor 

dynamische metingen worden gebruikt en niet voor statische, zoals de trekproef er een is. 

Bet blijkt echter dat deze lekstroom nauwelijks van invloed is. Er wordt een te 

verwaa.rlozen fout gemaakt als een pieze-electrische opnemer wordt ~ geoIuikt voor de 

krachtmeting tijdens een trekproef. Voor de Boundsfie1d-trekbank wordt in het nu 

volgende deze fout a.g.v. de lekstroom berekend op basis van een 10 minuten durende 

trekproef: 

Kistlerce1 type 9021A 

Gevoeligheid: 0.42 pC IN 
Drift: < 0.03 pC Is 

Hieruit voIgt: 0.03·600 = 18 pC lading lekt weg gedurende een 10 min. durende trekproef. 

Dit resulteerd in een afwijking in de krachtmeting ter grootte: 18/0.42 = 43 N. 
Hierbij wordt opgemerkt dat deze drift bij enkele experiment en niet is waargenomen. 

KonklUBie: principieel worden er bij de metingen van geen verkeerde opnemers 

gebruik gemaakt. 

Meetonnauwkeurigheden van de gebraikte opnemers: 

de verplaatsingsopnemers hebben een onnauwkeurigheid van: + 4E-6 m 

de krachtopnemer heeft een onnauwkeurigheid van: 

De onnauwkeurigheid van de krachtopnemer is een door de fabrikant gegarandeerde 

nauwkeurigheid. In werkelijkheid za1 de krachtmeting nauwkeuriger zijn. Omdat er 

gedurende dit onderzoek meerdere partijen werkzaamheden moesten verrichten waarbij de 

Boundsfield-trekbank onontbeerlijk was is de nauwkeurigheid van de krachtmeting niet 

verder onderzocht. 

Voor de doorwerking van deze meetonnauwkeurigheden op de bepaling van u en f 
wordt verwezen naar de formules (2.6.) en (2.13.). M.b.v. van deze formules kunnen figuren 

worden getekend die iets zeggen over de nauwkeurigheid van de Boundsfield-bank m.b.t. 

meetonnauwkeurigheden. 
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Trlllingen: Deze trillingen a.g.v. de aandrijfmotor zijn nauwe1ijks van invloed op de 

metingen. In ieder geval beinvloeden ze de metingen niet zichtbaar. Bet is een zeer 

moeizame zaak de invloed van de trillingen in rekening te brengen. Daartoe zou in {eite de 

overdrachts{unktie van de trekbank moeten worden bepaald. Met deze is het vervolgens 

moge1ijk uitspraken te doen betreffende de invloed van de trillingen. -
Om de invloed van de trillingen nog verder te beperken zou de aandrijfmotor niet 

direct gekoppeld kunnen worden aan de trekbank. 

Scheefligging van de trekstrip: A.g. v. deze scheefligging wordt niet de werkelijke 

breedte van de trekstrip gemeten maar een iets andere grot ere waarde. In het volgende 

wordt een afleiding gegeven van de invloed van de scheefligging van de trekstrip op de 

gemeten breedte. 

Invloed op de breedtemeting. 

A.g.v. de scheefligging is de gemeten breedte niet ge1ijk aan de werke1ijke breedte van de 

trekstrip. In de volgende relatie wordt de gemeten breedte bgemeten geschreven als een 

{unktie van de werkelijke breedte b en de scheefligging weergegeven in graden (zie figuur 

(5.3.». Er geldt: 

b = b 
gemeten -c-o-s-(r--a~) 

(5.1.) 

Voor de absolute {out in de breedte-en diktemeting a.g.v. de scheefligging wordt m.b.v. 

{ormule (5.1.) geschreven: 

bgemeten - b = b - bacos(a), (cos(a) "I 0) 
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Voor de relatieve fout kan het volgende geschreven worden: 

b b 
gemeten =1-oos(Q) 

b 

In figuur (5.4.) is de relatieve fout als funktie van de scheefligging in grad.enJ!eergegeven. 

lJi: 
IU .. .... 
:a 
~ 
.s 
~ 
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jiguur 5 . .1.: reL/out in de breedte-en diktemeting 
ala fu,nktie van de scheefligging. 

5.00 

Doorbuiging in de lengterichting: de doorbuiging heeft doordat de breedte-en dikte 

worden gemeten geen enkele invloed op de meetresultaten. De doorbuiging is enkel van 

invloed als er een verplaatsingsmeting in de lengterichting wordt uitgevoerd. De 

doorbuiging heeft bij deze trekbank ook geen invloed op de krachtmeting. 
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Samenvattend: er kan gesteld worden dat de onnauwkeurigheid van de 

Bouundsfield4rekbank vooral is terug te vinden in de onnauwkeurigheid van de 

meetopnemers. Waarbij de eventuele scheefligging van de trekstaaf zorgt voor een 

additionele fout. Deze is in de praktijk erg klein omdat de trekstrip normaal gesproken niet 

meer dan 3 tot 4: graden uit lijn zalliggen. 

Zoals reeds opgemerkt zou de motor eventueel losgekoppeld runen worden van de 

bank om de invloed van de trillingen nog verder te beperken. Bet gebruik van bet ere 

opnemers zou de nauwkeurigheid van de bank ook nog verder verhogen. 

In het nu volgende worden de foutbronnen die met de verwerking van de 

meetgegevens samenhangen behandeld: 

De gehanteerde regressiemethode: de huidige situuatie is zodanig dat bij het bepalen 

van de materiaalparameters de verstevigingsfunktie u = C(f + fo)n zodanig wordt 

omgeschreven zodat van dit niet-lineair probleem een lineair probleem wordt gemaakt. Bet 

gehanteerde model komt er dan als voIgt uit te zien: 

In(U) = In( C) + n .In(e + fO)' 
Deze vergelijking komt overeen met de vergelijking van een rechte lijn 

y = In(U) 

B = In(C) 

a=n 

x = In(e + fO)' 

In dit geval staat er dus de volgende vergelijking: 

Y= B + a·X. 
Dit is de vergelijking van een rechte lijn. 

Omdat er nu een lineair probleem is gecreeerd kan er een lineaire regressie worden 

toegepast op een oorspronkelijk niet lineair probleem. Bierbij wordt voor het bepalen van 

de materiaalparameters "een gewogen kleinste kwadratenmethode" gehanteerd. 

Bet lineariseren van dit probleem houdt wel in dat er een ander probleem is 

gecreeerd. Dit betekent ook dat er andere oplossingen worden gevonden, dus andere 

waarden voor de materiaalparameters worden gevonden. 
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Bet loepas8en ft1l eea iJotroop model op eea zich W80troop gedragend materiaa1: 

elk materiaal is in feite anisotroop. In enkele gevallen echter gedraagt een materiaaJ zich 

vrijwel isotroop. Bij het toepassen van een isotroop model op een een zich anisotroop 

gedragend materiaaJ wordt een fout gemaald. 

In het volgende wordt van de volgende anisotrope efi'ectieve rekdefenij~ uitgegaan: 

.. = J R + 1 H + .~ + Ro.n 
2· R + 1 

E 
met R=-': 

E3 
De volgende isotrope rekdefenitie is gehanteerd: 

(5.5) 

.. = J : 0 H + .~ + .~} (5.6) 

Er kan de volgende foutdefenitie worden gedefinierd t.a. v. de bepaling van de efi'ectieve rek: 

• ARE -

(5.7) 

i 8 0 t r 0 pee f f . r e k - we r k eli j k e e f f . r e k .100% 

werltelijlte eff.relt 

Het substitueren van de re1aties (5.5) en (5.6) in vergelijking (5.7) geeft het 

volgende resultaat: 

-. 
AR: = {J~O{l - R } -1}'100% 

3 (R + 1)2 
(5.8) 

• In de nu volgende grafiek is AR als funktie van R gepresenteerd. 
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fi!JUur 5.1: reLfout eff. rek ala funktie van de aniso
tropiefactor R. 

T.a.v. de automatische verwerking van de trekproef kan worden opgemerkt dat het 

zinvol is om in dit programma een optie op te nemen waarmee het mogelijk is om -de 

trekproef anisotroop door te kunnen rekenen. T .a. v. de gehanteerde regressiemethode zou 

kunnen worden opgemerkt dat het zinvol zou kunnen zijn om de trekkromme in 2 of meer 

gebieden te verdelen. Een elastisch/plastisch gebied en een volledig plastisch gebied. In 

deze gebieden worden verschillende criteria gehanteerd voor het schatten van de 

materiaalparameters. Dit moet leiden tot bet ere schattingen voor de materiaalparameters. 
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