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Samenvatting: Krachtsensor berustend op het magneto-elastisch effekt

Bestudeerd werd de mogelijkheid een krachtsensor te realiseren, die

eenvoudig, robuust en toch nauwkeurig is. Verschillende principes

worden besproken en een daarvan, het magneto-elastisch effekt, wordt

nader uitgewerkt.

De mechanische konstruktie is met behulp van de eindige elementen

methode bepaald. Tevena is een onderzoek naar materiaalkeuze uit

gevoerd.

Naar het zich laat aanzien is de ontwikkelde krachtsensor zeer

geschikt om in ruwe omgevingen te worden ingezet. Daarbij kan o.a.

gedacht worden aan tastsensoren voor robots.

Een betere mechanische meetopstelling zal moeten uitwijzen hoe nauw

keurig de krachtsensor zich gedraagt. De verwachting is echter, dat

een onnauwkeurigheid lager dan 0,5% te bereiken valt.

summary: Force sensor based on the magneto elastic effect

A study has been made on the possibility of developing a force

sensor which is simple, robust and accurate. Various principles are

discussed and one of them, the magneto elastic effect, has been more

closely examined theoretically and practically.

The mechanical construction has been determined using the finite

element method. Also, a study of the factors governing the choice of

materials has been carried out.

There is every indication that the developed force sensor is very

suitable for use in rough envirdnments. Think for example of touch

sensors for robots.

A better mechanical measuring apparatus will be needed to find out

how accurate the force sensor really is. The expectation, however, is

that an inaccuracy of less than 0,5 % can be reached.

J. Troost

THE, Vakgroep ER, 1984
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1 Inleidinq

Het funktioneren van onze steeds verdergaande technische wetenschap

is zonder een goed ontwikkelde meettechniek ondenkbaar.

Het meten van de kracht, die naast de tijd en de lenqte, als een van

de belanqrijkste grootheden wordt beschouwd, neemt een bijzondere

plaats in. Vooral in de industrie wordt van de krachtmeting veel

gebruik qemaakt.

Vaak zal men bij krachtmeting een hoge precisie eisen. Voor het

meten van de kracht kan men verschillende fysische principes toe

passen, echter niet alle zijn qeschikt om de kracht als mechanische

grootheid om te zetten in een elektrische grootheid. Het omzetten

van een mechanische grootheid naar een elektrische, heeft o.a. het

voordeel dat men op een afstand meten kan en tevens dat het elek

trisch meetsiqnaal eenvoudiqer te verwerken is dan een mechanisch

siqnaal.

De afstudeeropdracht hield in een studie naar de mogelijkheid een

krachtsensor te onwikkelen, die eenvoudig, robuust en toch nauw

keurig is. De krachtsensor moet te maken zijn zonder dat geavanceer

de technieken nodig zijn.

In hoofdstuk 2 worden verschillende principes besproken, waarbij een

principe de voorkeur heeft. Oit wordt vanaf hoofdstuk 3 behandeld en

uitgewerkt.
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2 Krachtopnemers

2.1 inleiding

De oorzaak van het ontstaan of veranderen van een beweging wordt in

de natuurkunde aangeduid met de naam kracht. Het verband tussen

krachten en de daarmee gepaard gaande versnellingen van massa's werd

voor het eerst door Newton ingezien en beschreven.

Volgens de wet van Newton is de kracht F gelijk aan het produkt van

de (scalaire) massa m en de (vektoriele) versnelling a van een

lichaam:

F = m • a (2.1)

Een speciale kracht is het gewicht G, die steeds naar het middelpunt

van de aarde gericht is. Deze kracht ontstaat onder invloed van de

aardversnelling 9 op een massa m en is:

G=m.g (2.2)

Voor de juiste bepaling van het gewicht G moet rekening gehouden

worden met de afhankelijkheid van de aardversnelling van de geo

grafische plaats en van de hoogte boven de zeespiegel. Volgens

lit. 2.1 is de aardversnelling g, met daarin de afhankelijkheid van

de plaats:

(2.3)

hierin is:

a ~ geografische breedte

h ~ hoogte boven de zeespiegel

ge = 9,7803184 ms- 2 (aardversnelling op de evenaar)

~l ~ 5,3024. 10- 3

~2 ~ 5,9. 10- 5

~3 = 3,086. 10- 6 s-2
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Deze waarden worden aanbevolen door de "International Association of

Geodesy". Formule (2.3) geeft de simpelste methode aan om de aard

versnelling te berekenen op plaatsen, waar deze nog niet gemeten is.

De resultaten liggen meestal binnen '0- 3 ms- 2.

Fig. 2.' geeft het verloop weer van g, als funktie van de plaats en

de hoogte h hoven de zeespieqel. De grootte van gn is ongeveer de

waarde van de aardversnelling op de vijfenveertigste breedtegraad en

is:

gn s 9,80665 ms- 2

t

fig. 2.1 De aardversnelling als funktie van de geogra

fischebreedte (X en van de hoogte h boven de zee

spiegel

De meeste krachtopnemers maken-gebruik van een of ander element dat

een kracht omzet in een mechanische verplaatsing. Deze verplaatsing

komt neer op een deformatie van een elastisch lichaam, welke weer

door een transducer wordt omgezet in een elektrisch uitgangs

signaal.

De veranderingen die plaats vinden worden echter niet aIleen ver-
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oorzaakt door een uitwendig aangebrachte belasting, maar ook door

storingen die in het meetsysteem doordringen. Een belangrijke stoor

grootheid waar rekening mee gehouden meet worden is de temperatuur.

In het algemeen is het zo, dat hoe groter de weg die nodig is om de

primair te meten kracht om te zetten in een voor de gebruiker ge

wenst meetsignaal, hoe meer kans bestaat dat op een of andere manier

stoorsignalen binnendringen in de totale meetketen.

om verschillende systemen en meetprincipes te vergelijken, kunnen we

met diverse systemen experimenteren en dan konklusies trekken, of de

omzetting tussen een ingangs- en uitgangsgrootheid binnen een meet

keten zodanig in een analytische vorm gieten, dat daaruit eenduidige

konklusies kunnen worden getrokken. De laatste mogelijkheid is veel

minder tijdrovend dan de eerste.

Uitgaande van de laatste methode leggen we een verband tussen de

ingangsgrootheid Q, de n stoorgrootheden Sv en de uitgangsgroot

heid R volgens:

R = R(Q,Sv) met v = 1, 2, ••• n (2.4)

De uitdrukking (2.4) is in een Taylorreeks te ontwikkelen wanneer we

een beginsignaal QO aannemen en veronderstellen dat de stoorsignalen

SV' zoals temperatuur, vocht e.d., een konstante beginwaarde Svo

hebben. De ontwikkeling van de reeks ligt dan om het werkpunt

R{QO'SvO) zoals gegeven is in (2.5).

De reeks wordt dan:

(2.5)

(2.6)
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..J (2.7)

hierin beschrijft (2.6) de verandering die veroorzaakt wordt door

het te meten ingangssignaal en (2.7) geeft de invloed weer van de n

stoorsignalen.

Wanneer we alleen nauwkeurige omzetters vergelijken, waarbij het

uitgangssignaal lineair verandert met het ingangssignaal, kunnen de

hogere orden in (2.6) en (2.7) vervallen. Het nuttig meetsignaal als

gevolg van een verandering van de te meten waarde dQ wordt dan:

(2.8)

De meetwaarde afkomstig van de verandering van elk stoorsignaal

heeft de zelfde vorm als (2.8). Voor Q IIlOet echter Sv gesub

stitueerd worden.

om een keuze te maken tussen de verschillende systemen, kan bijvoor

beeld de grootte van de verandering aan de uitgang van de omzetter

tengevolge van een verandering aan de ingang als kriterium gelden.

Een groot meeteffekt geeft echter geen garantie op een kwalitatief

goede opnemer, want het zegt niets over b.v. reproduceerbaarheid,

lineariteit, invloed van stoorgrootheden enz •• De beste kracht

opnemers die werken volgens het kolendrukprincipe, waarbij kolen

gruiskorrels meer of minder goed kontakt met elkaar maken en daar

door weerstandsverandering plaats vindt, hebben een duizend maal

groter uitgangssignaal dan bijvoorbeeld het signaal afkomstig van

"rekstrookjes", waar de weerstandsverandering veel kleiner is. Toch

is de fout die optreedt in het uitgangssignaal bij de kolengruis

opnemers ongeveer tien procent van de eindwaarde, die van de rek

strookjes slechts 10- 3 %.

De noodzakelijke gegevens, die nodig zijn am verschillende systemen
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te kunnen vergelijken, krijgen we door de verhouding te nemen tussen

het maximaal optredende stoorsignaal, dat aan de uitgang van een

opnemer verschijnt en niet maer te onderscheiden is van het nuttig

meetsignaal, en het uitgangssignaal tengevolqe van het gewenste

m.eetsignaal. Horn (lit. 2.2 ) noemt deze verhouding "Storungs-durch

griff" en wordt gedefinieerd als:

2!L dS
OS \IllaX= __v;.,-. _

OR dQ
6Q n

(2.9)

Als vertaling yoor "Storungsdurchgriff" lijkt "storingspenetratie

faktor" een goede keuze, omdat daze term aangeeft in welke mate het

stoorsignaal doordringt in het uitgangssignaal.

Afhankelijk hoe de eerste omzetting plaats vindt, kunnen de kracht

opnemers in twee hoofdgroepen verdeeld worden.

In de eerste groep wordt de te maten kracht, al dan niet gereduceerd

via een stangenstelsel, toegevoerd aan een mechanische omvormer, die

verbonden is met een plaatsopnemer. Iedere uitwijking wordt ge

registreerd en als stuursignaal teruggevoerd naar de mechanische

omvormer die een tegenkracht ontwikkelt om de te meten kracht te

kompenseren. De grootheid die de ontwikkelde tegenkracht opwekt is

een maat voor de te meten kracht (servo-balans type).

In de tweede groep wordt uitgegaan van de eigenschappen van het

materiaal, waarop de te meten kracht wordt uitgeoefend. Meestal is

hier sprake van een elastische vervorming, die op de een of andere

manier via omzetters in een elektrische grootheid wordt veranderd.

In de volgende paragrafen worden enkele principes uitgewerkt, die

eventueel voor ons doel gebruikt kunnen worden.
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2.2 Krachtkompenserende opnemers

Uitgaande van een klassiek systeem, dat in weegapparatuur met een

balansarm toegepast wordt, geeft fig. 2.2 schematisch een modernere

versie.

a

F

3

b

2

4

fig. 2.2 Krachtkompenserende opnemer

Een loopgewicht (1) met een Massa m, wordt via een spindel (2) en

een servo-motor (3) zolang verschoven totdat een plaatsopnemer (4)

een bepaalde evenwichtsinstelling registreert. Met behulp van een

kodeschijf (5) en een pulsteller (6) wordt de plaats van het

loopgewicht bepaald. Het uitgangssignaal van de pulsteller komt

overeen met:

a 1 + ~ 1 + a.T
R(F,T) :b= a

F..........
~.

.m.g + 1 + a.Tb
(2.10)

De maat afwijkingen &a en db zijn met de huidige technologie klein

te houden en bovendien is het mogelijk deze systeemfout weg te

rekenen. De grootste stoorinvloed zal van de temperatuur T komen.

In formule (2.10) stelt a de lineaire uitzettingskoefficient voor.

Uit de formule blijkt tev.ens, dat in eerste benadering alleen het

temperatuurverschil v = Ta - Tb tussen de twee armen van

invloed is op het uitgangssignaal.
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Het nuttig uitgangssignaal is:

OR a
-.dQ --.
CQ m.g

F
max (2.11)

en het signaal veroorzaakt door het verschil in temperatuur is:

OR
--.d\/
0\/ max

a.a= --. F. d\/maxm.g
(2.12)

De storingspenetratiefaktor wordt dan:

D( \/)
a.F=r--.
max

d\/
max

(2.13)

Wanneer staal met een lineaire uitzettingskoefficient van

1,2 10- 5 K-l wordt gebruikt en we een temperatuurverschil \/:11 1 K

aannemen, wat een hoge waarde is en in de praktijk waarschijnlijk

niet voorkomt, is de meetfout veroorzaakt door de temperatuur onge

veer 10- 5 van de maximaal te meten kracht. Door invarstaal (64Fe,

36Ni) met een a van 1,5 10- 6 K- 1 toe te passen, wordt de meetfout

nog een faktor 8 kleiner.

Ondanks de lage gevoeligheid voor temperatuurverschillen beantwoordt

deze krachtopnemer niet aan onze eisen. Het geheel is mechanisch

komplex en de verwachting is, dat het dynamisch bereik ook niet

groot zal zijn. Het dynamisch gedrag wordt vooral bepaald door de

verplaatsingssnelheid van het loopgewicht.

Dit type krachtsensor maakt gebruik van het gravitatieveld, dus de

schaalfaktor is afhankelijk van de plaats waar gemeten wordt.

Een ander type krachtkompenserende sensor geeft fig. 2.3. Deze sen

sor werkt volgens het elektrodynamische principe.

Een kracht F die aangrijpt volgens fig. 2.3 zorgt voor een verplaat

sing van een spoel(1) in een magneetveld. Deze verplaatsing wordt

geregistreerd door een plaatsopnemer (2). Het uitgangssignaal van
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opnemer wordt versterkt en teruggevoerd naar de spoel.

R U

fig. 2.3 Krachtkompenserende sensor volgens het

elektrodynamische principe.

De stroom die nodig is om de spoel in de evenwichtsstand te brengen,

wordt door een weerstand R gevoerd, waarover een spanning u komt te

staan. Deze spanning is een maat voor de te meten kracht:

R
R(F) = u = --~~--. F

~.d~n.B
(2.14)

hierin is d de diameter van de spoel, n het aantal windingen en B de

magnetische induktie in de luchtspleet.

De huidige sensoren die volgens het elektrodynamische principe wer

ken hebben een storingspenetratiefaktor van 2,5 10- 6 K- 1 (lit.2.3).

De kracht die gemeten kan worden heeft een bepaalde grenswaarde. De

maximale kracht wordt o.a. bepaald door de magnetische induktie B,

die maximaal in de buurt van 2 T zal liggen (afhankelijk van het

materiaal). De spoel beweegt zich in een luchtspleet, dus om de

luchtspleet zo klein mogelijk te houden, moeten er grenzen gesteld
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worden aan de clikte van de draad en aan het aantal winclingen.

Uit lit. 2.4 blijkt, dat wanneer gebruik gemaakt wordt van Samarium

Kobalt permanente magneten die in een speciale vorm geperst zijn,

maximaal een kracht van 50 N te meten is. Grotere krachten moeten

dan eerst via een balansarm gereduceerd worden, wat het geheel me

chanisch wat komplexer maakt. Tevens is de lengte van de arm vanwege

bevestigingsmiddelen e.d. aan een minimum gebonden.

Door de bewegende delen van krachtkompenserende sensoren zullen deze

ook stofgevoelig zijn. Bovendien is de eigenfrekwentie van derge

lijke systemen van de orde van 10 HZ, wat laag is.

2.3 Krachtopnemers waarvan de werking berust op materiaaleigen

schappen.

2.3. 1 Krachtbepaling door het meten van de lengte van de vervorming

Wanneer een kracht wordt uitgeoefend op een materiaal zal dit zo

danig vervormen, totdat de som van de reaktiekrachten gelijk is aan

de op het materiaal uitgeoefende kracht.

De vervorming is afhankelijk van de elasticiteit van het materiaal

en wanneer de kracht niet zo groot is, dat er plastische vervorming

optreedt, zal bij het wegnemen van de kracht het materiaal in de

oude toestand terugkeren. De vervorming, meestal een lengteverande

ring, is dan een maat voor de te meten kracht.

Fig. 2.4 geeft een principeschets van de opnemer. Hoe de lengte

verandering gemeten wordt is nog niet interessant; eerst zal bekeken

worden hoe groot de invloed van de temperatuur is op de lengte ver

andering.

Voor de eenvoud gaan wij er van uit, dat de lengte 1 1 bepaald wordt

door de kracht F en de lineaire uitzettingscoefficient ~1 met de

temperatuur T1 en dat de lengte 1 2 de temperatuur T 2 heeft aange

nomen.
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fiq. 2.4 Bepa1inq van de vervorminq

De 1enqteveranderinq Al is dan qe1ijk aan:

(2.15)

Het meetsiqnaa1 komt overeen met Al en is te schrijven a1s:

(2.16)

hierin zijn 1 10 en 1 20 de 1enqten in rusttoestand, € de re1atieve

1enqteveranderinq tenqevo1qe van de kracht F, a1 en a 2 zijn 1ineaire

uitzettinqskoefficienten van de 1enqten 1 1 resp. 1 2•

Het nuttiq meetsiqnaa1 is:

OR-. (2.17)

Wanneer we aannemen, dat 61 a1tijd vee1 k1einer is dan de 1enqten

1 10 en 1 20 ste11en we 1 10 en 1 20 aan e1kaar qe1ijk. Met T2 = T 1 - v

en a1 = a2 = a wordt het stoorsiqnaa1 afkomstiq van de temperatuur:

(2.18)



-17-

De stoordoordringingsfaktor is dan te bepalen:

a;.d v
max

D(V) = -.,.....;.;=
e(F )

max
(2.19)

Wanneer als materiaal voor de krachtopnemer staal gekozen is, met

een lineaire uitzettingscoefficient a;:= 1,2 10- 5 K-l en een rela

tieve rek E:= 10- 3 bij een zodanige druk in het materiaal dat er

geen plastische vervorming optreedt, vinden we voor D:

D(v) = 10-2 d v
max

(2.20)

Wil D vergelijkbaar zijn met de stoordoordringingsfaktor van de

krachtkompenserende sensoren, dan mogen de temperatuurverschillen in

het materiaal niet groter zijn dan 10- 3 K. In de praktijk is aan een

dergelijke eis niet te voldoen.

Met een lucht-kondensator als verplaatsingsopnemer moet het mogelijk

zijn de lengte van de vervorming te meten. Een extra referentie

kondensator kan dan systematisch optredende stoorsignalen kompen

sereno Deze referentie-kondensator moet een goed warmte-kontakt

hebben met de meetkondensator, wat moeilijk te realiseren is.

Door de meetkondensator in een oscillatorkring op te nemen verkrijgt

men het voordeel dat een verplaatsing direkt verantwoordelijk is

voor een frekwentieverandering. Het signaal is nu gemakkelijk,

zonder veel extra elektronische bouwstenen, in digitale vorm te

verwerken (zie bijv. lit. 2.5).

Uit de literatuur blijkt dat dergelijke systemen niet veel voor

komen, zeker niet als nauwkeurige sensoren. Bovendien, wanneer we

een signaal willen hebben dat evenredig met de afstand tussen de

kondensatorplaten verandert, dan moet dit systeem bij een maximale

vervorming van 10 mm (wat groot is) en 10.000 afleeseenheden op 1 ~

nauwkeurig kunnen meten.

Al met al lijkt de kans op een goed werkend systeem gering, vooral

ook omdat stof en vochtigheid de kapaciteit van de kondensator zal

beInvloeden, wat een foutief signaal tot gevolg kan hebben.
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2.3.2 Piezoelektrische krachtopnemers

Stoffen, die onder invloed van een mechanische spanning polarisatie

vertonen, zijn piezoelektrisch: er verschijnt een elektrische lading

op het oppervlak van het materiaal. De term npiezon is afgeleid van

het Griekse woord npiezienn, wat ndrukkenn betekent.

De grootte en polariteit van de geinduceerde oppervlakteladingen

zijn evenredig met de grootte en richting van de toegepaste kracht F

Q - d.F (2.21)

hierin is Q de lading in C, d de ladingsgevoeligheid (een konstante

voor een gegeven kristal in c/Nl.

De meest gebruikte piezoelektrische materialen zijn kwarts (in dit

kristal werd piezoelektriciteit voor het eerst ontdekt door de

broers CUrie in 1880), toermalein, Rochelle zout., bariumtitanaat en

loodzirconaattitanaat (lit. 2.6).

AIle in de natuur gevormde piezoelektrische kristallen zijn in de

natuur gepolariseerd. De synthetische piezoelektrische materialen,

zoals bariumtitanaat-keramiek, zijn gemaakt door kleine kristallen

onder druk en in een sterk elektrisch veld te bakken. Het kristal

wordt dan in de veldrichting gepolariseerd. Het nadeel van

synthetische piezoelektrische materialen is, dat ook het pyro-effekt

optreedt (lit. 2.7). Oat wil zeggen dat door temperatuursverandering

ook lading wordt opgewekt. Zij hebben echter wel een grotere

ladingsgevoeligheid dan de natuurlijke kristallen (251 10- 12 C/N

voor bariumtitanaat tegen 2,31 10- 12 C/N voor kwartsilit. :2.8').

De piezoelektrische kristallen zijn klein en stug. Daarom hebben zij

een hoge resonantiefrekwentie (enkele kHz). De kapaciteit van een

piezoelektrische sensor is laag (tussen 10 en 100 pF). De isolatie

weerstand moet meer dan 10 10 ohm bedragen om een tijdkonstante (RC)

groter dan 1 sekonde te bewerkstelligen (lit.2.9). Door deze kleine

tijdkonstante is het niet mogelijk statische krachten te meten,

omdat in die korte tijd de oppervlakte-ladingen voor een deel weer

wegvloeien. Voor onze doeleinden is het echter wel noodzakelijk
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dat er statische krachten gemeten kunnen worden, dus piezoelektrisch

materiaal is niet geschikt als basisbouwsteen voor de te ontwikkelen

sensor.

2.3.3 Krachtsensor met behulp van rekstrookjes

Geleiders en halfgeleiders, die door uitwendige krachten belast

worden, zullen daardoor van vorm veranderen, zij het soma weinig.

Deze vormverandering heeft een weerstandsverandering tot gevolg

(piezoweerstand-effekt in 1850 door Kelvin ontdekt).

Als de krachten niet al te groot zijn, zal na het wegnemen ervan het

materiaal zijn oorspronkelijke vorm herkrijgen.

Binnen het elastische gabied geldt, dat de vervorming evenredig is

met de aangelegde kracht. Daze evenredigheid werd voor het eerst

gekonstateerd door Hooke in 1678, na een groat aantal proeven aan

metaaldraden en allerlei soorten veren (lit. 2.10).

Het piezoweerstand-effekt wordt toegepast in zgn. "rekstrookjes". De

weerstandsverandering van een rekstrookje wordt meestal omgezet in

een spanningsverandering door een, twee of vier gelijke rekstroken

in een wheatstone-brug te plaatsen, zie fig. 2.5.

r------<""""'Vv-<>---""p.fV-.-----18 +- ExcitatlOfl

L----------10 ,+ Output

')- ...,..._-\~3 - OUlpul

I
L -..<>} Ext ,"unt

,- -..<> catibratlon

I
L--.iI/lN-..---'YWV----------iG -Excitation

Symbol Function

R.. Zero ballOCe adtustment

Rzc Compensation for thermal zero shift

RSA Sentitivitv adjUStment

Rsc Compensation fot thermal senSitivity !lhlft

RI-R.. Strain-9i191 bridge (tramduction elementl

fig. 2.5 Vier rekstroken in brug (lit. 2.11)
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De konfiguratie met vier rekstroken heeft een vier keer grotere

spanningsverandering tot gevolg dan een enkele rekstrook, indien men

de stroken zo aanbrengt, dat twee rekstroken door rek een grotere

weerstand krijgen, terwijl twee rekstroken door samendrukking een

kleinere weerstand vertonen.

Het gebruik van een wheatstone-brug heeft het voordeel, dat wanneer

de rekstrookjes de zelfde temperatuur hebben, de thermische effekten

gekompenseerd worden.

De relatie tussen de weerstandverandering en de rek is lineair voor

de meeste weerstandsmaterialen:

6R-=
R

(2.22)

De evenredigheidskonstante noemt men de K-faktor.

Het weerstandsmateriaal kan bestaan uit een metaallegering (K =2)

of een halfgeleider ( K =10 tot 200).

Bij de metaallegeringen hebben de folie-rekstrookjes, waar de struk

tuur van ongeveer 5 !.Ill dik op het te vervormen materiaal wordt ge

plakt, de draadgewonden-rekstrookjes verdrongen. De voordelen van

deze rekstrook boven de draadgewonden-rekstrook zijn o.a.: grotere

stabiliteit, in veel verschillende uitvoeringen te maken en door een

groter oppervlak zijn ze beter in staat de temperatuurvariaties van

het te meten objekt te volgen.

In fig. 2.6 is een voorbeeld van een folie-rekstrook gegeven.

1

fig. 2.6 Folie-rekstrook
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Wanneer beide rekstrookjes uit fig. 2.6 aan de zelfde kant van de te

vervormen materiaal worden aangebracht zal bijv. rekstrook 1 in de

lengte vervormen en 2 in de breedte. Alhoewel de vervorming in de

breedte kleiner is dan die in de lengte heeft deze konfiguratie het

voordeel dat beide rekstroken vrijwel de zelfde temperatuur hebben,

dus ook de zelfde temperatuurwisselingen zullen ondergaan (lit.2.12)

Een andere technologie wordt bij de dunnefil~rekstrokentoegepast.

Hier worden verschillende lagen (isolatielaag, weerstandslaag en

geleidende kontaktlaag) opgedampt op de meetopnemer (lit. 2.13). De

juiste vorm wordt verkregen door het wegetsen van overtollig

materiaal.

Enkele voordelen van de dunnefilm-rekstrook boven de folie-rekstrook

zijn: ongevoelig voor vocht, kleine krimp, hoge temperatuur

stabiliteit, kunnen zeer klein gemaakt worden.

Temperatuurkompensatie wordt bij halfgeleider-rekstrookjes verkregen

door in een brug ook twee rekstrookjes met een door dopingstechniek

en bewerkstelligde negatieve K-faktor te plaatsen.

Door de grotere K-faktor van de halfgeleider-rekstookjes is de uit

gangsspanning ook veel hoger dan bij de metaal-rekstrookjes. Dit

geeft een grotere zekerheid bij storingsvelden in de meetkring. Een

nadeel van halfgeleider krachtsensoren is de grote temperatuurge

voeligheid.

Door de lage storingspenetratiefaktor ( D(T) =10-4; lit. 2.2)

worden de huidige nauwkeurige krachtsensoren meestal uitgerust met

rekstro0kjes.

Gezien echter de te gebruiken "high technology" voor het vervaar

digen van de folies en het aanbrengen van de rekstrookjes op het te

vervormen materiaal voldoet dit type sensor niet aan onze eisen.
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2.3.4 Een magneto-elastische krachtsensor

IF=O + F ~ 0

~ 0 IDSJ
0 @) 0'(]§)

a b

fig. 2.7 Principe krachtsensor

In een blok ferromagnetisch materiaal zijn vier gaten in de hoeken

van een vierkant aangebracht. Diagonaal bevinden zich twee spoelen

in de gaten. Een van de spoelen wordt verbonden aan een wissel

stroombron. In onbelaste toestand (fig. 2.• 7a) wordt in de tweede

spoel geen spanning geInduceerd, daar de spoelen onderling loodrecht

op elkaar staan. Wanneer een kracht op het materiaal uitgeoefend

wordt (zie fig. 2.7b), verandert de anisotropie van de magnetische

permeabiliteit Il van richting.
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De induktielijnen zullen van hun oorspronkelijke richtinq gaan

afwijken en enkele daarvan, evenrediq met de kracht, zullen de

tweede spoel omvatten.

De evenrediqheid, spanninqsqevoeliqheid, reproduceerbaarheid,

materiaalkeuze e.d. zijn noq onbekend, maar de eenvoud van dit

principe maakt het aantrekkelijk het maqneto-elastisch effekt,

toeqepast als basis voor een krachtsensor, nader te onderzoeken.

In de volqende hoofdstukken komen de fysische achterqronden, het

ontwerp van de sensor en de metinqen aan de orde.



-24-

3 Fysische achtergronden van de krachtsensor

3.1 Inleiding

In paragraaf 2.3.4 is al aangestipt, dat de werking van de kracht

sensor berust op eigenschappen van ferromagnetisch materiaal. In

het algemeen zullen niet-fysici niet zo vertrouwd zijn met dit

onderwerp, terwijl dit wel noodzakelijk is om de werking van de

sensor te begrijpen. We beginnen dit hoofdstuk daarom met een alge

mane inleiding over het ferromagnetisme. De verhandeling over de

fysische achtergronden zal nogal fenomenologisch van karakter zijn.

Een maer theoretische benadering is te vinden in o.a. lit. 3.1-3.3.

Een moeilijkheid die optreedt bij het bestuderen van de literatuur

over het ferromagnetisme, is het bestaan van twee eenhedenstelsels

nl.: het cgs- en het mksa-stelsel (tegenwoordig het SI-stelsel ge

noemd). Het eerste stelsel werd in 1840 door Gau~ en Weber opgesteld

en is gebaseerd op de grondeenheden: centimeter, gram en sekonde.

Het mksa-stelsel gaat uit van vier grondeenheden en wel van de een

heid van lengte: de meter, de eenheid van massa: de kilogram, de

eenheid van tijd: de sekonde en de eenheid van stroom: de ampere.

Uit deze vier grondeenheden zijn alle andere elektrische en magne

tische eenheden afgeleid. In het SI-stelsel (systeme International

drUnites) zijn deze basiseenheden nog uitgebreid met de kelvin, de

candela en de mol.

Het huidige SI-stelsel vereenvoudigt veel vergelijkingen op het

gebied van de elekticiteit1 echter op het gebied van het magnetisme

introduceert het nieuwe stelsel niet zulke vereenvoudigingen. Dit

zal waarschijnlijk de reden zijn, dat nog veel fysici met het cgs

stelsel werken1 ook in recente publikaties wordt het oude systeem

nog veel toegepast. Bij het omrekenen van het oude stelsel, naar het

"nieuwe" SI-stelsel geeft vooral de faktor 4~ aanleiding tot

vergissingen.

In dit verslag zullen de formules uitgedrukt worden in het SI

stelsel.
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3.2 Domeintheorie

3.2.1 Ferromagnetisme

Om de magnetische eigenschappen van ferromagnetisch materiaal te

begrijpen, is het doelmatig eerst het wezen van het magnetisme nader

te analyseren en we bekijken daartoe eerst het atoom.

Elektronen bewegen zich om de atoomkern in bepaalde banen. Door deze

beweging werken de elektronen als kleine stroomkringen en dragen dus

magnetische momenten bij. De elektronen draaien echter ook om de

eigen as en geven eveneens magnetische momenten.

De meeste elektronen die om de kern cirkelen behoeven niet beschouwd

te worden als medewerkers aan het magnetisch moment. Dit is het

gevolg van het feit, dat de elektronen in atomen de neiging hebben

zich paarsgewijs zodanig in te stellen, dat ze gelijke en tegen

gestelde momenten opleveren die elkaar opheffen. om het effekt te

weten van aIle magnetische momenten veroorzaakt door de elektronen

moeten aIle bijdragen van de banen en de spins opgeteld worden.

In een volle schil geldt, dat de som van de baan-impulsmomenten en

de sam van de spin-impulsmomenten nul is. Voor de totale bijdrage

komen dus aIleen de niet volle schillen in aanmerking.

Een ijzeratoom bijvoorbeeld bevat zesentwintig elektronen die over

vier schillen verdeeld zijn. De binnenste schil bevat twee elek

tronen, de tweede schil acht de derde schil veertien en de vierde

schil heeft twee elektronen. De opbouw van de derde schil" is direkt

verantwoordelijk voor het ferromagnetisch effekt. In deze schil

blijken vijf elektronen een positieve spin te hebben en een elektron

een negatieve. Dus de magnetische momenten van vier elektronen

worden niet gekompenseerd. Het atoom zal hierdoor een resulterend

magnetisch moment bezitten.

Naast ijzer (Fe) als ferromagnetisch materiaal, komen nog voor:

nikkel (Ni), kobalt (Co) en legeringen die minstens een van deze

drie elementen bevatten.



Als kenmerk van de magnetisatie is het begrip magnetische

susceptibiliteit X ingevoerd:

IMI
X·

IHI...
hierin is M het totale magnetisch moment per eenheid van volume,

waarbij het totale magnetisch moment de vektorsom van de afzonder-
....

lijke momenten is. H is het lokale veld. De magnetische permeabi-

liteit ten opzichte van vakuUm wordt gegeven door:

I.L = 1 + X
r

(3.2)

In 1907 kwam Weiss met de hypothese, dat ferromagnetisch materiaal

in domeinen verdeeld meet zijn. In ieder domein zijn alle mag

netische momenten parallel gericht en heeft M een konstante waarde

Ms. Daar de richting van de domein-magnetisatie van de domeinen

"willekeurig" is, is er uitwendig geen magnetisme waar te nemen.

De juistheid van de hypothese van Weiss is in 1931 aangetoond door

Bitter, die met zijn "poeder-techniek" ( zie voor het recept lit.

3.3 p. 219) de domeinen zichtbaar maakte.

In fig. 3.1 is de domeinstruktuur weergegeven. De pijl geeft de

richting van de spontane magnetisatie Me aan. De lijnen buiten het

materiaal geven het geproduceerde magnetisch veld weer.

a
o

b

L r 1Ii

c d

fig. 3.1 Domeinstruktuur
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In fig. 3.1a is een enkel kristal, waaruit ferromagnetisch materiaal

is opgebouwd, weergegeven. In deze situatie, waarin alle momenten in

een kristal parallel gericht zijn, brengt het magnetisch veld buiten

het kristal een grote hoeveelheid energie met zich mee. Naarmate

het het aantal domeinen toeneemt wordt het uitwendig veld steeds

kleiner, zodat de energie die in het veld is opgeslagen belangrijk

vermindert (zie fig. 3.1b,c). Deze energieafname moet opwegen tegen

de extra energie die nodig is voor het vormen van wanden tussen de

domeinen. De evenwichtstoestand is die waarvoor de totale energie

een minimum is. Dit minimum wordt bereikt wanneer geldt:

-3
D '"' 3.04 10

Iyr.
I

s
(3.3 )

hierin is D de breedte en L de lengte van een domein, y de opper

vlakte-energie van een domeinwand en Is de verzadigingspolarisatie

welke gelijk is aan !JaMs. Per definitie is I.l() de absolute

permeabiliteit van het vakuBm en is gelijk aan 4~.10-7 Vs/Am.

In de situatie zoals geschetst in fig. 3.1d treedt, door het ont

staan van sluitdomeinen, geen veld naar buiten. Deze konfiguratie is

in het algemeen energetisch het voordeligst.

De verzadigingsmagnetisatie in een domein is temperatuur afhankelijk

(zie fig. 3.2 voor ijzer, nikkel en kobalt).

Bij een hoger wordende temperatuur, zal door toenemende warmte

beweging van de atomen, de richting van de magnetische momenten

verstoord worden. Boven een bepaalde temperatuur, de zogenaamde

eurietemperatuur, is de richting van de magnetische momenten wille

keurig en is het ferromagnetisch materiaal paramagnetisch geworden.

Vergelijken we de temperatuurafhankelijkheid van de magnetische

polarisatie Is voor de drie ferromagnetische stoffen en zetten we

de relatieve magnetische polarisatie Is/IO als funktie van T/e

uit, met IO de polarisatie bij 0 K en e de eurietemperatuur van de
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drie materialen, dan valt op dat de drie kurven nagenoeg de zelfde

zijn (fig. 3.3), ondanks dat de absolute waarden voor Is en e voor

kobalt, ijzer en nikkel verschillende waarden hebben. Deze wetmatig

heid is te beschrijven door de volgende fenomenologische formule

(lit. 3.4):

I e
-Is - tanh( T

o

I

. t- )
o

(3.4)

15001000500

300

ao Fe

:·1~ ao

100

ao

o

fig. 3.2 Magnetisatie ala funktie van de temPeratuur

lO 10=:-- __
.....

"as

fig. 3.3 Afhankelijkheid van de relatieve verzadiginga

polarisatie ala funktie van de relatieve temperatuur
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3.2.2 Magnetische anisotropie

Kristallen zijn opgebouwd als herhalingen van gelijke cellen.

Richtingen in een kristal worden aangegeven in een assenstelsel,

gevormd door verlenging van de ribben van de eenheidscel. Opgegeven

wordt hoeveel eenheidsstappen (is aantal ribben van de eel) er ge

daan worden in de x-, y- en z-richting, vanuit de oorsprong.

Vlakken worden aangegeven met de Miller-indices (h, k, 1). Gerekend

vanaf de oorsprong snijdt het vlak a, b en c eenheidsstappen af van

de x-, y-, en z-as; h, k, en 1 zijn de kleinste gehele getallen m/a

m/b en m/c, waarbij m een heel getal is.

Men spreekt over de textuur van een materiaal, wanneer de kristallen

op een bepaalde Manier liggen ten opzichte van een referentie

richting. De textuur wordt meestal gespecificeerd ten opzichte van

de uitwendige afmetingen van het materiaal, meestal een vlak.

De gebruikelijke notatie is om eerst het vlak van het kristal te

specificeren, dat parallel ligt aan het vlak van het materiaal

(bijv. transformatorblik) en dan de richting van een kristal dat

evenwijdig loopt aan bijvoorbeeld de walsrichting van het blik.

In fig. 3.4 ligt een kristal op zijn kant in het materiaal. De pijl

geeft de richting aan waarin het materiaal gewalst is.

fig. 3.4 {110}(100) textuur

Parallel aan het vlak van het materiaal ligt het {110}-vlak van het

kristal en de (100)-richting van de kristal-assen loopt evenwijdig
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aan de walsriehtinq. De notatie is dan {110}(100).

Binnen in een domein staat de maqnetisatie in een riehtinq. De vraaq

is in welke?

IJzer en nikkel zijn opqebouwd uit kubisehe kristallen en in deze

kristallen heeft de maqnetisatie een bepaalde voorkeursriehtinq. In

fiq. 3.5 is te zien, dat de maqnetisatie M in een ijzerkristal de

voorkeur heeft voor de (100)-riehtinq, want in deze riehtinq is maar

een klein uitwendiq veld nodiq om het ijzerkristal in de verzadiqinq

te brenqen. Een qroot uitwendiq veld is nodiq om het ijzerkristal in

de (111)-riehtinq te maqnetiseren. Voor een nikkelkristal zijn de

makkelijke en moeilijke riehtinqen resp. (111) en (100).

1800 500

1600 Hoard

1400 400
,....
S 1200

..--. s< -. 300<
'" 1000

::: '"
800 :::

lOO:z:
600 :z:

400 100

lOO

0 0
a lOO 400 bOO 800 1<100 a 100 lOO 300 400 SOO 600

HtOtI HtOtI

a b

fiq. 3.5 Maqnetisatiekurven a) ijzerkristal

b) nikkelkristal

Het veld lanqs de x-as is weerqeqeven in Oersted (eqs-stelsel 1 Oe 

(41t) -1. 10 3 Am-i).

Een kobaltkristal heeft een hexaqonale vorm en hier is de (0001) de

makkelijke maqnetisatie-riehtinq. Alle riehtinqen loodreeht daarop

zijn moeilijk te maqnetiseren.
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am de anisotropie energie te beschrijven, dat is de hoeveelheid

energie die nodig is om de magnetisatie M uit een voorkeursrichting

te halen, worden we geleid door de beperkingen die de symmetrie van

een kubus ons oplegt~

De anisotropie energie uitgedrukt in Jm- 3 kan men voorstellen door

de volgende fenomenologische formule (opgesteld in 1929 door Akulov):

hierin zijn KO' Kl en K2 anisotropiekonstanten, terwijl

ai(i-1,2,3) de richtingcosinussen voorstellen van de magnetisatie

in een domein t.o.v. de assen van de kubus.

De anisotropiekonstanten zijn afhankelijk van de chemische samen

stelling van het materiaal en van de temperatuur.

De waarden van de konstanten kunnen bepaald worden met behulp van

een koppel-magnetometer. Met dit apparaat wordt het koppel gemeten

dat uitgeoefend wordt op het rooster van een kristal door de magne

tische momenten die onder invloed van een extern aangebracht magne

tisch veld roteren.

Konstanten K3 en hoger zi jn in het algemeen niet nodig en SOIns is X2

zo klein, dat deze ook verwaarloosd wordt.

De eerste term Xo in (3.5) is onafhankelijk van de richting waarin

de magnetisatievektor M staat, we negeren deze faktor, omdat we

alleen geInteresseerd zijn in de verandering van de energie, wanneer

de magnetisatievektor van de ene richting roteert naar een andere.

Bij afwezigheid van een magnetisch veld, geeft het minimum van de

anisotropie energiedichtheid Ek de energetisch voordeligste

richting van M voor een kristal. Het is makkelijk in te zien, dat

wanneer X2 nul is, de makkelijke magnetisatie richting bepaald wordt

door het teken van Xl.

Is Xl negatief, dan is E 111 <. E 110<' E 100 en heeft Ek dus een

minimum wanneer M in een van de acht (111)-richtingen staat, terwijl

wanneer Kl positief is Ek minimaal is wanneer M in een van de
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zes (100)-richtingen wijst. Voor het geval dat K2 niet nul is, wordt

de gemakkelijke richting bepaald door zowel K1 als Kr Aan welke

voorwaarden K1 en K2 dan moeten voldoen staat vermeld in lit. 3.1

p. S82.

De grena tussen twee domeinen is een wand waarin de richting van de

magnetisatievektor niet abrupt 180 0 draait, maar een geleidelijke

richtingsverandering ondergaat.

Het eerste theoretisch onderzoek van de struktuur van de domeinwand

werd in 1932 verricht door Bloch. Domeinwanden worden daarom ook

vaak Bloch-wanden genoemd.

Magnetische momenten afkomstig van de bij elkaar liggende elektronen

spins vertegenwoordigen een zgn. exchange-energie (lit. 3.3 p.186).

Deze energie is minimaal wanneer de magnetische momenten van

naburige elektronenspins parallel aan elkaar liggen. Stel dat de

magnetisatievektor M abrupt 180 0 zou veranderen, dan zou de

exchange-energie groot zijn. De energiedichtheid kan verminderd

worden, wanneer de verandering van de richting over N-atomen

gebeurt, zodat de hoek tussen aanliggende spins gelijk is aan n/N

(zie fig. 3.6 ).

t
Domain

~
Domain

fig. 3.6 Een 180 0 -Blochwand (lit. 3.1 p.81S)

De dikte van de wand 0 wordt bepaald door de exchange-energie en de
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anisotropie energie. Voor een lage exchange-energie zal de wand dik

moeten zijn, omdat de naburige spins in de wand dan bijna parallel

liggen~ echter de magnetisatievektor M in de wand zal uit de voor

keursrichtinq gedraaid worden en voor een lage anisotropie energie

is het energetisch gunstiger dat zo weinig mogelijk MIs buiten de

voorkeursrichtingen liggen en dus de dikte, van de wand klein is.

De dikte van de wand is zodanig dat de sam van de twee energieen een

minimUlll bereikt. Voor ijzer is de dikte van de wand ongeveer 4. 10- 8

m wat overeenkomt met ca. 150 atomen.

De afmeting van de Bloch-wand is temperatuurafhankelijk (lit. 3.2

p.290) en wel volgens:

(3.6)

Hoe kleiner de anisotropie konstante K hoe dikker de wand. Daarom

zal de dikte met de temperatuur toenemen, omdat K vrijwel altijd

kleiner wordt bij het vergroten van de temperatuur.

3.2.3 Het magneto-elastisch effekt

Wanneer ferromagnetisch materiaal wordt gemagnetiseerd, treedt in de

magnetisatierichting een lengteverandering op. Afhankelijk van het

materiaal is deze verandering een verlenging of een verkorting, die

als positieve resp. negatieve magnetostriktie wordt gekenmerkt. De

magnetostriktie wordt gedefinieerd als een relatieve lengte

verandering

tJ.
~=1

(3.7)

Bij de meeste ferromagnetische materialen is de verandering van het

volUllle te verwaarlozen, zodat een positieve lengteverandering ge

paard gaat met een negatieve verandering in de dwarsrichting.
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De oorzaak van de dimensieverandering is het veranderen van de

richting van de spontane magnetisatie. Bij ijzer bijvoorbeeld liggen

de atomen in de richting van de spontane magnetisatie Me verder

van elkaar dan in de richting loodrecht daarop. Verandert de magne

tisatie Me van richting door een uitwendig veld, dan zal de

afstand tussen de atomen ook mee varieren. De lengteverandering is

het grootst wanneer alle domeinen in de zelfde richting staan. Deze

toestand doet zich voor wanneer de verzadigingstoestand ingetreden

is.

Brengen we een druk aan in de lengterichting van het materiaal, in

plaats van een magnetisch veld, dan zullen de kristallen in de

richting van de druk iets kleiner worden en in de dwarsrichting iets

uitzetten, dus de afstand tussen de atomen zal ook wat groter

worden. Daarbij draait de spontane magnetisatie overal (wanneer er

sprake is van bijv. ijzer) in de richting van de grootste afstand

tussen de atomen, dus in de dwarsrichting alsof in deze richting een

veld ingeschakeld is. Probeert men nu de spontane magnetisatie Me
terug te draaien, dan is daarvoor een grotere veldsterkte nodig, dan

zonder de uitwendig aangebrachte druk.

De grootte van de verzadigingsmagnetostriktie ~, hangt voor een

een-kristallijne stof ook af van de kristal-richting.

De verzadigingsmagnetostriktie van polykristallijn materiaal

parallel aan een aangelegd magnetisch veld wordt aangegeven door een

enkele konstante ~. Deze waarde hangt af van de indiv~duele

magnetostriktieve eigenschappen van de afzonderlijke kristallen en

van de wijze hoe de kristallen in het materiaal liggen. Wanneer alle

kristallen willekeurig gericht zijn, zou een soort van middeling van

de magnetostriktie over alle orientaties moeten worden uitgevoerd,

echter hoe deze middeling moet gebeuren is niet helemaal duidelijk.

De spanningsafhankelijke energie die per volume eenheid moet worden

toegevoerd am de spontane magnetisering uit een bepaalde evenwichts

instelling te draaien in een richting (Xl' (X2 en (X3 wordt door de
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volgende fenomenologische formule (lit. 3.5 p. 273) weergegeven:

(3.8)

hierin wordt EO' uitgedrukt in Jm- 3, "'100 en "'111 stellen de

magnetostrikties voor wanneer Mg in resp. de (100)- en de (111)-

richting staat. ai ( i = 1,2,3) zijn de richtingcosinussen van

Me t.o.v. de kristalassen en Yi (i = 1,2,3) zijn de richting

cosinussen van a, ook t.o.v. de kristalassen. Wanneer er sprake is

van druk is a negatief; 0' is positief wanneer op het kristal een

trekspanning wordt uitgeoefend.

om de juiste stand van de magnetisatie Mg te bepalen moet ook

rekening gehouden worden met de bijdrage van de magnetische

anisotropie-energiedichtheid Ek (3.5). Het minimum van de som

Ek + EO' bepaalt de richting.

Formule (3.8) is nogal gekompliceerd. Wanneer we aannemen dat het

materiaal isotroop is, dus "'100 = "'111 = ?<..s, reduceert de formule

tot:

3 2
E = - - '" 0' cos ~0' 2 s

(3.9)

de cosinus van de hoek tussen de richting van de magnetisatie en de

spanningsrichting.

We zien uit (3.9), dat de verandering van de richting van de

magnetisatie alleen afhangt van het produkt van ?<..s en a; een

materiaal met een positieve "-s belast met een trekspanning

gedraagt zich dus het zelfde als een materiaal met een negatieve

magnetostriktie onder druk.
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Bet kwadraat van de cosinus geeft de tweevoudige symmetrie aan langs

een lijn, dat wil zeggen dat door een uitwendig aangebrachte span

ning de magnetisatie in de domeinen zowel in de positieve richting

als in de negatieve richting ( 180 0 gedraaid) zal roteren, omdat het

energetisch niet uitmaakt of Ms in de positieve of in de richting

antiparallel daaraan staat. Dus uitwendig is er geen magnetisatie

waar te nemen. Een en ander is nog verduidelijkt in fig. 3.7.

(a)

(c) a t a (d) a a

~H

fig. 3.7 Magnetisatie van een materiaal met een

positieve magnetostriktie onder invloed

van een drukspanning

stel dat een klein stukje van een materiaal met een positieve magne

tostriktie uit vier domeinen bestaat (fig. 3.7a). Door het aanbreng

en van een kleine drukspanning (fig. 3.7b) zullen de domeinwanden

verschuiven en weI zo, dat de domeinen met de magnetisatierichting

loodrecht op de drukrichting in volume groter worden, ten koste van

de domeinen die de magnetisatierichting parallel hebben aan de "diUk

richting. Deze sluitdomeinen worden helemaal geelimineerd door de

drukspanning wat te vergroten (fig. 3.7c). In deze situatie is Ea
(3.9) minimaal.

Een klein magnetisch veld is nog maar nodig am het stukje materiaal

in de verzadigde toestand te brengen (fig. 3.7d), omdat de overgang

tussen fig. c en d door een weinig energie kostend proces van 180 0


wandverschuiving kan gebeuren.
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3.2.4 Maqnetisatieproces

De domeinstruktuur van ferromaqnetisch materiaal verandert wanneer

een magnetisch veld wordt aanqeleqd. De reden voor deze veranderinq

is dat de momenten van de atomen zich zo zullen richten, dat er een

minimum optreedt in de potentiele enerqie.

De enerqie per volume eenheid die het maqnetisch veld levert is:

(3.10)

hierin is e de hoek tussen de maqnetisatierichtinq en de veld

richtinq.

Als resultaat van het veranderen van de domeinstruktuur vinden we

een maqnetische induktie B, die qerelateerd is met het maqnetisch

veld H en de maqnetisatie M volqens:

Op twee manieren kan de maqnetisatie van een ferromaqnetisch lichaam

veranderd worden, en wel door:

a) een veranderinq in de volume van een domein (wandverschuivinq)

b) een veranderinq in de richtinq van de maqnetisatie van een

domein (rotatie).

In het eerate proces qroeien de domeinen, waarvan M een qrote

komponent parallel aan het aanqebrachte veld H heeft, te~ koste van

andere domeinen.

In fiq. 3.8 heeft een veld H tot qevolq, dat de wanden qaan beweqen,

doordat een Kracht op de wanden wordt uitqeoefend. Op deze wijze

ontstaat er een netto-maqnetisatie. De kracht ontstaat, omdat de

maqnetostatische enerqie tusaen het veld en de maqnetisatie aan aan

kant van de wand laqer is dan aan de andere kant.
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t-_:'---~~·t_--
---~.,. Ms /

----------~
III Ms

beweging van de
wanden

--_. H

-----I..... H

fig. 3.8 De beweging van a) 180°- en b) 90°

wanden veroorzaakt door een veld H

In fig. 3.8a is de magnetostatische energie per volume eenheid van

het domein dat naar links gemagnetiseerd is, volgens (3.10), ~oMsH

en naar rechts gemagnetieeerd gelijk aan -~OMsH.

Dus een wandbeweging over een afstand dx, zoals aangegeven in de

figuur, vermindert de energie met 2~OMsH.dx per eenheid van wand

oppervlak en de kracht per oppervlakte eenheid is in de x_richting

daarom 2 ~aMsH.

In het geval van een 90°-wand (fig. 3.8b) staat de wand zodanig, dat

de komponenten van de magnetisaties loodrecht op de wand tussen twee

domeinen kontinu verlopen. De druk, die nu op de wand in de x-rich

ting wordt uitgeoefend is due 0.S{2 maal zo groot als de druk op de

180 o -wanden.

Uit bovenetaande blijkt, dat de druk op de 90°-wanden kleiner is dan

op de 180 o -wanden. Een klein veld is dan al voldoende om eerst de

180°-wanden te bewegen en vooral de 180 0 -wanden, die de kleinste

hoek maken met het veld H, omdat op die wanden de grootste druk

wordt uitgeoefend.

Een belangrijk verschil tussen de 180°- en de 90 0 -wanden is, dat
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wanneer een 90°-wand van p1aats verandert, de magnetisatie 90°

draait. Een derge1ijke draaiIng veroorzaakt magnetostriktie welke

kan 1eiden tot inwendige spanningen in het materiaa1 (zie paragraaf

3.2.3). Geen 1engteveranderingen vinden p1aats bij een beweging van

een 180°-wand, omdat de magnetostriktie invariant is bij een teken

omkering van de magnetisatie.

Wandverschuiving is gedee1te1ijk een irreversibe1 proces, dat wi1

zeggen dat de wand na verschoven te zijn geweest, bij een bepaa1de

ve1dsterkte niet op de ze1fde p1aats terug za1 keren. In fig. 3.9 is

dit schematisch aangegeven.

10)

Yw
(b)·

lei x

fig. 3.9 a) Verp1aatsing van een 1800~wand

b) Wandenergie Yw(x)

c) Gradient van de wandenergie

d) Het teken van de tweede afge1eide van

Yw (x) ( lit. 3•6 p. 2 )
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Door onzuiverheden in ferromagnetisch materiaal, zoals lege ruimtes,

ingesloten deeltjes niet-ferromagnetisch materiaal e.d., mogen we

veronderstellen dat voor iedere wand als funktie van de plaats een

bepaalde potentiele energie bestaat. Deze funktie kan beschreven

worden door yw(x), welke de energie per oppervlakte eenheid als

funktie van de plaats voorstelt.

In afwezigheid van een veld H is de wand in rust op een plaats X o
(fig. 3.9c). Bier heeft Yw een zeker minLmum want dywldx ~ 0 en

d 2yw/dx 2> o.
Door een magnetisch veld, dat in sterkte toeneemt, verplaatst de

wand zich reversibel tot de positie x en wel zolang als de wand zich

in een "energietrog" bevindt.

De energie Eh per eenheid van wandoppervlakte die het veld levert

is:

(3.12)

De wand gaat op die plaats staan waar de totale energie E, met

E .. Yw + Eh' een minimum bereikt.

dE dy
w

- .. - - 2 U-MsH .. 0dx dx ru (3.13)

Dus voor een bepaaalde veldsterkte H is x de evenwichtspositie waar

geldt:

(3.14)

In het gebied x 0 <. x <x 1 is de verplaatsing van de wand reversibel en

houdt de druk 21-1oMsH op de wand op plaats x de wand in balans.

Op positie x 1 is de gradient d Yw/dx van de wandenergie maximaal,

omdat d2Yw/dx2 negatief wordt. Zonder dat het veld wordt vergroot,

zal de wand irreversibel bewegen naar positie x2. Deze irreversibele

wandverplaatsing wordt een Barkhausen-sprong genoemd, naar de ont-
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dekker, die dit verschijnsel in 1919 heeft onderzocht.

Wanneer men de veldsterkte a nu langzaam weer tot nul laat afnemen,

beweegt de wand zich eerst reversibel tot de pasitie x 3 om ver

volgens met een irreversibele sprong te verplaatsen naar x 4• De

laatste beweging van x 4 naar x 0 is weer reversibel.

Bij een vergroting van het veld, wanneer de wand zich op positie x2

bevindt, zal de wand zich eerst reversibel bewegen naar x S' daarna

zich met een sprong verplaatsen naar x 6 om vervolgens bij een ver

laging van de veldsterkte a tot nul reversibel te bewegen naar x7.

Dus de wand keert nu niet terug naar de oorspronkelijke positie x O•

Uit bovenstaande blijkt dat er een bepaalde hysterese optreedt. Dit

gedrag uit zich oak in fig. 3. 10 waar de induktie B als funktie van

de veldsterkte a is uitgezet.

+B.+M

-Br

-B.-M

fig. 3.10 B-a kromme

Door de irreversibele sprongen zal de B-a kromme niet vloeiend ver-
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lopen, maar meer een struktuurhebben die uit "treden" bestaat (zie

fig. 3.10).

Wanneer de wandbeweging is voltooid is het materiaal nog niet in de

richting van het veld verzadigd, omdat de richting van de magnetisa

tie in een kristal nog langs een voarkeurs-as ligt. Van ieder

kubisch kristal met de zes makkelijke magnetisatie riehtingen

(positieve magnetostriktie), zullen die domeinen overgebleven zijn,

waarvan Me de riehting heeft die het meest de riehting van het

veld benadert.

De volgende stap in het magnetisatieproees is een rotatie van de

magnetisatievektor in de riehting van het veld. Dit proces zal

natuurlijk ook al plaats vinden tijdens de wandbeweging, maar van de

meeste materialen zal de magnetische anisotropie zo groat zijn, dat

er een veel sterker veld moet worden toegepast om de magnetisatie

vektor uit een voarkeursriehting te draaien dan voor het verplaatsen

van de wanden nodig is.

De rotatie van de magnetisatievektor is een reversibel proces. De

rotatie zal klein zijn totdat de energie EH per volume eenheid

(3.10), die door het veld geleverd wordt in de zelfde orde van

grootte komt te liggen als de anisotropie energie K1 (3.5). De ver

zadiging is pas volledig wanneer geldt dat:

(3.15)

Het veld dat nodig is om de wandbeweging te voltooien kan oak ge

schat worden door het koereitiefveld He te nemen (fig. 3.10),

omdat deze waarde een grove maat van het veld weergeeft dat nodig is

om de irreversibele processen te voltooien. De koereitiefveldsterkte

hangt o.a. af van de zuiverheid van het materiaal, maar ook van

inwendige spanningen.

In fig. 3.10 is ook een zgn. "minor loop" (ook wel Rayleigh-lus

genoemd, lit. 3.7 p. 52) weergegeven. Hier hebben de snijpunten (e)

van de lus met de H-as geen vaste waarden, maar zijn afhankelijk van
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het veld. Dit in tegenstelling tot de koercitiefveldsterkte, die een

materiaalkonstante is.

Hoe komt het dat insluitingen in een materiaal de wandbeweging

hinderen? Uit het oogpunt van magnetisme verstaan we onder een

insluiting een gabied in een domein met een spontane magnetisatie

(of helemaal geen) die verschillend is met de magnetisatie van het

materiaal rond een insluiting.

De verhindering van de wandbeweging is als volgt te verklaren (zie

oak fig. 3.11).

!

fig. 3.11 Insluiting in een domeinwand

De wand bezit per oppervlakte eenheid een bepaalde energie y. De

wand zal daarom proberen een kleine oppervlakte in te nemen. Wanneer

een wand beweegt en een insluiting tegenkomt zoals weergegeven is in

fig. 3. 11, zal de wandoppervlakte met 11%" 2 a fnemen (er van uitgaande

dat de insluiting een bol is met straal r). De wandenergie neemt dan

af met y1tr 2• De insluiting "pint" de Bloch-wand met een bepaalde

kracht vast en alleen bij een groter wordende veldsterkte schiet de

wand los van de insluiting.
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3.3 Bepalinq van de spanninqsqevoeliqheid

In paraqraaf 3.2.3 is aanqetoond, dat door een spanninq uit te

oefenen op een ferromaqnetisch lichaam, de richtinq van de spontane

maqnetisatie Me in een domein verandert.

De verwachtinq is, dat de maqnetiserinq van ferromaqnetisch

materiaal met een positieve maqnetostriktie moeilijker zal verlopen,

wanneer een druk in de richtinq van het maqnetisch veld wordt

aanqabracht.

De druk zal tot qevolq habben, dat de maqnetisatie van de domeinen

door wandverschuivinq en rotatie hoofdzakelijk de richtinq loodrecht

op de druk zal aannemen. De enerqie Eaper volume eenheid (3.9)

zal dan minimaal zijn. Het veld zal echter proberen de maqnetisatie

vektoren in de richtinq van het veld te draaien, om te streven dat

EH (3.10) minimaal wordt. Hiervoor is een beduidend sterker veld

nodig, dan wanneer het materiaal niet belast wordt. De B-H kurve zal

dan een verloop hebben zoals schematisch is aangeqeven in fig. 3.12.

B

t

(1'"= 0

,.,.
,-,

/
/

I,
-H

fig. 3.12 Verandering van de B-H kurve door een druk

spanning bij positieve maqnetostriktie
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om bovenstaande te verifieren zijn wij uitgegaan van de proefopstel

ling zoals schematisch weergegeven is in fig. 3.13.

F

4

y

scope

x

u

fig. 3.13 Proefopstelling voor het meten van de B-H kromme

In het midden van het transformatorblik zijn twee wikkelingen aan

gebracht. Iedere wikkeling bestaat uit vijftig windingen. Met behulp

van de buitenste wikkeling (2) wordt het veld geexciteerd. Deze

wikkeling is daartoe aangesloten op een variabele transformator

(Variac) met gescheiden wikkelingen. De stroom is een maat voor de

veldsterkte en de spanning over een weerstand die evenredig is met

de stroom wordt toegevoerd aan de horizontale afbuigspoelen van de

oscilloscoop (x).

In de binnenste wikkeling (1) wordt door het wisselende magnetisch

veld een spanning opgewekt, evenredig met dB/dt. om een maat te

krijgen voor de magnetische induktie B, wordt deze spanning eerst

geIntegreerd en daarna aangesloten op de vertikale afbuigspoelen van

de oscilloscoop (y). De kracht F werd verkregen door de uiteinden

van het transformatorblik te klemmen in een bankschroef.

De verandering van de hystereselus onder invloed van de druk, was

zoals getekend is in fig. 3.12.
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Wanneer een ferromagnetisch lichaam van eindige afmetingen wordt

gemagnetiseerd, worden er zgn. vrije polen geInduceerd aan de

uiteinden van het materiaal zoals in fig. 3.14 is te zien.

----:t.~ H

fig. 3.14 Vrije poolvorming wanneer het materiaal

wordt gemagnetiseerd

Deze vrije polen zorgen voor een magnetisch veld, dat tegengesteld

gericht is aan het veld dat de poolvorming veroorzaakt. Dit ont

magnetiserend veld is evenredig met de magnetisatie M. Het veld am
in het ferromagnetisch materiaal is dus kleiner dan het aangelegde

veld H.

.....
Hm = H - NM (3.15)

hierin is N de ontmagnetiserende faktor. Deze faktor hangt niet af

van de aard van de materie, maar alleen van de vorm en steeds is

o ~ N ~ 1. Voor materiaal met een oneindige lengte geldt bijvoorbeeld

N = O. Het produkt van N en M is het ontmagnetiserend veld.

De U-vormige konstruktie (3) op en onder het op druk belaste

transformatorblik (4) bestaat uit bandgewikkelde transformator

materiaal. Deze konstruktie heeft tot doel, het ontmagnetiserend

veld, dat aan de vrije uiteinden van het transformatorblik onstaat,

te verminderen. Op deze wijze hebben wij een gesloten weg voor de

magnetische flux gecreeerd. Door de vlakken van het U-vormig

materiaal dat tegen het transformatorblik worden gehouden, vlak te

slijpen, worden de luchtspleten klein gehouden en daardoor ook het

ontmagnetiserend veld.
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De proefopstelling in fig. 3.13 is ook zeer geschikt om transfor

matorblik door middel van een B-H kromme te onderzoeken. Het U

vormig bandgewikkelde transformator materiaal moet echter wel een

hogere permeabiliteit ~ habben, dan het te onderzoeken transfor

matorblik. De ringkern Ultraperm 10 van Vacuumschmelze met een I..Lr

- 3.10 5, zal goed voldoen.

Welke eigenschappen moet ferromagnetisch materiaal hebben om een

grote spanningsgevoeligheid te vertonen1

om dit te onderzoeken gaan wij uit van materiaal, dat opgebouwd is

uit kubische kristallen. We veronderstellen tevens dat het magne

tisch veld en de magnetisatie Me in een vlak van een kubus liggen.

x

/Xl = sin ecos <\1

y <%2 = sin 9sin <\1
ft-......I----

<%3 = cos e

fig. 3.15 Richtingcosinussen

Voor het geval dat Ms en H in het xz-vlak liggen geldt:

/Xl = sine

<%2 = 0

<%3 = cos e

De magnetische anisotropie energie Ek (3.5) reduceert dan tot:

K
1

E = - ( 1 - cos4 e)
k 8

(3.16)
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En de energie geleverd door het veld (zie fig. 3.16) is dan (3.10):

(3.17)

{1 001

H,O'

fig. 3.16 Orientatie van M-, H- en o-vektoren

t.o.v. een 100-as van een kubus

Met de druk a in de richting van het veld wordt de magneto

elastische energie E a (3.9):

3 2
E a "" - 2' >"s a cos (~- e)

De totale energie is gelijk aan

E""E +E +E
K H a

(3.18)

(3.19)

En om de richting van Ms te bepalen, wanneer het systeem in even

wicht is, stellen we

dE
-= 0
de

(3.20)

Bozorth en Williams (lit. 3.8) komen dan tot een betrekking voor de

spanningsgevoeligheid s.

dB 3
S "" -=-da 2

>.. Is s B
( ...Q. )(1

I s

7
).f.10 (3.21)
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hierin is Ba de induktie veroorzaakt door het veld H bij a =0 0, f is

een van de kristalorientering afhankelijke faktor en bedraagt

ongeveer 1,5. De spanningsgevoeligheid S wordt uitgedrukt in WbN-l.

De grootste spanningsgevoeligheid wordt bij een bepaalde veldsterkte

H bereikt. Dit is ook wel voor te stellen, omdat in de buurt van de

verzadiging BO = Is geen noemenswaardige invloed van de spanning

te bereiken is, omdat de richting van de magnetisatie Me hoofd

zakelijk bepaald wordt door de veldenergie.

De noodzakelijke uitsturing BO volgt uit (3.21) met behulp van

dB
-= 0
dB

uit deze differentiatie volgt dat BO= 0,58 Is.

De maximale spanningsgevoeligheid is dan:

A I
S = sSe

max K
1

(3.22)

(3.23)

hierin is C een konstante faktor.

Bovenstaande formules zijn afgeleid voor een konstant magnetisch

veld H. Wij gebruiken echter een wisselveld, dus de spannings

gevoeligheid S zal kleiner zijn dan in het statische geval, mede

door het optreden van wervelstromen. Uit formule (3.23) blijkt,

dat de spanningsgevoeligheid van drie materiaalgrootheden afhangt en

wel van de

a) verzadigingspolarisatie Is (= ~cMs)'

b) verzadigingsmagnetostriktie Xs,
c) anisotropiekonstante K.

Dus voor een grote gevoeligheid moet het materiaal een hoge ver

zadigingspolarisatie bezitten met daarnaast een grote verzadigings

magnetostriktie en een lage anisotropiekonstante.
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4 antwerp van de krachtsensor

4.1 Inleiding

De basiskonfiguratie van de krachtsensor is weergegeven in fig. 4.1a.

~F=O

@o
o

Q b

fig. 4.1 Basiskonfiguratie

De krachtsensor kan als een "verkeerd" ontworpen transformator

gezien worden, waarin de primaire en sekundaire windingen zodanig

zijn geplaatst, dat de magnetische koppeling tussen de windingen, in

de mechanisch onbelaste toestand, nul is. Fig. 4.1b toont de flux

lijnen, die geexciteerd worden door een stroom in de primaire

wikkeling.

Gaan we voor de eenvoud er van uit, dat het ferromagnetisch

materiaal isotroop is, zonder inwendige spanningen e.d., dan zal de

vektor van de magnetische induktie B in de richting van het mag

netisch veld H liggen (fig. 4.2).

De induktievektor B kan ontbonden worden in de x- en y-richting in

twee gelijke komponenten: Bx en By. In dit geval is de geinduceerde

spanning in de sekundaire spoel nul, omdat B in het vlak van de

spoel ligt.

Wanneer druk op het ferromagnetisch materiaal, met positieve magne

tostriktie, wordt uitgeoefend, zal de magneto-elastische energie

dichtheid Ea (3.9) verminderen als de magnetisatievektor M meer in

de richting loodrecht op de drukrichting verandert.



-51-

y H

" By

~BY1
" x

Bx B><1

'0
/ '" "

fig. 4.2 Induktie B in onbelaste en B1 in belaste toestand

De komponenten van de induktievektor B1' BX 1 en BY1' zijn nu niet

meer aan elkaar gelijk. De permeabiliteit zal in de y-richting met

de druk afnemen, met als gevolg dat de komponent BYl kleiner zal

worden. In de x-richting neemt de permeabiliteit toe en dus ook de

induktiekomponent Bx 1. De resultant~ B1 verandert hierdoor van

richting over een hoek ~ (fig. 4.2). De projektie van deze vektor

(Blsin~) loodrecht op het vlak waarin de sekundaire wikkeling ligt

heeft een magnetische flux tot gevolg, die een spanning in de sekun

daire spoel opwekt.

Theoretisch kan op deze wijze maximaal 0,5 12 van de totale flux

(ongeveer 70 %) door de sekundaire spoel gestuurd worden.

Waarmee moet rekening gehouden worden bij het mechanisch ontwerp van- 

de sensor? om op deze vraag een antwoord te geven is in fig. 4.3

nogmaals de basiskonfiguratie van de sensor weergegeven.

om een gekoncentreerde fluxverdeling te krijgen moet de afstand

tussen de vier gaten, voor de primaire en sekundaire wikkeling,

klein zijn. Wanneer een druk wordt aangebracht zullen spanningen

worden opgewekt in de zones A en B, terwijl door de ontlastende

invloed van de gaten, bijna geen spanningen zullen optreden in de

zones C en D.
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In de gebieden A en B mag de spanning niet zo hoog zijn, dat het

materiaal plastisch gedeformeerd wordt.

I
I

LEI

III

0 A 0

C 0
0 B 0

fig. 4.3 Basiskonfiguratie onder druk belast, met vier

gebieden A, B, C en D

De plaats waar de kracht aangr1jpt is ook van belang, want het is

wel in te zien, dat de drukverdeling in het materiaal anders ver

loopt, wanneer een kracht in punt E of aan de zijkant van het

materiaal wordt aangebracht.

In de volgende paragrafen wordt het model nader uitgewerkt en be

rekend, waarvan voor de berekeningen gebruik gemaakt is van de

eindige elementenmethode.

. ..:. :_- ~-::
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4.2 Materiaalonderzoek

Materialen, die door uitwendige krachten belast worden zullen daar

door van vorm veranderen. De vormverandering is meestal maar weinig

en als de krachten niet al te groot zijn zal, na het wegnemen ervan,

het materiaal zijn oorspronkelijke vorm weer herkrijgen.

In een gedeelte van het elastisch gebied geldt, dat de vervorming

evenredig is met de aangelegde kracht. Deze wetmatigheid is voor het

eerst door Hooke in 1678 beschreven.

De mechanische eigenschappen van materiaal wordt o.a. bepaald door

een trekproef. Daartoe wordt een proefstaaf van bepaalde afmetingen

in een trektoestel belast, waarbij de gemeten kracht en de

optredende verlenging worden geregistreerd. De kracht gedeeld door

de oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de proefstaaf geeft de

gemiddelde spanning in de staaf en deze waarde wordt als funktie van

de relatieve lengteverandering in een grafiek uitgezet. In fig. 4.4

is een zgn. trekkromme weergegeven.

crB treksterkte

plostische vcrvormi

elostische vcrvormi!!9.

erE
dp wet van Hooke.. E. ,[

0 e:
0 10 20 30 <40 50

e: In %

fig. 4.4 Trekkromme
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Het lineaire verband tussen verlenging en spanning wordt weergegeven

door de wet van Hooke:

(j
E=

€
(4.1)

hierin is € de relatieve lengteverandering en (j de spanning. E is

een evenredigheidskonstante, de zgn. elasticiteitsmodulus, en is

afhankelijk van het materiaal. Boven de proportionaliteitsgrens op

geldt de wet van Hooke niet meer.

De hoogste spanning waarbij nog geen plastische vervorming optreedt

wordt de elasticiteitsgrens (OE) genoemd. De rekgrens OR. wordt

meestal gedefinieerd als die belasting per oppervlakte eenheid, die

een blijvende rek van 0,2 , van de oorspronkelijke lengte heeft

veroarzaakt.

De treksterkte 09 is een waardecijfer, dat algemeen als maat voor

de sterkte wordt gebruikt. Deze waarde wordt verkregen door de

hoogste belasting te nemen en te delen door de oppervlakte van de

dwarsdoorsnede van de proefstaaf.

In het elastische gebied gedragen de meeste materialen zich onder

een drukbelasting het zelfde als onder een trekbelasting. Daarom

maakt men meestal alleen gebruik van een trekkromme.

Wanneer een staaf in het elastisch gabied op trek wordt belast zal

de staaf niet alleen langer, maar oak dunner worden. Deze gelijk

matige, over de gehele lengte van de staaf optredende vermindering

van de dwarsdoarsnede wordt dwarskontraktie genoemd. Het verband

dat bestaat tussen de relatieve verandering van de diameter en de

relatieve lengteverandering is:

MJ
D

o
~=v

L
o

(4.2)

hierin is v de konstante van Poisson. Bij een v .. 0,5 zal het volume

van materialen niet veranderen. Metalen, die een v van ongeveer 0,3

hebben, zullen dus in het elastische gebied in volume groter worden.



-55-

In paragraaf 3.3 bleek, dat voor een grote spanningsgevoeligheid het

ferromagnetisch materiaal een hoge verzadigingspolarisatie (Is)

moet bezitten, met daarnaast een grote verzadigingsmagnetostriktie

(As) en een lage anisotropiekonstante (K).

Alle drie materiaalgrootheden zijn temperatuurafhankelijk, met als

uitschieter de verzadigingspolarisatie, die in de buurt van de

Curie-temperatuur (zie fig. 3.2) de grootste verandering ondergaat.

Uit deze figuur blijkt tevens, dat hoe hoger de eurie-temperatuur is

hoe minder Is rond kamertemperatuur in waarde daalt.

In fig. 4.5 zijn enkele konstanten weergegeven van de drie ferro

magnetische stoffen.

element Is K
1 As Tc

(T) 10 4 Jm- 3 10- 6 (K)

Fe 2,2 4,8 - 9 1043

Ni 0,6 - 0,5 -34 631

Co 1,6 45 -17 1404

fig. 4.5 Enkele fysische konstanten van Fe, Ni en Co

In fig. 4.6 is de magnetostriktie als funktie van de veld~,!::~rkte

weergegeven. Hieruit blijkt, dat ijzer voor onze doeleinden niet

voldoet, omdat het teken van de magnetostriktie boven een bepaalde

veldsterkte omkeert. oit houdt in, dat in het ene geval de magne

tisatie de voorkeur heeft voor de trekrichting, terwijl bij hogere

veldsterkten de voorkeursrichting van de magnetisatie verandert in

de drukrichting.
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fig. 4.6 Magnetostriktie als funktie van de veldsterkte

Niet alleen geeft een grote anisotropiekonstante een lage gevoelig

heid voor spanningen, maar het is ook moeilijker om het materiaal te

magnetiseren. Door extra elementen aan de drie basismaterialen toe

te voegen is het mogelijk de magnetische eigenschappen te

veranderen.

In de transformatorindustrie worden veel ijzer-silicium-legeringen

toegepast, omdat door het silicium de anisotropiekonstante wordt

verlaagd (ongeveer gehalveerd bij 3\ 5i) en tevens de soortelijke

weerstand wordt verhoogd. Dit laatste is vooral qunstig bij het

gebruik van wisselende magnetische velden, omdat de ontstane wervel

stromen, dus ook de hystereseverliezen, klein gehouden kunnen

worden. Echter hoe meer silicium toegevoegd wordt hoe brosser. het· .

materiaal, daarom is de 5i bijdrage meestal niet meer dan vijf

procent.

De magnetiseerbaarheid kan nog vergroot worden door de Fe-5i

kristallen een bepaalde richting in het materiaal te geven. De zgn.

Goss-textuur {110}(100), zie fig. 3.4, wordt in Fe-5i-legeringen het

meeste toegepast (lit. 4.1).

Inwendige spanningen in het materiaal kunnen een nadelige invloed

hebben op de magnetiseerbaarheid, wat in grote hystereseverliezen

kan resulteren. Effekten die in Fe-5i-legeringen op kunnen treden
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ten qevolge van druk- en trekspanningen is onderzocht (lit. 4.2-4.3)

en daaruit blijkt, dat de hysterese verliezen, als gevolg van druk

spanningen, tot honderd procent kunnen toenemen.

Nog kleinere anisotropiekonstanten krijgt men bij de nikkel-ijzer

legeringen (fig. 4.7), waarbij tussen 75 en 80% nikkel, zeer kleine

waarden te bereiken vallen.

80\,90 100

\ ,,

50

K,A.
- .._..... A.

'..I,
",,,,,

fig. 4.6 Verloop van de kristalanisotropie K en de magneto

striktie A ala funktie van het nikkelpercentage

In de figuur is te zien, dat de magnetostriktie ook sterk vermindert

bij het groter worden van het nikkelpercentage, om daarna bij een

bepaalde percentage van teken om te keren.

Commercieel zijn er veel materialen beschikbaar, die naast ijzer

tussen 72 en 83% nikkel bevatten (zie bijv. lit. 4.4). De Curie

temperatuur van deze legeringen ligt rond de 400 0 C, terwijl de

verzadigingspolarisatie Is resp. de verzadigingsmagnetostriktie

As ongeveer 0,9 T en 1.10- 6 bedraagt. Door de lage eurie-tempera

tuur zal Is bij temperatuurwisselingen wat meer varieren, dan

materialen die een hogere Curie-temperatuur bezitten. De relatieve

permeabiliteit van deze legeringen is groot en is meestal hoger dan

10 5•

De rekgrens ligt ongeveer bij 150 Nmm- 2, wat lager is dan de waarde

voor konstruktiestaal; deze ligt in de buurt van 200 Nmm- 2•
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De maximaal toelaatbare spanning hoeft geen maatgevende eis te zijn

bij de konstruktie. Een zekere stijfheid is wel gewenst, dat wil

zeggen dat de sensor onder invloed van de erop werkende krachten

niet te veel elastisch mag vervormen. De elasticiteitsmodulus E is

dan de maatgevende faktor, met dien verstande dat de spanning nooit

hoger mag worden dan de elasticiteitsgrens. Een grote E houdt oak

een grote stijfheid in. De elasticiteitsmodulus van de nikkel-ijzer

legeringen met ongeveer 70\ nikkel ligt in de buurt van 170 kNmm- 2,

wat beduidend lager is dan van konstruktiestaal, die een waarde

heeft van ongeveer 210 kNmm- 2• Dus bij een zelfde belasting

vervormt materiaal van een Ni-Fe-legering meer dan materiaal dat

alleen uit ijzer bestaat.

Het element kobalt heeft een hoge CUrie-temperatuur, dus de verzadi

gingspolarisatie zal rond kamertemperatuur weinig veranderen. De

anisotropiekonstante K1 is echter hoog, ongeveer honderd maal zo

groat als van nikkel. Het toevoegen van ijzer aan kobalt heeft een

gunstig effekt op de anisotropiekonstante, zie fig. 4.8 (lit. 4.5).
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fig. 4.8 Anisotropiekonstante K1, voor Co-Fe-legeringen
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Tussen de 40 en 50% kobalt bereikt de anisotropiekonstante een lage

waarde.

Een kobalt-ijzer-legering bestaat bij temperaturen boven 800°C uit

verschillende fasen, o.a. uit de a- en de y-fase. De a-fase houdt

in, dat een gedeelte van de legering uit kristallen met een bcc

struktuur (body centered cubic) bestaat zoals bijvoorbeeld een

ijzerkristal (fig. 3.5a). De y-fase heeft kristallen met een fcc

struktuur (face centered cubic) zoals een nikkel kristal die oak

heeft.

Bij lage temperaturen is de Co-Fe-legering in de a-fase en bestaat

due hoofdzakelijk uit kristallen met een bcc-struktuur. Wanneer deze

legering van boven 800°C snel in water wordt afgekoeld hebben niet

alle fcc-kristallen de tijd om in de bcc-struktuur te transformeren.

Dus bij lage temperaturen zullen, naast de kristallen met een bcc

struktuur, ook nag kristallen voorkomen met een fcc-struktuur. Oat

dit van invloed is op de anisotropiekonstante is te zien in fig. 4.8.

In de zgn. "disordered toestand" (kristallen met ook een fcc-struk

tuur) gaat K1 eerder door nul dan wanneer de legering alleen uit

kristallen met een bcc-struktuur bestaat.

wil men een Co-Fe-legering met een kobaltpercentage die groter is

dan 35% een warmtebehandeling geven, dan komt dat nogal precies.

Naast ijzer wordt soma oak nog enkele procenten vanadium aan kobalt

toegevoegd. Uit de praktijk blijkt, dat het materiaal zich dan

makkelijker laat bewerken. Tevens wordt de specifieke weerstand p

van het materiaal een faktor vier groter. Ook heeft het element

vanadium een gunstige invloed op de koercitiefveldsterkte.

Er zijn fabrikanten die nog andere elementen toevoegen, het doel

daarvan is niet helemaal duidelijk, maar de indruk bestaat, dat men

de octrooi-rechten op bestaande materialen op deze wijze tracht te

omzeilen.

Bij een Co-Fe-legering met ongeveer 50% kobalt heeft de anisotropie

konstante een zeer kleine waarde. Deze legering is kommercieel in de

handel bij o.a. Vacuumschmelze (lit. 4.4) onder de naam: Vacoflux 50.

In fig. 4.9 zijn enkele magnetische en mechanische eigenschappen

gegeven.
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J.Lr He Is As Te

(Am- l ) (T) 10- 6 (OC)

12000 110 2,35 70 950

a) Magnetisehe eigensehappen

P E OR

(10- 6Qm) (kNmm- 2) (Nmm- 2)

0,35 230 400

b) Fysisehe en meehanisehe eigensehappen

fig. 4.9 Vaeoflux 50 (plaatdikte 0,3 mm)

Door zijn hoge elastieiteitsmodulus is Vaeoflux 50 een stijf

materiaal, dat zieh tevens door zijn grote rekgrens Minder makkelijk

plastiseh laat deformeren. De magnetisehe eigensehappen zij~-ook

gunstig, waarbij vooral de hoge verzadigingspolarisatie en de grote

verzadigingsmagnetostriktie opvallen. Het vermoeden bestaat, dat dit

materiaal een hoge spanningsgevoeligheid zal vertonen. Zeker is dit

eehter niet, omdat de anisotropiekonstante van materiaal tot materi

aal versehillend is. De TH-Eindhoven heeft geen faeiliteiten, om de

anisotropiekonstante te meten en daarom is ook het gedrag van Kl bij

versehillende temperaturen onbekend.

Een nadeel van dit materiaal is zijn hoge koereitiefveldsterkte.
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Deze legering zal daarom moeilijker te magnetiseren zijn dan bijv.

materiaal met een bepaald nikkel-percentage, dit houdt in dat er

meer energie moet worden toegevoerd.

Door de te verwachten hoge spanningsgevoeligheid zal dit materiaal

voor de krachtsensor worden gekozen.

4.3 Bepaling van de spanningsgevoeligheid

Theoretisch zal men verwachten dat het voor de spanningsgevoeligheid

niet uitmaakt of op een materiaal een drukspanning dan wel een trek

spanning wordt uitgeoefend. Komt dit ook praktisch tot uiting?

om dit te onderzoeken hebben we o.a. gebruik gemaakt van de opstel

ling in fig. 4.10.

1.5
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fig. 4.10 Opstelling voor de bepaling van de spanningsgevoeligheid
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Wanneer een staaf materiaal gebogen wordt, treden er zowel trek- als

drukspanningen op, die in het elastische gebied wat betreft grootte

gelijk zijn (fig. 4.10a). Bij ferromagnetisch materiaal met een

positieve magnetostriktie is dus in het spanningsgebied een helft

moeilijker te magnetiseren dan de andere helft, wanneer een magna

tisch veld in het verlengde van de staaf wordt aangelegd.

In fig. 4.10b is het mechanische gedeelte van de meetopstelling

weergegeven. Een staafje ferromagnetisch materiaal (4), met een

lengte van 32 mm, een breedte van 4 mm en een dikte van 0,4 mm,

wordt aan een kant met behulp van een stelschroef (1) vast geklemd

tegen een aanslag (5). Met stelschroef (2) kan het materiaal gebogen

worden, waarbij een omwenteling overeenkomt met een vertikale ver

plaatsing van 0,5 Mm.

om de induktieverandering te meten in de onbelaste en belaste

toestand is rond het staafje ferromagnetisch materiaal een spoel (3)

gewikkeld met ongeveer 1500 windingen. Het geheel plaatsen we in het

centrum van een zgn. Helmholtz-spoelenpaar (fig. 4.10c). Een

Helmholtz-konfiguratie bestaat uit twee identieke spoelen die op een

afstand gelijk aan de straal r van de spoelen van elkaar zijn ge

plaatst. Een dergelijke opstelling produceert een vrijwel homogeen

veld in de axiale richting A-B, dat in fig. 4.10c weergegeven wordt

door de getrokken lijn. De gestreepte lijnen stellen het veld voor

van iedere spoel afzonderlijk. Iedere spoel heeft ongeveer 850 win

dingen koperlakdraad met een diameter van 0,6 Mm. De straal r van de

spoelen bedraagt 100 lIDIl.

De afleiding van de veldverdeling in de ruimte tussen de spoelen is

o.a. te vinden in lit. 4.6. Verwaarlozen we de oppervlakte van de

dwarsdoorsnede van de windingen, dan is het magnetisch veld (Am-i)

in het midden tussen de spoelen in axiale richting A-B:

H _ 0,3577 ni
r

(4.3)

hierin is n het aantal windingen van de twee spoelen samen, i is de

stroom in ampere en r is de straal van een spoel in meter.
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Bij een wisselstroom met een effektieve waarde van 1 A is de veld

sterkte in het midden tussen de spoelen ongeveer 6100 Am-l. Echter

door de vorm van het staafje ferromagnetisch materiaal zal er een

sterk ontmagnetiserend veld optreden, dat het aangelegde wisselveld

zal tegenwerken. Een exakte berekening van het ontmagnetiserend veld

is niet mogelijk, omdat dit alleen vastgelegd is voor ellipsoIden

(lit. 4.7). Benaderen we het staafje door een ellipsoIde, dan blijkt

deze benadering te grof te zijn, omdat een berekening leert dat het

ontmagnetiserend veld groter is dan het aangelegde veld; en dit is

natuurlijk niet mogelijk.

Het gedrag van Vacoflux 50 in onbelaste toestand is te zien.in

fig. 4.11.
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fig. 4.11 Het gedrag van Fe-Co en Fe-5i in belaste toestand
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In de qrafiek is de absolute spanningsverandering t.o.v. de onbelas

te toestand als funktie van de stroomsterkte gegeven.

Vacoflux 50, zonder een warmtebehandeling, vertoonde tijdens de

belasting een hogere geInduceerde spanning dan in de onbelaste

toestand. De belasting werd verkregen ~oor stelschroef (2) een om

wenteling te draaien. Oat de geInduceerde spanning hoger wordt kan

twee oorzaken hebben:

1) de trekspanning heeft de qrootste invloed op de domeinen, zodat

het materiaal makkelijker te magnetiseren is,

2) wanneer we ervan uitgaan, dat de Fe-Co-legering als halffabrikaat

tijdens de produk~ie snel is afgekoeld, dan moet het materiaal nog

veel kristallen met een fcc-struktuur bevatten. Deze kristallen

hebben net andere magnetische eigenschappen dan kristallen met een

bcc-struktuur. Bij fcc-kristallen gaan de magnetisatievektoren M in

de richting van de druk staan en bij trek loodrecht daarop. Dus hier

moet dan gelden dat druk de qrootste invloed heeft, omdat het

materiaal makkelijker te magnetiseren is.

De fabrikant (Vakuumschmelze) schrijft voor, dat ieder ferromagne

tisch materiaal na een mechanische bewerking een warmtebehandeling

moet ondergaan om betere magnetische eigenschappen te krijgen. Dit

voorschrift luidt voor Vacoflux:

Het materiaal in een oven vier uur verwarmen op een temperatuur die

ligt tussen de 800 en 820°C. De Fe-Co-legering mag tijdens de ver

warming niet reageren met zuurstof en moet daarom in een beschermgas

geplaatst worden. Waterstof wordt aanbevolen, omdat dit gas tevens

reageert met verontreinigingen in het metaal.

Na de vier uur verwarming moet het ferromagnetisch materiaal in de

oven afgekoeld worden tot 200°C. De verdere afkoeling mag buiten de

oven plaats vinden.

Bovenstaande warmtebehandeling hebben we toegepast op de Fe-Co

legering. Alleen is er, wegens explosie gevaar, geen gebruik gemaakt

van waterstofgas maar is het materiaal geplaatst in vakuUm.

Na de warmtebehandeling zullen de kristallen met een bcc-struktuur

overheersen.
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Uit de daarop volgende meting bleek nu, dat de geInduceerde spanning

in belaste toestand daalt. Dus hier heeft een drukspanning de groot

ste invloed, want het materiaal is moelijker te magnetiseren. We

kunnen hieruit de konklusie trekken dat de verhoging van de geIn

duceerde spanning bij het ongegloeide materiaal het gevolg is van de

tweede oorzaak.

In fig. 4.11 is te zien, dat de legering na de warmtebehandeling bij

een zelfde belasting een grotere spanningsverandering geeft dan het

ongegloeide materiaal.

Dezelfde spanningstest is uitgevoerd met ander ferromagnetisch

materiaal afkomstig van een transformator. om te weten met wat voor

soort materiaal we van doen hebben is een proefstukje onderzocht

door de Vakgroep deeltjes fysica van de afdeling Natuurkunde. Met

behulp van de PlXE-methode (Particle Induced X-ray Emission), waar

bij het proefstukje beschoten werd met bundels ionen die versneld

waren tot een energie van enkele MeV, is de emissie van rontgen

stralen geanalyseerd. Na analyse bleek het proefstukje naast ijzer

nog (4±1)\ silicium te bevatten. Dit materiaal heeft een positieve

magnetostriktie en de kristallen hebben een bcc-struktuur.

De verandering van de induktiespanning van dit materiaal is te zien

in fig. 4.11. De spanning nam ook af tijdens de belasting.

Hoewel de uitkomsten kwalitatief van aard zijn, blijkt dat de Fe-Si

legering bij een kleinere stroom, dus een lagere veldsterkte, te

magnetiseren is dan de Fe-Co-legering. Tevens tonen de metinqen aan,

dat de spanningsverandering t.g.v. de belasting ook van de stroom,

dus de grootte van het magnetisch veld, afhanqt.

Wanneer het materiaal door de belasting iets gebogen wordt, ligt het

verlengde van het staafje materiaal niet meer in de richting van het

veld. De invloed daarvan op de verandering van de geInduceerde in

duktie door de belasting bleek ongeveer 2\ te zijn.

omdat in alle metingen de drukspanning de grootste invloed heeft op

de magnetische eigenschappen zal het mechanisch ontwerp van de

krachtsensor zodanig zijn, dat een aangebrachte kracht hoofdzakelijk

drukspanningen in de sensor teweeg brenqt.
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4.4 Berekeningen m.b.v. de eindige elementenmethode

Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de mechanica is de

opkomst van numerieke methoden voor de analyse van het statisch en

dynamische gedrag van mechanische konstrukties. A1 in de jaren vijf

tig verschenen de eerste publikaties over het gebruik van elektro

nische rekenmachines bij het onderzoek naar de stijfheid en sterkte

en het trillingsgedrag van ontwerpen van mechanische aard. De meest

bekende numerieke methode is zonder twijfel de zogenaamde methode

van de eindige elementem ook wel eindige elementenmethode genoemd.

Deze methode vond voor het eerst toepassing in de wereld van de

vliegtuigbouw.

Met behulp van de numerieke methoden is het mogelijk geworden kon

strukties te berekenen die vroeger of met modelonderzoek werden

geanalyseerd of langs de, veel tijd vergende, klassieke weg werden

berekend. Het is echter niet zo, dat nu ook niet-deskundige kon

strukteurs vitale problemen aankunnen zonder enig inzicht te hebben

in het gedrag van de konstruktie.

In de numerieke methoden wordt de konstruktie in elementen verdeeld.

Deze elementen zijn meestal van eenvoudige vorm b.v. driehoeken,

rechthoeken enz •• Van ieder element worden de belangrijkste eigen

schappen bepaald waarna de eigenschappen van de oorspronkelijke

konstruktie worden afgeleid uit die van de elementen.

Er zijn verschillende numerieke methoden die toegepast worden en die

ook allen aangeduid worden met de naam "elementenmethode". De mees

ten zijn gebaseerd op het een of ander evenwichtsprincipe~

Er is al veel literatuur over de elementenmethode verschenen, vooral

lit. 4.8 geeft veel informatie over de eindige elementenmethode.

Programmatuur die we gebruiken, beschikbaar gesteld door de Vakgroep

Theoretische Mechanica van de afdeling werktuigbouwkunde, om de

drukverdeling in de krachtopnemer te berekenen berust op het prin

cipe van de minimale potentiele energie. Als primaire onbekenden

treden daarin uitsluitend verplaatsingsgrootheden Ope

Ongeacht van welke rekenmethodiek gebruik wordt gemaakt, er zullen
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altijd drie soorten voorwaarden optreden. Deze zijn:

- de aansluitvoorwaarden (kompatibiliteit),

- de spanning-rek relaties,

- de evenwichtsvergelijkingen.

De aansluitvoorwaarden gelden ter plaatse van iedere knoop, waar de

hoekpunten van verschillende elementen samenkomen. Ieder hoekpunt

van een element in een knoop moet de verplaatsingen van die knoop

aannemen.

Onder de werking van de belasting ondergaat elke knoop een beweging

die kan bestaan uit een horizontale verplaatsing, een vertikale

verplaatsing en een rotatie. Deze komponenten worden in het algemeen

als verplaatsingen aangeduid. Iedere verplaatsingsmogelijkheid is

een vrijheidsgraad.

Voor de meeste berekeningen die verricht zijn om tot een model van

de krachtsensor te komen, is gebruik gemaakt van een driehoekig

element het zgn. TRIM3-element (triangular element with membrane

stresses and 3 nodal points per element) zie fig. 4.12.

y

u V

x.

fig. 4.12 Een element van het type TRIM3

Met behulp van een driehoekig element is het mogelijk een vlakke

plaat met willekeurige vorm te analyseren, die in het vlak belast

wordt en waarin een vlakspanningstoestand heerst. De mechanica

theorie waarop dit element gebaseerd is, is de zgn. twee-dimensio

nale elasticiteitstheorie. In die theorie treden als verplaatsings-
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grootheden alleen de verplaatsingen u(x,y) en v(x,y) in het vlak van

de plaat op (zie fig. 4.12). Dus ieder hoekpunt van een dergelijk

element heeft twee vrijheidsgraden; in totaal heeft het TRIMJ-ele

ment er zes.

Wanneer alle verplaatsingen bekend zijn, kunnen de normaalspanningen

ax(x,y) en ay(x,y) en de schuifspanningen ,;(x,y) met behulp van

de wet van Hooke berekend worden.

Hoe groter het aantal knooppunten, des te nauwkeuriger het resultaat

in principe wordt. Bij een groter aantal knooppunten is echter het

bezwaar, dat de systeemvergelijkingen in omvang toenemen. De reken

tijd en de vereiste geheugenruimte nemen hierdoor ook toe. Voor de

meeste berekeningen hebben wij gebruik gemaakt van een driehoekig

element de zgn. TRIMJ-element. In bepaalde modellen, bijv. in recht

hoekige plaatkonstrukties is door ons een driehoekig element met zes

knopen toegepast, de zgn. TRIM6-element. oit type element heeft in

plaats van een lineair verplaatsingsveld, zoals het geval is bij een

TRIM3-element, een kwadratisch verplaatsingsveld. De rekken in een

element zijn nu niet konstant, maar zijn afhankelijk van de plaats

koordinaten. In het algemeen is dit type element door het groter

aantal vrijheidsgraden nauwkeuriger, maar kost relatief meer reken

tijd.

In appendix A wordt de samenhang tussen de verschillende programma's

besproken. De modellen, die met behulp van de eindige elementen

methode zijn doorgerekend, worden in de appendix geschematiseerd

weergegeven. Tevens zijn de gegevens van de konstrukties zodanig in

numerieke waarden vertaald, dat de programma's er mee kunnen werken.

Zoals al in paragraaf 4.1 is opgemerkt moet de ruimte tussen de

gaten van de spoelen zo klein mogelijk gehouden worden om een

koncentratie van de flux te bereiken. De drukspanning in het

materiaal mag niet boven de elasticiteitsgrens komen, omdat anders

het materiaal plastisch vervormd wordt en inwendige spanningen

achterblijven.
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fig. 4.13 Drukverdeling rond een gat
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om na te gaan hoe de spanning rond een gat verandert, wanneer een

plaat materiaal (fig. 4.13a) belast wordt, is m.b.v. de

programmatuur de spanning t.o.v. een uitwendig aangebrachte

drukspanning als funktie van de plaats berekend (fig. 4.13b,c).

In deze figuren is SIGX de relatieve spanning in de x-richting en

SIGY de relatieve spanning in de y-richting. Een positieve waarde

geeft een trekspanning weer een neagatieve waarde een drukspanning.

Uit fig. 4.13b blijkt, dat de maximale spanning aan de rand van het

gat, in de punten p en q, optreedt. De spanning wordt ongeveer 2,5

maal zo groot als de gemiddelde uitwendig aangebrachte spanning.

Deze waarde neemt ook verder van het gat snel weer af. Een mogelijke

overbelasting zal dus sneller optreden, naarmate de afstand tussen

de gaten kleiner wordt. Op een afstand ter grootte van een

gatdiameter is de druk weer sterk verminderd. Een goede keuze lijkt

daarom ook de ruimte tussen de gaten ongeveer gelijk aan de diameter

van een gat te nemen.

In fig. 4.13c is te zien, dat een gat in de drukrichting een

ontlastende invloed heeft op de drukspanning SIGY (punten r en s).

Voor de juiste werking is het essentieel, dat de druk vanuit het

midden op gelijkmatige wijze verdeel wordt. De Saint Venant voelde

al intuItief aan, dat een spanning in een kolom, veroorzaakt door

een puntkracht, op voldoende afstand van de aangrijpingsplaats van

de kracht, in trek/druk-richting, overal gelijk is.

fig. 4.14 Strip verdeeld in elementen
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Wat "voldoende afstand" is, hebben we bepaald met de hulp van de

eindige elementenmethode (een klassieke berekening geeft lit. 4.9).

We zijn voor de berekening uitgegaan van een strip materiaal waarvan

de lengte groter is dan de breedte (voor de juiste konfiguratie zie

appendix A onder de naam DATAMG/STRESS).

In fig. 4.14 is een deel van de strip, verdeeld in elementen weer

gegeven. De cijfers korresponderen met de plaatskoordinaten van de

knooppunten.

Uit berekeningen blijkt, dat wanneer een puntkracht in het midden

van de strip aangebracht wordt, de druk zich op een afstand van

ongeveer anderhalf maal de breedte van de strip gelijkmatig verdeeld

heeft (zie fig. 4.15).

STRESS DISTRIB. 2
1,5

lengte kolom
breedte kolom..

SIGMA)'
A A -5

-10

-15

-29 A

A

-25

fig. 4.15 Drukverdeling in een strip t.g.v. een puntkracht

Door dergelijke strips met de juiste verhouding tussen de lengte en

de breedte te "plaatsen" op de rechthoekige basisvorm, waarin de

vier gaten voor de twee spoelen zijn geplaatst, heeft een puntkracht

in het midden van de strip aangebracht geen nadelige invloed op de

werking van de krachtsensor. De krachtsensor ziet er dan uit volgens

fig. 4.16, waarbij tevens de verdeling van de elementen in opgenomen

is. De aansluitingen van de strips op de rechthoekige vorm zijn

afgerond, om piekspanningen te vermijden.
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FORCE SENSOR TYPE2.2

fig. 4.16 De krachtsensor

De konfiguratie van dit type krachtsensor is te vinden in appendix A

onder de naam: DATAMG/TYPE2. De juiste afmetingen van deze sensor

zijn vermeld in appendix B.

Omdat het centrum van de sensor wat betreft optredende spanningen

het belangwekkendste gebied is, is op die plaats een fijnere ver

deling van elementen aangebracht, zodat de berekeningen wat nauw

keuriger verlopen.

Wanneer een spanningstoestand in ieder punt van de sensor bekend is,

kan men zich de vraag stellen of deze spanningstoestand

"toelaatbaar" is. In het algemeen is het zo, dat men geen blijvende

deformatie toestaat, zodat de spanning in een konstruktiedeel nooit

groter mag worden dan de elasticiteitsgrens OE (fig. 4.4).



-73-

De krachtsensor mag voor de goede werking niet hoger belast worden

dan de proportionaliteitsgrens op, omdat boven deze grens de even

redigheid tussen spanning en rek niet meer geldt. De uiterste grens

is ook hier de elasticiteitsgrens, omdat bij hogere spanningen de

materiaaleigenschappen door deformatie veranderen en bij het weg

nemen van de belasting inwendige spanningen achter blijven.

om een bepaalde spanningstoestand te beoordelen wordt gewerkt met

een rekengrootheid, de zgn. ideele spanning, want het is in het

algemeen moeilijk een bepaalde spanningstoestand op de juiste Manier

in te schatten, daar de spanningen die optreden in het materiaal

niet allemaal op de zelfde as liggen.

De ideele spanning is nu die spanning die de toestand benadert alsof

alle spanningen die lange verschillende assen werken toegevoerd zijn

naar een as. Deze ideele spanning mag een bepaalde waarde (voor de

krachtsensor de proportionaliteitsgrens) niet overschrijden, wil men

nog over een toelaatbare toestand spreken.

In de literatuur (zie bijv. lit. 4.10) worden verschillende kriteria

genoemd om de ideele spanning te definieren. Het zijn echter allen

hypothesen.

De door ons gebruikte programmatuur maakt gebruik van de hypothese

van Huber, Mises, en Hencky en deze luidt voor de ideele spanning in

een vlakkespanningstoestand:

a. = .; (rl + a 2+ 3 -r;2)
~ x y

(4.4)

hierin is a de optredende hoofdspanning en -r; de schuifspanning.·

In fig. 4.17 zijn enkele spanningen weergegeven t.o.v. de uitwendig

aangebrachte spanning aO• SIGX geeft de relatieve spanning in de x

richting weer, SIGY in de y-richting, TXY is de relatieve schuif

spanning en SIGID is de relatieve ideele spanning.

Uit de weergegeven relatieve spanningen langs de twee doorsneden van

de sensor blijkt, dat geen enkele spanning groter wordt dan de uit

wendig aangebrachte spanning.
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Spanningen die optreden

in de krachtsensor

fig. 4.17
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In fig. 4.18 is de ideele spanning t.o.v. de uitwendig aangebrachte

spanning in de hele sensor weergegeven. De lijnen stellen iso-kurven

weer waarlangs Oi overal de zelfde is en de cijfers bij de lijnen

vermenigvuldigingsfaktoren.

FORCE SENSOR TYPE2.2
CONTOURS OF SIGlD . LEVELS: o + 1 • 0.\, I-e TO 11

fig. 4.18 Relatieve ideele spanning

Uit deze figuur blijkt, dat de ideele spanning niet hoger wordt dan

de aangelegde spanning. Dus de uitwendig aangebrachte kracht per

oppervlakte eenheid mag niet groter worden dan de proportio

naliteitsgrens ope
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Voor Vacoflux 50 geeft de fabrikant een rekgrens OR op van

400 Nmm- 2• De proportionaliteitsgrens is niet bekend en alleen te

bepalen door het materiaal aan een trekproef te onderwerpen. We

zitten aan de veilige kant wanneer we voor ap een vierde deel van

de rekgrens OR nemen. Dus de uitwendig aangebrachte druk mag dan

niet groter worden dan 100 Nmm- 2•

De sensor die in appendix A vermeld staat als DATAMG!SENSOR1, zal

ook als krachtsensor voldoen, echter door de grote afrondingen zal

een gedeelte van de drukspanningen om het centrale gebied geleid

worden, zodat de gevoeligheid kleiner is dan het model in fig. 4.16.

4.5 Lamelleren van de sensor

De stromen, die een magnetisch wisselveld aan de oppervlakte van een

ferromagnetisch lichaam induceert, induceren zelf in het materiaal

een wisselveld, dat zo gericht is, dat het uitwendig veld gehinderd

wordt in het materiaal binnen te dringen. Het magnetisch veld zal

dus in het materiaal kleiner zijn dan buiten het materiaal.

De sterkte van het veld neemt in het materiaal exponentieel met de

afstand tot het oppervlak af. De zgn. skin-diepte 6 waar het veld in

het materiaal een faktor e is afgenomen wordt weergegeven door

(lit. 4.11):

6=/( 2p )
~O ~r w

(4.5)

hierin is p de soortelijke weerstand, ~ de relatieve

permeabiliteit, ~O de permeabiliteit van het vakuUm en w de

frekwentie in radialen.

Voor Vacoflux 50 geldt bij een frekwentie van 50 Hz dat 6 = 0,38 mm

(zie voor de materiaalgegevens de tabel in fig. 4.9).

Qmdat het veld afneemt, zal de effektieve bijdrage tot een

verandering van de geInduceerde spanning van het magneto-elastisch

effekt ook kleiner worden.
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om de wervelstromen te verminderen zal de sensor gelamelleerd worden

uitgevoerd. Wij zijn uitgegaan van een plaat met een dikte van 0,4 mm.

De amplitudeve~houding tussen het magnetisch veld in het materiaal

en daarbuiten is:

I!!. I - [COSh(2X/eS) + cos(2x/eS) J~
HO cosh( dieS) + cos( dieS)

---.--- -- x

o

d• •

(4.6)

hierin is I H I de amplitude van het veld in het materiaal, I HO I de

amplitude aan de oppervlakte van het materiaal, x is de afstand

zoals aangegeven in de figuur, d de dikte van de plaat en eS de skin

diepte •

In fig. 4.19 zijn voor twee frekwenties de omhullende berekend waar

binnen de veldverdelingen op een bepaald moment steeds zullen

blijven.

Bij een wisselveld van 50 Hz is in het midden van de plaat de magne

tische veldsterkte met bijna drie procent afgenomen. Bij 500 Hz is

de veldsterkte zelfs met ruim zestig procent afgenomen. De frekwen

tie van de excitatiestroom, die het magnetisch veld moet opwekken,

mag dus niet te hoog zijn. om interferentie van stoorvelden

afkomstig van het openbare net te vermijden, is een excitatie

frekwentie van 50 Hz ook geen goede keuze. Het beste is een frekwen

tie tussen 60 a 70 Hz. Een frekwentie lager dan 50 Hz is ook

mogelijk. Echter hoe lager de frekwentie hoe kleiner het dynamisch

bereik (snel wisselende belastingen) van de krachtsensor wordt.
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fig. 4.19 Omhullende waarbinnen de veldverdeling

zal blijven

om de krachtsensor een zekere stijfheid te geven, zijn de lamellen

met lijm aan elkaar bevestigd, waarbij we aan de lijm de volgende

eisen hebben gesteld:

goed hechten aan de te lijmen oppervlakte,

een goede sterkte bezitten,

als een elektrische isolator dienen tussen de lamellen

onderling, om de invloed van wervelstromen te verminderen.

Andere eisen die men nog kan stellen zijn o.a.: de lijm moet de

zelfde uitzettingskoefficient hebben als het te lijmen materiaal en

de lijm mag in bepaalde vloeistoffen (b.v. olie) niet oplossen.



-79-

Lijmproeven op de elektrisch isolerende werking brachten aan het

licht, dat de lijm op zich een isolator was, maar dat door de

lamellen op elkaar te persen er wel een elektrisch geleidende ver

binding tussen de lamellen tot stand werd gebracht. De lamellen zijn

niet helemaal vlak, dit komt made door de warmtebehandeling. Waar

schijnlijk wordt daardoor op bepaalde plaatsen zoveel lijm weg ge

perst, dat er een elektrisch geleidende verbinding kan ontstaan.

am toch een isolerende laag te krijgen hebben we tussen de lamellen

onderling ook nog een sigarettenvloei geplaatst. De sigarettenvloei,

van het fabrikaat Modiano, is 20 lAD dik, heeft een massa van 10 gr/m2

en heeft de afmetingen 42 mm bij 70 mm, wat net groot genoeg is voor

ons doel. De vloei is uit vlas bereid.

Voor een goede lijmverbinding tussen de lamellen is gekozen voor een

traag werkend twee-komponentenlijm op acrylaatbasis (Cetabever). De

trage werking (ongeveer twee uur) heeft tot doel de lijm tijd te

gunnen in de vloei door te dringen, voordat de lijm hard wordt.

am schuiven van de lamellen tijdens het lijmen te voorkomen zijn de

lamellen met behulp van een mal door middel van schroefverbindingen

tegen elkaar geklemd.

Het hele lijmgebeuren is nogal bewerkelijk. Beter is het lijm toe te

passen die ook in de vliegtuigindustrie gebruikt wordt. Deze lijm is

op een rol in harde toestand verkrijgbaar, waarbij de lijm pas vrij

komt na verwarming. Zolang de temperatuur geen hogere waarde bereikt

dan 200°C, heeft dit geen nadelige invloed op de materiaaleigen

schappen van de sensor (zie paraqraaf 4.3 waar o.a. de warmte

behandeling wordt besproken).

Uit hoeveel lamellen moet de sensor zijn opgebouwd om een bepaalde

stijfheid te krijgen? Voor de berekening zijn wij uitgegaan van die

drukspanning waarbij de krachtsensor begint te "knikken".

De zwakste delen zijn de "uitsteeksels". We zijn verder voor de

berekening dan ook uitgegaan alsof de sensor een rechthoekige vorm

heeft met een zelfde breedte als de opstaande kolommen.

Volgens Euler (1774) geldt voor een elastische knik, waarbij de

drukspanning Ok bij het begin van het knikken kleiner is dan de
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elasticiteitsgrens CE:

(4.7)

hierin is E = 230 kN/mm 2, de elasticiteitsmodulus,

1 = 62 mm, de lengte van de sensor,

b = 9,5 mm, de breedte van een kolom,

d is de dikte van de sensor,

I is het traagheidsmoment en wordt berekend volgens:

b d
3

I = --- (4.8)12

We zien uit (4.8) ingezet in (4.7) dat de drukspanning bij het

begin van het knikken met de tweede macht van de dikte toeneemt.

Stel dat de maximaal te meten kracht F = 500 N, dan moet de dikte

van de sensor minimaal d = 1 mm bedragen. De sensor kan dus gemaakt

worden van drie lamellen met een dikte van 0,4 Mm.

Bij de berekening is uitgegaan van massief materiaal; wij maken

echter gebruik van lijm en deze heeft andere eigenschappen dan de

massieve Fe-Co-legering. Wat de reele drukspanning Ok dan wordt is

alleen door destruktie proeven te bepalen.

Om de krachtsensor extra stevigheid te geven zijn wij uitgegaan van

zes lamellen.

Het magnetisch veld wordt geexciteerd door een stroom in de-prima-ire

spoel. Uit symmetrie overwegingen nemen we het aantal windingen van

de primaire- en sekundairespoel gelijk. Oit aantal mag niet te hoog

zijn om de volgende redenen: de uitgangsimpedantie mag niet te groot

zijn en ook om de bewerkelijkheid van het inbrengen van de spoelen

in de gaten klein te houden.

Het aantal windingen van iedere spoel nemen we 21. Met dit aantal is

het mogelijk een voldoende sterk magnetisch veld op te wekken, ook
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een veld dat groter is dan de koercitiefveldsterkte van de Fe-Co

legering.

We gebruiken koperlakdraad met een diameter van 0,4 Mm.

In de transformatorindustrie gaat men, voor het bepalen van de dia

meter van de draad bij een zekere stroomsterkte, uit van de volgende

vuistregel:

d-0,7/I (4.9)

hierin is d de diameter van de draad in mm en I de effektieve

stroomsterkte in Ampere. Bij een dikte van 0,4 mm mag de stroom dan

maximaal 325 mA bedragen. Transformatoren hebben echter veel windin

gen dus de ohmse verliezen (warmteontwikkeling) zullen ook groot

zijn. De krachtsensor heeft echter een gering aantal windingen; wij

kunnen dan ook zonder bezwaar een grotere stroom toepassen.

De sekundairespoel wordt het eerst gewikkeld, zodat de windingen

dicht tegen de Fe-Co-legering aanliggen. De invloed van strooivelden

op het uitgangssignaal wordt op deze wijze verminderd.

Berekeningen, m.b.v. de computer, tonen aan dat de grootste ver

plaatsingen optreden in de kolommen. Een drukspanning van 1 N/mm2

geeft een maximale verplaatsing van 0,8 ~. Door deze kleine defor

matie is het noodzakelijk dat de zijden van de krachtsensor, waarop

druk wordt uitgeoefend, zeer vlak geslepen worden. Tevens verhindert

een vlak geslepen oppervlak dat onregelmatigheden op het drukopper

vlak als puntbelastingen gaan werken, zodat de druk zich nietmeer: ..

gelijkmatig in de kolom verdeelt.

om te onderzoeken of de mechanische bewerking van invloed is op het

gedrag van de krachtsensor is een sensor verkregen door de vorm uit

de Fe-Co-legering te frezen en een krachtsensor is gemaakt m.b.v.

een vonkerosieve bewerking.

Vonkerosief bewerken wordt gekenmerkt door het optreden van vonken

tussen twee door een dielektrikum gescheiden elektroden (lit. 4.12).
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De vonken veroorzaken plaatselijk metaalverwijdering aan de

elektrode-oppervlakte. Een lamel van de sensor fungeert als de ene

elektrode terwijl de andere elektrode het gereedschap is waarmee het

werkstuk wordt bewerkt. om de vorm van de sensor uit het materiaal

te ftsnijden ft is als gereedschapselektrode een koperdraad gebruikt.

Door slijtage van de draad door vonkerosie moet steeds nieuw draad

aangevoerd worden (ongeveer 1 m/min).

De vier gaten van 5 mm werden verkregen door een gereedschapselek

trode met een diameter van 5 mm in het materiaal te ftzinken ft •

Het voordeel van vonkerosief bewerken t.o.v. mechanische bewerkings

methoden is, dat mechanische krachten bijna niet voorkomen en dat

harde metalen zonder problemen kunnen worden bewerkt. Tevens treedt

er ook geen braamvorming rond de gaten Ope

Een groot nadeel is echter, dat de bewerkingssnelheid veel lager is

(voor aan sensor ongeveer vier uur), dus voor massafabrikage is deze

methode niet interessante

De lengterichting van de lamellen van de twee krachtsensoren vallen

samen met de walsrichting.

Beide sensoren hebben na de mechanische resp. vonkerosieve bewerking

een warmtebehandeling ondergaan.

In het volgende hoofdstuk komen de meetresultaten aan de orde.
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5 Meetresultaten

-·om het gedrag van de twee krachtsensoren te onderzoeken bij ver

schillende belastingen en stroomsterkten, is gebruik gemaakt van de

meetsopstelling in fig. 5.1.

fig. 5.1 Meetopstelling (schaal 1 2,85)

De balkkonstruktie is draaibaar om een as (1). Aan as (3) wordt via

vier koorden een schotel gehangen, waarop de ijkgewichten kunnen

worden geplaatst. De krachtsensor komt tussen een drukijzer (2), wat

in een vlak draaibaar is om een as, en een metalen plaat (4).

Beide materialen zijn vlak geslepen.

Door de mechanische konstruktie van de meetopstelling wordt de te

meten Kracht een faktor 1,6 maal versterkt.

Ret magnetisch veld wordt geexciteerd door een stroom afkomstig van

een stroombron. Deze stroombron is in eerste instantie opgebouwd
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uit een weerstand van 100 Q in serie met een variabele transformator

(Variac) gekombineerd met een netspanningsstabilisator. Als nauw

keurige stroombron voldeed daze konfiguratie niet, vanwege o.a. de

onstabiliteit van de netspanningsstabilisator.

In de definitieve opstelling is gebruik gemaakt van een Fluke-meet

kalibrator als wisselstroombron. Twee frekwenties konden ingesteld

worden te weten: 50 Hz en 400 Hz. Wegens de gebleken belasting

afhankelijkheid van de stroom met een frekwentie van 400 Hz zijn de

metingen, hoewel niet de ideale frekwentie vanwege de invloed van

optredende stoorspanningen, uitgevoerd met een wisselstroom met een

frekwentie van 50 Hz.

Door het niet-lineaire karakter van de B-H kurve bestaat het uit

gangssignaal van de sensor uit hogere harmonischen. Volgens Peterson

in lit. 3.7 p. 67, is de uitgangspanning bij een sinusvormig magne

tisch veld opgebouwd uit oneven harmonischen. Fig. 5.2 toont het

uitgangssignaal van de krachtsensor wanneer een kracht is aan

gebracht.

fig. 5.2 Uitgangssignaal van de krachtsensor

Om na te gaan of een bepaalde harmonische t.o.v. anderen een

relatief grotere verandering zouden vertonen bij krachtveranderingen

is het uitgangssignaal, met behulp van een spectrum analyser van

Hewlett-Packard type 3582 A, geanalyseerd. Metingen toonden aan dat

de grondharmonische relatief en absoluut de grootste verandering

gaf.

Om de grondharmonische te meten is een proefopstelling gebouwd welke
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bestond uit een verschilversterker van Princeton Applied Research

die de uitgangsspanning van de krachtsensor vijftig maal versterkte,

een laagdoorlaatfilter van Krohn-Hite model 3202R met een kantel

frekwentie van ongeveer 60 Hz en een verzwakking van 24 dB/okt. Het

uitgangssignaal van het filter werd toegevoerd aan een digitale

multimeter van Hewlett-Packard type 3438 A.

De metingen waren Diet bevredigend en nader onderzoek leerde dat de

stabiliteit van het laagdoorlaatfilter op willekeurige tijdstippen

verminderde.

De uiteindelijke proefopstelling is weergegeven in fig. 5.3.

ing van

0' Vgo en ¢

iF

1 2 3
- uitlez

V Vinstell~ng

stroom

1

2

3

stroombron

krachtsensor

Lock-in Analyser

fig. 5.3 Proefopstelling

De Two Phase Lock-in Analyser van Brookdeal type ortholog-SC 9509

filtert met behulp van een PLL (Phase Lock Loop)-konfiguratie de

grondharmonische uit het uitgangssignaal van de krachtsensor. Het

voordeel van een PLL-schakeling is, dat bij eventueel optredende

frekwentievariaties van de stroombron de grondharmonische ngevolgdn

wordt. Bij het definitieve ontwerp is een PLL-konfiguratie daarom

onontbeerlijk.

Met de Lock-in Analyser is het mogelijk het te meten signaal te

bekijken t.o.v. een referentiesignaal, waarbij het meetsignaal ge

splitst wordt in een deel dat in fase is met het referentiesignaal

en een deel dat t.o.v. het referentiesignaal 90 0 in fase verschoven

is.
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Als referentiesignaal nemen we de stroom: om een maat hiervoor de

krijgen plaatsen we een weerstand van een ohm in de toevoerleiding

van de primaire spoel. De spanning over deze weerstand sluiten we

aan de referentie-ingang. Voor een goede werking moat het refe

rentiesignaal Dlinimaal 140 mV bedragen.

Bij het afregelen is eerst de referentie-ingang verbonden met de

signaalingang en aangesloten op een funktiegenerator. Het is dan

mogelijk met behulp van een offset-regeling de faseverschuiving

veroorzaakt door de meetdraden te kompenseren.

Dat deel van de uitgangsspanning V van de sensor, dat in fase is met

de stroom wordt aangegeven door Vo en het gedeelte van de spanning

dat 90 0 t.o.v. de stroom verschoven is door VgO ' Deze spanningen

zijn gelijkgericht, waarbij de gelijkspanning een waarde heeft dat

overeenkomt met duizend maal de effektieve spanning. De gelijkspan

ningen worden in vier cijfers gemeten aan de recorderuitgang van de

Lock-in Analyser met behulp van een digitale multimeter van Keithley

model 195.

De Lock-in Analyser werd in de volgende standen gezet:

Two Phase

High Stab

tijdkonstante 3 sec

Sine trac

gevoeligheid 10 mV

Het eigengewicht van de arm inklusief de schotel waarop de ijk

gewichten zullen worden geplaatst komt overeen met F =8 N op de

sensor.

De grafieken, met de uitgangsspanning (grondharinonische) als funktie

van de belasting, zijn achterin dit hoofdstuk te vinden.

De uitgangsspanning V van de sensor (gefreesd) neemt eerst in waarde

af wanneer de kracht, op de sensor uitgeoefend, toeneemt. Daarna

stijgt de uitgangsspanning V. In de fase karakteri.tiek, waarin ~ .

uitgezet is als funktie van de kracht F, is te zien dat de vektor V

over 180 graden gedraaid is. Dat V in onbelaste toestand niet nul

is, kan aan twee oorzaken te wijten zijn: (1) het niet zuiver haaks

op elkaar staan van de spoelen, (2) de door het walsen aangebrachte

voorkeursrichting. Dit laatste zal de grootste invloed hebben.
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Uit de literatuur blijkt dat in het algemeen de walsrichting de

voorkeursrichting is van de magnetisatie, omdat de assen van de

kristallen maer in de walsrichting worden gedrukt. Het is daarom

niet verwonderlijk, dat we al een beginspanning in onbelaste toe

stand maten, daar de lamellen zodanig uit het materiaal zijn

gehaald, dat de lengterichting van een lamel samenvalt met de wals

richting.

Dat de hoek ~ in onbelaste toestand geen 90 0 is, komt made door de

optredende wervelstromen, waardoor de permeabiliteit niet meer reeel

is, maar uit een reeel deel en een imaginair deel bestaat (zie fig.

5.4) •

a • I Wechselfeldslarke
rs

Re

j Frequenz

o Im

fig. 5.4 Komplexe permeabiliteit (lit. 4.4 p. 72)

Hoe groter het aantal amperewindingen (dus hoe groter de veld

sterkte), hoe groter de hoek tussen het reele deel en de vektor van

de permeabiliteit wordt~ Deze hoekvergroting in onbelastatoeatand

is ook waar te nemen in de fase karakteristiek bij verschillende

amperewindingen.

Hoewel de lamellen van de tweede krachtsensor (vonkerosief) op de

zelfde wijze qua orientatie uit het materiaal zijn gehaald, blijkt

dat in onbelaste toestand de voorkeursrichting niet zo geprononceerd

naar voren komt.

Uit de fase karakteristiek is te zien, dat ~ 180 0 verdraait dus de

voorkeursrichting is wel aanwezig. Waarom deze krachtsensor een maer

isotroop gedrag vertoont dan de mechanisch bewerkte sensor, is niet

duidelijk. Het is echter wel zo, dat deze lamellen voordat ze
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vonkerosief bewerkt werden, al een warmtebehandeling hebben gehad.

Met tevens een warmtebehandeling aan het eind van de bewerking. Maar

het is niet waarschijnlijk dat deze extra warmtebehandeling de oor

zaak is van de lage uitgangsspanning in onbelaste toestand.

Om de hysterese van de krachtsensor te bepalen werden ijkgewichten

op de schotel geplaatst met massa's vanaf 500 gr oplopend tot 7500

gr. Daarna werden in omgekeerde volgorde de ijkgewichten verwijderd.

Als hysterese is genomen het grootste verschil tussen op en neer

gaande kromme gedeeld door het meetbereik. Uit de metingen bleek,

dat de hysterese afnam bij een toenemende stroom. Een verklaring

hiervoor is dat bij een groter wordende stroom de veldsterkte toe

neemt en boven de koercitiefveldsterkte de reversibele processen

zoals rotatie van de magnetisatievektoren gaan overheersen boven de

irreversibele processen zoals wandverschuivingen. Dat bij grotere

stromen de spanningsgevoeligheid afneemt, is wel voorspelbaar. In

deze situatie heeft de veldenergie EH een grotere invloed op de

verandering van de richting van de magnetisatie dan de drukenergie

Ea-

In het algemeen was de hysterese bij 14,7 Aw in de grootte orde van

0,2 , terwijl bij 3,78 Aw de hysterese een faktor drie hoger lag.

Door deze kleine waarden van de hysterese moeten ook hoge eisen

gesteld worden aan de meetopstelling in fig. 5.1. Helaas toonden

metingen aan dat een speling in de as (1) de metingen nadelig beIn

vloedde. Deze speling veroorzaakte dat de balkkonstruktie in het

horizontale vlak kon bewegen. De krachtsensor bewoog dan inea: en'· wel

zo dat de krachtsensor niet maer vertikaal onder het drukijzer (2)

kwam te staan. Op de drukoppervlakken van de sensor werd dan geen

gelijkmatige druk uitgeoefend, waardoor een fout in de uitgangsspan

ning van maximaal 2 , kon ontstaan. Omdat deze fout groter is dan de

hysterese is het moeilijk een uitspraak te doen over de hysterese.

Dus het is zeker mogelijk dat de hysterese in werkelijkhied lager is

dan 0,2 ,. De indruk bestaat echter wel dat de spanning V9a en de

modulus V in het algemeen een lagere hysterese vertoonden dan het

signaal Va dat in fase met de stroom is.
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am de nawerking van de krachtsensor (vonkerosief) te onderzoeken is

een gewicht met een massa van 3500 gr op de schotel geplaatst. De

krachtsensor werd geexciteerd met 3,78 Aw. De uitgangsspanning nam

"exponentieel" af om, na ongeveer twee uur, een vaste waarde te

bereiken. De fout die hierdoor optrad was 0,3 % van het meetbereik,

waarbij oak hier de fout in V en V90 kleiner was dan in VO.

Na het ijkgewicht verwijderd te hebben nam de uitgangsspanning af om

daarna "exponentieel" toe te nemen tot een vaste waarde. Deze sta

biele waarde, die echter lager was dan voordat de proef ward uitge

voerd, werd na ongeveer 90 min. bereikt. De fout was ook hier 0,3 %.

omdat tijdens de meting van de nawerking aan de proefopstelling

niets veranderde moeten deze verschijnselen gezocht worden in de

kristalstruktuur van de Fe-Co-legering. In fig. 5.5 is de spannings

verdelinq (lit. 5.1) te zien in een polykristal (zoals bijv. de Fe

Co-legering) •

.)..,1.-----"¥---..., ....... _

..1rH++HJ- '00901• ...-.0

fig. 5.5 Spanningsverdeling in een polykristal

De elasticiteitsmodulus hanqt af van de orientatie van de

kristallen. In verschillend georienteerde kristallen zullen dan ook

verschillende spanningen optreden. Wanneer een kracht op het

materiaal wordt uitgeoefend zullen de kristallen t.o.v. elkaar ver

schuiven, hierdoor verandert ook de spanningsverdeling in het

materiaal. De kristallen hebben, na het wegnemen van de belasting,
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tijd nodig om weer terug te keren naar hun oorspronkelijke plaats.

Blijkbaar keren niet alle kristallen op de zelfde plaats terug,

gezien de afwijkende uitgangsspanning voor en na de proef. Het is

voor te stellen, dat de kristallen zich onder een wisselende belas

ting gaan "zetten", zodat de hysterese na verloop van tijd

vermindert.

De reproduceerbaarheid is onderzocht, maar ook hier is de fout van

de zelfde grootte orde als de fout in de meetopstelling van fig. 5.1

nl. 2 \.

om te onderzoeken hoe het gedrag is van de uitgangsspanning bij

wisselende temperaturen is een krachtsensor (gefreesd) in onbelaste

toestand in een temperatuurkast geplaatst. Deze sensor heeft voor

de meting de voorkeur, omdat in onbelaste toestand al een uitgangs

spanning aanwezig is. Voor de excitatie was Ni - 3,8 Aw. Wegens

beperkte ruimte in de temperatuurkast kon de invloed van de tempera

tuur bij verschillende belastingen niet gemeten worden.

Er is tussen -25 °c en 40 °c gemeten in stappen van ongeveer 10 °C.

De sensor werd bij iedere stap 15 min. op de zelfde temperatuur

gehouden. De snelheid tussen de verandering van de stappen was onge

veer 0,6 °C/min.

De procentuele verandering t.o.v. de spanning V bij 20 °c als

funktie van de temperatuur is weergegeven in fig. 5.6.

S-2 S -1 S -S
--__ T (OC)

1S 2S 3S 4S

o o
o

-1,5
o

fig. 5.6 Procentuele spanningsverandering als

funktie van de temperatuur
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Uit de grafiek blijkt, dat rond 39 °c de procentuele verandering

sterk toeneemt. Of dit een materiaaleigenschap is, of dat de lijm

hierop invloed uitoefent is niet bekend.

De niet-lineariteit, van de kurven V0 en VgO als funktie van de

belasting, is voor sensor (gefreesd) ongeveer 1 t resp. 1,8 t. Voor

de vonkerosief bewerkte krachtsensor is de niet-lineariteit wat

kleiner; voor VgO bij Ni ~ 6,3 Aw ongeveer 0,3 t. De steilheid van

deze kurve neemt bij groter wordende belasting wat af, terwijl bij

de spanningskurve vgo voor Ni = 14,7 Aw de steilheid juist toeneemt.

Vermoedelijk zal dus bij een bepaald aantal amperewindingen een

spanningskurve zijn die lineair verloopt.
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Sensor (qefreesd)

I

24 40 56 72 BB 104 120
7 Ni 3,78 Aw::II

6 6
~ V

5 5 0 V o
(mVl 4 0 V gO

1

3 3

2 2

0 0

-I -I

-2 -2

-3
72 SB 104 120

- F ( N 1

B 24 40 56 72 BB 104 120
50 50

37.5 37.5

25 25

i2·5 12.5

( 0 )
0 0

-12.5 -12.5

~ -25 -25

1

-37.5 -37.5

-50 -50

-62.5 -62.5

-75 -75

-B7.5 -B7.5

-100 -100

-112.5 -112.5

-125 -125
B 24 40 56 72 BB 104 120

• F ( N)
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Sensor (gefreesd)

I

8 24 40 56 72 88 104 120
5.6 5.6

Ni = 6,3 Aw
4.8 4.8

A V
4 4

3.2 3.2 0 Va
2.4 2.4 0 V 90
I .6 1.6

( mY) .8 .8

1

0 0

-.8 -.8

-1.6 -1.6

-2.4 -2.4

-3.2 -3.2

-4 -4

-4.8 -4.8
8 24 40 56 72 88 104 120

• F ( N)

8 24 40 56 72 88 104 120
60 60

40 40

20 20

( 0 ) 0 0

$ -20 -20

1
-40 -40

-60 -60

-80 -80

-100 -100

-120 -120
8 24 40 56 72 88 104 120

• F (N)



-94-

Sensor (gefreesd)

I

8 24 40 56 72 88 104 120
40 40

30 30

20 20

10 10

( 0) 0 0

-10 -10

~ -20 -20

-30 -30

I
-40 -40

-50 -50

-60 -60

-70 -70

-80 -80

-90 -90

-100 -100

-110 -110
8 24 40 56 72 88 104 120

~ F ( N)
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Sensor (gefreesd)

I

24 40 56 72 88 104 120
7 V

6.5 6.5
0 Ni 3,78 Aw=

6 6
f::,. Ni = 6,3 Aw

5.5 5.5

5 5 0 Ni = 14,7 Aw

( mV)
4.5 4.5

4 4

1

3.5 3.5

3 3

2,5 2.5

2 2

1.5 1.5

.5 ·5

0 0
8 24 40 56 72 88 104 120

.. F ( N)

8 24 40 56 72 88 104 120
5 5 Va

4.'; 4.5 0 Ni = 3,78 Aw
4 4

t:. Ni ::II 6,3 Aw3.5 3.5

( 0 ) 3 3 0 Ni = 14,7 Aw
2.5 2.5

~
2 2

1·5 1.5

1
.5 .5

0 0

-.5 -.5

-I -I

-\.5 -I ·5

-2 -2

-2.5 -2.5
8 24 40 56 72 88 104 120

.. F (N)



-96-

Sensor (gefreesd)

I
II

8 24 40 56 72 88 104 120
5.6 5.6 V gO
4.8 4.8

Cl Ni =0 3,78 Aw
4 4

3:2 3.2 ~ Ni ... 6,3 Aw

2.4 2.4 a Ni ... 14,7 Aw
1.6 1.6

.8 .8
(mV)

0 0

1

-.8 -.8

-\.6 -1.6

-2.4 -2.4

-3.2 -3.2

-4 -4

-4.8 -4.8

-5.6 -5.6

-6.4 -6.4
8 24 40 56 72 88 104 120

.. F ( N)
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Sensor (vonkerosief)

I..

24 40 56 72 88 l04 120
10 Ni = 3,78 Aw

9 9 t::. V

6 6 Cl V o
7

0 V gO7

( mY) 6 6

1
5 5

4 4

3 3

2 2

--__ F (N)

6 24 40 56 72 68 104 i20
SO 9 50.9

50 8 50.8

50. 7 50.7

50 ·6 50.6.
(0 ) 50.5 50.5

50. 4 50.4

~
50.3 50.3

50.2 50.2

1

50. I 50.1

50 50

49.9 49.9

49.8 49.8

49.7 49.7

49.6 49.6

49.5 49.5

49.4 49.4
6 24 40 56 72 66 104 120

• F ( N)
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Sensor (vonkerosief)

1

~Vgo=v
24 40 56 72 88 104 120 Ni = 6,3 Aw10

9 9 A V

0 Va8 e
0 V 907 7

( mV)
6 6

1
5 5

4 4

3 3

2 2

--_a F (N)

e 24 40 56 72 88 104 120
58.2 58·2

58 58

57·8 57.8

( 0) 57.6 57.6

57.4 57.4

~
57.2 57.2

57 57

1

56.8 56.8

56.6 56.6

56.4 56.4

56.2 56·2

56 56

55.8 55.8

55.6 55.6

55.4 55.4
8 24 4U 56 72 88 104 120

~ F (N)
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Sensor (vonkerosief)

I..

24 40 56 72 88 104 120
6 Ni ::::I 14,7 Aw

7.2 7.2 D. V

6.4 6·4 CJ V o
5.6 0 V 905.6

(mV) 4.6 4.6

I 4 4

3.2 3.2

2.4 2.4
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·8 .6

0
24 40 56 72 88 104 120

• F (N)

8 24 40 56 72 88 104 120
67.5 67.5
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62.5 62.5
( 0 )

60 60

~ 57.5 57.5

1
55 55

52.5 52.5

50 50

47.5 47.5

45 45
8 24 40 56 72 88 104 120

.. F (N)
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Sensor (vonkerosief)

I

24 40 56 72 88 104 120
10 V

9 9 a Ni ... 3,78 Aw

8 A.~ Ni = 6,3 Aw
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0 Ni ... 14,7 Aw
7 7

6 6
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5 5

1
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3 3

2 2

--_.. FIN)

8 24 40 56 72 88 104 120
6.5 6·5 Va

6 6 Ni 3,78 Awa =
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A Ni = 6,3 Aw
5 5
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( mV) 4

3.5 3.5

! 3 3

2.5 2.5

2 2
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Sensor (vonkerosief)

I

,8 24 40 56 72 88 \04 120
8.75 8· 75 V 90

lJ Ni .. 3,78 Aw
7.5 7.5

A Ni ... 6,3 Aw

6·25 6.25 0 Ni = 14,7 Aw

( mY)
5 5

I 3.75 3.75

Z·S Z.S

\ .25 \.25

0 0
8 24 40 56 72 S8 104 lZO

.. F ( N )
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6 Konklusies en aanbevelingen

Met de huidige technologie waaronder die van de microprocessoren

speelt de niet-lineariteit van de uitgangsspanning van de kracht

sensor een kleinere rol dan de reproduceerbaarheid. Helaas blijkt de

meting van de reproduceerbaarheid sterk afhankelijk te zijn van de

gebruikte mechanische meetopstelling. om duidelijke uitspraken te

doen over de reproduceerbaarheid is een betere meetopstelling

gewenst. Echter de verwachting is toch wel dat de fout in de

reproduceerbaarheid kleiner zal zijn dan een 0,5 % van het

meetbereik.

De invloeden van de temperatuurswisselingen op het uitgangssignaal

werken allemaal de zelfde kant opr het moet dus mogelijk zijn een

gedeelte van deze invloeden te korrigeren. Wat de invloed is van de

lijm op het gedrag van de sensor is niet bekend.

Een voordeel van deze krachtsensor is zijn sommerende werkingr hoe

meer lamellen hoe groter de kracht die op de sensor mag worden

uitgeoefend voordat plastische vervorming optreedt en hoe groter de

uitgangsspanning bij gelijke belasting per lamel. De hysterese die

optreedt is afhankelijk van de stroomsterkte. Hoe hoger de stroom

hoe kleiner de hysterese maar hoe ongevoeliger de sensor. Er moet

dus een kompromis gezocht worden tussen de hysterese en de gevoelig

heid. Een gevoeligheid van 80 ~V/N is haalbaar.

Tijdens de meting is gebleken dat een krachtsverandering van 0,02 N

(ca. 0,2 promille van het door mij gemeten gebied) nog te

registreren is.

Een nadeel van deze sensor is, dat iedere krachtsensor apart geijkt

moet worden.

Een deel van de hysterese lijkt ve'roorzaakt te worden door de nawer

king van het polykristallijn materiaal. Door de krachtsensor wis

selend te belasten is de verwachting dat de hysterese, die veroor

zaakt wordt door het materiaal, kleiner wordt. Ouderen van de sensor

kan dus zin hebben. Amorf materiaal heeft geen kristal struktuur en

heeft daarom ook geen last van nawerking. Ferromagnetisch materiaal

dat het amorfe gedrag benadert zijn de zgn. "amorphous ribbons". Oit

materiaal bestaat uit kristallen van verschillende grootte.
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Door de produktietechniek is dit materiaal momenteel alleen nog maar

verkrijgbaar in dikten kleiner dan 50 I-ID. (Vacuumschmelze).

In plaats van de krachtsensor op druk te belasten is het aan te

bevelen het gedrag bij een trekbelasting te onderzoeken. Hoewel de

gevoeligheid kleiner zal zijn is het mechanisch eenvoudiger de

krachtsensor in verschillende systemen toe te passen. De zelfde

krachtsensor is te gebruiken. Alleen dienen in de opstaande strips

gaten te worden aangebracht (zie fig. 6.1) met daarin assen gestoken

waarop de trekspanningen worden uitgeoefend. Zowel de gaten als de

assen moeten goed geslePen worden.

fig. 6.1 Krachtsensor op trek belast

De verschillen tussen de mechanisch en de vonkerosief bewerkte

sensor waren niet significant. Alleen vertoonde de uitgangsspanning

van de mechanisch bewerkte sensor in onbelaste toestand een hogere

waarde. Oat zou ook een toevallige omstandigheid kunnen zijn. Als

men meer sensors maakt zal men kunnen zien of er een vaste relatie

tussen bewerking en gedrag bestaat.Deze spanning is te verminderen

door de lengterichting van de lamellen afwisselend in de walsrich

ting en de richting loodrecht daarop te laten samenvallen, en daarna

op elkaar te stapelen. De gevoeligheid zal echter wel verminderen

omdat nu al een deel van de magnetisatievektoren loodrecht op de

richting van de druk staat.

Naar het zich laat aanzien is de krachtsensor zeer geschikt om in

ruwe omgevingen te worden ingezet. Daarbij kan o.a. gedacht worden

aan tastsensoren voor robots.
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APPENDIX A Aanroep van programma's voor berekeningen gebaseerd op

de eindige elementenmethode.

De modellen, die met behulp van de eindige elementenmethode worden

doorgerekend, moeten op de juiste wijze geschematiseerd zijn. Dit

houdt in, dat een model zodanig in numerieke waarden moet worden

vertaald, dat de rekenprogramma's er mee kunnen werken.

De samenhang tussen de verschillende programma's is weergegeven in

fig. Al.

De aanroep van de programma's wordt beschreven in lit. Al.

De gebruiker begint met het schematiseren van een tweedimensionaal

model waarvan bijvoorbeeld het spanningsverloop als gevolg van een

uitwendig aangebrachte belasting moet worden berekend. Het schema

tiseren gaat door middel van het toewijzen van plaatskoordinaten van

de hoekpunten van de konstruktie in het x-y vlak.

Alle gegevens van de konstruktie verwacht het programma op een in

voerfile DATAMG.

Door het aanroepen van een semi-interaktieve programma TRIQUAMESH

wordt een elementenverdeling gemaakt van het ingevoerde model.

Bepaalde opties in het programma maken het mogelijk het generatie

proces op een "grafic display" zichtbaar te maken. De uitvoer van

het programma staat op een uitvoerfile met de naam: TRIQUAMESH

dat~/-naam van het model-/SAFERESULTS.

In het interaktieve programma USER/INTERFACE moet men o.a. aangeven

waar en hoe de krachten op het model aangrijpen en tevens wordt

gevraagd naar de waarde van de elasticiteitsmodulus, de kcmtrak.tie--"

verhouding (getal van Poisson) en de dikte van het model. Bij dit

programma is het raadzaam een schets van de te berekenen konstruktie

erbij te hebben, met daarop aangegeven de basispunten en de belas

tingen.

De uitvoerfile INREADFEM van USER/INTERFACE is de invoerfile voor

het programma FEMSYS. Dit programma voert de berekeningen uit die

gebaseerd zijn op de eindige elementenmethode. FEMSYS levert o.a.

twee uitvoerfiles nl. OUTREADFEM en OUTO.
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konstruktie

schematisering door gebruiker

gebruiker DATAMG

gebruiker -----I

gebruiker -----I

TRIQUAMESH

(semi-interaktief)

SAFERESULTS

USER/INTERFACE

(interaktief)

INREADFEM

FEMSYS

OUT:READFEM DISK-files

OUTO

gebruiker USER/DRAW

(interaktief)

invoerfile c=J
uitvoerfile LJ figuren

programma 0

fi g. A1
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aUTREADFEM is een kopie van de invoer, aangevuld met eventuele fout

meldingen terwijl aUTO de berekeningsresultaten weergeeft. In aUTO

worden voor ieder knooppunt de verplaatsing, de krachten en de span

ningen vermeld en tevens wordt aangegeven hoe groot de spreiding is

van de spanningen in een knooppunt t.o.v. de gemiddelde waarde.

FEMSYS levert ook een aantal files, die als invoer kunnen dienen

voor het interaktieve tekenprogramma USER/DRAW. Met <tit teken

programma kunnen plaatjes gemaakt worden van spanningen in een wil

lekeurige doorsnede van het model en ook is het mogelijk vervorming

en, veroorzaakt door uitwendige krachten, grafisch weer te geven.

Met de optie ~lot" in het programma wordt een gewenst plaatje op

een elektrostatische plotter afgedrukt in het Rekencentrum. Het is

echter ook mogelijk dat het gewenste plaatje wordt bijgeschreven in

een zogenaamde PREVIEW-file. Op de Burroughs B7700 van het Rekencen

trum is nl. een preview-systeem beschikbaar (zie lit. Al). Met dit

systeem wordt een mooiere uitvoering van de tekening verkregen, dan

met een elektrostatische plotter.

Het maken en samenstellen van files (o.a. DATAMG) gebeurt onder

supervisie van het systeem CANDE (zie lit. A3 en A4). Met dit

systeem kan men op eenvoudige wijze via terminals programma's samen

stellen en deze programma's door middel van kommando's vanaf de

terminals uitvoeren.

Een andere funktie van CANDE is het bijwerken en wijzigen van files.

Op de volgende bladzijden is een listing gegeven van de invoerfiles

DATAMG van de berekende modellen. De te berekenen konstrukties zijn

zodanig in numerieke waarden vertaald, dat de programma's er mee

kunnen werken. De bij de invoerfiles getekende schetsen geven de

berekende modellen grafisch weer.

Lit. A1 geeft een uitgebreide beschrijving hoe een model in nume

rieke waarden moet worden omgezet.

De termen die volgen op de $-tekens worden nu in het kort

beschreven.
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INPUT • struktuurnaam "

De struktuurnaam kan door de gebruiker worden gekozen en wordt

gebruikt bij het benoemen van de uitvoerfiles.

BASISPOINTS

Dit zijn punten, vastgelegd door een koOrdinatenpaar (x-koordinaat

y-koordinaat), die het model beschrijven. Er moeten ook punten

gedefinieerd worden, waar uitwendige krachten, die later in

USER/INTERFACE worden gespecificeerd, aangrijpen.

Als eenheid van een koOrdinaat is 0,25 millimeter genomen.

CONTOURPIECES

In dit blok wordt de geometrische beschrijving van de kontourdelen

opgegeven. De kontourdelen worden samengesteld uit niet vertakte

elementaire krommen. Het kontourdeel krijgt een orientatierichting

mee, die aangegeven wordt door een pijl. Een kontourdeel wordt in

positieve zin doorlopen als het doorlopen wordt in de richting van

zijn orientatie. Een kontourdeel dat in negatieve zin doorlopen

wordt, krijgt een minteken.

De elementaire krommen worden als volgt beschreven:

ARLB

A CB B,C

A CM B,C

een rechte lijn tussen de basispunten A en B

een cirkelboog door drie punten. A en C zijn de eind

punten en B het tussenpunt. Wordt de boog tegengesteld

aan de richting van de wijzers van de klok doorlopen,

dan krijgt punt Been minteken.

een cirkelboog door twee eindpunten A en C met tevens

opgegeven het middelpunt B. Wordt de boog in de rich

ting van de wijzers van de klok doorlopen, dan krijgt

punt Been minteken.
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SUBAREA

In dit blok wordt een subgebied gedefinieerd, door middel van de

kontourdelen die de rand van het subgebied vormen. Het is mogelijk

meer subgebieden aan te wijzen, waarin verschillende element-typen

worden toegepast. Wij hebben steeds het model beschouwd als een

subgebied.

Bij het doorlopen van de rand moet het subgebied, dat in elementen

verdeeld moet worden, steeds links van de kontour liggen.

Kontourdelen die worden doorlopen in een richting die niet over

eenkomt met de orientatie-richting van dat deel, krijgen een min

teken.

SUBSTRUCTURES

In dit blok worden de subgebieden opgegeven met het elementtype

dat in een bepaald gebied wordt toegepast. In hoofdzaak zijn wij

uitgegaan van het driehoekig element TRIM3, met drie knooppunten

maar voor de berekening van de spanningsverdeling in een recht

hoekige plaat (zie invoerfile DATAMG/STRESS2) is gebruik gemaakt

van het element TRIM6, die ook in het midden van de zijden van de

driehoek knooppunten heeft.

GRADING

De standaardlengte van een elementribbe wordt in dit blok gede

finieerd (G gevolgd door een relatieve grofheidswaarde en de

standaardlengte van een elementribbe).

Voor de nauwkeurigheid is het meestal gewenst dat op bepaalde

plaatsen van het model de elementen fijner verdeeld worden. Dit

wordt aangegeven door de letters GV, gevolgd door een relatieve

grofheidswaarde en de basispuntnummers waar de elementen fijner

verdeeld moeten worden.
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RENUMBER

In dit blok worden bepaalde hernummeringsopdrachten gegeven, met

het doel de koefficienten-matrices zodanig te ordenen, dat de

programma's efficienter werken.

De invoerfiles DATAMG zijn vrijgegeven en aan te roepen doer:

(ELERAG1)DATAMG/naam

hierin is naam: HOLE, SENSOR1, STRESS2 of TYPE2.

om een indruk te geven hoe de verschillende programma's worden aan

geroepen en hoe de interaktie verloopt tussen de gebruiker en de

programma's is een listing toegevoegd van de berekening van het

model DATAMG/TYPE2.

In basispunt 14 wordt in USER/INTERFACE een puntkracht van 1 N aan

gebracht. De onderkant van de sensor (basispunten 1 en 2) wordt

vastgezet. Voor de waarde van de elasticiteitsmodulus is 210 kNmm- 2

genomen terwijl voor de kontraktieverhouding en de dikte van het

materiaal resp. 0.3 en 1 mm ingevoerd is.
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DATAMG/HOLE ON USER6
DATE & TIME PRINTED: WEDNESDAY, APRIL 4, 1984 @ 11:09:24.

100 $INPUT "TROOST:sHOLE"
200 $BASISPOINTS
300 1: 0, 0;
400 2: 100 , 0 ;
500 3:200, 0;
600 4:200,200;
700 5: 0,200;
800 6:100, 90;
900 7:100,100;

1000 $CONTOURPIECES
1100 1(2 RL 3 RL 4 RL 5 RL 1. RL 2)
1200 2(2 RL 6)
1300 3(6 CM 7, 6)
1400 $SUBAREA
1500 1(1, 2, -3, -2)
1600 $SUBSTRUCTURE
1700 FEMSYS 1 TRIM6 (1)
1800 $GRADING
1900 G 1.0 RI 20
2000 GV 0,3 (6)
2100 $RENUMBER
2200 PROFILE (1 CMK 1)(1 CMK 5)(1 LINE 1, 5)
2300 $STOP

5 4....---------..,

7
3 •

6

2 '3
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DATAMG/STRESS2 ON USER6
DATE &: TIME PRINTED: WEDNESDAY t APRIL 4 t 1984 @ 11:10:02.

100 $INPUT "STRESS DISTRIBUTION 2"
200 $BASISPOINTS
300 1: 0 to;
400 2: 38 t 0;
500 3: 38 t 200;
600 4: 28 t 200;
700 5: 22,200;
800 6: 19 t 200;
900 7: 10,200;

1000 8: 4,200;
1100 9: 0,200;
1200 $CONTOURPIECES
1300 1(IRL2RL3RL4RL5RL6RL7RL8RL9RLl)
1400 $S UBAREA
1500 1(1)
1600 $SUBSTRUCTURE
1700 FEMSYS 1 TRIM6 (1)
1800 $GRADING
1900 G 1.0 RI 19
2000 GV .15 (5, 6)
2100 GV .40 (4 t 7, 8, 9)
2200 GV .50 (3)
2300 $RENUMBER
2400 PROFILE (1 CMK 6)(1 LINE 1, 3)
2500 $STOP

87554
9 \ \ --" 1 I 3

1
....
/ 2
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DATAMG/SENSOR1 ON USER6
DATE & TIME PRINTED: WEDNESDAY, APRIL 4, 1984 @ 11:44:05.

100 $INPUT "SENSOR PRESS"
200 $BASISPOINTS
300 1: 0, 0;
400 2: 70, 0;
500 3: 126, 0;
600 4: 196, 0;
700 5: 176, 66;
800 6: 176, 105; 13 12 11 10 9
900 7: 176, 182;

1000 8: 176 , 143 ;
1100 9: 196, 248;
1200 10: 126, 248;
1300 11: 98,. 248;
1400 12: 70, 248;
1500 13: 0, 248; 7
1600 14: 20, 182; 2
1700 15: 20, 143;
1800 16: 20, 105; 6
1900 17: 20, 66 ;
2000 18: 70, 143;
2100 19: 79,143;
2200 20: 70, 105;
2300 21: 79, 105;
2400 22: 126, 105; 1 2 3 4
2500 23: 117, 105;
2600 24:126, 143;
2700 25:117, 143;
2800 $CONTOURPIECES
2900 1(16 RL 17 CM-1, 2 RL 3 CM-4, 5 RL 6)
3000 2(6 RL 7)
3100 3(7 RL 8 CM-9, 10 RL 11 RL 12 CM-13, 14 RL 15)
3200 4(15 RL 16)
3300 5(15 RL 18)
3400 6(18 CM 19, 18)
3500 7(16 RL 20)
3600 8(20 CM 21, 20)
3700 9(6 RL 22)
3800 10(22 CM 23, 22)
3900 11(7 RL 24)
4000 12(24 CM 25, 24)
4100 $SUBAREA
4200 1(1, 9,-10,-9, 2, 11,-12,-11, 3, 5,-6,-5, 4, 7,-8,-7)
4300 $SUBSTRUCTURE
4400 FEMSYS 1TRIM3 (1)
4500 $GRADING
4600 G 1.0 RI 14
4700 GV 0.4(18, 20, 22, 24)
4800 $RENUMBER
4900 PROFILE (1 CMK 11)(1 LINE 2,12)(1 LINE 5,17)
5000 $STOP
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DATAMG/TYPE2 ON USER6 ,
DATE & TIME PRINTED: WEDNESDAY, APRIL 4, 1984 @ 11:44:21.

7

6

9

2

4

3 • 5

11 .12

10

32

16l5V· 13

24
25 . 25

5 27

19 .17

2 Q...i-'__1_8,.,

23

21

$INPUT "SENSOR PRESS TYPE 2"
$BASISPOINTS

1: 59, 0;
2: 97, 0;
3: 97, 38;
4: 119, 60;
5: 119, 38;
6:156, 60;
7:156,105;
8:156,143;
9:156,188;

10: 119,188;
11: 97,210;
12:119,210;
13: 97,248;
14: 78,248;
15: 65,248;
16: 59,248;
17: 59,210;
18: 37,188;
19: 37,210;
20: 0,188;
21: 0,143;
22: 0,105;
23: 0, 60;
24: 37, 60;
25: 59, 38;
26: 37, 38;
27: 50,143;
28: 59,143;
29: 50,105;
30: 59,105;
31 :106,105;
32: 97,105;
33: 106, 143;
34: 97,143;

$CONTOURPIECES
1(22 RL 23 RL 24 CM-26,25 RL 1 RL 2

RL 3 CM-5,4 RL 6 RL 7)
2( 7 RL 8)
3( 8 RL 9 RL 10 CM-12,11 RL 13 RL 14

RL 15 RL 16 RL 17 CM-19,18 RL 20 RL 21)
4(21 RL 22)
5(21 RL 27)
6(27 CM 28,27)
7(22 RL 29)
8(29 CM 30,29)
9( 7 RL 31)
10(31 CM 32,31)
11( 8 RL 33)
12(33 CM 34,33)

$SUBAREA
1(1,9,-10,-9,2,11,-12,-11,3,5,-6,-5,4,7,-8,-7)

$SUBSTRUCTURE
FEMSYS 1TRIM3 (1)

$GRADING
G 1.0 RI 11
GV .5(27, 29.~ 31" ~3)

$RENUMBER
PROFILE (lCMK14)(ILlNE1,16)(lLlNE6,23)

$STOP

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
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t97700:134 CANDE 33.320 (THE RC) YOU ARE APL4(51
tENTER U~ERcaDC PLEASE
CLERACl
tENTER PASSWORD PLEASE •
• III.I~~~~~~~~~~~
tIT'S nAYTIHE, YOUR ~ALAHC£S ARE:
t+2111011 Dl'U, H40fJ.36 !lCU. :,332.40 NPIJ. :'877.18 NCU
tU~(R6 CEGHENTS: 70 IN USE, 500 ALLOWED (NOV 30. 1903 @ 00:14:13)
tSE~~ION 4677 13:10:07 11/30/B3

FA DISK = POOL OTHERWISE DISK
tFAMILY DISK • POOL OTHERWISE DISK

GET DATAMG
tWORKFILE DATAHG: DATA, 61 RECORDS, HAVED

LIST
100 ~INPUT 'SENSOR PRESS TYPE 2'
200 $BAnISPOINTS
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
180.0
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100

•

1: 59, 0;
2: 97, 0;
3: fJ7, 38'
4 : 11 9, GO;
5: 11 SO, 38;
G: 15G, GO;
7:15G,105;
8:156.,143;
9:15i..188;

10:11.9,lS8;
11: 97,210;
12:11.9,210;
13: 97,248;
14: 78,248;
15: 72,248;
16: 59,248;
17: 59,210;
IS: 37.188;
19: 37,210;
20: 0,188;
21: 0,143;
22: 00105;
23: 0, GO;
24: 37, 60;
25: 59, 3S;
2G: 37, 38.
27: 50,143;
28: 59.143;
29: 50.105;
30: 59,105;
31:106.105;
32: 97.105;
33:106.143;
34: 97,143;

tCONTOURPIECES
1(22 RL 23 RL 24 C~ 2&,25 RL 1 RL 2

RL :3 CM-S,4 RL 6 RL 7)
2( 7 RL 0)
3( B kL 9 kL 10 el1- 12,11 RL 13 RL 14

RL 15 RL t~ RL 17 CH-19,10 RL 20 RL 21)
4(21 RL 22)
5(21 RL 27)
[,(27 CI1 28,27>

--'(22RI-29 )------ ----------_.
0(29 CM 30,29)
9( 7 RL 31)
10(31 CM 32,31>
11 ( II RL 33)
12(33 eM 34,33)

~SUlIAREA

1<1,9,-10,- 9,2,11'''12,-11,3,5" [,.' 5.4,7"'8., 7)
$SUIlIHRUCTURE

FEHSYS ITRII13 (1)
tGRADING

G 1.0 RI 11
GV .5(27, 29, 31, 33)

$RENUHUER
PROFILE (lCHK14)(lLINE1,1&)(lLINEG,23)

$STOP
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E$(WWTMGA1) TRIQUAMESH OM USER5;
tRU"'-MiNG -4725
t472~, DISPLAY:PLOTNEWC DD ~/24/B3.

tSOr '4726 *SERVICE/PLOTTER ON APPL
t4726 DISPLAY~ WE HEBBEN HCM WEER EENS AANGEPAST or D~ R.C. GRAPPEN ! ! ••
17? DO YOU WANT PLOT(S) ON DISPLAY 111 t1
~EE_,

}» CTART *** WRITE INPUT TO DISK*** «<
TRIQUAMECH: c.P.u. TIME: 0.239 GEe I/O.P.U. TIME: 0.42 ~EC

0' COMMENTCS), 0 WARNING(S), 0 ERROR(S), NO FATAL ERRORjSTOP AT: 100
1?? DO YOU WANT AN ECHO OF THE SPECIFIED INPUT 111 NEE
DATABLOK BASISPOINTS RECORD 0 TO 33 SAVED
~a.a.a= ••~•••••aa•••~a.~•••••••••••••=••••••••
DATABLOK CONTOURPIECES RECORD 34 TO 47 SAVED

DATABLOK SUBAREAS RECORD 48 TO 4B SAVED

DATABLOK SUBSTRUCTURES RECORD 49 TO 49 ~AVED

DAT~BLOK GRADING RECORD 50 TO 51 CAVED

DATABLOK RENUMBER RECORD 52 TO 52 SAVED

I/o.r.u. TIMC! 1~?? ~EC

NO FATAL ERRO~ JTOP AT: 100
111

C:'S: 0.000100000 «

)>> CTART *** MAKE INT *** <<<
TRIaUAME~H: C.f>.U. TIME · 0.37'.1 ~Er; I/O.P.IJ. TIME · 1.50 ~EC· ·o COMMENT< S) , 0 WARMING(S), 0 ERROR(S) , NO FATAL E:RROR~STOP AT: 100

)>> CTART *** FILL TRIQUAME~H· *** «<
TRIIWAMESH: C.P.U. TIME · 1.135 SEC I/O.P.U. TIME · 1.54 SEC· ·0 COMMENT(!3), o WARNING(3), o EI~ROR C~) , NO FATAL [RROR;~TOP AT: 100

$ OUTPUT IS EMPTY
» COMMENT /,/

*'"»» YOUR OUTPUT ONLY ON DI3K AVAILABLE

») !HART *** GONPOS 1 *** «< .
TRIQUAMESH: c.P.U. TIME · 1.487 SEC I/O.P.U. TIMl: · 1.74 SEC· ·1 COMMENT(3) , 0 WARNING(C), 0 t:.::~ROR(S) , NO fATAL ERROR;:3TOP AT: 100

») START *** GONPOS 2 *** «<
TRIIlUAHESH: c.P.u. TIME · 1.(,(,3 ra:c I/O.P.lI. TIME · 1.'74 SEC· ·1 COMMENT< ~n , 0 WAI~NING(5), 0 EaROR(3), NO rATAI. t:.:RROR;:3TOP AT: 100

»> STAin *** DIVA REA u* «<
TRIIlUAMESH: C.P.U. TIME · 2.:rZl SEC I/O.P.U. TIME '" 1.'7~ ~:EC·1 CQMMENT«(», 0 WARNHIG(S), 0 ERROR(!::), NO F'ATAL r::RROR; :3TOP AT: 100

») ~TART t=~ REPOSITION =t~ «<
TRIClUAMC~II: C.:'.U. TIME,: JO.~'JC) ~;:::c

1 rOMMENT(~), 0 WARNING(S), 0 ERROR(S),
111 DO YOU WANT TO SPECIFY ~MA~ AND EPC
» D:::r:AULT GP)CN BY rRIClIJAMrc~;:I: ~>i1AX: 20
t?
NeE

)) START t_* RENUMPOINT *** »)
TRIClUAMe~H: c.r.u. TIMC: ~2.573 GEC I/o.r.u. TIMe: 2.04 :E:C

1 COMMENT(S), 0 WARNINGIS), 0 ERROR(S), NO FA1AL ERROR;STOP AT: 100
1?1 no YOU WANT PRINT[D OUTPUT 1?? JA
111 PRINTED ON YOUR TERMINAL 111 JA

MATRIX CHARACTERISTICS BASED ON CORNER POINTS
SUBSTRUCfURE 1 CMK ~CNIJMn[RCD. STARTING rOINT P- 14
CRU10 MATRIX CHARACTERISTICS BASED ON ONE DEGREE or rntEDOM PCR POINT
NUMBER or OEGRCrcG OF FR[EUOM IN THE 3UD~T~UCTURc.NDr 4~9

DAN~WIDTH FW 30
CRITERION Cl(CHOLESKI-3AND O[COMrOSITION) :.JC7EI0~
CRITERION C2(CHOLESKI BAND-PROFILE DECOMPOSITION) 1.2~bE:05

SUBSfRUCTURE 1 LINE RCNUMDERED.:'n 1 y~ 16
DRUTO MATRIX CHARACTERISTICS BASED ON DNE nEGREE OF FREEDOM PER rOINT
NUMBCR or DEGRC[~ OF FREEDOM IN THC SUD3TaUCTURE,Nur 459
BANDWIDTH BW ~3
CRITERION Cl(CHOLE5KI DAND D[COMP05IfION) 3.678[.05
CRITERION C2lCHOLECKI BAND, P~OFILE DECOMPOSITION) 1.050E105
SUB:3TRllCTURr: 1 LINE RENUMll[Rl:D, p= 6 Cl~ 23
CRUTO MATRIX CHARACTERISTI~S BASED ON ONE DEGREE or rRCEDOM PER POINT
NUMBeR OF DEGRCC~ or FReEDOM IN THE GUU3TRUCTURC,NUF 459
BANDWIDTH BW ~3
CRITERION Ct(CHOLE~KIDAND DECOMPOSITION) 6.21G[tO~

CRITERION C2(CHOLECKI ~AND' PROFILE DECOMPOSITION) 1.252E105
111 no YOU WANT TO CONTINUE 111 JA
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»> CT~RT *** GENEREER MIDPOINTS *** (((
TRIGUAMCCH: C.P.U. TIMe: 34.723 nEe I/O.P.U. rIME: 2.70 SEC

1 COMMENT(Sl. 0 WARNING(Sl. 0 ERROR(Sl. NO FATAL ERROR;CTUP AT: 100

»> START *** OUTPUT 2UMO **~ «(
TRIaUAMESH: C.P.U. TIME: ~4.J~~ SEC I/O.P.U. TIMe: 2.70 SEC

1 COMMEMf(Cl. 0 WARNING(Sl, 0 CRROR(Sl, NO rATAL ERRORlSTOP AT: 100
111 DO YOU WANT PRINlED OUTPUT 1 7 1 JA
111 PRINTED ON YOUR TERMINAL 111 JA

TMTMIMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTM1MlMTMlMTMTMTM
TM TM
TM TRIGUAMESH VeRSION 03.03.10. VAKGROEP TCCHNISCHf KCCHANICA T.H.E. 1M
TM TM
TMTMlMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTM

CHARACTER1~TICS OF MESH :
TRlaUAME3Hll~00:/SeNSDR/~ESSION 004G97/TASK 00472G/CTAT10N 00000S/CL[RAG1 ••

OUTPur AOAPrED rOR rHC rCMSYS SYSTEM
NUMBtR OF SUBSTRUCTUREC 1

----------- -------

NUMBER--OF-NODAL -POINTS: 45<;'( 45'7 CORNER POINTS: 0 MIDPUINTC l
BRUTO HATRIX CHARACTERI5TICG DAGen ON ONE UEGREE or FREEDOH PER POINT
NUMBER OF DEGREES UF FREEDOM IN THE SUBSTRUCTURE.NnF 459
BANDWIDTH BW S3
CRITERION Cl(CHOLESKI BAND DECOMPOSITIONl G.2~GE:05

CRITERION C2(CHOL~SKI-BAMn-PROFILE DECOMPOSITIONl 1.252Et05

NUMBER OF ELEMENTS 019
NUHBER OF SUBDOHAINS: 1

CUBDOMAIN NO 1
ELEMENT TYPE :TRIM3
NUMBER OF ELEMENTC U19
NUMBER OF CORNER POINTS 4S9 ( lSJ CORNER POINTS ON THE SUBCONTOUR l

t472G (ELERAGllGl/COMPNODfC REMOVED ON POOL PK1G7.
t472G (ELERAGllGl/COORD REMOVED UN POOL PK1G7.
t4726 (CLERAGllTRIGUAM~SHllJ03J/3EN50R/JODREPORTREMOVED ON POOL PK1~7.

14726 (ELERAGllTRIGUAMESH11JOC3/SENSOR/SAFERESULTS REMOVED ON rOOL PK1G7.
tEOT 472G *SERVICE/PLOTTER bN APPL
t4725 DISPLAY: ET-J:33.6 PT=40.J 10-10.:
tET~J:J5.C PT~O.J 10=0.7

FILES
tELERAGll ON POOL

Gi
COORD : nATA
COHPNODES : nATA

DATAMG : DATA
TRIGUAMESH11J083

. SENSOR
JOBREPORT : DATA
SAFCRE3ULTG : OATA

TI T~IGUAMCSHl130C3/SENSOR/SArCRESULTS TO HAAS
t (CLERAGllTRIGU~HES~ilJOC3/SENSOR/SAFERECULTS CNANBED TO CELERAGllMAAS ON POOL
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E(~CLC4) USER/INTERrACE ON U~ER1;

tRUNHING. 4802

* U~ER/IN1ERFACE HEEFT (D.D. 17 MRT '03) WAT WIJZIGINGEN ONPf.RGAAN

* U KUNT NU IN ~EN RUN MCCRDCRC INVOCRVILCG MAKEN.* DAT IS OOK ALDUS TE GEBRUIKEN* INDICN U IN HET NAVOLGENDC rEN ONHER~TELBARC FOUT MAAKT* DOORLOOP DAN HET PROGRAMMA ZO ~NEL MOGELIJK EN ~EGIN OPNIEUW

* VERDERC WIJZINGEN c.Q. UITBRCIDINGEN :* CR WORDT EEN FILE REPORT GEMAAKT ALS VERSLAG VAN DE RUN.* BIJ TRIAX6 KUHNCN DE TAHGCNTIELE VRIJH.GR. ONDERDRUKT WOROEN.* LOADS T.P.V. ONDERDRUKT( VRIJHEIDSGR. WORDEN NJET MEEI~ GCACCEPTEERD.

l' TITEL VAN FILe DATAMG
t1
DATAIiG
1 UTEL VAN FILE MESH (DE GEGENEREERDE HE!;I:>
HAA~

l' T~TEL VAN FILE F (DE TE GENEREREN INVOERFILE VOOR rEMCYS
INRCADrCH
1 IDENTIFICATIEREGEL VOOR FEHSYS UITVOER* (WANN~ER OC,( :~EGCL NICT L~CG ID DAN WORDeN OE ECR~TE 6 KARAKTCRS

- ._._- _.~~.- ._--* GECREEERDE FILED; GC~RUIK DI.J VOORKCUR ~EN GPREKENDE TEXT.* ZO NODIG AANGEVULD TOT G.KARAKTERS)
UITVOER
1 IEDERE CUBCONTOUR IN EEN APARTEGROUP (YIN)
Y
1 AANTAL KNOOPPUNTEN. AANTAL ELEMENT EN (aOVENCCHATTINGfN)
460.C~0

1 COORnINATEN VAN DE BASICPUN1EN (YIN)
N
1 IS ~E CONSTRUCT IE AXICYHHETRISCH (YIN)
N
*-CTRUCTURE 1* 1 GROUP(C)* GROUP 1: Cl~ ELEHENTEN. 3 KNOPEN PER ELEHENT
* GROUP 1
1 ELCHENTNAAM
TRIH~

l' AANTAL CHARACTERICTICS PER ELEHENT
3
l' 3 CHARACTERISTICS
210000. 0.301* U ~O~DT ri.DELIJK (WAARSCIIIJNLIJK) VERZOCHT WAARDEN IN TC TXKKEN
* VOOR : RAND, VAN. VIA, NAAR
* VOOR 'RAND' KUNT U BIJNA ALTIJD VOLCTAAN HET Pf WAARDE 0 (NUL)
* ALLCEN WANNEtR EEN 8A5IDPUNT OP GROND VAN IIJN COORDINATEN NIET ECNDUIDIG
* GELOCALISEERD KAN WORDEN. MOET EEN WAARDE GROTER DAN NUL INGEVOERD WORDEN.
* HET TOTAAL AAN RANDPUNTEN 15 VERDEELD IN EEN AANTAL RANDEN, GENUHHERD VANAV 1 (EEN).
* Ir.IlERE RAND EINDIGT HET IIETZELFDE KNOOPNUHMER ALC WAARHEE 1:1.1 BfGINT.* RAND 1 3~VAT HET LAAGST BCSCHIK3ARC RANDKNOOPNUMHER. RAND 2 HCT LAA05T* OVERGEBLEVEN RANDKNOOPNUHHER ENZ.
* U KUNT EEN OVERZICHT VAN ALLE RANOKNOOPNUHHERS KRIJGEN.

** 'VAN', 'VIA' EN 'NAAR' ZlJN BASICPUNTNUHHERS
* U GEeFT DAARHEC CEN GEDECLTC VAN DE RAND AAN.
* IS GEEN lUSSENPUNT BESCHIKBAAR OH DE RICHTING VAST T[ LEGGEN DAN
* TRCEOT DC VOLGENOE REGCLING IN WERKING :
* HET 'VAN, VAN. NAAR' BEDOELEN WE HET TRAJECT MET DE* HINSTE KNOOPPUNTEN VAN 'VAN' NAAR 'NAAR' •* MET 'VAN. NAAR, NAAR' HET TRAJECT MET DE HEE~TE KNOOPPUNTEN.

* SUCCE~ !
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'7 WIL.T U OPEENVOLGENDE RANDPUNTNUHHER~ ZIEN (YIN)
Y
UANDEN 01<

* 1 2 ~ 4 <J 14 1<J ..... ...... -y,..... <., ......
* 37 ::S3 ~7 5~ 8? 121 147 20~ 25'7 :ao

* 341 315 401 421 42G 425 424 431 431 442

* 447 451 45'7 453 457 45t. 455 4:50 44~ 441

* 43l. 430 423 422 421 420 400 374 c,40 2~'5

* 258 205 152 120 \33 55 32 33 ~4 35

* 20 24 18 13 C 1 120 12S' 144 1S9

* 173 1?0 13'7 172 150 113 123 130 1J1 146

* 1l.1 115 192 191 174 1GO 145 130 270 271

* 289 302 ~17 3J2 331 J1t. 301 230 270 272

* ::"'73 291 304 319 334 3~3 31£: 303 ~c;'O
~ .. " .. ..,
A'"

'7 RAND CL:':;MCNTEN (YIN)
N
? KOPPELEN (YlN)
N
? :;UPPRE~~ED FREEDOMS (YIN)
Y
'7 RAND, VAN, VIA, NAAR
O,l,::',~

J!'l(lIIIlIW1>!IIt4Mj:" ~_<:

* 432 1
? RICHTING (X-1, Y-:, nEIDE=O)
o
? SUPPRESSED FREEDOHS (YIN)

? AAN1AL LOADS
1
*LOAD 1
? VERDEELDE BELASTING (YIN)

7 GECONCENTREERDE nELAS1JNG (YIN)
Y
? BASISPUNT, RICHTING (X~l, Y=2), WAARDE
141':' 1
.# ·157
? CeGONCENTREERDE BELACTING (YIN)
N
? HeETEN DE RESUL1ATEN GEPLOJ WO~DEN (YIN)
Y
? MEER INVOERFILES TE MAKEN (YIN)

rIleS
(ELCRAG1) ON POOL

C1
COORD : DATA
COMPNODE::: : DATA

HAAS : DATA
DATAMG : DATA
r.EPORT : DATA
INREADFEM : DATA
TRIQUAHESHl13083

SENSOR
JOBREPORT DATA

HA FEM
IWORKFILE FEM: SEQ

:;CQ
100E(RCLC4) PROG2 ON USER1;:
:oorILE OUTO(DISK),OUTREADrEH(DISK)
300
t

IUPDATlNG
tWO~K:::OURCE FEM SAVED
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DO rEM
tFJLE CELERAGllFEM ON rOOL
t
ECRCLC4l PROG2 ON USER1;:
rILe UUTOCDISKl,OUTREADrCMcorSKl
tRUNNING 4';'1 i
tET=J :O<;,.~· PT=38.3 10=12.9

on OUTr.CADrCM
tWDRKFILE OUTREADFEM: nATA, 1058 RECORDe, CAVED

rIND LIT .;.:T
tWORKFJLE OUTREADFEM
t

rILCS
CELERAGll ON POOL

(;1
COORD : DATA
COMPNODES : nATA

FEM : SEQDATA
MAA~~ : DATA
lllrro : nATA
I)ATAMG DATA
llUTLOG DATA
REPORT nATA
III TVOE

S
GROUP

1
COORD : nATA
COMPCHAR : UATA
COMPNODES : DATA

Xl
S

GROUP
1

NODEDER DATA
I_HV : DATA

JNREADFEM : DATA
OUTREADFEM : DATA
TRIClUAMESHl13083

CENSOR
JOBREPORT : DATA

•
WR O!JTO TO rR
tRUNNING -~<;'8S

t

WR RCPORT TO rR
.RUNNH~G 5005
t

wr, DATAMO TO PR
tRlINNING 5016
~

DOfC

tENn ~ECCION 4G7<;' ET=23:14.1 PT=52.4 IO=3J.4
tUCCR • [LCRAGI 13:41:24 11/30/83
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APPENDIX B Afmetingen van een lamel van de sensor

Maten in milimeters. Dikte van een lamel: 0,4 nun

LO

crj

I 19.5

I
l

I

II I I

: itT ....
l""l

\Q....

j~~_I_-- ("Jt- --
lDG-,-0-I

I II
I

r~' I V
I
I

I
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