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Bijlage 1: Modellering in Pro/MECHANICA 

Bijlage 1: Modellering in Pro/MECHANICA 

Pro/MECHANICA Structure Version 18.0 (28) 

Bevindingen met Pro/MECHANICA: 
In onderstaande figuur zijn de rigid-trilmodes van het meetframe in Pro/MECHANICA weergegeven. 

Lr---_, 
Schuiven 

Vooruitlachteruit 

In onderstaande figuur zijn de elastische trilvormen van het meetframe in Pro-Mechanica 
weergegeven. 

oorspronkelijke frame: 
2360 (100*50) x 1460 (60*60) met ophangpunten op 420 van het midden 
veren: k=17.2 
staal: dichtheid=7.829*10-9, Youngs mod.:210000, Poisson constante: 0.27 
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Bijlage 1: Modellering in Pro/MECHANICA 

Overzicht van de analyse-files 

AnalyseS 
Gonstraint alleen translatie in z-richting vrij 
1e e.f.: 0.18 Hz (antimetrische Sounee ) 
2e e.f.: 18Hz (symmetrische Sounce) 
3e e.f.: 71.9 Hz ( antimetrische zwabber van de uiteinden in z-richting) 
Analyse Sa 
Zijbalken (60*60) van AL2014, met massadichtheid 1.794*10-9 
Totale massa: 0.043397 
1e e.f.: 0.2 Hz (antimetrische Sounee) 
2e e.f.: 15.8 Hz (symmetrische Sounce) 
3e e.f.: 88.8 Hz ( antimetrische zwabber van de uiteinden in z-richting) 

Analyse Sb 
Constraints: veren + alleen translatie in z-richting vrij 
Zijbalken (60*60) van Staal 
1e e.f.: 6.33 Hz (antimetrische Sounee) 
2e e.f.: 17.11 Hz (symmetrische Sounce) 
3e e.f.: 88 Hz ( antimetrische zwabber van de uiteinden in z-richting) 

Analyse Sc 
verschuiving ophangpunten naar buiten: 500 i.p.v. 420 uit midden 
1e e.f.: 6.33 Hz (antimetrische Sounee) 
2e e.f.: 17.53 Hz (symmetrische Bounce) 
3e e.f.: 98.21 Hz ( antimetrische zwabber van de uiteinden in z-richting) 

Analyse Sd 
verschuiving ophangpunten naar binnen: 300 i.p.v. 420 uit midden 
tot. massa staal: 0.0531354 
tot. massa alu: 0.0433973 
60x60: Al2014 I (staal) 
1e e.f.: 6.33 I (5.71) Hz ( antimetrische Sounee) 
2e e.f.: 16.55 I (18.58) Hz (symmetrische Sounce) 
3e e.f.: 70 I (61.66) Hz (antimetrische zwabber van de uiteinden in z-richting) 

Analyse Se 
tot. massa staal: 0.06149791 
tot. massa alu: 0.046381 
60*60 vervangen door 1 00*50 -> alles 1 00*50 
dwarsbalk: Al2014 I (staal) 
1e e.f.: 6.12 I (5.31) Hz (antimetrische Sounee) 
2e e.f.: 19.48 I (19.63) Hz (symmetrische Sounce) 
3e e.f.: 64.8 I (54.37) Hz ( antimetrische zwabber van de uiteinden in z-richting) 

Analyse 6 
veren met k=17,2 Nlmm, verder geen constraints 
1 00x50 en 60*60: Staal 
tot. massa: 53.135 kg 
1 e e.f.: 2.81 Hz : asymmetrische bounce (z-richting)om hartlijn door m.m.p. in richting x-as (rotatielijn) 
2e e.f.: 4.45 Hz : rotatie om m.m.p. in x-y vlak 
3e e.f.: 5.70 Hz: symmetrisch in x-y vlak in richting x 
4e e.f.: 5.70 Hz: symmetrische bounce in z-richting 
se e.f.: Hz: symmetrisch in x-y vlak in richting y 
5e e.f.: Hz: asymmetrische bounce om hartlijn door m.m.p. in y-richting (rotatielijn) 
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Analyse 
veren op y=300 
tot. massa: S3.13S 
1e e.f.: 2.00 Hz 
2e e.f.: 4.1S Hz 
3e e.f.: S.69 Hz 
4e e.f.: S.70 Hz 
se e.f.: S.72 Hz 
6e e.f.: 6.34 Hz 

Bijlage 1: Modellering in Pro/MECHANICA 

7e e.f.: 28 Hz : combinatie van mode 6 en ?? 

Analyse 6 
variatie in dwarsbalken: 
Veren op y=300 
alu dwarsbalken van 60*60 
tot. massa: ? 

al u dwarsbalken 1 OO*SO 
tot. massa: 46.38 

stalen dwarsbalken 1 OO*SO 
tot. massa: 61.49 

1e e.f.: 2.49 Hz 
2e e.f.: 4.78 Hz 
3e e.f.: 6.30 Hz 
4e e.f.: 6.32 Hz 
se e.f.: 6.33 Hz 
6e e.f.: 6.S9 Hz 
7e e.f.: 24.4 Hz 

Analyse 6 
Hele frame 60x60 van staal 
tot. massa: 39.61 
1e e.f.: 2.19 Hz 
2e e.f.: 4.69 Hz 
3e e.f.: 6.S1 Hz 
4e e.f.: 6.S8 Hz 
se e.f.: 6.62 Hz 
6e e.f.: 7.62 Hz 
7e e.f.: 26? Hz 

Analyse 6 

1e e.f.: 2.31 Hz 
2e e.f.: 4.6 Hz 
3e e.f.: 6.10 Hz 
4e e.f.: 6.11 Hz 
se e.f.: 6.12 Hz 
6e e.f.: 6.S1 Hz 
7e e.f.: 24.99 Hz 

translatie x en y onderdrukt op de hoekpunten 
tot. massa: 

1e e.f.: 1.7620 Hz 
2e e.f.: 3.7710 Hz 
3e e.f.: S.29 Hz 
4e e.f.: 5.29 Hz 
se e.f.: S.32 Hz 
6e e.f.: 6.14 Hz 
7e e.f.: 28.2 Hz 

1e e.f.: 1.76 Hz (komt overeen met trilvorm 1, zie boven) 
2e e.f.: S.29 Hz (komt overeen met trilvorm 4, zie boven) 
3e e.f.: 6.14 Hz (komt overeen met trilvorm 6, zie boven) 
4e e.f.: 30.2 Hz 

Analyse 6 
variatie in plaats ophangrubbers: 
Veren op y=2SO Veren op y=400 

1e e.f.: 1.46Hz 
2e e.f.: 3.68 Hz 
3e e.f.: S.28 Hz 
4e e.f.: S.29 Hz 
se e.f.: S.32 Hz 
6e e.f.: 6.14 Hz 
r e.f.: 28.18 Hz 
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1e e.f.: 2.34 Hz 
2e e.f.: 3.98 Hz 
3e e.f.: S.29 Hz 
4e e.f.: S.30 Hz 
se e.f.: S.32 Hz 
6e e.f.: 6.14 Hz 
7e e.f.: 28.24 Hz 

Analyse 6 
variatie in profielen: 
y=400 
profiel 120x60 
tot. massa: 82 kg 
1e e.f.: 2.03 Hz 
2e e.f.: 3.4S Hz 
3e e.f.: 4.S9 Hz 
4e e.f.: 4.S9 Hz 
se e.f.: 4.60 Hz 
6e e.f.: S.31 Hz 
7e e.f.: 33.6 Hz 

p.6 

y=400 
profiel 1 00x60 
tot. massa: 6S.8 kg 
1e e.f.: 1.70 Hz 
2e e.f.: 3.66 Hz 
3e e.f.: S.12 Hz 
4e e.f.: 5.13 Hz 
se e.f.: S.14 Hz 
6e e.f.: S.94 Hz 
7e e.f.: 33.36 Hz 
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Analyse 6 
variatie in profielen: 
y=420 
profiel 1 00x60 
tot. massa: 
1e e.f.: 2.38 Hz 
2e e.f.: 3.91 Hz 
3e e.f.: S.12 Hz 
4e e.f.: S.13 Hz 
se e.f.: S.14 Hz 
6e e.f.: S.94 Hz 
7e e.f.: 33.39 Hz 

Analyse 6 
variatie in profielen: 
y=420 
profiel 120x60 + 60x60 
tot. massa: 66 kg 
1e e.f.: 2.61 Hz 
2e e.f.: 4.0S Hz 
3e e.f.: S.13 Hz 
4e e.f.: S.13 Hz 
se e.f.: S.13 Hz 
6e e.f.: S.60 Hz 
7e e.f.: 30.S Hz 

Analyse 6 
profiel 120x60 + 1 OOxSO 
y=420 
kxx= kyy= kzz= 17.2 
tot. massa: 74.3S kg 
1e e.f.: 2.33 Hz= rol 
2e e.f.: 3.74 Hz= gieren 
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y=420 
profiel 120x60 
tot. massa: 82.30 kg 
1e e.f.: 2.13 Hz 
2e e.f.: 3.SO Hz 
3e e.f.: 4.S9 Hz 
4e e.f.: 4.S9 Hz 
se e.f.: 4.60 Hz 
6e e.f.: S.31 Hz 
7e e.f.: 33.67 Hz 

y=420 

y=420 
profiel:120x60 + 60x40 
tot. Massa: 63.33 kg 
1e e.f.: 2.73 Hz 
2e e.f.: 4.16 Hz 
3e e.f.: S.23 Hz 
4e e.f.: S.24 Hz 
se e.f.: S.24 Hz 
6e e.f.: S.61 Hz 
7e e.f.: 23.16 Hz 

profiel 120x60 + 1 OOxSO profiel: 
tot. massa: 74.3S kg 
1e e.f.: 2.33 Hz 
2e e.f.: 3.74 Hz 
3e e.f.: 4.83 Hz 
4e e.f.: 4.83 Hz 
se e.f.: 4.84 Hz 
6e e.f.: S.43 Hz 
7e e.f.: 30.47 Hz 

Analyse 6a5 

y=850 
kxx= kyy= kzz= 17.2 
tot. massa: 74.3S kg 
1e e.f.: 4.72 Hz= rol 

3e e.f.: 4.83 Hz = vooruiUachteruit 
4e e.f.: 4.83 Hz= stampen 

2e e.f.: 4.84 Hz= vooruit/achteruit 
3e e.f.: 4.84 Hz =stampen 
4e e.f.: 4.84 Hz = schuiven 

se e.f.: 4.84 Hz= schuiven 
6e e.f.: 5.43 Hz= dompen 
7e e.f.: 30.47 Hz 

Analyse 6a6 
y= 850 
kxx=1 0, kyy= kzz= 17.2 
tot. massa: 74.3S kg 
1e e.f.: 3.69 Hz= vooruiUachteruit 
2e e.f.: 4.34 Hz= gieren 
3e e.f.: 4.72 Hz= rol 
4e e.f.: 4.84 Hz= stampen 
se e.f.: 4.84 Hz = schuiven 
6e e.f.: 5.43 Hz = dompen 
7e e.f.: 30.S1 Hz 
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se e.f.: 4.99 Hz = gieren 
6e e.f.: 5.43 Hz =dompen 
7e e.f.: 30.S9 Hz 

Analyse 6a11 
y=850 
kyy=1 0, kxx= kzz= 17.2 
tot. massa: 74.3S kg 
1e e.f.: 3.69 Hz= schuiven 
2e e.f.: 4.S3 Hz = gieren 
3e e.f.: 4.80 Hz= rol 
4e e.f.: 4.84 Hz =vooruit/achteruit 
se e.f.: 4.92 Hz= stampen 
se e.f.: 5.53 Hz =dompen 
7e e.f.: 30.47 Hz 
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Bijlage 1: Modellering in Pro/MECHANICA 

Analyse 6a8 
y=850 
kzz=10, kxx= kyy= 17.2 
tot. massa: 74.3S kg 
1 e e.f.: 3.60 Hz= rol 
2e e.f.: 3.69 Hz =stampen 
3e e.f.: 4.14 Hz= dompen 
4e e.f.: 4.84 Hz = vooruiUachteruit 
se e.f.: 4.84 Hz = schuiven 
6e e.f.: 4.99 Hz = gieren 
7e e.f.: 30.S9 Hz 

Analyse 6a13 
y=850 
kxx=13, kyy=?17.2 kzz=14, 
tot. massa: 
1e e.f.: 4.20 Hz= vooruiUachteruit 
2e e.f.: 4.26 Hz = rol 
3e e.f.: 4.36 Hz = stampen 
4e e.f.: 4.62 Hz= gieren 
se e.f.: 4.84 Hz= schuiven 
6e e.f.: 4.90 Hz= dompen 

Analyse 6a12 
y=850 
kxx=kyy=17.2, kzz=14 
tot. massa: 74.3S kg 
1 e e.f.: 4.26 Hz = rol 
2e e.f.: 4.37 Hz =stampen 
3e e.f.: 4.84 Hz = vooruiUachteruit 
4e e.f.: 4.84 Hz= schuiven 
se e.f.: 4.90 Hz =dompen 
6e e.f.: 4.99 Hz= gieren 

Analyse 7: Totale frame opgebouwd uit profielen 100x50 

Analyse 7a1 
profiel totaal 1 OOxSO 
y=850 
kxx= kyy= kzz= 17.2 N/mm 
tot. massa: 61.SO kg 
1e e.f.: 4.99 Hz= rol 
2e e.f.: S.32 Hz = vooruiUachteruit 
3e e.f.: 5.32 Hz = stampen 
4e e.f.: S.32 Hz= schuiven 
se e.f.: S.40 Hz = gieren 
6e e.f.: 6.15 Hz= dompen 
7e e.f.: 28.39 Hz 

Analyse 7a3 
kxx=13, kyy=17.2 kzz= 14 
1e e.f.: 4.50 Hz= rol 
2e e.f.: 4.62 Hz = vooruiUachteruit 
3e e.f.: 4.80 Hz = stampen 
4e e.f.: S.01 Hz =gieren 
se e.f.: S.32 Hz = schuiven 
6e e.f.: 5.55 Hz = dompen 
7e e.f.: 28.33 Hz 

Analyse 7a5 
k= 12,8,12 
1e e.f.: 3.63 Hz= schuiven 
2e e.f.: 4.17 Hz= rol 
3e e.f.: 4.18 Hz = gieren 
4e e.f.: 4.4S Hz= voor/achter 
se e.f.: 4.45 Hz= stampen 
6e e.f.: 5.14 Hz= dompen 
7e e.f.: 28.0 Hz 

TUE nr: W/vUr/98.S6 

Analyse 7a2 

kxx= kyy= kzz= 1 0 

1e e.f.: 3.8 Hz= rol 
2e e.f.: 4.06Hz = vooruiUachteruit 
3e e.f.: 4.06 Hz= stampen 
4e e.f.: 4.06 Hz = schuiven 
se e.f.: 4.12 Hz= gieren 
6e e.f.: 4.69 Hz= dompen 
7e e.f.: 28.11 Hz 

Analyse 7a4 
kxx=10, kyy=S, kzz=10 
1e e.f.: 2.86 Hz= schuiven 
2e e.f.: 3.66 Hz = gieren 
3e e.f.: 3.81 Hz = rol 
4e e.f.: 4.06 Hz = vooruiUachteruit 
se e.f.: 4.06 Hz = stampen 
6e e.f.: 4.69 Hz = dompen 
7e e.f.: 27.98 Hz 

Analyse 7a6 
k= 12,8,10 
1e e.f.: 3.63 Hz= schuiven 
2e e.f.: 3.81 Hz = rol 
3e e.f.: 4.06 Hz = stampen 
4e e.f.: 4.18 Hz= gieren 
se e.f.: 4.44 Hz= voor/achter 
6e e.f.: 4.69 Hz= dompen 
7e e.f.: 28.0 Hz 
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Analyse 7a7 
k= 12, 10,10 
1e e.f.: 3.81 Hz= rol 
2e e.f.: 4.06 Hz= stampen 
3e e.f.: 4.0S Hz= schuiven 
4e e.f.: 4.3S Hz= gieren 
se e.f.: 4.44 Hz= voor/achter 
se e.f.: 4.69 Hz = dompen 
7e e.f.: 28.14 Hz 

Analyse 7a9 
k=15, 10,11 
1e e.f.: 3.99 Hz= rol 
2e e.f.: 4.0S Hz = schuiven 
3e e.f.: 4.26 Hz= stampen 
4e e.f.: 4.S7 Hz= gieren 
se e.f.: 4.91 Hz= dompen 
se e.f.: 4.97 Hz= voor/achter 

Analyse 7a11 
k=20, 10,11 
1e e.f.: 3.69 Hz= rol 
2e e.f.: 4.S2 Hz= schuiven 
3e e.f.: 4.80 Hz= stampen 
4e e.f.: 4.84 Hz= dompen 
se e.f.: 4.92 Hz = gieren 
se e.f.: 5.52 Hz= voor/achter 
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Analyse 7a8 
k= 12, 10,11 
1e e.f.: 3.99 Hz= rol 
2e e.f.: 4.0S Hz= schuiven 
3e e.f.: 4.26 Hz= stampen 
4e e.f.: 4.3S Hz= gieren 
se e.f.: 4.44 Hz = voor/achter 
se e.f.: 4.92 Hz = dompen 

Analyse 7a10 
k= 12,8,8 
1e e.f.: 3.41 Hz= rol 
2e e.f.: 3.63 Hz = stampen 
3e e.f.: 3.63 Hz = schuiven 
4e e.f.: 4.18 Hz = gieren 
se e.f.: 4.19 Hz= dompen 
se e.f.: 4.4S Hz =voor/achter 

Invloeden van aanpassingen van het frame op de diverse eigentrilmodes 

verschuiven van de ophangpunten naar buiten: gieren en rollen worden verhoogd, rest gelijk 

kxx verlagen: vooruit/achteruit en gieren dalen. 

kyy verlagen: schuiven en gieren dalen, rollen, stampen en dompen stijgen 

kzz verlagen: rollen, stampen en dompen(!) dalen 

Gang van zaken: 
Ik ben eerst gaan kijken wat de invloeden van diverse parameters globaal is. (plaats ophangpunten in 
x- en y-richting, wanddikte van de profielen, profielafmetingen en materiaal) 
Daarna m.b.v. een optimalisatie routine in pro/mechanica een optimaal ontwerp proberen te maken. 

2320 

Werkelijke afmetingen 

TUE nr: W/vt/r/98.SS 

x=SSO 
y=8SO 
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Uitkomsten met frame 11 (zie plaatje), geoptimaliseerd naar veerstijfheden: 

Doel: 4.8< fo< 5.2 
wanddikte=3 mm;100*50 
massa = 57,76 kg 
x=650;y=850 
kxx= 14.61 
kyy= 15.10 
kzz= 15.39 
4.86 
7.89 
5.06 
5.14 
5.19 
5.21 
27.44 

TUE nr: W/vt/r/98.56 

Doel: gewicht omlaag 
wanddikte= 2mm; 100*50 
massa=39 kg 
x=650;y=650 
kxx=10.205 
kyy=9.97 
kzz=10.55 
4.90 =rol 
4.92 = gieren 
5.08 = schuiven 
5.14 =voor/achter 
5.22 =stampen 
5.25 = dompen 
27.93 

p.10 

Doel: 7e mode omhoog 
wanddikte=2 mm; 120*60 
massa= 43.87 kg 
x=650;y=650 
kxx=11.56 
kyy=11.54 
kzz=11.83 
4.99 =rol 
5.00 =gieren 
5.16 =dompen 
5.16 = schuiven 
5.16 = voor/achter 
.5.22 =stampen 
30.32 
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Bijlage 2: Specificaties en testen van de apparatuur 

2.1 Testen van de versnellingsopnemers 

2.1.1 Tests met de Donner-versnellingsopnemers 

Serva-balans versn. opnemers: Donner 2G: modei4310A-2-A, ser.nr: 12744A 

Piëzo versnelling opnemers: 
Power Amplifier: 
Elektrodynamische Shaker 
Ladingsversterker: 
Voeding 
Oscilloscoop 
"Offset kastje" t.b.v. Donners 
Handshaker 

Acquisitie apparatuur: 
Acquisitie software: 

TUE nr: W/vUr/98.56 

Donner 10G: modei4310A-10-AF, ser.nr: 17711 
B&K 4370: serienr: 1578823, DAF nr.: 88W047 003 47113 
B&K 2712, DAF nr: 88W 002 003 02002 
B&K 4808, DAF nr: 88W 002 002 02001 
B&K2626 
regelbaar -15 tot 15 en OV ingesteld 

B&K 4294 serienr:1845097, freq. 159.2 Hz (w=1000 rad/s) 
1 0 m/s2 (RMS) 
ComPaq met ABP200 acquisitie kaart 
D-Tac 200 versie 3.31 D van de firma Difa 

p.11 DAF nr.: 51520/98-225 



Bijlage 2: Specificaties en testen van de apparatuur DA.F 

SPECIFICATIONS FOR THE 

DONNER 4310 LINEAR SERVO ACCELEROMETER 

ACCURACY PARAMETERS 

ENVIRONMENTAL PARAMETERS 

' ' .. -. . . .• . ·~·~:..,.· . ... -

NOTE: These specificat•ons are generally applicable to all ranges and 
conf•gurations of the Model 4310. Any spec•f•cat1on of specific interest 
tor your apphcat1on should be verified with the factory once the basic 
physical specificabons of the accelerometer have been set. 

,.,These ranges are available in standard units. Extended ranges in both 
d1rect10ns are available. 

TUE nr: woc/vUr/98.56 p.12 

STANOARD MODIFICATIONS 

1. Temperature Campensatien 
a. (::::0.005% per degree F, 

1/2% per 100" F) ........ . 
b. (::::0.001% per degree F, 

0.1% per 100" F) ........ . 

2. Oual Case (separate 
electranies interconnecting 
cable up to 6 ft.) ........... . 

3. Standardization of Output of 
several instruments (::::0.1 %) 

4. Case Alignment to true 
sensitive axis ::::112 • ....... . 

5. Case Alignment to true 
sensitive a x is :!: 1/4 • ....... . 
!Note: Basic case alignment to 
true sensitive axis is ::: 1 •) 

6. Zero to 25-30 volts de power 
supply with 0.2 to 5 volts 
nomina! de output 
(telemetry circuit) ......... . 

7. Positive output only ........ . 

8. Special de power supply voltage 

9. Special case engraving ..... . 

10. High gain electranies (High 
Natura! Frequency to 500 cps) 

11. Sixfeet of cable (no connector) 

12. Connector on case 
(Bendix PTIH·10-6P) 

13. Provision tor external1g bias .. 

The standard modifications 
described above meet most 
customer requirements. lf nee· 
essary. other modifications tor 
the versatile 4310 are available. 

DAF nr.: 51520/98-225 



Bijlage 2: Specificaties en testen van de apparatuur 

2.1.2 Notulen bespreking bij het NLR in Amsterdam 

d.d. donderdag 4 September 1997 
Locatie: N.LR Amsterdam 
Aanwezigen: NLR: Jan Breeman, Henk W. Jentik 

DAF: Sirnon de Cock, Sem Co111elissen 

Notulen opgemàakt door: Sem Cornelissen 

dhr. H. Jentik 
dhr. J. Breeman 

:Senior R&D Engineer, lnstrumentation department 
: Senior Research Scientist, Mathernaties and models 

initiaalmetingen: positiebepaling m.b.v. versnellingsopnemers. 

DA.F 

Bij het NLR heeft men ervaring opgedaan met wegprofielmetingen door opdrachten voor de rijksdienst 
voor het wegverkeer uit te voeren. De rijksdienst maakte in samenwerking met de TU Delft gebruik van 
een extra wieltje waarbij de uitslag van, en de versnellingen op het wieltje werden gemeten. Het nadeel 
van deze methode is dat grotere golflengtes niet waar te nemen zijn. Een mogelijke foutenbron is 
scheefstand van de versnellingsopnemers. De metingen voor de rijksdienst voor het wegverkeer 
hadden een kwalitatief karakter, men was namelijk geïnteresseerd in de staat van het wegdek: waar 
zitten de kuilen en hobbels. Men kwam erachter dat voor deze toepassing het gebruik van 
versnellingsopnemers alleen te onnauwkeurig was. Zodoende gebruikte men naast de 
versnellingsopnemers een gyroscoop om de bewegingen in kaart te brengen. 
Verder heeft men bij het NLR in opdracht van een Canadese firma de door het NLR ontwikkelde 
methode van wegmetingen in de praktijk geverifieerd. 
In Delft heeft men gebruik gemaakt van echokopjes die het wegprofiel in 2 sporen in kaart brachten. 
Bij het NLR heeft men de expertise voor dataverwerking (op fase gelijktrekken van verschillende 
signalen enz.). Zij bieden deze diensten ook aan derden aan. Om bijvoorbeeld de fase-achterstand 
van de echokopjes te bepalen testte men op een wegdek met bekende ribbels. 
De metingen van rijkswaterstaat werden uitgevoerd met akoestische opnemers over de breedte van 
het voertuig voor het globale profiel (lange golflengtes) en met lasersensors bij de banden voor het 
bepalen van de microstructuur. Men maakte hierbij waarschijnlijk gebruik van een kant en klaar kastje 
met daarin geïntegreerd een lasersensor en een versnellingsopnemer. De persoon bij de rijksdienst 
die hier waarschijnlijk meer over kan vertellen is dhr. de Wit. 
Foutenbronnen bij een wegprofielmeting m.b.v. een sub-frame zijn onder andere de scheefstand van 
het frame waardoor de versnellingsopnemers onder een hoek komen te staan. De invloed hiervan ligt 
volgens Sirnon waarschijnlijk onder de 0,2 Hz en wordt er bij gebruik van een high pass filter (>0,2Hz) 
uitgefilterd. Aangezien we bij DAF voor en achter de band meten is de scheefstand van het frame in 
feite bekend. 
Ook zal een trilvorm in de vorm van een lopende golf problemen kunnen veroorzaken. Dit werd bij de 
metingen voor rijkswaterstaat in kaart gebracht door gebruik te maken van een gyroscoop. Dit was 
mede noodzakelijk omdat men ook geïnteresseerd was in frequenties vanaf 0.01 Hz. Deze grens bleek 
echter niet haalbaar. 

"Produkten" die het NLR "verhuurd": 
Verticale gyroscoop: vrij goedkoop, slechte lange termijn drift 
Strap-down package: 3 gyroscopen en 3 (Litten) versnellingsopnemers in 1 doosje. Dit is een zeer 
nauwkeurige configuratie die ook in vliegtuigen voor de navigatie gebruikt worden. 
De Litten versnellingsopnemers zijn van een vergelijkbare kwaliteit als de Sundstrand QA1200. 

De sundstrand QA 1200 heeft een voeding van 15v nodig en een stroom/spanning-omzetter. 
Er wordt bij het NLR nagekeken of er gegevens bekend zijn over de invloed van een voeding met 
daarop een rimpel. 

TUE nr: W/vt/r/98.56 p.13 DAF nr.: 51520/98-225 



Bijlage 2: Specificaties en testen van de apparatuur 

2.1.3 Tests met de Sundstrand-versnellingsopnemers 

Power Amplifier: B&K 2712, DAF nr: 88W 002 003 02002 
DAF nr: 88W 002 002 02001 Elektrodynamische Shaker B&K 4808, 

Ladingsversterker: B&K 2626 
Voeding: regelbaar -15 tot 15 en OV ingesteld 
Handshaker: B&K 4294 serienr:1845097, freq . 159.2 Hz (T=1000 rad/s) 

Acquisitie apparatuur: 
Acquisitie software: 

10 m/s2 (RMS) 
ComPaq met ABP200 acquisitie kaart 
D-Tac 200 versie 3.310 van de firma Difa 

-12(10 & 131'10 
SUNDSTRAND DATA CONTROL'S 

Q-FLEX® SERVO ACCELEROMETERS 

FeatuPes 
Elastlc selamie suspension 

of amorphous quartz 

No pivots or jewels 
No beartng friction 
No mechanica! threshold 

No progressive detertoratlon 
under environments 

Low lnltlal bias and high bias 
stablllty 

Stabie output scale factor 

Hybrtd servo microelectronles 

Self test capablllty 

~nvlronmentally Rugged 

TUE nr: woc/vt/r/98.56 

Sundstrand Data Control Q-Fiex® Accelerometers are completely 
self-contained servo mechanisms with a seismie element and servo 
electranies all in one minieture package. 

The seismie assembly is electronically held in the center position 
to provide a high level current output. This gives an accurate and 
and continuous measure of the sustained and dynamic accel
erations to which the instrument is exposed. 

Sundstrand Data Control quality and werkmanship produce 
Q-Fiex® accelerometers with extremely reliable performance 
characteristics. 

Test features are built into every instrument. The servo self-test 
provides a complete sensor and electranies check by electronically 
simulating a large acceleration input. The current torque self-test 
feature demonstratas instrument maasurement capability through 
proportionaf servo output response to insartion of a precision 
current. 

p.14 DAF nr.: 51520/98-225 
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Applications t 

Gimballed and stropdown IMU's (lnertial 
Messurement Units) lor missiles 

lnclinometer accurate angle messurement 

Messurement of sway, asciilation and tilt of 
buildings, to-rs and bridges 

Autopilot and !light control systerns 

MODEL QA-1200 

Messurement of earthquake-induced motion 
and attitude changes 

Acceleration performance messurement and 
inertlal motion recording in passenger 
vehicles, trains, trucks, ships, aircraft and 
off-road vehicles 

Function Pon No m00(254)max l . l Sog. out t ---.----: 1 -r--
Cur. torque 2 I ~ __x_ I 
-t3to-t8V 3 1---.- 108 · .884 1.18 
•13to •18V 4 Q85 + T (27 4) (22.o46) (29.5) 
Spare s (24 SI) 708 max typ max 
Spare 8 mox t (1801) 1 =:h_j. · 
Servo sell test 7 j_ • max 
Pwr /Sog gnd 8 f 
-IOV (output) 9 r- l _ _._ __ Sen_._siti-ve f!/ 
•IOV (output tO I .OO dia. (Input) L__ .136 (3.451 dia. hole 

8 (25.4) axis 4 placet 
7 
e e max. Pendulous f 

6 e axis ~ Pivot (OUipul) 
se e& axis 

4 e e 10 Weight 1ess than 65 grams. Features Low profile 
e design with statiHlf-the-art servo electronica. Unit 3 

e e can be extemally scaled and campensaled without 
2 1 affecting the dynemies of the intemal servo loop. 

MODEL QA-1300 

100 t l Pon No fll_j,:-=;-, 1(25.4) .85 Function 1 _ _,~__ (21 .591 
Sig. out 2 -r---i __...-o46 max. 
Cur. torque 3 73 ll + I) 1 ;; 2) ! - 13to-

1

~8v 4 (IB54l f ; l ~. •13V to s max ' ; 
.884 1.18 

(22.o46) 

Spare 6 _L_ 

1 
Sensitive . hole 

(29.S) 

Spare flest 7 ~ (Input) L_ .138 (3.45) dia. 

typ. max. 

Servosset gnd 8 I 00 dia oxis 4 placet Pwr.l og. t . 9 (254) ~ 
-•w '~:;:.1, " - - -••w<~ ' u• ,__ 

e axis 

6 e 
e 

se es 

! 

4 e e1o 
e 

3 e • 
2 

Weight less than 60 grams. Offers slmilar 
performance characteristlca as QA-1200 in a 
smaller package. Not deslgned lor applications 
exceeding 20 g's static performance. 

1 

( ________________________________________ __ 
PERFORMANCE 
Output Range 

QA-1200 
QA-1300 

Current Sc8le Foctor• 
OA-1200 
QA-1300 

F~equency Response (±5'111) 
QA-1200 
QA-1300 

NeturatFrequency 

Damping Ratio 

±25g 
±20g 

1.33 mA/g ±IO!Io 
3.00 mA/g ±IO!Io 

300Hz 
500Hz 

G- IIW1 800Hz 

0.310 0.1 

Noise QA-1200 QA-1300 
0-10 Hz < 10 nA rms < 20 nA rrna 
0-50 Hz < 100 nA rms < 300 nA rrna 
500-IOK Hz < 2,.A rms < 2,.A rrna 

Excital- Supply Volboget ±13VOC lo ±18VDC 

Excitalion/Power Supply 
quielcenl current 20 mA per oupply 

Scala Factor Shift 
wilh Supply Vollage 10ppmN 

.. .. ·-Biu Slllfl wilh ::;uppry v.,._ ou,.g/V 

Reoolution (DC) 

Threshold (DC) 

u .... rity(DC) 
QA-1200 
OA·1300 

Blu 

SPil 

SPil 

20,.glg' 
30,.glg' 

±,.3mg Typical :t,.10mg max. 

Blu Tempemure Coelfldent" See l'llrformance 
Requl- Tobia 

Sc8le Foctor 
Tempareture Coefficient" 

Axis Allgnment 

Vibrelion Rectlllcetion 
Coel!lcient (VRC) 

5().500 Hz 
50().2000 Hz 

ELECTRICAL 
Conneetion 

180 pprnl" c (Max.) 

QA-1200 
40,.g/g'rms 

ISO,.g/g' '17" 

3mred 

QA-1300 
30,.glg'rms 

1SO,.g/g' rmo 

SeeOutil.-

Gtounding Electronica are lsolaled trom Case 
10 Megohma at SOVDC 

PH VIICAL 
W.Vht 
Mounting Canflgu<atlon 

Case Ma-

ENVIRONMENT AL 
T....".._ 

Operattng Ranoet 
Slorage Range 

Stalic Overloed 

Shoclc 

See Qppoelte P-oe 
F1qe per Opposlte Page 

Slalnleu Steel 

-Qi•CtoWC 
-es"C ID 125'C 

2500 
2500 PeM. I meec 

lflbratlon 25g Plc. Sine .......... (20 Hz lo 2K Hz) 

Humldlty Wekled s.t 

•euc:t Wiluil trom • ,-... JUPPIId trom -=t'l unit on~ Clltlftclll 

--10t3\IDC-~-· r_,..,IEffSTD_, .. 

ACKOFF PLATE 

MAGNET 
ASSEMBLY 

SENSOA 
COHNECTOA 
TO 
ELECTAOMCS 

MAGHET 

~., ...... , ... 

•• ---1\.00<-

~--' --··--

~ 
Q) 
C') -· ~ 
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--Bijlage 2: Specificaties en testen van de apparatuur 

2.1.4 Specificaties van de Hottinger versnellingsopnemers 

Opnemer: Hottinger B 12/200 
Fabrikant: HBM Hottinger Baldwin Messtechnik GMBH, Darmstadt 

6. Technische Daten 

Typenrel he 812 

MeBgröBe konstante und veränderliche Beschleunigung, 
Schwingbeschleunigung 

MeBrichtung selektiv in Richtung der Gehäuseachse, 
baliebig im Schwerefeld orientiert. 

Mechanisches MeBprinzip unterkritisch betnebener Feder-Masse-Schwinger 

Typen B 12/200 B 12/500 B 12/1000 B 12/2000 

Kennfrequenz Hz 200 500 1000 2000 

Arbeitsfrequenzbereich Hz 0 ... 100 0 ... 250 0 ... 500 0 ... 1000 

DämpfungsmaB D bei Referenztemperatur 0,6 ± 0,1 

Nennbeschleunigung m/r ±200 ±1000 ±2000 ± 2500 

Nennkennwert mVN ca.± 80 ca. ±80 ca. ±40 ca.± 20 
(Nennausgangssignal bei pos. bzw. neg. Nennbeschleunigung) 

Nennausgangssignalspanne mVN ca. 160 ca. 160 ca.80 ca.40 

TemperatureinfluB pro10K im Nenntemperaturbereich 
auf den Kennwert •, bezagen auf den lstwert, typisch: % <±0,2 
auf den Nullpunkt, bezagen auf den Nennkennwert, typisch: % < ± 0,25 I < ± 0,25 I <±0,5 I < ± 1 

Unearitätsfehler einschlieBiich Hysterese, % <±2 
bezagen auf die Nennausgangssignalspanne 

Querempfindlichkelt •• (Richtungsfaktor) % <±3 
Relativa Grenzquerbelastung, bezagen auf die Nennbeschleunigung % 100 

Elektrisches MeBprinzip induktives MeBsystem mit Differentialdrossel 
Nennspeisespannung (Effektivwert) V _2,5±5% 
Gebrauchsbereich der Speisespannung (Effektivwert) V 1 ... 6 
Trägerfrequenz kHz 5 
Eingangswiderstand bei Referenztemperatur Q ca.40 

(zwischen den Punkten 2 und 3) 
Eingangsinduktivität bei Referenztemperatur mH ca. 10 

(zwischen den Punkten 2 und 3) 

Referenztemperatur oe +23 
Nenntemperaturbereich oe -10 ... + 60 

Gebrauchstemperaturbereich oe -10 ... + 60 
Lagerungstemperaturbereieh oe -10 ... +60 

Gewicht g 17 

Befestigung anschraubbar mittels Gewindestutten M 6 x 6,5 

• Der Kennwert lst das tatsächliche Ausgangssignal bei Nennbeschleunigung. 

•• Die Querempfindlichkert ist das Ausgangssignal bei Belastung quer zur Meflachse, bezagen auf das Ausgangssignal bei dersalban Belastung in MeBachse des Aufnehmers. 

TUE nr: woc/vt/r/98.56 p.16 DAF nr.: 51520/98-225 



Bijlage 2: Specificaties en testen van de apparatuur D.AF 

2.2 Testen van de verplaatsingsopnemers 

2.2.1 Tests met de CORREVIT 

Snelheidsmeter: 
Acquisitie apparatuur: 

DATRON V1 sensor, DAF nr: 88w01800418046 
Fieldworks computer 

Acquisitie software: DiaDem v.3.0 

Specificaties van de CORREVIT 

DATRON V1N2 -,$Of • 
4.0 TECHNICAL DATA 

--------------- ------- --- - ----------------
Output slgnals of sensor electronlcs: 

Frequency output: 

Analog output: 

Serlal Interface: 

Error In measurement: 

Angle measurlng range: 

Angle resolutlon: 

Measurlng range of speed DATRON-V1: 
Measurlng range of speed DATRON-V2: 

Stand off sensor DATRON-V1: 
Stand off sensor DATRON-V2: 

Optlcal toleranee DATRON-V1: 
Optica! toleranee DATRON-V2: 

Value fo measured field: 

Permlaaibie angle error on the mountlng: 

!' Voltage supply 
Electronles and halogen IUumlnation: 

Permlaaibie tempersture range: 

Welght 

TUE nr: woc/vUr/98.56 

sensor: 
electronlc: 

0-40 kHz 
3 digital outputs (RS 485 driver) 
measured values via mode selaetabie and 
calibratable 

2 outputs 
0 ... 10V resp. -5 ... +5V 
measured values via mode aelectable and 
calibratable ·: 

DATRON DAVIT-Bus Interface for PC 

< ± 0.5% on dlstance messurement 

± 40" 

öa < 0.5" 

0.25 ... 310 kph longitudinal and transveraal speed 
0.25 ... 250 kph longltudinal and transveraal speed 

520 mm from lower surface of the mounling Range 
31 0 mm from lower surface of the mounling Range 

±60mm 
± 20 mm (wheel mountlng) 

• •=40mm 

horlzontal: ± a· 
vertic al: ± 4 • 

1o.s ... 1sv oe 
7W + 50W (75W) 

-25" C to +80" c 

1.2 kg 
0.8 kg 

p.17 DAF nr.: 51520/98-225 



Bijlage 2: Specificaties en testen van de apparatuur 

overzicht files van de "test" verplaatsingsmeting 

test 1: 
test 2: 
test 3: 
test 4: 
test 5: 
test 6: 
test 7: 
test 8: 

5: 

2e stuk pavé (achterin) bij 25 km/u 
3e stuk (=slechtste stuk) bij 25 km/u 
1 e stuk bij 50 km/u 
2e stuk bij 50 km/u 
3e stuk bij 50 km/u 
4e stuk bij 50 km/u 
1e stuk met reflector tape, Opm.: einde markering niet gezien! 
1e stuk met reflector tape bij gem. 48.6 km/u: 617,7 m 
2e stuk b 25 km/u 

TUE nr: W/vt/r/98.56 p.19 
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TECHNISCHE OA TEN 

TYPEN M5/LED Sensoren MS/1 MS/4 MS/10 MS/10 MS/100 MS/100 
MeObereicb (mm) ±I ±2 ±5 ±10 ±50 ± 100 
Rererenzabstand (Mille MeBbereicb) mmj 24 24 45 65 220 340 
Linearitltsrehler • (ltmj 6 12 30 60 300 600 
AuRisung (Rauschen)·· (Jam) os I 3 6 JO 60 
Lichtpunkt Durchmesser (mm) 0,8 08 2 3 8 10 
LichtqueUe L E D . Wellenlängc lnfrarot 9 0 0 nm - nicht sichtbar 
Abstastrrequenz 2,5 kHz 

Abstandsausgang :1: 10 V (max. :1: 14 V) 
Ausgangsimpedanz annahemd o Ohm (lOm A max.) 
Winkelrehler bei 30 o Objektneigoog (Achsc A): ca. 0,5% bei weiBom Objekt 

Analogaus&an& Reaktionszeit I msec, 2 msec oder 20 mscc umscballbar 
Frequenzgrenze 500 Hz, 200Hz oder 20Hz (Jdb Abrall) 
Temperatordrilt 0,03%/°K 
Lichtstlrkeauseanl! I V bis 9 V, max: 0 V bis+ 13 V 
MIN + 24 V /10 mA wenn MIN unterschrincn, LED-Gelb leuchtet 
MIN (Optionj Relais 0,5 A /100 V-, aktiv wenn MIN unterschritten, LED-Gelb leuchtet 

Schaltausgln&e OK + 24 V /I OmA wenn MIN über- und MAX unterschritten, LED-Griln 
mil Anzeige OK(Option) Relais 0,5 A/100 V-,ein bei MIN über-und Max unterschritten,LED-Griln 

MAX +24V /I OmA wenn MAX überschritten, LED-Rot leuchtet 
MAX (()ption) Relais0,5 A/100 V-, ein bei MAX überschritten, LED-Rot leuchtet 
Schalthvsterese ca. 0,5 %vom Meflben:ich 

Fehlerausllnge Zu wenil! Licht +24V /I OmA wenn zu wenig Licht, LED-Gelb lcuchtet I 

mit Anzeige Zuvid Licht +24V /IOmA wcnn zu viel Licht, Oberfläche spiegelt, LED-Rot lcucbtet 
Zullss. Fremdlicht 20.000LUX 
Detriebsdauer 50.000 h fllr Sende-LED 
lsolationsspannun& 200 VDC, ov gegen Gehäuse 
Mu. Vibratioo 10 g bis I kHz (Sensorltopr, 20 g optional) 
DetriebstemJI"ntur Obis+70°C 
La&ertempentur -20 bis +70 o C 
Lultreuchte bis90%RH 

'Schuttart Sensor: IP64, Elektronik: lP 40 
Versorguog +24 V /200 mA (21 bis 28V) 
AnschluOstecker 25pol D-Stecker (Pin) 
Sensorkabel 2m 

·-

(*) Messong bei Objektfarbe weiD- Frequenzgrenze: 200Hz 

Stiftbelegung Auswerteelektronik alle Typen 

M5 (nicht M500) mil 24V Lot!ikausl!llllll M5 (nicht M500l mit 
I Abstands-Ausgang, :I:IOV 14 Analog Masse I Abstands-Ausgang 14 Analog Masse 
2 Zu wcnig Licht, +24V IS Zu viel Lich~ +24V 1 Zu wcnig Licht, +24V 15 Zu viel Lich~ 24VIJOmA 
J Laser AUS,Eing. +15-JOV 16MAX,+24V 3 Laser AUS,Eing.I5·30V 16 MAX, Mittenkontakt 
4- 11- 4MAX,NO 170K,NC 
5 OK im Bereich, +24V 18- 5 OK, Miltenkontakt 180K, NO 
6- 19MIN, +24V 6MIN,NC 19 MIN, Miltenkontakt 
7- 10 Lichtstarite 0-IOV ?MIN, NO 10Lichtstarltc 0-IOV 
a o V Vcrsorguns 11 +24 V Versorguns 8 0 V Vcrsorgung 11 +24 V Versorgung 
9 Slave Takt Ein 11 Master Takt Aus 9 Slavc Takt Ein 11 Master Takt Aus 
10 Master Synchron Aus 13 Slave Ein 10 Master Synchron Aus 13SlavcEin 

24MAX,NC 
Steckertw: 251101 D·Steckcr Steckcrtyp: 25pol D-Steckcr 

10 !fri1!EJL 

TECHNISCHE DA TEN (lOkHz Typ) 
MSL MSL MSL MSL MSL MSL MSL MSL 

TYPEN MSJLASER Sensoren /0,5 /Z /4 /10 /ZO /100 /ZOO /400 
MeObereicb (mm) ±025 ±I ±2 ±5 ±JO ±50 i 100 ±200 
Referenzabstand (Mille Me8berek:b)(mm) 2(24) 24 24 45 65 220 340 680 
Linearitltsfebler *fum) 2 6 12 30 60 300 600 900 
AuRGsunl! (Rauschen) • l11m OI os I 3 6 30 60 300 
Lithtouokt Ourcbmesser (mm) OI 02 0,3 06 09 I 5 2 4 
Lichtouelle LASER, Wellcnllngc: Rot 675 nm 
Abtastfreouenz 40kHz 20kHz 
Luerscbutzlduse Schutzldassc 2 (lmW) 

AbstandsaUS Killil :1: 10 V (max. :1: 14 V) 
Ausl!anl!simpedanz annähcrnd 0 Ohm (I OmA max.) 
Winkelfebier bei 30 o Objektoeigong (Achsc A): ca. 0,5 % 

Analo&aUSIIRI Reaktiomuit 0, I msec, 0,1 msec, 2 msec oder 20 mscc umschaltbar nic:htO,I 

Frequenzerenze 10kHz, 3 kHz, 250Hz odcr 25 Hz (Jdb Abfall) (**) 

Temperatordrift 0,03%/°K ., 
Licbtstlrkeausl!antl I V bis 10 V, max: OVbis+ 13 V 
MIN 14 V /10 mA wenn MIN unterschrinen, LED-Gelb leuchtet 
MIN(Option) Relais 0,5 A /100 V-, aktiv wenn MIN unterschrittcn, LED-Gelb leuchtet 

StbaltausJinJe OK + 24 V /I OmA wenn MIN Ober- und MAX untcrschrinen, LED-Griln 
mitAnzeice OK(Option) Relais 0,5 A/100 V- ein bei MINtlbcr-und MAl untcrschrittcn,LED-Griln 

MAX +24V /I OmA wenn MAX überschrinen, LED-Rot leuchtet 
MAX ({)ption Rdais 0 5 A/100 V- ein bei MAX überschrincn. LED-Rol louchlet 
Sehalthvsterese ca. 0,5% vom Mellbereich 

Felllenusclnce Zu weniR Lichl +24V /I OmA wenn zu wenig Licht, LED-Oelb leuchtet 

mitADHi•e Zu viel Licht +24V /I OmA wcnn zu viel Lic~ Oberllachc 111iegel~ LED-Rot louchtel 
Zullss. Fremdliebt 
Betriebsdauer 
hol.tïonuoiUIDUDI! 
Mu. Vibration 
Betriebstemneutur 
La11ertemoeratur 
LuMeucbte 
Scbutzart 
Versol'tllllll! 
AnschluOstecker 
Sensorkabel 

(*) Mcssuna bei Objcktfarbc weiA • Frequcnzpeaze: 250 
Hz 

( 00) 10kHz nicht bei MSU400 

LED-Anzeicea: 

IIN: LED-Griln: lcucbtet, wenn die Vcnorgunp
spannung aoliqt. 

MAX: LED-Rot: k:uchtet, wenn der einsestelite 
MAX-Wert OberschrilleD ist. 

OK: LED.Qriln Pcgelanzeigc OK, zcigt die Lap 
des Meeobjclttes innerltaJb der eingcstellten 
Grenzen. Fl und Fl nichl aktiv. 

MIN: LED-Gelb leucht~ wenn der eingestellte 
MIN-Wert unterscbritteo ist. 

n: LED-Rot leucht~ wenn zu viel Licht rdlck
tiert winl (bei spicgelodcr Oberfllchc) 

Fl: LED-Gelb Icuc~ wenn zu wenig Licht 
rellektiert winl (z.B. Objekt m wei~ spiegein
de Flachc oder LiDsen vcrschmutzt 

JNl!IZ 

20.000LUX 
50.000 h lllr LASER-Diode 

200 voc. ov sescn Gehllusc 
10 g bis I kHz (Scnsorkopf,lO g optional) 

Obis+50•c 
-20bis+7o•c 

bis90%RH 
Sensor: IP64, Elektronik: lP 40 
+24 V /200 mA (21 bis 28V) 

2Spol D-Steckcr (Pin) 
2m 

lleltelbchltluel: M 5 L /10- l 0 B l4 N K 

Tlt~':.:.! 'I IJ j Eillzi:lsensor I 
Diekensensoren D 
Me8bereich [mm) 
Ausgangsspannung M 10• 

5 
Polaritlt bipolar n• 
unipolar u 
Vcnorgung +24V 
Mdlpunk10 normal N• 
Schaltausgang OV/24V K• I-----

Relais R 
(")Standardwcrte 
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Bijlage 2: Specificaties en testen van de apparatuur DA.F 

2.2.3 Tests met de led-sensoren 

LED Sensoren: 
Power Amplifier: 
Elektrodynamische Shaker: 
Ladingsversterker: 
Voeding: 
Handshaker: 

Acquisitie apparatuur: 
Acquisitie software: 

M5/200 
B&K2712, 
B&K4808, 
B&K 2626 

DAF nr: 88W 002 003 02002 
DAF nr: 88W 002 002 02001 

regelbaar -15 tot 15 en OV ingesteld 
B&K 4294 serienr:1845097, freq. 159.2 Hz (w=1000 rad/s) 
10 m/s2 (RMS) 
Compaq met ABP200 acquisitie kaart 
D-Tac 200 versie 3.31 D van de firma Difa 

Bepaling ruis op een "vlakke" ondergrond 
Volgens de specificaties in bijlage 2.2.2 heeft de led-sensor een resolutie (=ruis) van 60 llm en een 
lineariteits fout van 600 J.lm. 
Om een indruk te krijgen of deze specificaties gehaald worden is de volgende meting uitgevoerd. De 
led-sensor is op een houten blokje met een vrij vlak oppervlak gericht en de sensor is vervolgens over 
het oppervlak bewogen. Hierbij is de afwijking van een perfect glad oppervlak (=ruis+ruwheid 
oppervlak) ongeveer 106 J.!m. Dit is de maximale ruisamplitude. 

Om de ruis van het sensor-signaal te bekijken bij een stilstaande sensor, is er vervolgens een ijzeren 
plaatje onder de sensor gelegd. Er is toen een signaal ingenomen terwijl de sensor gefixeerd werd op 
een positie. 

. .. 
-... 
... 
... 

... 

... 

.. 
Status ! HOP 

~~.ir-f::'-::CH,-;::H,.-,2::-
···· LIH po 

388.811 478.75 
+ Pe.a.k/P•ak f' 

. . . 681.. 875 528. 75 

ount : 

Afbeelding 2.1: Ruis led-sensor in rust 

Het resultaat van deze meting is dat er een ruis waarneembaar is met een gemiddelde amplitude van 
ongeveer 200 llm en een maximale uitschieter van 320 llm bij een acquisitie frequentie van 1.6 kHz. 
Bij het bewegen van de sensor over deze ijzeren plaat wordt er een ruisamplitude van ±0.38 mm 
gevonden. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het oppervlak niet geheel vrij was van krassen. 

Metingen met led-sensor boven de klauw van een draaibank. 
Om te onderzoeken hoe de sensor zal reageren op de groeven tussen twee pavé-keien op de 
proefbaan, is de 595 led-sensor boven de klauw van een draaibank geplaatst. Met deze opstelling is 
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Bijlage 2: Specificaties en testen van de apparatuur 

het mogelijk om een dynamische meting uit te voeren bij verschillende snelheden. In de klauw zaten 
groeven die er als volgt uitzagen: 

raalrhtmg 

8.4 ....... 

Afbeelding 2.2: Bovenaanzicht draaibank-klauw 

Per omwenteling komt de sensor drie van deze groeven tegen met een diepte van 9.3 mm en 
drie diepe sleuven van 26.1 mm lang en 11 mm breed. 
De diepe en ondiepe sleuven wisselen elkaar af en de booglengte tussen de diepe en de 
ondiepe sleuven bedraagt ongeveer 150 mm. Dit is ook ongeveer de breedte van een pavé-kei. 

Afbeelding 2.3: Zijaanzicht draaibank-klauw 

Een omwenteling komt overeen met een afgelegde afstand van: pi*D=1.005 m. Dit is de omtrek 
van de klauw. 
Het laagste instelbare toerental bedraagt 35 omw/min, dit komt dus overeen met 0.58 omw/s en 
dus 0.59 m/s. Aangezien de metingen op pavé bij 50 km/u uitgevoerd gaan worden, wat overeen 
komt met 829.2 omw/min, wordt er maar tot maximaal 970 omw/min gemeten op de draaibank. 
Voor de dynamische metingen uitgevoerd zijn, is er eerst in een statische toestand gekeken of de led
sensor niet gestoord werd door zware draai- en freesbanken die op dezelfde stroomgroep aangesloten 
waren. Hierbij is de led-sensor gefixeerd boven een vlak oppervlak met daarop een velletje wit papier. 
In het op deze manier ingenomen signaal is een acceptabel ruisniveau gemeten van 143 J.lm 
peak/peak. 
Vervolgens is de led-sensor bij 35 omw. per minuut op een vlak stuk van de klauw gericht, met als 
resultaat een ruisniveau van 907.5 J.lm peak/peak. In dit signaal zit echter ook de ruwheid van het 
klauwoppervlak en de onrondheid van de klauw. 
Uit het voorgaande bleek dat er een serie metingen plaats kon vinden met deze opstelling en dat de 
uitkomsten betrouwbaar waren. 
Er is gekeken naar de diepte van de diepste kamer in de klauw. Dit wordt in het sensor-signaal 
gerepresenteerd door een hoge piek. Het niveau van deze piek is bij verschillende 
omwentelingssnelheden bekeken. 

Resultaten van de metingen op de draaibank: 
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Bijlage 2: Specificaties en testen van de apparatuur 

:u.o 

11.1 

tt.O 

1S.O · 

U.l 

12.0 

1.0.1 

o.o 

6.0 ···--~ 

't.S . 

3.0 . 

•. s 

0.0 

DiEa Measu~ing SysteMs Status : HOP 

..• lL!U!!.!!!.(.!!!J.n ...• - .. ·-·--
C TIME CHH 2 

· ·· LIH-
2.2350 0.3~25 

Count : 0 

Afbeelding 2.4: Representatie van de sleuven in klauw bij 35 omw/min 

In Afbeelding 2.5 zijn de diverse gaten en sleuven in de klauw te zien, zoals ze door de led-sensor 
worden gerepresenteerd bij 35 omw/min, dat overeen komt met 0.58 m/s. Er is een afwisselend 
patroon te zien van grotere en kleinere pieken. De grotere pieken zijn door en door sleuven in de 
klauw, die door een ingesteld acquisitie bereik bij 20 mm afgekapt worden. 
Bij de tussenliggende kleinere pieken is een verloop in hoogte waarneembaar, wat veroorzaakt wordt 
doordat niet elke sleuf even diep was. De diepste van deze drie ondiepe sleuven wordt weergegeven 
met een max. hoogte van 9.0019 mm. Bij een toerental van 85 omw/min (=1.42 m/s) wordt deze zelfde 
sleuf gerepresenteerd met een piek met een maximale hoogte van 8,1 mm. Zo is er bij een aantal 
toerentallen gemeten, tot een toerental van 970 omw/min, wat overeenkomt met een snelheid van 
16,25 m/s aan het klauw-oppervlak. Dit is te zien in Afbeelding 2.5. 

... 
J.O 

... 

... 

... 

... 

... 

9: 
?..?..f!L.Q.!!.~.t..td .. n_ .. __ 

TIME CHH 2 
LIH MM 

1. lliJ.J.3 J.. 7788 
+ MaK 1' 

J.ll21.4 2.J.5J.9 

• ·' ~---..--.~-. ...... ,..-,.;;; •• ,..-,,~ ... .--,,ïoi .. ..-. -.~ •• ïë. '--r.!, •• ;o, - .... ii .. --.c •• ;;;,../l==:o~=::===:c~=::'IH 
12 kHz. 32?68 s LIN CHH * +Ms 18~8.5 1823.? 

if'a easu:r-in steMs tatus : HO Count : 

Afbeelding 2.5: Representatie van de sleuven in klauw bij 970 omw/min 
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tlB Bijlage 2: Specificaties en testen van de apparatuur 

De hoogste piek die de diepste van de drie ondiepe sleuven representeert heeft nu een maximale 

waarde van 2,1988. Dit is 
2

•
1988 

* 100% = 24% van de amplitude bij 0,58 m/s. Dit is dus een 
9,0019 

afname in amplitude van 76 %. Het verschil tussen de diepe en ondiepe sleuven is nu minimaal 1 ,0537 
mm. terwijl dit bij 0,58 m/s 10,9981 mm bedroeg. 
De dieptemeting van een sleuf is in Afbeelding 2.6 uitgezet tegen de snelheid aan het klauw-oppervlak. 

10 

BT 
G) st -a. 
G) 4+ :c 

2-i-
: 0 ! ' I I ' I 

0 5 10 15 
snelheid (m/s) 

Afbeelding 2.6: Led sensor boven draaibank 

Conclusies draaibanktest: 
De amplitude-afname bij 50 km/u is van een dermate hoog niveau dat er uit het signaal van de 
sensoren waarschijnlijk geen bruikbare informatie te halen is over de bandindrukking en het wegprofiel 
als er met 50 km/u over pavé gereden wordt. 

Metingen met led-sensor op meettafel 

Verder was het niet mogelijk om de exacte meetplaats van de sensor te bepalen aangezien deze een 
niet zichtbare straal van infrarood licht uitzendt. Met behulp van het plaatsen van objecten (blokjes) 
rond de straal is bij benadering bepaald waar de straal zich op het kei-oppervlak bevond. Vervolgens 
zijn rond dit spoor 3 metingen uitgevoerd met behulp van een meetstift. De sporen gemeten met de 
meetstift liggen 3 mm links, 3 mm rechts en op het spoor dat door de sensor is gemeten. Het volgende 
probleem was dat het samenvoegen van deze data tot 1 plaatje moeilijk was door het ontbreken van 
een referentiepunt. 
De metingen met de sensor zijn herhaald met als toevoeging een blokje voor de kei met een relatief 
vlak oppervlak, wat als 0-niveau gekozen is. (metingen 12.001-12.005, referentiespoor x=95 mm met 
sporen 3 mm. links en rechts daarvan). Er is vervolgens met de meetpin de hoogte van het blok
oppervlak bepaald een de positie van de rand van het blokje. Resultaat van dit alles is weergegeven in 
de "x_88keist.m"-file in Matlab. 

13.0022 35 0.58 9.0019 
13.0023 63 1.06 8.5488 
13.0024 85 1.42 8.1000 
13.0025 160 2.68 7.1750 
13.0026 290 4.86 5.9244 
13.0027 390 6.53 5.3925 
13.0028 525 8.8 4.5913 
13.0029 730 12.23 2.1763 
13.0030 970 16.25 2.1519 

Opmerkingen: De metingen zijn uitgevoerd bij een sample-frequentie van 12 

kHz en met 32.768 punten. Met de acquisitie tijd= #samples 
sample freq. 
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Bijlage 2: Specificaties en testen van de apparatuur 

Overzicht metingen met plank op de proefbaan. 

plank1 
plank2 
plank3 
plank4 
Plank5 

stapvoets over de plank 
stapvoets over de plank 
met 22 km/u over de plank 
met 35 km/u over de plank: Plank gemist! 
met 50 km/u over de plank 
met 50 km/u over de + se stuk 
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Bijlage 2: Specificaties en testen van de apparatuur 

2.2.4 Tests met de laser-sensoren 

Meetconfiguratie: 
Lasersensoren: 

Versnellingsopnemer: 
Ladingsversterker: 
Power Amplifier: 
Elektrodynamische Shaker: 
Voeding 
Handshaker 

Acquisitie apparatuur: 
Acquisitie software: 

Bepaling overdrachten 

M5U200, 

B&K4396, 
B&K2626, 

serienr: 117001, DAF nr: 88W 044 003 44177 
117003, DAF nr: 88W 002 003 44178 

serienr: 1714997, DAF nr: 88W 047 012 47263 

B&K 2712, DAF nr: 88W 002 003 02002 
B&K 4808, DAF nr: 88W 002 002 02001 
regelbaar -15 tot 15 en OV ingesteld 
B&K4294, serienr: 1845097, freq.159.2 Hz (w=1000 rad/s) 

10 m/s2 (RMS) 
Compaq met ABP200 acquisitie kaart 
D-Tac 200 versie 3.31D van de firma Difa 

De overdracht (FRF) tussen de laser-sensoren en een B&K 4396 versnellingsopnemer is bepaald door 
de sensoren te richten op de versnellingsopnemer die bevestigd was op een shaker. Hierbij is een 
ruisvormig signaal van max. 100 Hz als input voor de shaker gebruikt. Het signaal van de 
versnellingsopnemer is direct bij inname twee keer geïntegreerd tot een verplaatsingssignaal en met 
behulp van een throughput file zijn er meerdere samples genomen. 
De overdracht tussen deze twee signalen is bepaald en in een grafiek uitgezet (zie file semlaser op de 
compaq in DIFA). 
De resultaten van deze metingen zijn hieronder in de vorm van plotjes weergegeven: 

B.._J.tL..r.YJ..-_ 
nrt.t/1 

IIU11'Lt10 

•·••a •·--

...__.._...!llliai..t 
nti'J. l/1 ....... t?'·•• -u.s.H 

.,f---'-------..;__.;.._;~..;__-'-1;,,.;-:_,_= ... ::;-:._::-. __ -_-ll 
,.. .. , 11'1 ...... 

a.tu.S1 ··--

Afbeelding 2.7 

.... _nU...____ 
ru1 aoi"J. ....... 

e.:t,J.4 :1.91'66 

Afbeelding 2.8 

ft .. lfLI'!ÜJ--·
nJ'l ....... ....... ··- ··-

Afbeelding 2.9 Afbeelding 2.10 

Sensor 1 Sensor 3 
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Bijlage 2: Specificaties en testen van de apparatuur DA.F 

Afbeelding 2.11 

Afbeelding 2.13 

Metingen met de laser-sensor boven een draaibank 

Afbeelding 2.12 

MfhL..rt~ia.....JJYI. 
~ ... 1 .... .t 

.... L • .. ~.~ ........ 

Afbeelding 2.14 

Om te simuleren hoe de sensoren zullen reageren op de een groefvormige verstoring zoals de 
groeven tussen twee pavé-keien, zijn de twee laser sensoren een voor een boven de klauw van een 
draaibank geplaatst. De vorm van de verstoring is reeds weergegeven in de afbeeldingen 4.15 en 
4.16. Ook is er gekeken wat de invloed is van verschillende ingestelde responsietijden. 

De resultaten van deze metingen staan hieronder weergegeven. 
Laser1 Laser3 

~----am~~--~~~ ~~.n:--
. L~:.:8s -4t.aa• 

:. 
.·. 

Afbeelding 2 .15 Afbeelding 2.16 
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Bijlage 2: Specificaties en testen van de apparatuur 

nq CIIH a 

"'"-- ..... .,. -.1.93-

Afbeelding 2.17 Afbeelding 2.18 

rua: otH a 
"'"-J.·.- -a . .na 

Overzicht van de meetfiles in D-tac 200 op de Compag computer. 
Projectname: semlaser 
Settingsfile: laser 
kanaal 1: het twee maal geïntegreerde versnellingssignaal van de B&K 
4396 
kanaal2: het signaal van de M5L lasersensoren. 
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Bijlage 2: Specificaties en testen van de apparatuur 

4.0001 
4.0002 
4.0003 

4.0004 

4.0005 
4.0006 
4.0007 
4.0008 
4.0009 
4.0010 
4.0011 
4.0012 
4.0013 
4.0014 
4.0015 
4.0016 
4.0017 
4.0018 
4.0019 
4.0020 
4.0021 
4.0022 
4.0023 
4.0024 
4.0025 
4.0026 
4.0027 
4.0028 
4.0029 
4.0030 
4.0031 

35 
63 
85 
160 
290 
390 
525 
730 
970 
970 
35 
63 
85 
160 
290 
390 
525 
730 
970 
730 
730 
730 
730 
730 
35 
730 
730 

0 

0 

0.58 
1.06 
1.42 
2.68 
4.86 
6.53 
8.80 
12.23 
16.25 
16 
0.58 
1.06 
1.42 
2.68 
4.86 
6.53 
8.80 
12.23 
16.25 
12.23 
12.23 
12.23 
12.23 
12.23 
0.58 
12.23 
12.23 

0 k
. . . . ..d #samples 

pmer 1ngen: acqulSltle tiJ = --=--
sample freq. 

5.0001 
5.0002 
5.0003 
5.0004 
5.0005 
5.0006 
5.0007 
5.0008 
5.0009 

TUE nr: W/vUr/98.56 

12.23 
0.58 
12.23 
12.23 
0.58 
0.58 
12.23 
12.23 
0.58 

laser 3, ruisniveau in rust, 25 Hz 
laser 3, ruisniveau op klauw, 25 Hz 
laser 3, 12.8 kHz, 32786 samples, 25 Hz 
output 
laser 3, 12.8 kHz, 32768 samples, 25 Hz 
output 
laser 3, 25 Hz, 6.4 kHz sample 
laser 3, 25 Hz, 6.4 kHz sample 
laser 3, 25 Hz, 6.4 kHz sample 
laser 3, 25 Hz, 6.4 kHz sample 
laser 3, 25 Hz, 6.4 kHz sample 
laser 3, 25 Hz, 6.4 kHz sample 
laser 3, 25 Hz, 6.4 kHz sample 
laser 3, 25 Hz, 6.4 kHz sample 
laser 25 6.4 kHz sam 
laser 3, 3 12.8 
laser 3, 3 kHz, 6.4 kHz sample 
laser 3, 3 kHz, 6.4 kHz sample 
laser 3, 3 kHz, 6.4 kHz sample 
laser 3, 3 kHz, 6.4 kHz sample 
laser 3, 3 kHz, 6.4 kHz sample 
laser 3, 3 kHz, 6.4 kHz sample 
laser 3, 3 kHz, 6.4 kHz sample 
laser 3, 3 kHz, 6.4 kHz sample 
laser 3, 3 k 6.4 kHz 
laser 3, 1 0 kHz, 6.4 kHz sample 
laser 3, 1 0 kHz, 12.8 kHz sample 
laser 3, 1 0 kHz, 25.6 kHz sample 
laser 3, 250Hz, 6.4 kHz sample 
laser 3, 250 Hz, 400 Hz sample 
laser 3, 250 Hz, 6.4 kHz sample, DC koppeling 
laser 3, 250 Hz, 6.4 kHz sample, DC koppeling 
laser 3, 3 6.4 kHz DC 

laser 1, 3 kHz, 6.4 kHz sample 
laser 1, 3 kHz, 6.4 kHz sample 
laser 1, 10 kHz, 6.4 kHz sample 
laser 1, 10 kHz, 12.8 kHz sample 
laser 1, 1 0 kHz, 12.8 kHz sample 
laser 1, 250Hz, 6.4 kHz sample 
laser 1, 250 Hz, 6.4 kHz sample 
laser 1, 3 kHz, 6.4 kHz sample 
laser 1, 3 kHz, 6.4 kHz sa 
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DAF 

2.3 Testen met elastische koord 

z 
.E 

60 

50 

40 

koorden41,10=953 mm, 1=762 mm + n-de benaderirlJ 

~ 

_/ 
/ 

V / 
/" :E 30 

(J 

f!! 
.lol: 

~ 

V I== ~fr.9 I 
..?' 

k': 
/ 

Stijl heid =2 772Nh rm 
20 

10 
V 

0 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 

verplaatsing in mm. 

Afbeelding 2.21: Stijfheid koord in dwarsrichting 

l I ' 
koorden42,10=953 mm, H=780 mm + 1e orde benadering 

18 

100.------.------.-------.------.------"-----, 

~ 40r------+------~~----r---~~~--~~----~ 

OL-----~------~------~----~------~----~ 
0 5 10 15 20 25 30 

verplaatsing in mm 

Afbeelding 2.22: Stijfheid koord in dwarsrichting 
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Bijlage 2: Specificaties en testen van de apparatuur 

2.4 Meetbalk op grote trilproefstand 

2.4. 1 Dynamische eigenschappen van systemen met één vrijheidsgraad 
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Bijlage 2: Specificaties en testen van de apparatuur DA.F 

2.4.2 Meetverslag van de metingen met meetbalk op de trekker op de grote trilproefstand. 

Gebruikte apparatuur: 
lnstron RS plus proefstandstuurprogramma {Win3.11) 
lnstron SPiDAR iteratieprogramma (SCO-Unix) 
2*1nstron 8580 digitale regelaar (8 stuurkanalen, 24 acquisitie kanalen) 
6*Hydraulische excitators MTS 50 KN dynamjsch + 50 kN statisch 

Doel van het meetframe: 
Om de lasersensoren rustig hun werk te laten doen is er een frame bedacht waarbij de sensoren rustig 
onder de trekker gehangen kunnen worden. Aangezien de versnellingen op de lasersensoren volgens 
de specificaties maximaal 1 0 g mogen bedragen bij 1 kHz, is er als eis gesteld dat de 
versnellingsniveau's in alle richtingen niet boven de 1 g {<::::1 0 m/s2

) mogen komen. Zo is er een ruime 
veiligheidsmarge gecreëerd. 

Voorbereidende proeven: 
Om kanteling van de meetbalk tegen te gaan is er besloten om twee buizen aan de balk te bevestigen, 
die op een rustig punt voor aan het chassis van de trekker gemonteerd worden. Aangezien er geen 
twee identieke buizen voorradig waren is er gebruik gemaakt van een buis met een diameter van 38 
cm en van een buis met een diameter van 51 cm. 
Voorafgaand aan de metingen is eerst gekeken wat de stille punten van de balken en deze buizen 
waren, zodat het geheel gemonteerd kon worden zonder dat de eigentrilfrequenties van de balken te 
veel roet in het eten zouden gooien. Dit is gedaan door met een hamer met krachtopnemer een tik te 
geven op de balken en buizen, waarbij de plaats van een versnellingsopnemer op de balken en buizen 
gevarieerd werd. Van het versnellingssignaal en het krachtsignaal is de FRF bepaald, waarmee het 
mogelijk is om de knooppunten op de balk te vinden. Resultaat van deze proef was dat de balken een 
rustig punt hadden op 50 cm van het balkuiteinde bij een balklengte van 2.40 m en de buizen op 1.90 
m bij een lengte van 2.65 m. In verband met de bevestiging van de buizen aan het chassis en de 
positie van de balk moest de balk op een afstand van 1.50 m van het begin van de buis gemonteerd 
worden. Dit betekent dat de totale lengte van de buis moet worden: 2.65/1.9*1.50=2.09 m. 
Deze metingen zijn uitgevoerd met het programma Difa op de Compaq computer en zijn gesaved als 
project: "semframe". 
De eerste metingen zijn uitgevoerd met de buizen horizontaal neergelegd op een stoel. Aangezien dit 
de FRF verstoorde is de balk vervolgens verticaal vastgehouden in het punt van aanstoting. Op deze 
wijze werd er een betere FRF gevonden. 

Massa van de buizen samen: 2090*7t*(192-17.52+25.52-242)*7.82*10.s= 6.6 kg 
Massa van de meetbalk: 2400* (100*40-96*36)*7.82*10-S= 10.21 kg 

In verticale richting moet de meetbalk opgehangen worden met de volgende stijfheid: 

k = ~ 
2 

met m<:::: )12* massa buizen + massa balk<:::: 13.5 kg en f0<:::: 5 Hz 
4*ll" * fo 

dus k<:::: 0,0135 N/m = 13.5 N/mm. 
Aangezien de verticale ophanging geschied met twee koorden, moet de stijfheid per koord dus 13.5/2= 
6.75 N/mm bedragen. 

Het meetframe is onder het zich op de grote trilproefstand bevindende proto 95.008 met de blauwe 
trilproefstandoplegger bevestigd. Hierna zijn er metingen uitgevoerd waarbij het voertuig aangestoten 
werd overeenkomstig een rit over een pavé-traject. Aangezien tijdens de metingen enkele 
aanpassingen nodig bleken heb ik hieronder een overzicht gegeven van de verschillende 
meetconfiguraties met bijbehorende acquisitie-files. 

meetdatum: 10-12-'97 
acquisitie files: sem_hor.acq 

sem _ vert.acq 
sem_01.acq 
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Bijlage 2: Specificaties en testen van de apparatuur 

sem.tst 
sem_m2.acq 
sem_m2b.acq 
sem_m3.acq 
sem_m4.acq 

sem hor.acg en sem vert.acg 
In eerste instantie is er een frame ontworpen dat met behulp van bladveren en wasmachine
dempertjes aan het chassis van trekker 95.008 opgehangen was. In de langsrichting waren twee 
verwarmingsbuizen in een v-vorm opgehangen aan een rubber dempertje dat aan de uitlaatbocht 
bevestigd was. 
Deze metingen zijn omgezet naar de SPIDAR-file: sem_01.tsdr en gesaved in de picture files: 
sem_01.pic en sem_011og.pic. 
Doordat de wasmachine-dempertjes een te hoge interne wrijving hadden, werkten ze in de constructie 
niet naar behoren. 

Er is geprobeerd om de dempertjes te laten werken door de bladveer waaraan ze bevestigd waren te 
verstijven, maar dit leverde geen significante verbetering op. De resultaten van deze meting zijn 
weergegeven in de file:?? sem_m2.acq en sem_m2b.acq 
Ook waren de veren in verticale richting niet stijf genoeg om tot lage versnellingsniveau's te komen. 

Beschrijving nieuwe meetconstructie 
Aangezien de wasmachine-dempertjes niet naar behoren werkten en bleek dat de elastische koorden 
toch ook wel voor enige demping zorgden, is er besloten om het systeem met de bladveren en de 
wasmachine-dempertjes in combinatie met de elastische koorden niet verder te gebruiken. Daarvoor in 
de plaats is er een systeem bedacht dat eigenlijk uitsluitend uit een in elastische koorden opgehangen 
meetbalk bestaat en waarbij deze koorden zowel de demping als de veerstijfheid van het systeem voor 
hun rekening nemen. De demping wordt geïntroduceerd door relatief slappe koorden langs een 
wrijvingsblokje te leiden, waardoor er energie verloren gaat in de vorm van warmte. De stijfheid van de 
ophanging van het frame is in te stellen door het aantal koord-parten te variëren. Om een constante 
stijfheid te realiseren bij toenemende verlenging is het noodzakelijk om de elastische koorden voor te 
spannen. In verticale richting gebeurt dit door het eigengewicht van de balk. 

Om de kanteling van de meetbalk tegen te gaan is er gekozen voor een dunwandige (1 mm) 
aluminium buis in de langsrichting in plaats van de verwarmingsbuizen in langsrichting. Op deze 
manier was het niet nodig om de buis voorbij de meetbalk door te laten lopen om de balk op een rustig 
punt van de buis te monteren, aangezien de massa van de buis, en daardoor dus ook de 
massakrachten, vrij laag zijn. Door een grote diameter te kiezen (60 mm) heb je geen last van 
buigtrillingen in de buis. De buis is in eerste instantie aan de uitlaatbocht bevestigd met behulp van een 
rubber uitlaatdempertje met gat, met een stijfheid van ongeveer 18 N/mm, op afschuiving belast. 

sem m30.acg: 
Om de veerstijfheid in langsrichting te kunnen variëren is er voor gekozen om niet meer het snorkel
rubbertje te gebruiken maar de al eerder gemaakte koordhouder. 

Hiermee is het mogelijk om de stijfheid in te stellen afhankelijk van het aantal parten van het elastische 
koord dat gebruikt wordt. Er is gemeten met 4 parten wat overeenkomt met een stijfheid van 10 N/mm. 
Dit is ook ongeveer de waarde die we zoeken. (want: f0=5 Hz en m101=10 kg en dus k= 10/(4*1t2*f0

2
)"" 10 

N/mm). Aangezien de bevestiging van de aluminium buis aan de uitlaatbocht voor vrij grote trilings
niveau's zorgde, is er een beugel aan het chassis gemonteerd waaraan de koordhouder is bevestigd. 
Een gevolg van het gebruik van de koordhouder is dat de aluminium buis een stuk korter is geworden, 
dit heeft echter waarschijnlijk weinig invloed op de versnellingsniveau's. 

De langs-koorden zijn verder naar voren aan de aluminium buis bevestigd, waardoor ze wat effectiever 
in langsrichting werken. Er wordt nu gefilterd bij 150 Hz bij een acquisitie frequentie van 409.6 Hz (=2 * 
zo hoog als bij de voorgaande metingen), dit om de spectra bij hogere frequenties beter te kunnen 
bekijken. 
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Bij een nadere analyse van de metingen bleek dat de calibratiewaarden van de acquisitie van de 
versnellingsopnemers in de voorgaande metingen foutief ingesteld waren. Daarom zijn deze 
calibratiewaarden veranderd en gesaved als: sem03.aqd en sem03.aqf en sem3.tst. Dit betekent dat 
de voorgaande metingen met incorrecte calibratiewaarden uitgevoerd zijn, en er dus eigenlijk niets 
gezegd kan worden over de metingen. 

resultaten: max. versnelling in langsrichting: 8 m/s2 

Conclusie meting sem m30: 
De versnellingsniveau's zijn acceptabel. De dwars en langsrichting moeten wat stijver om de 
verplaatsingen wat te verminderen, anders blijft de sensor niet goed in het spoor meten. In verticale 
richting maakt een grote verplaatsing niet zo veel uit omdat daarvoor in de wegmeting toch door het 
twee maal geïntegreerde versnellingssignaal wordt gecompenseerd. 

fo=-1
- [k 

2 * ;r v-;;; 
Het stijver maken van de constructie betekent volgens bovenstaande formule dat de constructie een 
hoger frequente eigenfrequentie krijgt in die richting. 

sem m31.acg 
Aangezien de koorden in dwarsrichting in een v-vorm omhoog gespannen waren, werd het frame bij 
het aanspannen in verticale richting bewogen. 
Om de stijfheid in dwarsrichting te verhogen zonder de balk omhoog te trekken was het zodoende 
nodig om de koorden in dwarsrichting horizontaal te laten lopen. Dit is gerealiseerd door de 
ophangpunten van de dwarskoorden naar beneden te verplaatsen door een buisje aan de bestaande 
strip te lassen. Vanaf die buisjes zijn er aan beide kanten twee koorden horizontaal naar het midden 
van de meetbalk gespannen. De oude constructie voor de dwarsstijfheid is ook gehandhaafd om voor 
de demping in dwarsrichting zorg te dragen. Al met al is de het aantal koorden in dwarsrichting 
verdubbeld, waardoor de stijfheid ook is verdubbeld. 

Er zijn twee parten in de koordhouder gespannen in plaats van één. Het gevolg is een wat lossera 
ophanging van de aluminium buis aan het chassis en een wat grotere stijfheid in de langsrichting van 
de meetbalk ten opzichte van de koordhouder. Ook is er aan de koordhouder een buisje bevestigd, 
waaraan de langs-koorden bevestigd kunnen waarden. Hiermee is het mogelijk om de langs-stijfheid 
verder te vergroten door het effectiever in langsrichting aangrijpen van de door de koorden 
opgebouwde krachten. 

Conclusie meting sem m31.acg 
Aangezien het buisje voor de bevestiging van de koorden voor de langsrichting achter het draaipunt 
van de aluminium buis bevestigd is, is de stijfheid in de langsrichting een stuk minder dan verwacht. 
Het is daarom verstandiger om het buisje direct aan de aluminium buis te bevestigen 
De versnellingsniveaus liggen in alle richtingen onder de 1 g en dus is er aan de gestelde eis voldaan. 

Overzicht van de meetresultaten in tabelvorm, waarden in [m/s2]: 
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Conclusies van de metingen met de meetbalk op de grote trilproefstand en aanbevelingen voor de 
wegmetingen: 

--
• Het reservewiel zat in eerste instantie in de weg, aangezien de buizen in v-vorm het wiel raakten. 

Tijdens de metingen op de proefstand is derhalve het reservewiel gedemonteerd. 
Bij de laatste metingen is er gebruik gemaakt van één lichte aluminium buis die midden onder de 
trekker gemonteerd zit en daardoor het reservewiel niet raakt. Het kan nu nog zo zijn dat de 
koorden voor de stijfheid in de langsrichting het reservewiel zullen raken bij een wegmeting en er 
met deze configuratie dus niet gemeten kan worden met reservewiel. Dit zal in een test op de weg 
nog nader bekeken moeten worden. 

• Een ander probleem is het feit dat de afstand van de meetbalk tot het wegdek te klein is geworden. 
Hierdoor komen de lasersensoren niet op hun referentiehoogte van 340 mm te hangen en komt de 
te meten afstand buiten het bereik van de sensoren. De meetbalk moet zo laag gemonteerd worden 
omdat hij anders tegen de aandrijfas aan kan komen tijdens een pavé-rit. Aangezien de aandrijfas 
op de proefstand niet op exact dezelfde hoogte gemonteerd is als op een rijdend voertuig dient dit 
de exacte ophanghoogte nog nader bekeken te worden. Misschien moet de meetbalk op een 
rijdend voertuig nog lager gemonteerd worden. De lasersensoren kunnen dan eventueel met strips 
boven de balk gemonteerd worden, zodat ze wel op de goede hoogte gemonteerd kunnen worden. 
Hierdoor wordt wel de afwijking door het kantelen van de balk versterkt. 

• De stijfheid in de langsrichting is beter te realiseren door het buisje voor de bevestiging van de 
koorden aan de aluminium buis te monteren in plaats van aan de koordhouder. Dit moet in een 
volgende meting gerealiseerd worden. 
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2.5 Specificaties van het VELOS Meetwiel 

Der Radsensor wird mit der Felge 11.75 x 22.5 oder mit der Felge 1 O.OOV- 20 verschraubt 
-

und Ober einen Nabenadapter- Flansch, der die Einpresstiefe definiert, an der 

Bremstrommel verschraubt. 

Statische Radlast 

Maximallasten im Fahrbetrieb: 

Sicherheit gegen Oberlast 

Maximale Geschwindigkeit 

Längskraft 

Seitenkraft 

Vertikalkraft 

Sturzmoment 

Brems-/Antriebsmoment 

Lenkrnoment 

( ohne Reifenverformungsaufnehmer) 

F z,stat = 50 

Fx,max= 120 

Fy,max= 70 

Fz,max= 120 

Mx,max= 35 

M y,max= 30 

Mz,max= 35 

50% 

120 kmlh 

Montage wie Standardrad, keine Anpassungen ader Umbauten erforderlich 

Empfindlichkeit der Sensoren bei Nennlast: 

Ungenauigkeit: 

Schockbelastung: 

Kräfte 

Momenten 

Nichtlinearität 

Pfysterese 

Oberspreehen 

Abdichtung gegen Umwelteinflüsse: 

Temperaturverträglichkeit: 

Felgensteifigkeit: wie Standarel Stahlfelge 

0,5-1 

1-5 

s1% 

S1% 

s1 %. 

mVN 

mVN 

Maximal50g 

IP65 

- 20 bis +120 oe 

Gewicht des Sensors inkl. Sensorring, ohne Felge und HAF 45 kg 

Gewicht der Felge 11.75 x 22.5 inkl. Felgenring 51 kg 

Gewicht HAF 10 kg 

Eigenfrequenz des MeBrades > 400 Hz 

kN 

kN 

kN 

kN 

kNm 

kNm 

kNm 

Speziftkationen des Mef1sensors VEL OS 27 Abb. A 1 
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Bijlage 3: Frame-afmetingen 

Bijlage 3: Frame-afmetingen 

3.1 Afmetingen meetframe 

3.2 Afmetingen koordhouder 
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Bijlage 4: Wegmetingen 

Bijlage 4: Wegmetingen 

4.1 Meting voertuigsporing 
Meetconfiguratie: 
Trekker: 
Oplegger: 
Aslasten: 
Verdeling belading: 
Banden voor: 

achter: 
oplegger: 

Bandenspanning: 
Overig: 

proto 95008 
blauwe een-assige proefstandoplegger met dubbel lucht 
voor: 7.2 ton, achter: 10.8 ton 
3.2, 2.9, 2.05, 2.9, 2.01, 1.0 1.99 en 1.86 ton (van voor naar achter) 
Michelin XZA, Pilote 295/80 R22.5 
Michelin X-MS, Pilote 295/80 R22.5 
GoodYear 295/80 R22.5 G391 
8 bar 
driekwart volle brandstoftank 

Het doel van deze proef was het onderzoeken hoe de diverse assen van een trekker-oplegger 
combinatie sporen ten opzichte van elkaar op pavé. Dit is van belang omdat wellicht het 
ingangssignaal bij het aansturen van een trilproefstand gecompenseerd moet worden als de assen 
echt veel uit elkaars spoor lopen. Met behulp van deze proef is het mogelijk om te kijken of op een 
bepaalde plaats op de proefbaan de diverse banden over dezelfde keien lopen . Dus of de voorbanden 
door dezelfde keien aangestoten worden als de achterbanden en de opleggerbanden . 

Omschrijving van de installatie: 
Met behulp van perslucht uit de accessoire kring van het voertuig wordt een tankje met daarin 
waterverdunde plakkaatverf op druk gebracht. De druk in het tankje is traploos te variëren met behulp 
van een smoorklep die voor het tankje geplaatst is . Aan de onderkant van het tankje is een regelklep 
aangebracht die twee standen kent: open en dicht. De klep wordt vanuit de cabine bediend door 
middel van het inschakelen van het zoeklicht achterop de trekker. Een beperking was dat deze klep 
maar tot een druk van ongeveer 4 bar goed afsloot, dus er kon niet met hogere drukken gewerkt 
worden omdat er dan verf lekte bij een gesloten klep. Na deze klep volgt een aftakking waarna er drie 
slangetjes naar de drie assen lopen. Deze slangetjes zijn met behulp van een steuntje bevestigd aan 
de aslichamen en wel op de volgende manier: zie foto. Aan deze slangetjes is met secondenlijm een 
injectienaaldje bevestigd. De afstand tussen het naaldje op de epieggeras en het naaldje op de 
achteras van de trekker is 4.57 m en tussen het naaldje op de voor- en achteras van de trekker 3.90 
m. 

Afbeelding 4.23: Verftankje op oplegger Afbeelding 4.2: Naaldjes van de spuitinrichting 
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Verloop van de proef: 

Op de proefbaan zijn met behulp van de hierboven beschreven verfspuitinrichting op proto 95008 met 
blauwe trilproefstand oplegger, twee verfsporen op pavé gespoten bij een snelheid van 50 km/u. Het 
was de bedoeling om een verfspuitertja op elk van de assen te gebruiken, maar aangezien het 
systeem snel verstopt raakte, was het alleen mogelijk om de verfspuitertjes op de achteras van de 
trekker en op de opleggeras te gebruiken. Een bijkomend probleem was dat de smoorklep, die 
eigenlijk voor perslucht bedoeld is en niet voor vloeistof, bij hogere drukken dan 4 bar niet meer goed 
afsluit. Door de naaldjes te vervangen en de druk wat te verhogen hebben we het voor elkaar 
gekregen dat er twee spuitertjes werkten. In onderling overleg is toen besloten om een ronde pavé te 
rijden, zonder dat het spuitertja op de vooras werkte. 

Resultaten: 
Het resultaat van de proef is dat er twee vrijwel parallellopende lijnen op pavé te zien zijn. Dit is te zien 
in bovenstaande afbeeldingen. Deze lijnen representeren de plaats van de aslichamen van de 
achteras van de trekker en de epieggeras op pavé, waarbij het linker spoor de sporing van de 
epieggeras representeert en het rechterspoor de sporing van het midden van de achteras van de 
trekker representeert. De gemeten afstand tussen deze lijnen varieert op een recht stuk pavé van 4 7 
cm tot 55 cm. Dit betekent dat de banden van de oplegger bij benadering over dezelfde keien rijden als 
de achterbanden van de trekker met een afwijking van ongeveer 8 cm. Deze variatie in sporing is te 
verwaarlozen ten opzichte van de tootprint van de band, die ongeveer 30 cm breed is. In een bocht op 
het asfalt tussen de pavé stukken liggen de sporen ongeveer 46 cm van elkaar af, terwijl op een recht 
stuk asfalt de sporen 52 cm uit elkaar liggen. Aangezien je logischerwijs verwacht dat de sporing van 
de assen van de trekker meer overeenkomt dan de sporing tussen de trekkerassen en de epieggeras 
(en door tijdgebrek) is besloten om niet nog een proefte doen om de sporing van de trekker vooras in 
kaart te brengen, omdat dit niet veel extra informatie op zal leveren. 

Conclusie: 
De spoorbreedte van de diverse wielen bedraagt: 
trekker-voor: 2037 mm, achter-binnen: 1475 mm, achter-buiten: 2160 mm en oplegger-binnen: 1460 
mm. 
Dus de voorbanden en de achter-buitenbanden van proto 95008 hebben een verschil in spoorbreedte 
van 123 mm. De spoorbreedte van de binnenbanden van de oplegger verschilt 15 mm van de 
spoorbreedte van de voorbanden. Bij een rit op pavé komt daar dynamisch dus nog max. 80 mm bij. 

De conclusie van deze metingen is dat de trekker-voorbanden en de buitenste trekker-achterbanden 
op pavé bij 50 km/u bij benadering hetzelfde spoor volgen. Dit geldt ook bij benadering voor de 
oplegger-banden en de trekker-voorbanden. Aangezien dit alles in beladen toestand bij 50 km/u op 
pavé voor een dynamische variatie van maar 80 mm zorgt, is op de trilproefstand een aanstoting van 
het voertuig op basis van 2 sporen mogelijk. 
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4.2 Test meetframe op DAF terrein 

4.2.1 Overzicht apparatuur 

4.2.2 Testjes met het opleggerframe. 

In eerste instantie zijn de versnellingen op het opleggerframe gemeten bij een rit op het RC-terrein 
waarbij er door een diepe kuil gereden werd met ongeveer 30 km/u. In eerste instantie waren de 
optredende versnellingen te groot doordat het frame tegen de as aan sloeg. Door aanpassingen aan 
de ophanging van het frame en aan het frame zelf, is er voorkomen dat het frame nog tegen de as aan 
kan komen en blijven de versnellingen onder de 2.5 g. Ook is er een rondje over het DAF terrein 
gereden waarbij er ook met 50 km/u over slecht wegdek ter hoogte van het kanaal gereden is. De op 
het frame optredende versnellingen blijven hierbij in langs en dwarsrichting onder de 1 g en in verticale 
richting onder de 2g. 
Al met al ziet het er goed uit, maar het blijft de vraag hoe het systeem zich houdt op pavé. Een 
volgende stap is het bevestigen van de touw-verplaatsingsopnemers de lasers en de serve-balans 
versnellingsopnemers, zodat daar ook mee geëxperimenteerd kan worden. 

Uit een FFT analyse blijkt dat bij aanstoting van het frame door de as er een piek in de amplitude
karakteristiek ontstaat bij ongeveer 37.5 Hz, bij ongeveer45Hz en bij ongeveer55Hz bij 50 km/u. 

4.2.3 Overzicht meetfiles ingenomen met DIA-Win: 

test01 versnellingen op oplegger-frame bij kuil op RC-terrein. Frame raakt as 
test02 versnellingen op oplegger-frame bij kuil op RC-terrein. Frame raakt as 
test03 versnellingen op oplegger-frame bij rondje DAF langs kanaal;± 40 km/u. 

Frame raakt as. Lvl en lvd:max. 35 m/s2
; Lvv: max. 60 m/s2 

test04 versnellingen op oplegger-frame bij rondje DAF langs kanaal;± 40 km/u en rondje 
Re-terrein met kuil. Frame raakt as??. Lvl en lvd: max. 5 m/s2

; Lvv:max. 40 m/s2 

test05 
test06 
test07 
test08 
test09 
test10 rondje re met kuil,204.8 Hz 
test11 rondje re met kuil, achter koordje,204.8 Hz, oplegger leeg 
test12 rondje re met kuil,204.8 Hz 
test13 rondje DAF langs kanaal,204.8 Hz 
test14 rondje,204.8 Hz 
test15 rondje,204.8 Hz 
test16 rondje re met kuil, smal=enkele montage banden,204.8 Hz 
test17 rondje re met kuil, smal=enkele montage banden 30 km/u,204.8 Hz 
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test18 rondje DAF smal=enkele montage banden, 50 km/u,204.8 Hz 
test19 handshake,204.8 Hz 
test20 rondje daf,204.8 Hz 
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4.3 Test meetframe op de proefbaan 

4.3.1 Overzicht apparatuur 

Zie overzicht in bijlage 4.2.1 

4.3.2 Overzicht meetfiles 

prfbn01: binnen op hefbrug in proefbaangarage, sensoren gericht op 
balken over meetbrug. 
1 ) voor omlaag bewogen ter plaatse van laser + servo 
2} voor omhoog bewogen ter plaatse van laser + " 
3) achter omlaag bewogen ter plaatse van laser+ servo 
4) achter omhoog bewogen ter plaatse van laser 

prfbn02: binnen op hefbrug in proefbaangarage , sensoren gericht op 
balken over meetbrug en lasers op ongeveer -5v gezet 
(=max. in te stellen waarde}. 
Middelste touwtje kanaal 9, tussen balk en frame gemonteerd 
ter hoogte van voorste laser in het midden van het frame 
gemonteerd. 
1 ) voor omlaag bewogen ter plaatse van laser + servo 
2) voor omhoog bewogen ter plaatse van laser + servo 

prfbn03: over platen gereden. hoogte van de platen met theodoliet 
v/d proefbaan ingesteld. waterpas gezet met waterpas: 
88 w 007 004 07030, nauwkeurigheid??: 0.3 mm/m 
eerste plaat: 11.05 dm, tweede 11.125 dm; 10 km/u 

prfbn04: over platen gereden. hoogte van de platen met theodoliet 
v/d proefbaan ingesteld. waterpas gezet met waterpas: 
88 w 007 004 07030, nauwkeurigheid??: 0.3 mm/m 
eerste plaat: 11.05 dm, tweede 11.125 mm 
20 km/u, rondjes gereden, 2 x gemist 

omhoog beweging onderdrukt met extra koordjes 
Jasers + servo's gedemonteerd, alleen piezo's erop 

prfbn05: met 20 km/u over bochtje + eerste stuk pavé 

prfbn06: met 20 km/u over 3e stuk pavé, begin 4e stuk met 20 km, 
einde 4e stuk 30 km/u 

prfbn07: met 50 km/u over 2e + 3e + 4e stuk pavé. 

bereik touwtjes ingesteld op 15 cm i. v.m piekje touw 3 
in prfbn07. 
Verder 1 lasersensor aan achterkant frame gemonteerd met 
servo-balans. 

prfbn08: met 50 km/u over 2e + 3e stuk pavé + bocht na 4e; 

prfbn09: 1) zsa met 50 km/u 
2) gatenweg met 50 km/u 
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prfbn10: volle ronde pavé, bandlast links: 2.5 ton, 
rechts: 2.7 ton bandenspanning 6 bar. 
max versnelling: -25 m/s2, rvv. 
max frame-as verpl: -66 mm opnemer 3, alle opnemers in fase! 

prfbn11: volle ronde pavé, bandlast ??? 2 ton ?? 
bandenspanning 4 bar. 
max. versnelling frame: 100 m/s2, rvv 
max frame-as verpl: ?? 
max sensor-signaal: 10 cm 

prfbn12: met 50 km/u volle ronde pavé met 1 ton's blok boven 
27-2-'98 de oplegger-as met bandlasten: links: 1.6 ton, 4 bar 

rechts: 1.5 ton, 4 bar 

prfbn13: 3e + 4e stuk pavé met zelfde configuratie als prfbn12, 
2-3-'98 met beperking frame in verticale richting omlaag aan 
de voorkant. Op de zelfde manier zoals het aan de 
achterkant van het frame al was! 

prfbn13b: bewerkt stuk uit prfbn13: geen glitches! 

prfbn14: volle ronde pavé met 2+3 tons blokken boven as, 
2-3-'98 9 bar bandenspanning, bandlasten links+rechts: 3.6 ton. 

bereik van de achterste servo ingesteld op 100 m/s2 

prfbn15??: in garage frame aangestoten met 1 sensor ingesteld op 
een bereik van 10 g i.p.v. 5 g! 
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Portax: 88W 081 002 81021 

Een gedeelte van de kanalen is volgens bovenstaand schema voorversterkt door de MGC versterkers 
van DAF Trucks. Deze signalen zijn door MC10 of MC55 versterkers versterkt, waarbij MC10 ingesteld 
was op een 2000 Hz Butterworth filter en de MC55 op 1500 Hz. 
De signalen met een range van +- 1 0 Volt zijn vervolgens aangeboden aan de Remus apparatuur van 
het LBF. Deze hebben vervolgens een filtering ondergaan met een 6 polig, 100Hz Butterworth 
laagdoorlaat-filter. De signalen die direct op de Remus apparatuur van het LBF zijn aangesloten zijn op 
dezelfde wijze gefilterd. 

4.4.2 Beladingen 

Belading van de proefstandoplegger 
De bandvervormingsmetingen zijn uitgevoerd op de blauwe trilproefstandoplegger. De beladingen zijn 
zo gekozen dat de volgende configuraties op het opleggerwiel gesimuleerd werden: 

Aslast van de vooras bij een volbeladen oplegger: 
Aslast van de achteras bij een volbeladen oplegger: 
Aslast van de achteras bij een lege oplegger: 

7.2 ton (over twee wielen) 
1 0.8 ton (over vier wielen) 

. 5 ton (over vier wielen) 

Deze situaties zijn gesimuleerd door betonblokken boven de as van de oplegger te monteren. 

Banden: Goodyear 295/80 R22.5 152/148 M, G391??. Dus Li=152 voor single mounted tires. 

De bandenspanning bij de gevraagde aslast is in het GoodYear manual opgezocht: 

*gemeten zonder meetwieL 
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4.4.3 Oorspronkelijk meetschema 

as-belasting [ton] Snelheid [km/u] manoeuvres 
bandenspanning bij plank-test 
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DAF 

Tekenafspraak opnemers bij bandkrachtmetingen. 

MGC-rek: MGC 96056, later vervangen door MGC 96045 
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4.4.5 Stappenplan van de metingen 

Overzicht van de metingen zoals deze door het LBF ingenomen zijn. 
De volgende files zijn gebruikt om de MGC-versterkers m.b.v. DIA/DAGOaan te sturen: 

Meting4.dat 
ch1: sensitivity=25.075 mVN; 
ch2: sensitivity=24.942 mVN; 
ch3: sensitivity=25.025 mVN; 
ch4: sensitivity=24.972 mVN; 
ch5: sensitivity=25.075 mVN; 
ch6: sensitivity= 0.5846 mVN; 

MetingS.dat 
ch1: sensitivity=1 0.03 mVN; 
ch2: sensitivity= 9.9768 mVN; 
ch3: sensitivity= 10.01 mVN; 
ch4: sensitivity= 9.9888 mVN; 
ch5: sensitivity= 10.03 mVN; 
ch6: sensitivity= 0.5846 mVN; 

Meting??.dat 

range=250 m/s2 

range=250 m/s2 

range=250 m/s2 

range=250 rn/s2 

range=250 m/s2 

range= 1 bar 

range=1 00 m/s2 

range=100 m/s2 

range=1 00 m/s2 

range=100 m/s2 

range=1 00 m/s2 

range= 1 bar 

ch1: sensitivity= 15.045 mVN; range=150 m/s2 

ch2: sensitivity= 14.9652 mVN; range=150 m/s2 

ch3: sensitivity= 15.015 mVN; range=150 m/s2 

ch4: sensitivity= 14.9832 mVN; range=150 m/s2 

ch5: sensitivity= 15.045 mVN; range=150 m/s2 

Stappenplan bij begin van de metingen: 
1. meetbereik instellen: meting4 (as-versnellingen tot 250 m/s2) of meting5 (as-versnellingen tot 100 

m/s2) laden in DIA/DAGOen m.b.v. de mgc-server overzenden naar de MGC versterkers. 
2. bandenspanning veranderen. 
3. Bandenspanningskanaai (6) nullen met Range op 10 bar! 
4. Druksensor monteren, waarde opschrijven 
5. bereik aanpassen en opnieuw nullen 
6. mgc-server remote control uitzetten 
7. filters van de mgc op 2000Hz zetten, kanaal 6 op 1000Hz. 
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Opmerking: Bij alle pavé ritten wordt er begonnen met pave-stukje 5. -> 5,1 ,2,3,4 

-·-
Bij alle metingen is er een MC55 op kanaal 12 gebruikt die max. ingesteld kon worden 
op een 1500 Hz Butterworth filter 

4.4.6 Meet-overzicht 

Metingen ingenomen door het L.B.F.: 

reference.dat -> referentie-meting bij 50 km/u met koppeling in laten rollen 
Voertuig: 9 bar, 5 ton belading op oplegger 

d1zurefe.dat: Ronde Pavé, 9 bar, 50 km/u (triggerwas niet aangesloten!!) 
d2zurefe.dat: Plankenrit met 9 bar, 50 km/u 
d3zurefe.dat: bochtje + eerste stuk pavé, 50 km/u -> mislukte meting: pieken in de bandkracht 
d4zurefe.dat: golvend asfalt met 50 km/u -> marker is goed 

OPMERKING: DE KANALEN 14-18 ZIJN BIJ BOVENSTAANDE METINGEN OP DE MGC 
VERSTERKER INGESTELD OP EEN RANGE VAN 250 M/S2 VOOR 10 V EN HET 
LBF HEEFT ZE INGENOMEN MET EEN RANGE VAN 100 M/S2 VOOR 10 V!!! 

ref_2.dat -> referentie-meting bij 50 km/u met koppeling in laten rollen 
Voertuig: 8 bar, 5 ton belading op oplegger 

d1zuref2.dat: Plankenrit met 22/44/66/88 km/u over verschillende planken heen. 
d2zuref2.dat: golvend asfalt bij 20 km/u 
d3zuref2.dat: golvend asfalt bij 40 km/u 
d4zuref2.dat: golvend asfalt bij 50 km/u 
d5zuref2.dat: golvend asfalt bij 60 km/u -> geen distance signaal 

Vrijdag 13 maart 1 998 
ref_3.da- -> referentie meting met 50 km/u met ingetrapte koppeling 

vol beladen= 5 ton op oplegger, 8 bar 

d1zuref3.da-: pavé, 50 km/u-> mislukte meting-> data error 
d2zuref3.da-: pavé, 40 km/u -> mislukte meting -> data error 
d3zuref3.da-: pavé, 20 km/u-> mislukte meting -> data error + sleepring-stang eraf 
d4zuref3.da-: pave, 60 km/u -> 2e + 3e + 4e stuk 

zaterdag 14 maart 1 998 
ref_3.dat -> referentie meting met 50 km/u met ingetrapte koppeling 

vol beladen= 5 ton op oplegger, 8 bar 

d1zuref3.dat: pave, 50 km/u 
d2zuref3.dat: pave, 40 km/u 
d3zuref3.dat: pave, 20 km/u 
d4zuref3.dat: pave, 60 km/u 

-> fout markersignaal + storing op corvit & lasers 
->storing op corvit +laser+ servo's 
->goede signalen, 3 pieken in servo's & 01 
-> dip in sin/cos! Na 4e stuk pavé! 

ref_ 4.dat -> referentie meting met 50 km/u met ingetrapte koppeling 
vol beladen= 5 ton op oplegger, 8 bar. Range as-versnellingen: 150 m/s2 

d1zuref4: z.s.a. +klinkerweg met 20 km/u 
d2zuref4: z.s.a. +klinkerweg met 40 km/u 
d3zuref4: z.s.a. + klinkerweg met 50 km/u 
d4zuref4: z.s.a. + klinkerweg met 60 km/u -> ch05 niet goed! 

ref_S.dat -> referentie meting met 50 km/u met ingetrapte koppeling 
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3 ton op oplegger, 8 bar, last links: 2.7 ton 
last rechts: 2.6 ton 

Opleggeras-versnellingen niet goed: 01,04 slecht, 03 wat piekjes, 05 gaat fout vanaf 
einde 1 e stuk pavé in "d2zuref5" ! 

d1 zuref5.dat: z.s.a. + klinkerweg met 50 km/u (ch1 ,2,5 niet goed !!) 
d2zuref5.dat: pave, 50 km/u 
d3zuref5.dat: golvend asfalt 50 km/u 
d4zuref5.dat: plankenrit 22/44/66/88 km/u over verschillende planken heen. 

ref_6.dat ->referentie meting met 50 km/u met ingetrapte koppeling 
3 ton op oplegger, 6 bar, last links: 2.7 ton 

last rechts: 2.6 ton 
Opleggeras-versnellingen niet goed: 01,04 slecht, 03 wat piekjes, 05 gaat fout vanaf 
einde 1 e stuk pavé in "d2zuref5" ! 

d1zuref6.dat: z.s.a. +klinkerweg met 50 km/u 
d2zuref6.dat: pave, 50 km/u 
d3zuref6.dat: plankenrit, met 22/44/66/88 km/u over verschillende planken heen. 

ref_7.dat -> referentie meting met 50 km/u met ingetrapte koppeling 
1 ton op oplegger, 8 bar, last links: 1.6 ton 

last rechts: 1.5 ton 
Opleggeras-versnellingen niet goed: 01,04 slecht, 03 wat piekjes, 05 gaat fout vanaf 
einde 1e stuk pavé in "d2zuref5"! 

d1zuref7.dat: z.s.a. +klinkerweg met 50 km/u 
d2zuref7 .dat: pave, 50 km/u -> dropout in laser ch.1 0 = buiten bereik! 
d3zuref7 .dat: plankenrit, met 22/44/66/88 km/u over verschillende planken heen. 

Maandag 16 maart 1998: 
Bij het afmonteren van het meetwiel blijkt dat er nog centreerringen op de aseinden gezeten hebben 
bij het monteren van het meetwieL Hierdoor is het meetwiel scheef gemonteerd geweest en hebben de 
ringen het meetwiel beschadigd. Er zaten maar twee centreerrinbgen op twee bouten die tegenover 
elkaar zaten. 
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ref_cal.dat ->referentie meting met 50 km/u met ingetrapte koppeling 
1 ton op oplegger, 8 bar, last links: 1.6 ton 

last rechts: 1.5 ton 
c1 zurefc.dat: pavé, 50 km/u 
c2zurefc.dat: z.s.a. + klinkers, 50 km/u 

Voorkant oude MGC 96056 Voorkant nieuwe MGC 96045: 

mgc eh 1 = -> bnc kabel:10 
mgc eh 2 = -> 12 
mgc eh 3 = -> 3 
mgc eh 4 -> 4 
mgc eh 5 ->A 
mgc eh 6 -> v3 
mgc eh 7 -> vrij 
mgc eh 8 -> 8 
mgc eh 9 -> 12 
mgc eh 10 -> 10 
mge eh 11 -> vrij 
mgc eh 12 -> v11 = 
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Dinsdag 17 maart 
Metingen over het 12 meter lange profiel op se stukje pavé, ingenomen met dia-dago. Alleen het 
signaal van de Hottinger versnellingopnemer liep via de MGC (MC55) en werd gefilterd met een 1500 
Hz Butterworth filter. 
Bij de onderstaande data zijn de benamingen laser_vm en laser_am verwisseld en gesaved als 
balkxxa.dat. 

balk.dat: 50 km/u ->profiel geraakt, offset op servo_v1 
balk1.dat : 30 km/u ->profiel geraakt, offset op servo_am, buiten bereik laser_am 
balk2.dat : 50 km/u ->profiel geraakt, offset op servo_v1 
balk3.dat : 50 km/u ->profiel geraakt, offset op servo_v1 
balk4.dat : 50 km/u -> profiel geraakt 
balk5.dat : 50 km/u -> profiel geraakt 

Draadje van servo_a1 opnieuw gesoldeerd vanwege los contact. 

balk6.dat 
balk7.dat 
balk8.dat 

:20 km/u 
:50 km/u 
: 10 km/u 

->profiel geraakt, laser_vm niet verwisseld met laser_am 
-> profiel geraakt 
-> profiel geraakt 

Voor grotere aanstoting aan het frame: in tegengestelde richting over pavé gereden. 
balk9.dat : 20 km/u -> profiel geraakt , geen CORREVIT signaall 
balk10.dat : 50 km/u ->profiel geraakt, overlaad in laser_vm 
balk11.dat : 40 km/u -> niet geraakt ! 
balk12.dat : 40 km/u ->niet geraakt! 
balk13.dat : 34 km/u -> achterste laser maar half over profiel heen ?? 

In eerste instantie zijn er problemen geweest met het toepassen van een drukopnemer op het ventiel 
van het meetwiel voor een dynamische bandenspanningsmeting. Aangezien er maar twee vrije 
sleepringen beschikbaar waren op het meetwiel, kon er geen gebruik gemaakt worden van de sens
kabels van de opnemer. Dit is verholpen door de sens-kabels door te verbinden met de signaalkabels 
van de drukopnemer. 
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wegdektypen 

Meetritten ingenomen met behulp van Dia-dago: 

Ritten over 12 meter lange plank. 
""""'"'" "1:1 [to_n) .., ...... , .. ,u (km/u) Opmerkingen 

t=±1=ba::::lk.dat=l.'~~.-~ ·b .ia.i Jii"";"·~:~~[b!!l!ar]·~~!!!~~·~ offset op servo __ a~ . . .·!I!!: fi!l~ 
2 balk1.dat .8:bäl ~,...,.r----r~~ offset op servo __ am, laser __ am buiten bereik 

1 ~3~--~h~llk~?~rl~t--+~a·~~-~-~--+---+--+--~~~~ ~o~~e~to~p~serv~~-a~m-----------------1 
t- 4 balk3.dat ·a:t\s = offsE!t op servo __ am 

8 balk7.dat -~~ lif4t:l 

11 balk10.dat "''"''"' r•; laser_am buiten bereik 
12 · balk11.dat [{8îbat 6llf profiel niet geraakt 

r~113~-~balllk~12.da=-t~l~~· ~bä=r~--~--+-~~DR -~p~rofie~ln~ietge~rna~kt~~~~~~--~ 
14 balk13.dat 8'barfi:, "'""'"'""'" laser maal"_ ha~ over profiel heen?? 

TUE nr: W/vt/r/98.56 p.55 DAF nr.: 51520/98-225 
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4.5 Foto-overzicht 
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Zij-aanzicht van het meetframe met meetwiel Zij-aanzicht van het meetframe 
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Vooraanzicht meetframe met lasersensor in het midden 

Dempingsblokje 
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Lasersensoren voor op meetframe met bescherming Lasersensor voor op meetframe zonder bescherming 
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Kabel-verplaatsingsopnemers voor frame-as verplaatsing 

Koorden voor dwarsstijfheid inclusief wrijvingsoog 
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LBF meetwiel LBF meetwiel 
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Interieur van Proto 95008 Meetapparatuur in Proto 95008 
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Proto 95008 op ZSA ZSA op DAF Proefbaan 
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Lasersensor aan achterkant op meetframe Drukopnemer op opleggeras 
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Vooraanzicht Meetapparatuur in Proto 95008 Achteraanzicht Meetapparatuur in Proto 95008 
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Meetbalk onder 95008 op de grote trilproefstand 

Bevestigingsbeugel en koordhouder voor bevestiging meetbalk 
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Meetwiel met meetframe op de oplegger 

Meetwiel met meetframe op de oplegger 
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Voertuig 95008 op ZSA 

..._ ... :. - ~.- A 

. . ~ ." - ~ ~ 

Voertuig 95008 op ZSA 
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Beladen van Proto 95008 

Opleggeras met kabel-verplaatsingsopnemers 
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Bijlage 5: DAF Proefbaan in St. Oedenrode 

proefbaanoverzichten/wegdekken 
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Door en door g 
Ongeveer 23 kilometer van Eindhoven, op het 

grondgebied van de gemeente St Oedenrode, is 

het DAF proefbanencomplex gevestigd. Dit complex 

is een verzameling testtrajecten , meettrajecten 

en -banen waarop zowel functionele als levens

duurproeven kunnen worden uitgevoerd. Proeven 

die noodzakelijk zijn om er zeker van te zijn dat 

DAF Trucks een door en door getest product in de 

markt zet. 

De proefbaan is ontstaan uit de 

behoefte om een truck tijdens het ont

w ikkelen te kunnen onderwerpen aan 

alle denkbare belastingen en omstandig

heden die het voertuig in de praktijk ooit 

kan tegenkomen. Bij voorkeur onder 

controleerbare omstandigheden en niet 

gehinderd door bijvoorbeeld het overige 

verkeer. Het doen van remproeven op de 

openbare weg is niet alleen praktisch 

onuitvoerbaar, het is zelfs door de over

heid verboden. Ook proeven waarbij het 

weggedrag van de truck wordt bepaald 

en letterlijk de grenzen van het voertuig 

op het scherpst van de snede getest 

worden, zijn op de openbare weg ondenk

baar. Daarnaast is het van het grootste 

belang dat de proeven reproduceerbaar 

zijn, want alleen bij gelijkblijvende om

standigheden zijn vergelijkingen mogelijk. 

Op de openbare weg verlopen wegdek

ken in de tijd, terwijl ze na een grondige 

opknapbeurt door Rijkswaterstaat ineens 

weer veel beter kunnen zijn. Juist om 

proefresultaten ook na lange t ijd te 

kunnen vergelijken is het noodzakelijk de 

omstandigheden volledig te beheersen. 

In de loop der jaren heeft DAF een 

reputatie opgebouwd als fabrikant van 

degelijke voertuigen . De lange levensduur 

van een DAF truck kan alleen gegaran

deerd worden als OAF die eigenschap eerst 

voor zichzelf in voldoende mate bewezen 

heeft. Dat kost inspanning, veel inspanning. 

Want nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar 

steeds sneller op, terwijl er tegelijkertijd 

steeds strengere normen komen op het 

gebied van levensduur en betrouwbaar

heid. Ook voor deze beoordelingen is de 

proefbaan een prima hulpmiddel. 

Het slechtste uit West en 
Oost-Europa verenigd 

De wegdekken van de proefbaan zijn 

gemaakt om onder meer de levensduur, 

de betrouwbaarheid en de bedrijfszeker

heid van de truck te testen. Deze wegdek

ken verenigen al het slechte van West- en 

Oost-Europese wegen in zich. Van het 

'wasbord' met de forse dwarsribbels, 

stukken met heel slecht asfalt, een stuk 



Het 'werken' op deze banen is een 

veel grotere belasting voor de truck in 

vergelijking met normale omstandig

heden. Op die manier kunnen relatief 

snel conclusies getrokken worden. 

weg met de meest onmogelijke gaten en 

kuilen tot en met een schots en scheef 

lopend zandpad, dat in dit geval in beton 

is gegoten om ervoor te zorgen dat de 

omstandigheden waarop dit pad-naar-de 

bouwput is gebaseerd steeds gelijk blijven. 

Langdurige ervaringen dragen eraan bij 

dat met zekerheid een aantal uitspraken 

gedaan kan worden met betrekking tot 

het effect dat ze hebben op het voertuig. 

Bijvoorbeeld: elke verreden kilometer op 

het Belgische pavé, een traject kasseien, 

heeft voor de levensduur even veel effect 

op de truck als 1 50 km op gemiddelde 

Westeuropese wegen. Zo zijn er meer 

trajecten waarop door zogenaamde 

proefcompressie in korte tijd de gehele 

levensduur nagebootst wordt. Oe torsie

baan is daarvan een ander voorbeeld. 

Doordat het torderen van het voertuig hier 

sterk wordt opgevoerd kan de levensduur 

in korte tijd worden beoordeeld . 



De levensduur van een truck mag dan groot zijn, als remmen en besturing niet 

naar behoren functioneren en de wegligging te wensen overlaat, wordt de levens

duur ineens een stuk minder belangrijk. Vandaar ook dat een groot gedeelte van 

de proefbaan is ingeruimd om deze zaken grondig te testen. 

Niet allee 
Overstuur en onderstuur 

Na de Belgische pavéweg is als tweede faciliteit 

een stuurcirkel aangelegd. Een plein met een diame

ter van 1 00 meter, met daaromheen een 5 meter 

brede kasseienring. Niet alleen kan hier de rolstabili 

teit worden getest, maar ook de mate van over- of 

onderstuur worden bepaald . Het oppervlak van 

deze cirkel kan bovendien natgespoten worden, wat 

de stroefheid ervan beïnvloedt, met alle gevolgen 

van dien voor het te beoordelen voertuig. 

Overigens begint elke proef met een paar 

opwarmronden. Rondom het complex is daarvoor 

een asfaltweg van 2 kilometer lengte aangelegd. 

Een gedeelte van het rechte stuk ervan, zo'n 400 

meter lang en 12 meter breed, wordt gebruikt voor 

noodstops vanaf snelheden tot ruim boven de 1 00 

km/h. Bij deze proeven kunnen bewust defecten 

aan delen of componenten worden ingebouwd om 

na te gaan wat de gevolgen daarvan zijn. Het voer

tuig moet onder alle omstandigheden veilig tot stil

stand gebracht kunnen worden . De wegligging van 

de trucks wordt op de proef gesteld op een gedeel

te waar slaloms gereden kunnen worden, maar waar 

ook plotselinge uitwijkmanoeuvres uit te proberen 

evensduur 



IS 
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Drie hoofdsystemen 
Bij het testen wordt uitgegaan van drie hoofd
systemen: het dragende deel, het drijvende deel 
en het dirigerende deel. 

• Het dragende deel, de wielophanging, frame 
en assen worden vooral getest op comfort, 
stabiliteit en beweeglijkheid. 

• Het drijvende deel, motor, koeling, versnel
lingsbak en aandrijfas worden onderworpen 
aan proeven die met nadruk gericht zijn op 
prestatie, geluid en brandstofverbruik. Maar 
ook het testen van de rolweerstand en koel
proeven vormen een deel van deze tests. 

• Bij het dirigerende deel, de stuurinrichting, 
cabine, rem- en elektrische installatie testen 
we vooral stuurkracht, wegligging, rem
prestaties, interieurgeluid en vervuiling. 

De 3 belangrijkste redenen voor de aanleg en 
het gebruik van de proefbaan 

1. In de hedendaagse praktijk zouden voertuigproeven op 

de openbare weg een onacceptabel effect hebben op de 

verkeersveiligheid. 

2. Oe beheersbare omstandigheden op een proefbaan waar

borgen een reproduceerbaarheid die op de openbare weg 

niet haalbaar is. 

3. Bij de ontwikkeling van een nieuwe truck is tijd een kostbaar 

gegeven. De speciaal aangelegde banen maken een 

versnelde levensduurbeproeving mogelijk. 



De eisen die gesteld worden aan het geluidsniveau van 

een truck mag maken worden steeds stringenter. Niet 

alleen buiten de truck, maar ook in de cabine. Uiteindelijk 

bepaalt het comfort voor de chauffeur niet alleen het 

plezier in zijn werk, maar ook zijn veiligheid. Dat hij daarbij 

ook onder allerlei omstandigheden zijn grip op der weg 

houdt, speelt daarbij een minstens net zo belangrijke rol. 

Strenge eisen 

Het zware werk 
Dat een truck te lijden heeft onder de 

soms zware omstandigheden waaronder 

hij wordt gebruikt, zal duidelijk zijn. Maar 

ook de chauffeur krijgt zijn deel van het 

zware werk. Alle reden dus om bij de ont

wikkeling van een nieuwe truck daar de 

grootste aandacht aan te schenken. 

Vering en demping van het voertuig zelf 

spelen om te beginnen een rol. Maar ook 

de vering - en bijvoorbeeld de verstel

baarheid - van de stoelen, de logische 

plaatsing van de bedieningsorganen en 

het geluid in het interieur zijn van het 

grootste belang als het gaat om de werk

sfeer en de veiligheid van de chauffeur. 

Vandaar dat op de proefbaan ook in het 

interieur van de truck vaak alle mogelijk 

. testinstrumenten aanwezig zijn. 

Geluid gemeten 
Ongeveer in het midden van de 

proefbaan zijn een tweetal geluidmeet

pleinen aangelegd met elk een doorsnede 

van 50 meter. De één rond bestaand 

uit ZOAB, de ander is vierkant, met ESO

asfalt. Dit geheel is ontworpen om 

geluidsproeven te doen zonder dat 

reflecterende objecten daarbij een rol 

spelen. Hier kunnen onder variërende 

omstandigheden geluidsmetingen 

worden verricht, die er uiteindelijk voor 

moeten zorgen dat het voertuig voldoet 

aan de internationaal gestelde geluids

eisen. Ook daarom is er op de proefbaan 

een zogenaamde geluidsdode ruimte 

aanwezig , waar de meest uitgebreide 

geluidstechnische onderzoeken mogelijk 

zijn en waarbij bijvoorbeeld grote aan

dacht besteed kan worden aan de 

geluidsinkapseling van de aandrijflijn. 

Extreme omstandigheden 
Niet elke truck ploegt dagelijks door 

zwaar terrein . Maar voertuigen die in de 

bouw gebruikt worden - of legermaterieel -

moeten toch staat kunnen maken op een 

tractie die onder de meest extreme om

standigheden optimaal blijft functioneren. 

Twee onderdelen van de proefbaan 

spelen daarbij een belangrijke rol. Een 

daarvan is de 'torsiebaan ' : 'n traject met 

daarin obstakels van 20 en 30 centimeter 

hoog, die op onderling verschillende 

afstanden neergezet kunnen worden om 

daarmee de tractie en het in- en uitveren 



onder steeds wisselende omstandigheden 

uit te proberen. Daarnaast beschikt de 

proefbaan over een cross-country terrein 

met diepe sporen in zand en modder, 

een helling van 18% op een zandheuvel 

en scherpe bochten, zodat zo natuur

getrouw mogelijk het werk in zwaar terrein 

getest kan worden . 

De voertuigsauna 
Behalve de corrosiebanen waar het 

voertuig door sterke zoutoplosingen rijdt , 

is er op het proefbaanterrein een voertuig

sauna, waar een relatieve luchtvochtig

heid van 90% heerst en een temperatuur 

Dat een truck te lijden heeft onder de 

soms zware omstandigheden waaronder 

hij wordt gebruikt, zal duidelijk zijn. Maar 

ook de chauffeur krijgt zijn deel van het 

zware werk. Alle reden dus om bij de ont

wikkeling van een nieuwe truck daar de 

grootste aandacht aan te schenken. 

van maximaal 40°C. Zo krijgt het zout de 

kans zijn verwoestende werk te doen. En 

tegelijkertijd krijgt DAF de kans dat te 

voorkomen. 



Voor meer informatie: 

DAF Trucks N.V. 

Hugo van der Goeslaan 1 

Postbus 90065 

5600 PT Eindhoven 

Telefoon 040 21 49 111 

Telefax 040 21 44 325 

A PACDIR COMPANY 

Onnederlandse 
hoogten 

Binnen een straal van 

1 00 kilometer rond Eindhoven 

ligt geen helling van en ige 

betekenis. Daarom is er op de 

proefbaan een kunstmatige 

heuvel aangelegd met hellingen 

van 6%, 12%, 18%, 24% en 

30 %, tot zelfs van 50%. Deze 

laatste helling is zo steil dat 

het lopen erop zonder speciaal 

schoeisel praktisch onmogelijk 

is. Tegen deze hellingen kunnen 

proeven gedaan worden van 

licht tot heel zwaar. 

Van proefbaan 
naar proefstand 

Oe effecten van bepaalde meetbanen op een 

voertuig kunnen met moderne apparatuur vast

gelegd worden. Oe bijvoorbeeld op de gatenbaan 

vastgelegde signalen als krachten en versnellingen 

kunnen later worden gebruikt om in het eigen 

laboratorium proefstanden aan te sturen. Een 

voertuig , geïnstalleerd op zo'n proefopstelling 

'denkt' op de proefbaan te rijden. Oe proefopstelling 

kan 24 uur per dag draaien, zonder chauffeur. 



Bijlage 6: Bewerking van de signalen 

Bijlage 6: Bewerking van de signalen 

6.1 Analyse van de signalen 
Om de domp-beweging van het meetframe in kaart te kunnen brengen is het verschilsignaal van de 
twee verplaatsingssignalen bepaald uit de servo-balans-versnellingssignalen van meetrit d4zuref3.dat. 
De minimale en maximale waarde van het verschilsignaal van deze verplaatsingen is bepaald. Hieruit 
bleek dat er een maximaal verschil in verplaatsing optreedt van 42.41 mm . 

.-.: 
?.: --------~1~3~6~8-----------+. 

Afbeelding 6. 1: Zij-aanzicht meetframe om opleggerwielen 

tan(a) = 
42

.4
1 

= 0.031 => amax = 1.77° 
1368 
? 

tan(a) = ~ = 0.031 => ?max = 10.54 mm 
340 

De maximale afwijking van de middenstand bedraagt dus 10.54 mm. Dit treed zowel in een naar voor 
als naar achter gerichte verplaatsing op. Op een bandcontactlengte van 30 cm is dit zoals 
aangenomen verwaarloosbaar. Daarbij is bij 60 km/u de afstand tussen de samples bij een sample
frequentie van 400 Hz ongeveer 4.2 cm. 

Dezelfde berekening is ook uitgevoerd voor de rolbeweging van het frame, die bepaald is uit meetfile 
"d4zuref3.dat". De rolbeweging van het meetframe heeft tot gevolg dat er niet continu hetzelfde spoor 
gemeten wordt. 
De minimale en maximale waarde van het verschilsignaal van de verplaatsing links en rechts op het 
frame is bepaald. 
Er wordt zo een maximaal verschil in verplaatsing gemeten van 59.02 mm. Hieruit volgt een maximale 
afwijking van het te meten spoor van 13.63 mm. Dit is verwaarloosbaar ten opzichte van de 
contactbreedte van de band op het wegdek die ongeveer 24 cm bedraagt. 
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Bijlage 6: Bewerking van de signalen 

Stappenplan bepalen wegprofiel en bandindrukking van de L.B.F. metingen in week 11 

1. Voordat de signalen bewerkt zijn is er eerst gekeken of de signalen geen discontinuïteiten 
vertoonden of drop-outs hadden. Als dit wel het geval was dan zijn deze drop-outs 
verwijderd door m.b.v. lineaire interpolatie een waarde te genereren voor het ontbrekende of 
foutieve punt m.b.v. de informatie in de twee omringende punten. 
Een overzicht van de aanpassingen die gemaakt zijn van de diverse signalen is te vinden in de file 
aanpass.txt die afgedrukt staat in bijlage??. 

2. Kanaalnamen veranderen 
ch9: 'Las_vm(K8) [mm]' wordt 'Las_am(K8) [mm]' 
ch11: 'Las_am(K10) [mm]' wordt 'Las_vm(K10) [mm]' 

3. Met gebruik making van het markersignaal is een stuk representatief wegdek eruit geknipt. 
Aangezien het derde stuk pavé voor pavé-ritten het zwaarste wegdek representeert is er 
voor gekozen om in eerste instantie dit stuk wegdek te analyseren. 
Bewerking om 3e stuk pavé eruit te halen: 
Aangemaakte files: 
pave20.dat: 3e stuk pavé geïsoleerd van volle pavé ronde met 20 km/u uit file: "d3zuref3.daf' 

interval 115181 tot en met 171371 eruit geknipt 
pave60.dat: 3e stuk pavé geïsoleerd van volle pavé ronde met 60 km/u uit file: "d4zuref3.dat" 

interval49646 tot en met 67746 eruit geknipt 

4. Bepalen verplaatsingssignaal uit het snelheidsignaal van de CORREVIT. 
Aangemaakte kanalen door autosequence "Corvit.aut": 
'corvit_m/s': Snelheid in m/s 
'verpl_corvit': Verplaatsingssignaal in m 

5. Benaderen van de frame-as verplaatsing t.p.v. het bandcontactvlak uit de signalen van de 
drie touw-verplaatsingsopnemers. 
Aangemaakte kanalen door de autosequence "touwtjes.aut" 
'fr_as_bandc1': benadering uit signalen 1 en 3 
'fr_as_bandc2': benadering uit signalen 2 en 3 
'fr_as_bandc3': benadering uit signalen 1 en 2 

6. Mean aftrekken van de servo en Iaserkanalen, dubbel integreren van serva-balans 
versnellingssignalen met tussentijds aftrekken van de mean, filteren van de dubbel 
geïntegreerde serva-balans versnellingssignalen en van de Jaser-signalen en het bepalen 
van het wegprofiel door de laser-signalen te combineren met de dubbel geïntegreerde 
versnellingssignalen. 
Aangemaakte kanalen door de autosequence "wegprof1.aut" 
's_vm-mean': serva-balans versnellingssignaal voor- mean [m/s2

] 

'las_vm-mean': Laser-signaal voor/midden- mean [mm] 
's_am-mean': serva-balans versnellingssignaal achter- mean [m/s2

] 

'Las am-mean': Laser-signaal achter/midden - mean [mm] 
'Las_vl-mean': Laser-signaal voor/links- mean [mm] 
'Las_vr-mean': Laser-signaal voor/rechts- mean [mm] 
'ls_vm': 1* geïntegreerde serva-balans versnellingssignaal voor [m/s] 
'ls_am': 1 * geïntegreerde serva-balans versnellingssignaal achter [m/s] 
'ls_vmf: filteren met 0.3 Hz highpass van geïntegreerde serva-signaal 
'ls_amf: filteren met 0.3 Hz highpass van geïntegreerde serva-signaal 
'll_s_vm': dubbel geïntegreerde serva-balans versnellingssignaal voor [m] 
'll_s_am': dubbel geïntegreerde serva-balans versnellingssignaal achter [m] 
'll_servo_vm': 'll_s_vm' gefilterd met faseloos 3 polig 0.3 Hz Butterworth hoogdoorlaat filter [m] 
'll_servo_am': 'll_s_Am' gefilterd met faseloos 3 polig 0.3 Hz Butterworth hoogdoorlaat filter [m] 
's_vm_verpl': verplaatsingssignaal frame uit voorste versnellingsopnemer [mm] 
's_am_verpl': verplaatsingssignaal frame uit voorste versnellingsopnemer [mm] 
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'wegprofiel1 ': 
voor [mm]. 
'wegprofiel2': 
achter [mm]. 

samengesteld wegprofiel-signaal uit laser- en geïntegreerde versnellingssignalen 

samengesteld wegprofiel-signaal uit laser- en geïntegreerde versnellingssignalen 

7. Aanmaken nieuw verplaatsingssignaal met interval1 cm. 
Aangemaakte kanalen door de autosequence "new_verpl.aut": 
'verp1_1 cm per': meetbereik opgedeeld in stukken van 0.01 m. 

8. Interpoleren van de wegprofielsignalen en frame-as verplaatsingen naar het nieuwe 
verplaatsingssignaal, om de wegprofielsignalen goed te kunnen verschuiven in de plaats. 
Aangemaakte kanalen door de autosequence "interp.aut": 
'wegpr1 interpol': wegprofiel1 geïnterpoleerd met punten om de 1 cm 
'wegpr2 interpol': wegprofiel2 geïnterpoleerd met punten om de 1 cm 
'fr_as_bc1 interp': frame-as verplaatsing in punten om de 1 cm 
'fr_as_bc2 interp': frame-as verplaatsing in punten om de 1 cm 
'fr_as_bc3 interp': frame-as verplaatsing in punten om de 1 cm 

9. Verschuiving van de wegprofielsignalen naar de positie van het as-midden. 
Aangemaakte kanalen door de autosequence "verschui.aut": 
'versch_wegpr1 ': wegprofiel 1 verschoven in de plaats naar positie asmiddelpunt 
'versch_wegpr2': wegprofiel2 verschoven in de plaats naar positie asmiddelpunt 
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6.2 Overzicht van de autosequence files in DIAdem 

allepl1.aut 
allepl1_np.aut 
alleplot.aut 
autos_fz aut 
autosp1.aut 

autosp1 a aut 
autosp2.aut 

autospec.aut 
corvit.aut 
frame_bc.aut 
frame_ho.aut 
framebc1.aut 
input_ eh .a ut 
interp.aut 
knip.aut 
knippen.aut 
knippf4r3.aut 
meanaf.aut 
new _ verpl.aut 
new_verp.aut 
psd.aut 
psd _ 2ver.aut 
psd_2wp.aut 
psd_fz.aut 
psd _test. a ut 
psd_weg.aut 
touwljes.aut 
verschui.aut 
wegprof1 .aut 

: van alle kanalen de min/max/enz. bepalen en samen met signaal printen 
: alle kanalen op het scherm weergeven, wordt niet uitgeprint! 
: autosequence om snel alle kanalen van een meting grafisch weer te geven 
: berekent PSD van 1 kanaal (bijvoorbeeld Fz}, vraagt naar kanaal nummer 
: Berekent PSD van d4zr3v-b3.dat 
Toe te passen op data van wegprofiel*sqrt(8/3} i.v.m hanning. 
Bewerkingen: FFT bepalen, freqN, Ampi*V, Ampi*V/df 
Input: ch.1,10 en 7,10 en df 
Output: PSD 

: afgeleid van autosp1.aut 
: afgeleid van autosp1 a.aut 

Berekent PSD van d4zr3v-b.dat 
: berekent PSD van wegdek 
:bepaalt snelheid in m/s en verplaatsingssignaal uit corvit signaal (km/u} 
: bepaalt de absolute frame verplaatsing in het bandcontactvlak uit de servo's 
: bepaalt de framehoogte in het bandcontactvlak uit het wegprofiel en lasersignaal 
: bepaalt de frame verplaatsing in het bandcontactvlak uit lasers+wegprofiel 
: bepaalt welke kanalen bewerkt moeten gaan worden 
: interpolatie van 
: vraagt om te knippen stukken en kanalen 
: knipt stukken uit bepaalde kanalen a.d.v informatie uit "knip.aut" 
: knipt stukken uit bepaalde kanalen van file: f4r3.dat 
: haalt de mean van een signaal af 
: bepaalt nieuwe verplaatsingssignaal waarnaar geïnterpoleerd kan worden 
: bepaalt nieuwe verplaatsingssignaal waarnaar geïnterpoleerd kan worden 
: bepaalt psd van een signaal 
: bepaalt PSD van twee versnellingssignalen 
: bepaalt PSD van twee wegprofielsignalen 
: bepaalt PSD van enkel krachtsignaal 
: bepaalt PSD 
: bepaalt psd van een wegprofiel -> cycl/m 
:benadert de frame-as verpl. m.b.v. extrapolatie van de touwtjes-signalen 
:verschuift een signaal over een bepaalde afstand/tijd d.m.v. knippen 
: bepaalt wegprofiel voor + achter uit corvit, servo's, lasers enz. 
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Volgorde van autosequences om een bandindrukking te kunnen bepalen uit de signalen van het LBF. 

[CORVIT.AUT] 
ch{'corvit_m/s') := ch{'CORV _(1<21 )[km/h]')/3.6; 
CHNINTEGRATE{1,'corvit_m/s','verpl_corvit'); { ... X,Y,E } 

[TOUWT JES.AUT] 
{ .... BENADERING VAN TOUWTJE 1 M.B.V. EXTRAPOLATIE VAN TOUWTJES 2 EN 23} 
ch{'ben_fr_as1'):=ch{'fr_as2(K20) [mm]')-((ch{'fr_as3(K24) [mm]')-ch{'fr_as2(K20) [mm]'})/675)*150; 
{ch('met kanaalnrs'):=ch(21 )-((ch{25)-ch{21 ))/675)*150;} 

ch('fr_as_bandc1'):=ch('fr_as1 (K19) [mm]')-((ch('fr_as3(K24) [mm]')-ch('fr_as1 (K19) [mm]'})/825)*330; 
ch('fr_as_bandc2'):=ch{'fr_as2(K20) [mm]')-((ch('fr_as3(K24) [mm]')-ch('fr_as2(K20) [mm]'})/675)*480; 
ch('fr_as_bandc3'):=ch('fr_as1 (K19) [mm]')-((ch{'fr_as2(K20) [mm]')-ch('fr_as1 (K19) [mm]'))/150)*330; 

[WEGPROF2.AUT] 
{ ... SERVO & LASER SIGNALEN VOOR- MEAN ... } 
STATCALC('s_v1{K11) [ms-2]'); { ... Y 
STATSEL(6) :='Yes'; 
STATCLIPCOPY := 1; 
STATCLIPVALUE := 0; 
STATFORMAT ·= "· 
ch('s_ vm-mean'):=ch('s_v1 (K11) [ms-2]')-statarithmean; 

STATCALC{'Las_vm(K10) [mm]'); { ... Y 
STATSEL(6) :='Yes'; 
ST ATCLIPCOPY := 1; 
STATCLIPVALUE := 0; 
STATFORMAT := "; 
ch('Las_ vm-mean'):=ch('Las_ vm(K1 0) [mm]')-statarithmean; 

{ ... SERVO & LASER SIGNALEN achter- MEAN ... } 
STATCALC('s_a1(K12) [ms-2]'); { ... Y 
STATSEL(6) :='Yes'; 
ST ATCLIPCOPY := 1; 
ST ATCLIPVALUE := 0; 
STATFORMAT ·= "· 
ch('s_am-mean'):=ch('s_a1 (K12) [ms-2]')-statarithmean; 

STATCALC('Las_am(K8) [mm]'); { ... Y 
STATSEL(6) :='Yes'; 
STATCLIPCOPY := 1; 
STATCLIPVALUE := 0; 
STATFORMAT ·= "· 
ch('Las _ am-mean'):=ch('Las _ am(K8) [mm]'}-statarithmean; 

{ ... LASER SIGNALEN links + rechts - MEAN ... } 
STATCALC('Las_vi(K7) [mm]'); { ... Y 
STATSEL(6) :='Yes'; 
STATCLIPCOPY := 1; 
STATCLIPVALUE := 0; 
STATFORMAT ·= "· 
ch('Las_vl-mean'):=ch('Las_vi(K7) [mm]')-statarithmean; 

STATCALC('Las_ vr(K9) [mm]'); 
STATSEL(6) :='Yes'; 
STATCLIPCOPY := 1; 
STATCLIPVALUE := 0; 

TUE nr: W/vt/r/98.56 

{ ... y 

p.77 

} 

} 

} 

} 

} 

} 

DAF nr.: 51520/98-225 
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ch('Las _ vr -mean'):=ch('Las _ vr(K9) [mm]')-statarithmean; 

{ ... integratie van de voor- en achter- serva-signalen ... } 
CHNINTEGRATE{1 ,'s_vm-mean','ls_vm'); { ... X,Y,E 
CHNINTEGRATE(1,'s_am-mean','ls_am'); { ... X,Y,E 

{ ... EXTRA: tussendoor filteren met hoogdoorlaatfilter van 0.3 Hz} 
FIL TZEROPHASE := 1; 
FIL TCORRECTION := 0; 

} 
} 

DA 

{ ... X,Y,E,FIL TSTRUC,FIL TSTYLE,FIL TTYPE,FIL TDEGREE,FIL TLIMIT,FIL TLOWLIMIT, ... } 

-·-

{ ... FIL TUPPLIMIT,FIL TWAVE,FIL TSAMPLES,FIL TWNDFCT,FIL TZEROPHASE,FIL TCORRECTION} 
CHNFILTCALC(1 ,'ls_vm','ls_vmf,'IIR','Butterworth','High pass',3,0.3,0,0, 1.2,25,'hanning'); 

FIL TZEROPHASE := 1; 
FIL TCORRECTION := 0; 
{ ... X,Y,E,FIL TSTRUC,FIL TSTYLE,FIL TTYPE,FIL TDEGREE,FIL TLIMIT,FIL TLOWLIMIT, ... } 
{ ... FIL TUPPLIMIT,FIL TWAVE,FIL TSAMPLES,FIL TWNDFCT,FIL TZEROPHASE,FIL TCORRECTION} 
CHNFIL TCALC(1 ,'ls_am','ls_amf,'IIR','Butterworth','High pass',3,0.3,0,0, 1.2,25,'hanning'); 

{ ... integratie ... } 
CHNINTEGRATE(1 ,'ls_vmf,'ll_s_vm'); 
CHNINTEGRATE(1,'1s_amf,'ll_s_am'); 

{ ... X,Y,E 
{ ... X,Y,E 

{ ... filtering van de servo-verplaatsingen, voor en achter ... } 
FIL TZEROPHASE := 1; 
FIL TCORRECTION := 0; 

} 
} 

{ ... X,Y,E,FIL TSTRUC,FIL TSTYLE,FIL TTYPE,FIL TDEGREE,FIL TLIMIT,FIL TLOWLIMIT, ... } 
{ ... FIL TUPPLIMIT,FIL TWAVE,FIL TSAMPLES,FIL TWNDFCT,FIL TZEROPHASE,FILTCORRECTION} 
CHNFIL TCALC(1 ,'ll_s_vm','ll_servo_vm', 'IIR','Butterworth','High pass',3,0.3,0,0, 1.2,25,'hanning'); 

FIL TZEROPHASE := 1; 
FIL TCORRECTION := 0; 
{ ... X,Y,E,FIL TSTRUC,FIL TSTYLE,FIL TTYPE,FIL TDEGREE,FIL TLIMIT,FIL TLOWLIMIT, ... } 
{ ... FIL TUPPLIMIT,FIL TWAVE,FIL TSAMPLES,FIL TWNDFCT,FIL TZEROPHASE,FIL TCORRECTION} 
CHNFIL TCALC(1 ,'ll_s_am','ll_servo_am','IIR','Butterworth','High pass',3,0.3,0,0, 1.2,25,'hanning'); 

ch('s_vm_verpl'):='ll_servo_vm'*1000; 
chndim('s_ vm_ verpl'):='mm'; 
ch('s_am_verpl'}:='ll_servo_am'*1000; 
chndim('s _ am _ verpl'):='mm'; 

ch('wegprofiel_ vm'):='s_ vm_ verpi'-'Las_ vm-mean'; 
chndim('wegprofiel_ vm'):='mm'; 
ch('wegprofiel_ am'):='s _ am_ verpi'-'Las _am-mean'; 
chndim('wegprofiel_am'):='mm'; 

ch('wegprofiel_vl'):='s_vm_verpi'-'Las_vl-mean'; 
chndim('wegprofiel_ vl'):='mm'; 
ch('wegprofiel_vr'):='s_vm_verpi'-'Las_vr-mean'; 
chndim('wegprofiel_ vr'):='mm'; 

[ FRAME_HO.AUT] 
{optellen van lasersignaal op t=1 met wegprofiel op t=1)} 

ch('frame_vm'):='wegprofiel_vm' + 'Las_vm(K10) [mm]'; 
eh ('frame_ am'):='wegprofiel_ am'+'Las _ am(K8) [mm]'; 
ch{'verschil_frame'):='frame _ vm'-'frame _ am'; 
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ch('hoek_frame'):=atan('verschil_frame'/1368); {positieve hoek=frame helt naar achter} 

[NEW_ VERPL.AUT] 
STATSEL(5) :='Yes'; 
STA TCALC('verpl_ corvit'); { ... y } 
R1 :=100*trunc(StatMax); 
CHNGENVAL('verpl_ 4cm',1,R1,0,0.04); { ... CHNARG1 ,CHNROW,VALNO,CHNBEGIN,CHNSTEP} 

[FRAME_BC.AUT] 
{BEPALING absolute FRAME-verplaatsing in bandcontactpunt uit lasers+wegprofiel} 

ch('ba'):='frame_am'*701; 
ch('bv'):='frame _ vm'*667; 
ch('framebc1'):=( ch('ba')+ch('bv'))/(667 + 701 ); 

[INTERP.AUT] 
{ .... WEGPROFIELSIGNALEN } 
CHNSPLI N EYCALC('verpl_ corvit', 'wegprofiel_ vm', 'verpl_ 4cm per', 'wp _ vm interpol', 'natural', 1 );{ ... 
X,Y,XCHNNO,E,SPLINETYPE,SPLINEWEIGHT} 
CHNSPLINEYCALC('verpl_corvit','wegprofiel_am','verpl_ 4cm per','wp_am interpol','natural', 1 );{ ... 
X,Y,XCHNNO,E,SPLINETYPE,SPLINEWEIGHT} 
CHNSPLINEYCALC('verpl_corvit','wegprofiel_vl','verpl_ 4cm per','wp_vl interpol','natural',1 );{ ... 
X,Y,XCHNNO,E,SPLINETYPE,SPLINEWEIGHT} 
CHNSPLINEYCALC('verpl_corvit','wegprofiel_vr','verpl_ 4cm per','wp_vr interpol','natura1',1 );{ ... 
X,Y,XCHNNO,E,SPLINETYPE,SPLINEWEIGHT} 

{ .... FRAME-AS VERPLAATSING } 
CHNSPLINEYCALC('verpl_corvit', 'fr _as_bandc1', 'verpl_ 4cm per','fr _as_bc1_interp', 'natural', 1 );{ ... 
X,Y,XCHNNO,E,SPLINETYPE,SPLINEWEIGHT} 

{ .... FRAME VERPLAATSING } 
CHNSPLINEYCALC('verpl_corvit','framebc1','verpl_ 4cm per','fr_bc1_interp','natural', 1 );{ ... 
X,Y,XCHNNO,E,SPLINETYPE,SPLINEWEIGHT} 

{ .... Verticale bandkracht Fz } 
CHNSPLINEYCALC('verpl_corvit','FZ1 [kN]','verpl_ 4cm per','FZ1 interp','natural', 1 );{ ... 
X,Y,XCHNNO,E,SPLINETYPE,SPLINEWEIGHT} 

[VERSCHUI.AUT] 
ch('versch _ wp _ vm'):=ch('wp _ vm interpol'); 
ch('versch_wp_am'):=ch('wp_am interpol'}; 

{bij 1 cm per punt???} 
{CHNGENVAL('versch_wp_vm', 1 ,70,0,0)}; { ... 
CHNARG 1 ,CHNROW,VALNO,CHNBEGIN,CHNSTEP} 
{DAT AAREADEL('versch_wp_am', 1 ,67, 1 0)}; { ... CHNARG1,CHNROW,VALNO,CHNARG2 } 

{bij 4 cm per punt} 
CHNGENVAL('versch_wp_vm', 1, 17,0,0); { ... 
CHNARG 1 ,CHNROW,VALNO,CHNBEGIN,CHNSTEP} 
DATAAREADEL('versch_wp_am',1,17,10); { ... CHNARG1,CHNROW,VALNO,CHNARG2 } 

[BANDINDR.AUT] 
{ BEPALING ABSOLUTE AS-VERPLAATSING IN BANDCONTACTPUNT} 
ch('bandindruk'):='fr_bc1_interp'+'fr_as_bc1_interp'-'versch_wp_vm'; 

wegprof2.aut : bepaalt wegprofiel van alle lasers uit corvit, servo's, lasers enz. 
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6.3 Afbeeldingen en grafieken 

Afbeelding wegprofielspectrum uit verslag Jos van Heek 
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Afbeelding 6.2: Wegprofiel PSD van 5 verschillende ronden pavé [Heek 1992) 
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D4R3V-B3.dat: volle rondepave (8 bar, 7.4 ton met 60 km/u) 
Wegprofiel PSD, zonder bochten, m.b.v. autospla.aut gegenereerd 
met nieuwe tijdsignaal en verplaatsingssignaal bepaald!! 
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6.4 Aanpassingen aan meetfiles 

Bestand: aanpass.txt 

aanpassingen toegepast op de aangeleverde LBF-signalen: 

pieken in signaal m.b.v. lineaire interpolatie naar punt tussen de omringende punten 
d3zuref3.dat: s_v1 (k11) 56656: -56.47175064 wordt 2.8249663 

pave20.dat: 

pave60.dat: 
pave60a.dat: 

01(k14) 

03(k11) 
Las_vl(k7) 
Las_vm(K8) 

79744: -63.47215 wordt 0.05512 
46510: 3725.95174 wordt -0.5493419 
56656: -258.6669913 wordt -7.6294192 
2677: 1069.21373 wordt 1.6479235 
10102: -112.4511731 wordt 1.44044 
10102: -100.0488281 wordt 14.599621 

3e stuk pavé geknipt uit: d3zuref3.dat 

3e stuk pavé geknipt uit: d4zuref4.dat 
wegprofiel bepaald, benadering frame-as-verplaatsing 

Algemene opmerking bij inhoud directory \data\bew_lbf: 
voordat de files verder bewerkt worden moet het commentaar van de kanalen 9 en 11 
aangepast worden. 
ch9: "voor midden" moet worden: "achter midden" 
ch10: "achter midden" moet worden: "voor midden" 

inhoud van \data\lbf_data\bew_Sem directory: 

d3r3_fft: 

d4r3_fft: 

d2r7 fft: 

\bew_lbf\d3zuref3.dat samples 1- 16967 van alle kanalen gedelete. 
Datasetproperties: 

comment1: 

comment2: 

ronde pavé met 20 km/u, 8 bar, 
7.4 ton as belasting 
\bew _lbf\d3zuref3 .dat: 
samples 1 - 16967 gedelete (=referentiestuk bij 20 km/u) 

\bew_lbf\d4zuref3.dat samples 1 - 16976 van alle kanalen gedelete. 
Datasetproperties: 

comment1: 
comment2: 

ronde pavé met 50 km/u, 8 bar, 3.1 ton asbelasting 
\bew_lbf\d4zuref3.dat: samples 1 - 16976 gedelete 
(=referentiestuk bij 20 km/u) 

\bew_lbf\d4zuref3.dat samples 1 - 15298 van alle kanalen gedelete. 

fft bepaald van Fx, Fy en Fz met instellingen: 
Window: Hanning, Amplitude damping correction: "none" 
fft function: Type of amplitude: "autospectrum" 

Average amplitudes: "Arithmetic" 
Time intervals: Number of intervals: 25 (50) 

start: 1 
overlap: 50% 

\bew_lbf\d4ref3.dat= ronde pavé zonder referentiestuk van 20 km/u, inclusief bochten 
marker tegen verpl_corvit uitgezet en stukken pavé bepaald: 
Se stuk pavé: 0-2297 (x=81.08771) 
1e stuk pavé: 4075-19600 (x=144.13375-779.86477) 
2e stuk pavé: 22527-30166 (x=886.24947-1199.51801) 
3e stuk pavé: 33136-51235 (x=1306.95275-2043.11633) 

TUE nr: W/vt/r/98.56 p.81 DAF nr.: 51520/98-225 



4e stuk pavé: 

\bew_sem\d4r3_20.dat: 

\bew_sem\d4r3_vol.dat: 

\bew_sem\d4r3_v-b.dat: 

\bew_sem\d4r3_v-b3.dat: 

\bew _ sem\d4r3 _ v-b4.dat: 

Bijlage 6: Bewerking van de signalen DA.F 

54296-60346 (x=2150.89357 -2397.4 7943) 

referentiemeting bij 20 km/u op vlak stuk asfalt onderzocht: 
d4zuref3: 1-16001 (t=0-40s) 

volle ronde pavé -eerste stuk (20 km/u ref.) 

meting d4zuref3 -eerste stuk (20 km/u ref.), -bochten 
spectra bepaald van het wegprofiel en van asversnellingen 

meting d4zuref3 -eerste stuk (20 km/u ref.), -bochten 
alleen wegprofiel info + tijd + verpl, 
om goede spectra van het wegprofiel te bepalen 

meting d4zuref3 -eerste stuk (20 km/u ref.), -bochten 
alleen wegprofiel info+ tijd+ verpl, 
om goede spectra van het wegprofiel te bepalen m.b.v. autoseq: 
autosp1 a.aut 

\bew_sem\d4zr3.dat: combi van oude lbf_signalen met nieuw bepaalde krachten: 
FRF's bepaald van Fz en 01 en 04, complete pavé ronde, inclusief bochten 

\bew_sem\fxzurefy.dat: de goede bandkrachtsignalen met het berekende Fz-spectrum 

\bew_sem\F1ZR2.dat: nieuwe krachtsignalen gecombineerd met overige signalen: 
plank met 66 km/u overreden = 3e piek eruit geknipt, daarna 
wegprofiel bepaald! 

\bew_sem\fzzr2a.dat: gekopieerd van f1zr2.dat niet relevante kanalen gedelete voor bepaling 
bandindrukking 

m.b.v. "nieuwe" methode! 

\bew_sem\d1zrf2.dat: plankenrit met goede krachten gecombineerd 

\bew_sem\d1zr2a.dat: plank met 22 km/u overreden= 1e piek eruit geknipt, 
geen krachtsignalen 

\bew _ sem\d 1 zuref2.dat: plankenrit met goede krachten gecombineerd en wegprofiel bepaald. 

f4zuref3: 1-1651 0 gedelete. 

\bew _ sem\d 1 zuref4.dat: 
knippen.aut 

FZ1 toevoegen, uitvoeren corvit.aut, dan touwtjes.aut, wegprof2.aut, 

\bew_sem\d1zr4-b.dat: geknipte versie van d1zuref4.dat, psd's bepaald! van ZSA en KLINKER 
afzonderlijk! 

zsa: 19470-28381, klinker: 30595-49711 
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6.5 MATLAB programma voor benadering verticale bandkracht 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% autosequence file om bandindrukking te middelen over bandcontact- % 
% lengte van 32 cm (=8 samples van 4 cm) DOOR SEM CORNELISSEN 7-'98 % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% pas=aspositie % 
% p_cl= positie op contact/engte, lokaal per stap (max 8 posities) % 
% waarde=waarde van bandindrukking % 
% k=interva/ nummer % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
pas=4; 
p_c/=1; 
waarde=O; 
gem=zeros((Jength(bandin1)), 1); 
i=1; 
j=O; 

for k= 1 :(Jength(bandin 1 )-8) 
waarde=O; 

end; 

for i=1:8; 
p _ cl=j+pas-3; 
p _ abs=pas-3; 
waarde=waarde+bandin1(p_cl, 1); 
i=i+1; 
j=j+1; 

end; 
%pause 
gem(p_abs, 1)=waarde/8; 
pas=pas+1; 
k=k+1; 
i=1; 
j=O; 

gem={O;O;O;gem]; 
gem=gem(1 :/ength(gem)-3) 
figure( 1) ;whitebg; 
plot(verpl_ 4cm,bandin 1, 'r', verpl_ 4cm,fz_interpo/, 'g', verpl_ 4cm,-gem, 'b?;legend('bandin 1 ', 'fz_interpol', '
gem?;grid; 
xlabel('verplaatsing [m]?;ylabe/('bandindrukking [mm] I kracht [kNJ?; 
title('Bandindrukking en vert. bandkracht?; 
k= 1. 1; % 1100 kN/m= 1. 1 kN/mm 
Fstat=37; 
M=abs(mean(bandin1)); 
%x=input('hoe vaak wiltuk varieren?: ?; 
x=menu('Hoevaak wiltuk varieren','1 ','2','3','4? 
for t=1:x 
k=input('k in {kN/mm]= ?; 
F=-gem*k+Fstat-M; 
figure; 
plot(verpl_ 4cm,F, 'r', verpl_ 4cm,fz_interpo/, 'g?;grid; 
/egend('F=k*-gem+37', 'fz_interpol?; 
xlabel('verplaatsing [m]?;ylabel('kracht [kN]?; 
title('Vert. bandkracht, benaderd en gemeten? 
kstring=sprintf('ln Stijfheid= %.2f kN!mm',k); text(6,55,kstring) 
end; 
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Bijlage 7: LBF metingen in week 27 

7.1 Nieuwe meetconfiguratie 

Aangezien het frame enigszins anders opgehangen is dan bij de eerste metingen is opnieuw de positie 
van de lasersensoren ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de positie van het as-midden 
bepaald. 
Een andere belangrijke maat is de positie van de lasers ten opzichte van het bandenspoor. Dit is in 
onderstaande figuur weergegeven. 
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Afbeelding 7.1: Plaatsbepaling van de lasers 
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Bijlage 7: LBF metingen in week 27 
DA.F 

7.2 Uitgevoerde meetritten in week 27 

Metingen met het LBF meetwiel op de epieggeras (links) met enkel-lucht 

Messung an der Vorderachse links (Auflieger) 

Datum: 1. Juli 1998 
Dateiname Teststrecke I Beladung [t] Reifendruck (bar] Geschwindigkeit [kmlh) ! 

PavrefO.dat Opwarmweg ! 1 8 50 

' ' 
Pavref1.dat Opwarmweg i 1 8 50 
Pavu50 1.dat Pave 1x I 1 8 50 

Datum: 2. Juli 1998 
Oateiname Teststrecke I Beladung [tJ Reifendruck (bar) Geschwindigkeit fkm/h] 
Pavref2.dat Opwarmweg 5 8 50 
Pav50 2.dat Pave 1x 5 8 50 

Pavref3.dat Opwarmweg 5 8 50 
Pav20_3.dat Pave 1x 5 8 20 
Pav40 3.dat Pave 2x 5 8 40 
Pav50 3.dat Pave 2x 5 8 50 

I 
Plnref4.dat Opwarmweg I 5 8 50 
Plna 4.dat Plank2x I 5 8 22/44/66/88 

I 
Klnref5.dat Opwarmweg ! 5 8 50 
Kln20 5.dat ZSA+Kiinkers 3x I 5 8 20 
Kln40_5.dat ZSA+Kiinkers 3x 5 8 40 
Kln50 5.dat ZSA+Kiinkers 3x I 5 8 50 

! 
Asfref6.dat Opwarmweg I 5 8 50 
Asf20_6.dat Golv. asfalt 2x I 5 8 20 
Asf40 6.dat Golv. asfalt 2x i 5 8 40 
Asf50_6.dat Golv. asfalt 2x l 5 8 50 
Asf80 6.dat Golv. asfalt 2x I 5 8 80 

I 
Lprref7 .dat Opwarmweg ! 5 6.5 50 
Pav50 7.dat Pave 1x 5 6.5 50 
Kln50 7.dat ZSA+Kiinkers 1 x I 5 6.5 50 

-
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7.3 Foto overzicht van de metingen 

Het nieuwe LBF-VELOS meetwiel 
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FT85 op pavé met meetframe, meetbalk en VELOS-meetwiel gemonteerd 

FT85 op Z.S.A. met meetframe, meetbalk en VELOS-meetwiel gemonteerd 
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Kabel-verplaatsingsopnemer voor as-chassis verplaatsingsmeting Bevestiging meetframe aan achterzijde oplegger 

TUE nr: W/vtlr/98.56 p.89 DAF nr.: 51520/98-225 



Bijlage 7: LBF metingen in week 27 

Vooraanzicht meetframe 
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