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Samenvatting 
 
De laatste jaren worden stilaan meer en meer voetbalvelden aangelegd met kunstgras in plaats 

van natuurgras. Ondanks de vele voordelen staan velen echter nog weigerachtig tegenover het 

concept van kunstgras. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is nog steeds het grotere 

risico op schaaf- en brandwonden bij een sliding, zelfs bij de nieuwste generaties van 

kunstgras. De bestaande testen, aanbevolen door de FIFA, voor de begroting van dit risico 

voldoen niet aan de huidige noden. Daarom wordt in dit afstudeerwerk een recent 

ontwikkelde proefopstelling, waarmee een sliding kan gesimuleerd worden, verder 

uitgewerkt. In de inleiding (hoofdstuk 1) worden onder meer de opbouw van een 

kunstgrasveld en de bestaande reglementering van de FIFA besproken. De probleemstelling 

(hoofdstuk 2) kaart dan het probleem van de sliding op kunstgras aan, waarop aansluitend een 

studie van de opbouw van de menselijke huid en het optreden van brandwonden volgt. 

Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de ons ter beschikking gestelde proefopstelling en van 

de door ons aangebrachte vernieuwingen. In hoofdstuk 4 wordt dan de ontwikkeling van 

verwerkingssoftware voor het gebruik van een “Footscan”– drukmeetplatform bij de 

slidingproeven besproken. Hoofdstuk 5 vervolgens, bestaat uit de bespreking van de 

verschillende proevenreeksen. Bij deze slidingproeven wordt de invloed van de massa en de 

beginsnelheid van de slede op de temperatuurstijging en de glijafstand onderzocht. Een aantal 

verschillende soorten kunstgrasmatten wordt vergeleken aan de hand van de optredende 

temperatuurstijging en glijafstand, en de invloed van de soort instrooiing en de instrooihoogte 

wordt onderzocht. Aangezien de slidingtesten niet met menselijke huid worden uitgevoerd, 

maar met behulp van een kunsthuid, wordt in hoofdstuk 6 een simulatie van de 

warmtedoorgang, zowel doorheen de menselijke huid als door de synthetische huid, 

uitgevoerd. Door de vergelijking van deze simulaties kan dan een betere interpretatie 

gebeuren van de opgemeten temperatuurstijging in de kunsthuid, in relatie tot de werkelijke, 

menselijke huid. Tenslotte worden in hoofdstuk 7 een aantal conclusies getrokken en 

aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan. 

 

Trefwoorden: kunstgras, voetbal, sliding, schaaf- en brandwonden 
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Abstract – Artificial turf surfaces are installed in many soccer 

stadiums nowadays. The main disadvantage though of artificial 
turf surfaces remains the higher risk of burn injuries occurring 
when performing a sliding. In this project, a recently developed 
test apparatus for simulating a sliding was used to perform 
sliding tests on several types of artificial grass surfaces. The 
results of these tests were used to study the performances of the 
grass and its infill and to compare the different types of 
artificial grass. To facilitate the interpretation of the test 
results, analysis software was developed. These results were 
then compared with finite element simulations. 

Keywords -  artificial turf, soccer, sliding, burn injuries 
 

I. INTRODUCTION 

Synthetic turf surfaces show many advantages against 
natural grass surfaces. Artificial turf requires little 
maintenance, it is more durable than natural grass and it 
provides a flat and stable playing surface. The higher installing 
costs and the higher injury risk, especially burn injuries when 
performing a sliding, still prevent the full breakthrough of 
artificial turf surfaces.  

The newest generation of artificial grass tries to reduce these 
problems by new manufacturing and installation procedures. 
Most of the artificial turf surfaces now consist of a tufted layer 
of synthetic grass fibres, with a rubber or sand infill or a 
combination of both. These infills keep the grass fibres upright 
and help to provide a resistance to sliding [1].   

II. NEED 

When the leg of a soccer player slides along the artificial turf 
surface, the skin of the leg rubs off. These “turf burns” are 
caused either by the friction of the skin with the surface, or by 
the temperature rise which occurs during the sliding of two 
surfaces against each other, or a combination of both [2].  

The existing tests for determination of the coefficient of 
friction and the abrasion of the skin, recommended by the 
FIFA [3], do not meet the current needs. For example, there are 
no tests available for determining the temperature rise when 
sliding over the grass.  

Therefore a new test apparatus, which simulates a sliding, 
has recently been developed. The goal of this project is to 
develop efficient testing methods, improve the testing 
apparatus and ultimately to perform sliding tests on several 
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types of artificial grass, with different kinds and heights of 
infill.  

III. TEST APPARATUS 

The existing test apparatus comprises a ramp and a sledge, 
which rolls down the ramp. At the end of the rails of the ramp, 
the sledge starts to slide across the artificial turf surface. At 
the bottom side of the sledge two strips of a synthetic skin 
material are attached. The temperature within these synthetic 
skin strips is measured with four thermocouples. These 
thermocouples are embedded under the synthetic skin, two of 
them under the left strip and two thermocouples under the 
right strip, each on 1cm and on 2cm distance from the front of 
the sledge. A typical result graph of the temperature progress, 
measured by the four thermocouples is shown in Fig. 1. 

Fig. 1: The progress of the temperature in time shows a rise to a 
certain maximum temperature, depending on parameters like the type 
of artificial grass, the infill, the mass and the velocity of the sledge. 

 
An improvement that has been made, is that the thickness of 

the contacting point of the wires of the thermocouple, where 
the temperature is measured, was reduced. This reduces the 
risk of the thermocouple breaking through the artificial skin 
and reduces the influence of the presence of the thermocouple 
under the artificial skin strips on the temperature results.  

IV. “FOOTSCAN” PRESSURE PLATFORM  

In addition, a “Footscan” pressure platform of the company 
RS Scan was used to measure the pressure distribution and the 
contact surface of the synthetic skin strips with the artificial 
turf surface during sliding. No suitable software was available 
though to get the results from the pressure platform in a 
workable form for this type of test. Therefore a Graphical User 
Interface was developed in the Matlab environment, allowing 
the analysis of the data obtained from the pressure platform 
and displaying the results.   
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V. TEST RESULTS 

The results of the experimental program are the temperature 
rise and the sliding distance of the sledge. Another indication 
of the temperature rise is the surface under the curves of the 
graph as shown in Fig. 1. The effects of several parameters on 
the temperature rise and the sliding distance were studied.  

A. Initial velocity and mass of the sledge 

First of all the effect of the weight of the sledge and its initial 
velocity was investigated. The test results show that both the 
temperature rise and the sliding distance increase with 
increasing velocity. Temperature rise also increases when the 
mass of the sledge is increased. The sliding distance though 
shows little change when the mass is increased.  

B. Infill and different types of artificial turf 

In Fig. 2 the temperature rise for different heights of infill is 
presented for two types of turf and two types of infill material. 
The free length of the grass fibres is the length of the grass 
fibres, reduced with the height of infill. The two different types 
of turf, both with type of infill B, show similar curves with 
increasing infill height. The type A turf with the type A infill 
however, results in a much lower temperature rise.  

 
The curves of the sliding distance in function of the free 

length of the grass fibres were similar for the three 
combinations of artificial turf with infill. From the sliding 
distance the coefficient of friction is obtained by: 

cedissliding
ramptheonsledgetheofheightstarting

µ
tan

*9,0=  [4] 

This formula shows that the coefficient of friction will be 
inversely proportional to the sliding distance. 

VI. SIMULATION WITH ABAQUS 

For a better interpretation of the temperature rise measured 
during the sliding tests, a finite element simulation in Abaqus 
was made. The purpose was to study the difference in heat 
transfer between the synthetic skin material used in the sliding 
tests and real human skin.  

Fig. 3 shows a comparison between the artificial skin and 
human skin, at different depths. These temperature curves 
were all obtained by applying the same heat load to the surface 
of the synthetic skin and the human skin.  

The temperature in the synthetic skin clearly rises more than 
in the human skin at the same depth. At depth 1 the difference 
is approximately 5°C. At depth 2 the temperature in the 
synthetic skin is 10°C higher than in the human skin.  

So we can conclude that the measured temperature rise by 
the thermocouples underneath the artificial skin strips 
overestimates the temperature rise in the human skin. 

Fig. 3: Comparison of the progress of the temperature in the artificial 
skin and the human skin, by finite element simulation in Abaqus.  

 

VII. CONCLUSIONS 

With this testing method, the temperature rise, and therefore 
the risk of getting injured, when performing a sliding on an 
artificial turf surface can be predicted by a good interpretation 
of the results. This measured temperature rise depends on the 
mass and the initial velocity of the sledge, and on the type of 
grass and the infill. 
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Hoofdstuk 1  

Inleiding 

 
 
 
1.1  Situering 
 
Aan de Universiteit van Gent loopt momenteel een onderzoeksproject om de speeltechnische 

eigenschappen van een kunstgrastapijt te bepalen en te optimaliseren. Dit gebeurt in 

samenwerking met Desso DLW Sports Systems. Deze firma is een belangrijke producent van 

outdoor en indoor sportvelden, waaronder dus ook kunstgrasvelden. Kunstgrasvelden zijn 

reeds in vele landen goed ingeburgerd voor tal van sporttoepassingen zoals hockey, rugby, 

American Football en tennis. In de voetbalwereld en vooral in België neemt men echter nog 

een afwachtende houding aan tegenover kunstgras. Dit heeft te maken met het feit dat, naast 

de vele voordelen die verbonden zijn aan een kunstgrasveld, er ook enkele nadelen zijn. 

 

Een van de belangrijkste voordelen is dat kunstgras bestand is tegen weersinvloeden zodat het 

veld het hele jaar door bespeelbaar blijft. Dit is vooral van belang voor de intensief bespeelde 

zones, zoals doelgebieden. Bij een natuurgrasveld wordt bij regenweer en intensief gebruik 

het veld namelijk snel herschapen in een modderpoel, waardoor de sport vaak niet meer kan 

beoefend worden. De slijtvastheid van de kunstgrasvezels zorgt bovendien voor een grote 

duurzaamheid met een gunstige invloed op de levensduur tot gevolg.  

Een ander voordeel situeert zich op sporttechnisch gebied. De vlakke en stabiele ondergrond 

van een kunstgrasveld zorgt voor een optimale schokdemping. Hierdoor krijgt men meer grip 
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op de bal en is een betere balcontrole mogelijk. Dit alles leidt er toe dat er een technisch beter 

spel afgeleverd wordt.  

Tot slot kunnen ook nog de onderhoudskosten vermeld worden. Een kunstgrasveld behoeft 

weinig onderhoud. Het gras moet bijvoorbeeld niet gemaaid worden. Er moeten geen 

kalklijnen getrokken worden, want deze witte lijnen worden in het tapijt zelf verweven. 

Bovendien hoeft het gras, tenzij in droge en warme weersomstandigheden voor het 

gebruikscomfort van de spelers, niet besproeid te worden. De onderhoudskosten zijn bij een 

kunstgrasveld dan ook merkelijk lager dan bij een natuurgrasveld.  

 

Als nadeel kan in eerste instantie de hoge investeringskost aangehaald worden. Het onderhoud 

van het kunstgras is dan wel relatief goedkoop, maar de aanleg van een goede ondergrond en 

van het veld zelf is een dure aangelegenheid.  

Het belangrijkste nadeel van een kunstgrasveld is echter het hoger risico op het optreden van 

blessures tijdens het sporten, in het bijzonder schaaf- en brandwonden tijdens het uitvoeren 

van een sliding. Deze verwondingen worden enerzijds veroorzaakt door het feit dat een 

kunstgrasvezel opgebouwd is uit een kunststof en dus meer wrijving veroorzaakt dan een 

natuurlijke grasvezel. Anderzijds worden kunstgrasvelden tegenwoordig ingestrooid met 

rubberkorrels wegens het dempende effect en om de speeltechnische eigenschappen van het 

veld zo goed mogelijk te laten lijken op deze van een natuurgrasveld. Dit instrooimateriaal 

zorgt echter eveneens voor meer wrijving. De verhoogde kans op schaaf- en brandwonden is 

de belangrijkste reden waarom kunstgras nog niet op grote schaal is doorgebroken in de 

voetbalwereld. Het is dan ook de betrachting van de kunstgrasproducenten om deze 

ongemakken zoveel als mogelijk te vermijden. 

 
 

1.2  Doelstelling 
 
Dit afstudeerwerk heeft als doel de experimentele meting van de speeltechnische 

eigenschappen van een kunstgrastapijt voor voetbaltoepassingen. Hierbij spitsen we ons toe 

op de speler/veld-interactie. Daarmee wordt bedoeld dat we voornamelijk die eigenschappen 

onderzoeken die betrekking hebben op de vermelde schaaf- en brandwonden bij het uitvoeren 

van een sliding. Een van de karakteristieken die daarbij een grote rol speelt, is de 

temperatuurstijging die optreedt ter hoogte van het contactoppervlak tussen huid en gras 
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tijdens het glijden op de kunstgrasmat. De bepaling van deze temperatuurstijging is dan ook 

een belangrijk aspect van onze thesis. 

Om tot een optimalisatie van kunstgrasvelden te kunnen komen, is het ook belangrijk om een 

vergelijking te maken tussen verschillende types. Daarom worden metingen uitgevoerd op 

verschillende types van grasmatten, met verschillende hoeveelheden instrooiing van 

rubberkorrels tussen de grasvezels en met verschillende soorten van rubberkorrels. 

 

Bestaande en volgens de normen voorgeschreven testapparaten zijn vaak onvoldoende om de 

gewenste eigenschappen te bepalen. Vandaar dat voor het uitvoeren van de metingen gebruik 

wordt gemaakt van een proefopstelling die in een vorig afstudeerwerk is ontworpen en door 

ons is aangepast aan de noden van onze metingen. 

 
 

1.3  Een kunstgrasveld 
 
De firma Desso DLW Sports Systems heeft twee soorten oplossingen ontwikkeld voor 

voetbalvelden ter vervanging van het natuurgras: het DD GrassMaster systeem en de 

verschillende soorten kunstgras [1]. Het eerste systeem wordt hieronder kort verduidelijkt, 

maar wordt verder niet onderzocht in deze thesis. Het gaat ons namelijk vooral om de 

verschillende soorten puur kunstgras. 

 
 

1.3.1  DD GrassMaster 
 
Bij dit systeem wordt een veld bestaande uit natuurgras versterkt met ongeveer 20 miljoen 

groene kunstgrasvezels. De bedoeling is dan dat de natuurlijke graswortels zich gaan 

verstrengelen met de kunstgrasvezels (Figuur 1-1). Op die manier beschermen de 

kunstgrasvezels de natuurlijke grasvezels en zullen zo een stabieler veld vormen. De 

kunstgrasvezels worden 20cm diep in de bodem geïnjecteerd en steken dan 1,5 tot 2cm boven 

de grond uit. 
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Figuur 1-1: natuurgraswortels verstrengelen met kunstgrasvezels 

 
 

1.3.2  Kunstgras 
 
Bij een veld dat volledig bestaat uit kunstgrasvezels vinden we algemeen de opbouw van 

Figuur 1-2 terug. Bovenaan bevindt zich de belangrijkste laag, namelijk de getufte laag met 

synthetische vezels. Deze laag is gemaakt van polypropyleen of polyester en is voorzien van 

perforaties om een voldoende drainage van het veld mogelijk te maken. De vezels zelf zijn 

polyolefinen. Deze getufte laag wordt ingestrooid met zand en vervolgens met rubberkorrels. 

De rubberkorrels kunnen gerecycleerd zijn en dus afkomstig zijn van vermalen autobanden 

(SBR-rubber) of kunnen speciaal voor dit doel geproduceerd worden (EPDM-rubber of TPE-

rubber). 

Onder de getufte laag zit een secundaire bindingslaag om meer structurele stabiliteit en sterkte 

te creëren. Deze laag zorgt er ook voor dat de vezels beter vastgehouden worden. De 

bindingslaag kan gevormd worden door het tuftweefsel te coaten met een SBR-latex of kan 

uit een afzonderlijke laag polyurethaan bestaan.  

Onderaan zit dan tenslotte de drainagelaag voor de afvoer van water. 
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Figuur 1-2: opbouw van een kunstgrasveld 

 

De types kunstgrastapijten geschikt voor voetbaltoepassingen verschillen onderling in het 

type van kunstgrasvezel en het al dan niet instrooien van de mat met rubberkorrels. De 

soorten grasmatten waarop in deze thesis gemeten werd, zijn onder andere DD Challenge Pro 

en DD Crown Soccer. Beide matten moeten ingestrooid worden met rubber. 

 

Het onderhoud van de kunstgrasmat beperkt zich tot borstelen en besproeien. Tijdens het 

spelen worden de grasvezels namelijk platgedrukt. Om de vezels terug rechtop te plaatsen is 

het dus nodig om het veld regelmatig te borstelen. Door dit borstelen worden ook de 

rubberkorrels opnieuw gelijkmatig verdeeld. Het besproeien van de mat is enkel nodig bij 

droog en warm weer. Het afkoelend effect van het water heeft als doel het risico op schaaf- en 

brandwonden bij sliding te verkleinen. 

 
 

1.4  Bestaande reglementering 
 
Om het gebruik van kunstgrasvelden in de voetbalwereld aan enige reglementering te 

onderwerpen, heeft de wereldvoetbalbond (FIFA) normen uitgevaardigd: “FIFA Quality 

Concept: handbook of test methods and requirements for artificial turf football surfaces”[2]. 

Deze normenbundel beschrijft een aantal procedures voor het testen van de bal/veld- en 

speler/veld-interactie. In het handboek is tevens een lijst opgenomen met eisen waaraan de 

resultaten van de uitgevoerde testen moeten voldoen om het gebruik van het kunstgras in de 

voetbalcompetitie toe te laten.  

           getufte laag met synthetische vezels   
  
         invulling met zand en rubberkorrels   
  
  
                            secundaire bindingslaag   
  
                                          draineringslaag   
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De normen die voor onze thesis van belang zijn, zijn deze met betrekking tot de schaaf- en 

brandwonden die optreden bij het uitvoeren van een sliding. In het FIFA-reglement worden 

hieromtrent slechts twee eigenschappen bepaald, namelijk de wrijvingscoëfficiënt tussen het 

gras en de huid en de huidabrasie. Deze twee normen worden hierna kort toegelicht. 

 

Om de wrijvingscoëfficiënt te bepalen maakt men gebruik van de Securisport Sports Surface 

Tester (Figuur 1-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1-3: Securisport Sports Surface Tester 

 

Het principe van de proef is als volgt: een kunsthuid van silicone is bevestigd aan de testvoet 

van het testapparaat. Deze wordt gepositioneerd op het te testen gras. Er wordt een draaiende 

beweging opgelegd aan de testvoet en tegelijkertijd wordt er een verticale kracht op 

uitgeoefend. Hieruit kan dan de wrijvingscoëfficiënt tussen de kunsthuid en het gras berekend 

worden. Als norm voor deze coëfficiënt stelt de FIFA een waarde voor tussen 0,35 en 0,75. 

 

Het bepalen van de huidabrasie gebeurt door een bijkomende proef uit te voeren, waarbij het 

verschil in huidtextuur voor en na de Securitest opgemeten wordt. Dit gebeurt door de kracht 

te meten die nodig is om het silicone huidstuk met vastgelegde snelheid over een glazen plaat 

te trekken (Figuur 1-4), dit dus voor en na het uitvoeren van de Securitest. Het resultaat van 

de test is een waarde voor de textuurverandering en moet ongeveer 30% bedragen. 
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Figuur 1-4: bepaling van de huidabrasie 

 

De informatie die deze testen leveren is inderdaad belangrijk voor het bepalen van het risico 

op het optreden van blessures. Het zijn echter niet de enige factoren die een invloed hebben 

op eventuele schaaf- en brandwonden. De meest voor de hand liggende eigenschap die ook 

van belang is, is de temperatuurstijging die optreedt in het contactvlak tussen het gras en de 

huid. Ook de afstand waarover men uitglijdt op het gras en de grootte van de huidoppervlakte 

die in contact is met het gras, zijn van belang. In geen enkele van de in het reglement 

opgenomen testmethodes is echter sprake van deze eigenschappen. Met deze thesis proberen 

we dan ook, in aanvulling op de bestaande regelgeving, te onderzoeken in hoeverre al deze 

factoren een rol spelen. 

 
 

1.5  Inhoud van de thesis 
 
In dit inleidend hoofdstuk werd wat informatie gegeven over de achtergrond en doelstelling 

van deze thesis. In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de eigenlijke 

probleemstelling, namelijk het probleem van de sliding. Ook de gevolgen van een sliding op 

kunstgras, schaaf- en brandwonden, worden besproken. 

 

Het derde hoofdstuk behandelt de proefopstelling waarmee onze metingen uitgevoerd werden. 

Deze proefopstelling werd vorig jaar ontworpen en wij hebben dit jaar enkele aanpassingen 

aangebracht ten behoeve van onze metingen. 
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In hoofdstuk 4 worden de verwerkingstools besproken die we hebben geprogrammeerd om 

het verwerken van de metingen vlotter te laten verlopen. 

 

In hoofdstuk 5 volgt dan de eigenlijke verwerking van de uitgevoerde metingen. De resultaten 

van de proeven worden geanalyseerd en met elkaar vergeleken. 

 

In het zesde hoofdstuk bespreken we de simulatie die we in Abaqus uitgevoerd hebben. Er 

wordt nagegaan in hoeverre de verrichte metingen aansluiten bij de waarden die volgen uit de 

simulatie. 

 

Het laatste hoofdstuk vormt dan het besluit van de thesis, waarin de belangrijkste zaken nog 

even naar voor worden gebracht. 
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Hoofdstuk 2  

Probleemstelling 

 
 
 
2.1  Het probleem van de sliding 
 
Zoals reeds eerder aangehaald, is het grootste nadeel van een kunstgrastapijt het optreden van 

schaaf- en brandwonden tijdens het uitvoeren van een sliding. Tijdens de sliding glijdt de 

voetbalspeler namelijk over een zekere afstand verder op de grasmat. De huid van het been 

die in contact is met het gras zal als het ware afgeschuurd worden door de wrijving. Deze 

wrijving is groter bij een kunstgrasvezel dan bij een natuurlijke grasvezel. Door de 

ontwikkelde warmte treedt bovendien een temperatuurstijging op en kan de huid verbranden. 

Schaaf- of brandwonden, zogenaamde “turf burns”, zijn het gevolg. Het gevaar bij dergelijke 

schaaf- en brandwonden is dat ze vaak voorkomen ter hoogte van gewrichten, bijvoorbeeld ter 

hoogte van de knie. Door de continue buiging van het been ter hoogte van de knie zal de 

wonde open blijven en minder snel genezen. Hierdoor blijft de wonde langer vatbaar voor 

infectie. Het hoger risico op dergelijke blessures zorgt er voor dat voetbalspelers nog steeds 

een natuurgrasveld verkiezen boven een kunstgrasveld. Om het kunstgras zodanig aan te 

passen dat de kans op turf burns verkleint, moeten eerst de oorzaken ervan onderzocht 

worden. [3] 

 

De testen die volgens de FIFA voorgeschreven worden ter bepaling van de 

wrijvingscoëfficiënt en de huidabrasie, omvatten niet alle aspecten die van invloed zijn op turf 

burns. Een belangrijk aspect waarmee totaal geen rekening wordt gehouden, is de 
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temperatuurstijging die optreedt ten gevolge van de wrijving van de huid over het gras. 

Bestaande proefopstellingen boden geen mogelijkheid om de temperatuurstijging tijdens een 

sliding op te meten. Vandaar dat vorig jaar, door twee thesisstudenten, een nieuwe 

proefopstelling ontworpen is, waarmee een sliding wordt gesimuleerd. De voordelen die deze 

opstelling biedt ten opzichte van de opstellingen die door de FIFA voorgeschreven zijn, zijn: 

- Er wordt een lineaire beweging gesimuleerd die nauwer aansluit bij de door een 

voetbalspeler uitgevoerde sliding dan de roterende beweging in de Securitest. 

- De constante snelheid waarmee de testvoet in de Securitest een draaiende 

beweging uitvoert, wordt vervangen door een eenparig vertraagde beweging. 

- Er wordt getest aan een grotere, meer realistische snelheid dan bij de Securitest. 

- Met behulp van thermokoppels kan op eenvoudige wijze de temperatuurstijging 

gemeten worden. 

De proefopstelling zelf wordt in het volgende hoofdstuk uitvoerig besproken.  

In de volgende paragrafen gaan we wat dieper in op de structuur van de huid en het fenomeen 

van de brandwonde om zo een beeld te krijgen van de voornaamste invloedsfactoren op turf 

burns. 

 
 

2.2  Huidstudie 
 
De huid is het orgaan dat het buitenste omhulsel vormt van het lichaam. Ze beschermt het 

lichaam tegen invloeden van buitenaf: warmte, zonlicht, uitdroging, letsels, infecties,… Ze 

draagt ook bij tot de regeling van de lichaamstemperatuur. De huid bestaat uit de volgende 

drie delen: de epidermis, de dermis en de subcutis (Figuur 2-1) [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2-1: opbouw van de huid 
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De epidermis of opperhuid is het buitenste deel van de huid. De dikte van deze laag is sterk 

afhankelijk van de plaats op het lichaam. In het gezicht bedraagt de dikte slechts ongeveer 

0,02mm maar dat kan toenemen tot 1 à 5mm ter hoogte van de voetzolen. Voor het 

bovenbeen kan een waarde van 0,08mm aangenomen worden. De epidermis bestaat uit een 

onderste laag met ronde cellen, de basale laag. De basale cellen delen zich voortdurend tot 

schilfervormige hoorncellen die dan langzaam naar boven schuiven. Bovenaan vormen deze 

cellen dan een dode verhoornde cellaag, de hoornlaag. Meestal is dit slechts een dun vliesje, 

maar op plaatsen waar de huid veel eelt vertoont, is de hoornlaag dikker. De hoornlaag zal 

uiteindelijk afschilferen, wat dus betekent dat de opperhuid zich voortdurend vernieuwt. Dit 

vermogen tot aanmaak van nieuwe cellen in de basale laag zorgt ervoor dat de huid bij een 

verwonding vrij snel terug kan dichtgroeien. Tussen de cellen van de basale laag bevinden 

zich ook pigmentcellen in de opperhuid. Zij maken pigmentkorrels aan die pigment, melanine, 

bevatten. Dit pigment bepaalt grotendeels de kleur van de huid: hoe meer pigmentkorrels, hoe 

donkerder de huid. 

 

Onder de epidermis bevindt zich de dermis of lederhuid, die een dikte heeft van 1 tot 3mm. 

Gemiddeld wordt een dikte aangenomen van 2mm. Deze bindweefsellaag bestaat uit 

bindweefselcellen, bindweefselvezels en een gelachtige grondsubstantie. De opperhuid zit in 

de lederhuid verankerd door middel van in- en uitstulpingen aan de grens tussen beide lagen. 

De kleine bloedvaatjes en lymfevaatjes in de uitstulpingen van de lederhuid zorgen voor de 

voeding van de opperhuid en de afvoer van afvalstoffen. Onderaan in de lederhuid bevindt 

zich een dicht vlechtwerk van grotere bloedvaatjes en lymfevaatjes. Deze zijn niet alleen 

verantwoordelijk voor de voeding van de huid zelf, maar staan ook in voor het regelen van de 

lichaamstemperatuur. De huiddoorbloeding bepaalt in belangrijke mate de hoeveelheid 

warmte die aan de buitenwereld wordt afgegeven. Tenslotte bevinden zich in de lederhuid ook 

talrijke zenuwuiteinden die verantwoordelijk zijn voor de tastzin en het voelen van pijn en 

temperatuur. De dermis vormt samen met de epidermis de eigenlijke huid. 

 

Onder de eigelijke huid bevindt zich dan een onderhuids bindweefsel dat vooral bestaat uit 

vet: de subcutis. Deze doet dienst als warmte-isolerende laag, energieopslagplaats en 

stootkussen. De laag is op sommige plaatsen van het lichaam wel uiterst dun zoals 

bijvoorbeeld ter hoogte van het scheenbeen. Ter hoogte van het bovenbeen echter kan de laag 

makkelijk een dikte van enkele millimeters vertonen. 
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De eigenschappen van de verschillende huidlagen zijn in Tabel 2-1 samengevat [5]. 

Tabel 2-1: eigenschappen van de huid 

 
 

2.3  Brandwonden 
 
Een brandwonde is een beschadiging van de huid ten gevolge van warmte, koude, 

elektriciteit, chemische stoffen, straling,… De ernst van de huidbeschadiging en de diepte van 

de wonde hangt af van: 

- de temperatuur  

- de tijd gedurende dewelke de hitte inwerkt op de huid  

- de oorzaak van de hitte: vloeistof, vuur,... 

Men stelt vast dat er huidbeschadiging optreedt van zodra de weefseltemperatuur een waarde 

bereikt van 43 à 44°C [5][6]. De normale oppervlaktetemperatuur van de huid is afhankelijk 

van de buitentemperatuur en van de doorbloeding van de persoon in kwestie. Algemeen kan 

een waarde aangenomen worden van ongeveer 35°C. Dit betekent dat reeds bij een 

temperatuurstijging van 8 à 9°C een verwonding kan optreden. 

Een maat voor de ernst van de huidbeschadiging door warmte kan gegeven worden door de 

“schade-functie” [5]: 

∫ 






 ∆
−=Ω

t
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xRT
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Hierin is: 

- Ω : waarde van de “schade-functie” 

- x: diepte in de huid waar men de beschadiging wenst te weten [m] 

- t: tijd [s] 

- P: pre-exponentiële factor [s-1] 

- E∆ : activatie energie [J kmol-1] 

- R: universele gasconstante [8,314 J kmol-1 K-1] 

- T: temperatuur [K] 

huidlaag dikte specifieke warmtecapaciteit warmtegeleidingscoëfficiënt dichtheid
[mm] [J/kgK] [W/mK] [kg/m³]

epidermis 0,08 3600 0,23 1200
dermis 2 3300 0,45 1200

subcutis 10 2500 0,19 1000
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Met behulp van de bekomen waarde van de “schade-functie” kunnen brandwonden dan 

ingedeeld worden in verschillende graden.  

 

De drempelwaarde voor het optreden van brandwonden is 53,0=Ω . Dit zijn 

eerstegraadsbrandwonden. Hier wordt enkel de buitenste huidlaag, de epidermis, aangetast. 

Het verbrande oppervlak ziet er rood uit, is licht gezwollen en doet pijn. Deze beschadiging 

van de huid is volledig reversibel en de verbrande huid hoeft niet behandeld te worden.  

 

Tweedegraadsbrandwonden treden op vanaf 0,1=Ω . De verbranding dringt door tot in de 

dermis zonder deze echter aan te tasten. Aan het oppervlak zijn blaren te zien en de wonde is 

pijnlijk. Voor tweedegraadsbrandwonden ziet het verband tussen de factoren temperatuur en 

tijd eruit zoals op Figuur 2-2 weergegeven is [6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2-2: tijd- temperatuurcurve  

 

Op de curve kan men aflezen hoelang de huid met een bepaalde temperatuur in contact moet 

zijn alvorens een brandwonde optreedt. We zien duidelijk dat naarmate de contacttijd 

toeneemt, de temperatuur bij dewelke een tweedegraadsbrandwonde optreedt, afneemt. 

 

Tot slot zijn er ook nog derdegraadsbrandwonden die optreden vanaf 10000=Ω . Deze 

dringen eveneens door tot in de dermis, die ook effectief aangetast wordt en zelfs volledig 

vernietigd kan worden. Ook onderliggende weefsels, zoals spierweefsels, kunnen beschadigd 

worden. Deze brandwonden zijn niet pijnlijk omdat ook de zenuwuiteinden in de huid 

vernietigd zijn. De randen van de wonde zijn echter eerste- of tweedegraadsbrandwonden en 

kunnen daardoor wel pijnlijk zijn. [7][8]  
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Figuur 2-3 is een samenvatting van de verschillende soorten brandwonden. 

 

 
 
 
 
 

 
Figuur 2-3: soorten brandwonden 

  

Uit het gesprek met sportarts Dr. R. Rozenberg van het Sportmedisch Adviescentrum in 

Veldhoven blijkt dat de brandwonden die men kan oplopen tijdens het uitvoeren van een 

sliding in praktijk eerstegraadsbrandwonden zijn. Ze kunnen behoorlijk pijnlijk zijn, vooral 

omdat ze meestal voorkomen in combinatie met een schaafwonde die ontstaat door wrijving 

over de kunstgrasmat. 

 

  eerste graad            tweede graad          derde graad 
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Hoofdstuk 3  

Proefopstelling 

 
 
 
3.1  Beschrijving van de proefopstelling 
 
De proefopstelling waarmee een sliding gesimuleerd wordt, is te zien op Figuur 3-1. De twee 

belangrijkste componenten zijn een schans en de bijhorende slede, die van de schans afrijdt.  

Bij het begin van een proef wordt de slede met behulp van een magneet, die bediend kan 

worden met een drukknop, vastgemaakt aan de schans (Figuur 3-2). Op deze manier kan de 

slede van op een bepaalde hoogte losgelaten worden en zal ze van de schans afrijden. De 

slede komt dan aan het einde van de schans uiteindelijk op de kunstgrasmat terecht (Figuur 

3-3), en glijdt hier over een zekere afstand verder over het kunstgras. Deze afstand noemen 

we de glijafstand. Ze wordt gemeten vanaf het uiterste punt van de schans tot het midden van 

de voorste wielas van de slede, wanneer deze tot stilstand is gekomen. 

Het meten van de temperatuurstijging is echter het hoofddoel van deze proeven. Dit gebeurt 

met behulp van thermokoppels. De slede is onderaan bekleed met twee strippen van een 

kunsthuid. Door de wrijving van de kunsthuid op het kunstgras bij het uitglijden van de slede, 

zal een temperatuurstijging optreden in de kunsthuid. Deze temperatuurstijging wordt 

opgemeten met de thermokoppels, die aangebracht worden onder de kunsthuidstrips. 
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Figuur 3-1: proefopstelling 

 
 

 

 
Figuur 3-2: slede bevestigd aan schans   Figuur 3-3: slede glijdt op kunstgrasmat 

 
De lanceerhoogte van de slede op de schans bepaalt de beginsnelheid waarmee de slede op de 

kunstgrasmat terechtkomt. De vier hoogtes die worden aangewend, zijn: 0,45m; 0,65m; 

0,85m en 1,05m, gemeten loodrecht vanaf de grond. Met behulp van de theoretische formule 

hgv **2= , komt dit overeen met vier verschillende beginsnelheden van de slede: 

2,43m/s; 3,13m/s; 3,71m/s en 4,20m/s.  
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Ook de massa van de slede kan variëren. De slede alleen heeft een massa van 14,8kg. Door 

metalen gewichten in het bakje van de slede te leggen, kan men de massa doen toenemen tot 

18,8kg; 22,8kg; 26,8kg of 30,8kg. [9] 

 
 

3.2  Vernieuwingen aangebracht aan de 
proefopstelling 
 
De proefopstelling stond ons ter beschikking zoals ze hierboven beschreven werd. Tijdens het 

verloop van de metingen werden nog enkele aanpassingen en uitbreidingen aan de opstelling 

toegevoegd. Deze worden hier opgesomd. 

 

§ Het materiaal van de kunsthuid 

 

§ Metingen met vier thermokoppels tegelijk 

 

§ Inbedding van de thermokoppels  

 

§ Instrooien met behulp van een zeef 

 

Om de kunstgrasmat gelijkmatig te kunnen instrooien met rubberkorrels, werd een zeef 

gemaakt. Deze wordt voorgesteld opFiguur 3-4. De zeef, die eerst onderaan nog afgesloten is 

met een plank, wordt boven de in te strooien strook gebracht en gevuld met 1cm 

rubberkorrels. Daarna wordt de zeef open gemaakt door het uittrekken van de plank, en 

komen de rubberkorrels op de grassprietjes terecht. Om de korrels aan te stampen tussen de 

sprietjes wordt met een metalen buis drie maal over de mat gerold. De grassprietjes worden 

terug rechtop gekamd en de mat is nu klaar om beproefd te worden. 

Op deze manier kan dus stapsgewijze ingestrooid worden met telkens een laag rubberkorrels 

van 1cm dik. De temperatuurstijging bij verschillende hoogtes van instrooiing kan dan 

vergeleken worden. Ook zal de instrooiing meer gelijkmatig zijn, hiermee wordt bedoeld dat 

de dikte van de korrellaag op elke plaats over de grasmat ongeveer gelijk zal zijn.  
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Figuur 3-4: de zeef 
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Hoofdstuk 4  

Verwerking van de meetresultaten 

 
 
 
4.1  Ontwikkelen van verwerkingssoftware in 
Matlab voor het drukmeetplatform 
 
Bij de metingen is gebruik gemaakt van een “Footscan”- drukmeetplatform van de firma RS 

Scan. Dit platform meet 2,40m bij 0,4m en bevat 256 bij 64 meetcellen. Het laat toe de 

drukverdeling te meten aan frequenties tot ongeveer 125Hz. Op Figuur 4-1 is een kleinere 

versie van het drukmeetplatform te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4-1: "Footscan"- drukmeetplatform 
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De bijhorende software visualiseert deze drukverdeling in functie van de tijd en laat toe alle 

data weg te schrijven in Excel-formaat. Het is mogelijk om een “region of interest” te 

selecteren, zodat men niet de data van alle 256x64 meetcellen hoeft weg te schrijven, maar 

enkel de gegevens van dat gebied van het platform waar effectief gemeten is. Op deze manier 

bekomt men een bestand met een groot aantal matrices onder elkaar, waarbij elke matrix de 

drukwaarden bevat van de meetcellen op elk ogenblik dat er gemeten wordt. Dat betekent dus 

dat er 125 metingen zijn per seconde als er gemeten wordt bij maximale meetfrequentie. Op 

Figuur 4-2 is een voorbeeld te zien van de afgebeelde drukverdeling wanneer men op het 

drukmeetplatform stapt. 

 

 
Figuur 4-2: drukverdeling onder een voet 

 
De frequentie waarmee wij gemeten hebben, is 126,01 Hz om precies te zijn. Per meting 

krijgen we dan een matrix die de breedte en de hoogte heeft van het door ons geselecteerde 

kader, en die dus de oppervlakte onderaan de slede omvat. Deze matrices bevatten telkens een 

groot aantal nullen en op de plaats waar de slede zich bevindt, zijn er twee zones die getallen 

bevatten. Deze twee zones komen uiteraard overeen met de twee kunsthuidstrips onderaan de 

slede die in contact zijn met de rubbermat waarop gemeten wordt. De getallen in die zones 

stellen dan de druk voor op deze plaats in de geselecteerde rechthoek. 

 

Voor de verwerking van de vele informatie in de Excel-file werd het Matlab-programma 

“pressure_plate_analysis” ontwikkeld. Het doel van dit programma is om de resultaten van 

het drukmeetplatform onmiddellijk onder de vorm van de gewenste grafieken en tabellen te 
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verkrijgen met behulp van een gebruiksvriendelijke graphical user interface (GUI). Deze GUI 

staat op Figuur 4-3 afgebeeld. 

 

 
Figuur 4-3: de GUI van ‘pressure_plate_analysis’ 

 
De verschillende stappen die doorlopen worden in het programma worden hierna besproken. 

 

Stap 1: Load 

 

Hiermee kan de gewenste file met meetresultaten worden opgeladen.  

 

Stap 2: Enter data 

 

Per 2D-matrix worden het aantal rijen en het aantal kolommen ingevuld. Het aantal frames is 

het totaal aantal gemaakte beelden tijdens de meting, dus het aantal 2D-matrices. Bij de 

metingen was de meetduur 2s, dit betekent dat er 2s x 126.01Hz =  252 frames waren. 

Daarnaast moeten ook de frequentie waarmee gemeten werd, de massa en de beginsnelheid 

van de slede meegegeven worden.  
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De variabele “testing person” moet op 0 gezet worden indien de slidingproef werd uitgevoerd 

met de schans en de slede. Als een testpersoon de sliding uitvoerde, zet men de variabele 

“testing person” op 1. In dit geval zal men namelijk slechts één zone met gemeten drukken in 

de matrices terugvinden. De rest van het programma zal dan ook anders verlopen dan in het 

geval van een meting met de slede, die twee sporen van drukken vertoont in de 

meetresultaten. 

 

Stap 3: Extract frames 

 

Bij deze stap wordt gebruik gemaakt van de functie “make_3D_array” om een 3D-matrix aan 

te maken, vertrekkende van de ingelezen file met meetresultaten. De gebruikte 

programmeercode is: 
 

handles.frames_matrix=make_3D_array(handles.imported_file,handles.numb_row,

handles.st_line,handles.numb_fr); 

 

In de ingelezen file staat elk frame namelijk als afzonderlijke matrix uitgeschreven. Hierbij 

staan al deze matrices onder elkaar, telkens gescheiden door 2 tussenlijnen. De functie 

“make_3D_array” zorgt ervoor dat deze frames op de juiste manier van elkaar gescheiden 

worden en creëert zo een 3D-matrix die alle frames bevat. Met deze 3D-matrix wordt dan in 

het vervolg van het programma verdergewerkt. 

 

Stap 4: Show frames 

 

Bij het manueel ingeven van een “frame nr” wordt de drukverdeling in dit frame visueel 

voorgesteld. Door gebruik te maken van de knoppen “+” en “-“ kan de voortbeweging van de 

slede over het drukmeetplatform zichtbaar gemaakt worden onder de vorm van een 

kleurenpatroon dat de verschillende drukken voorstelt op iedere plaats. Op Figuur 4-4 staat 

een voorbeeld van de afgebeelde drukverdeling. De rode lijn stelt de scheidingslijn voor 

tussen de twee druksporen. 
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Figuur 4-4: de drukverdeling in frame 20 

 
 

Stap 5: Calculate 

 

Dit is het belangrijkste deel van het programma, want hier worden de eigenlijke berekeningen 

uitgevoerd en een aantal grafieken gegenereerd. Er wordt een Excel-file met dezelfde naam 

als de bronfile maar met de extensie “_analysis” gecreëerd, die de berekende waarden en 

grafieken bevat. 

 

Bij de berekeningen wordt gebruik gemaakt van een aantal afzonderlijke geprogrammeerde 

functies die in het hoofdprogramma verwerkt worden. Deze modulaire structuur komt de 

bruikbaarheid van de code ten goede en laat toekomstige uitbreidingen van het programma 

toe. 
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a) Centre Of Force (COF) 

 

De eerste functie die opgeroepen wordt binnen de functie “Calculate” is de functie 

“zoek_COF_matrix”.  

Deze functie zoekt in een 3D-matrix voor elk frame, dus voor elke tijdstap, informatie over de 

positie van het COF van de beide sporen. Deze positie van het COF wordt berekend als het 

gewogen gemiddelde van de posities van de niet-nulelementen, zowel links als rechts van de 

scheidingslijn tussen de twee sporen. De functie resulteert in een matrix met in de rijen de 

coördinaten van de posities van het COF, zowel links als rechts van de scheidingslijn, en met 

het aantal rijen gelijk aan het aantal frames. De coördinaat x van dit COF geeft de positie 

weer in de breedte en de coördinaat y geeft de positie weer in de lengte van het 

drukmeetplatform. 

 

De functie “zoek_COF_matrix” is zodanig opgebouwd dat voor het eerste frame dat twee 

sporen bevat, de middelste nulkolom gezocht wordt tussen de twee sporen met de functie 

“zoek_middenste_nulkolom”. Deze scheidingslijn wordt dan gebruikt in alle frames om het 

linker- en rechterspoor te scheiden. Dit is de rode lijn op Figuur 4-4. 

 

Vooraleer de middelste nulkolom te zoeken in elk frame, wordt eerst gecontroleerd of er zich 

wel degelijk twee sporen bevinden in het frame. De functie “zoek_nulkolom” zoekt in een 

matrix de eerste nulkolom volgend op een niet-nulkolom op voorwaarde dat er zich rechts van 

deze nulkolom nog één of meerdere niet-nulkolommen bevinden. Indien de gevraagde 

nulkolom niet gevonden wordt, en er dus slechts één spoor gevonden wordt, retourneert de 

functie de waarde -1. Indien de matrix elementen bevat die oneindig zijn, retourneert de 

functie de waarde -2. 

 

Met de gevonden middelste nulkolom wordt elk frame dat twee sporen bevat dan opgesplitst 

in twee matrices, één links en één rechts van de middelste nulkolom. Voor elk van deze twee 

matrices wordt het centre of force bepaald en in de matrix COF geplaatst.  

 

Het centre of force zelf wordt bepaald door het aanroepen van de functie “zoek_COF”. Deze 

functie bepaalt dan het COF van een matrix als een gewogen gemiddelde van de posities van 

de niet-nulelementen van de matrix. 
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De volledige code is terug te vinden in Bijlage 1, maar bij wijze van voorbeeld wordt hier de 

code weergegeven van deze korte functie: 

 
function[C]=zoek_COF(P); 
% Deze functie bepaalt het COF (centre of force) van een matrix als  

% een gewogen gemiddelde van de posities van de niet-nulelementen van % de 
matrix. 
[rows,cols]=size(P); 
v=[0 0]; 
x=0; 
for (i=1:rows) 
    for (j=1:cols) 
        x=x+P(i,j); 
        w=[i j]; 
        v=v+P(i,j)*w; 
    end 
end 
if (x==0) 
    C=[0 0]; 
else C=v/x; 
end 

 

In een laatste stap binnen de functie “zoek_COF_matrix” wordt de snelheid van 

voortbeweging van het COF bepaald (“COF velocity”), zowel voor het linker- als voor het 

rechterspoor, door middel van centrale differentie. 

 

In het hoofdprogramma, “pressure_plate_analysis”, worden dan de waarden van de x- en y-

coördinaten van het COF van de linker- en rechterzone voor elk frame weggeschreven naar de 

Excel-file. Hetzelfde gebeurt met de snelheid van voortbewegen van het COF voor de linker- 

en rechterzone. Dit wegschrijven gebeurt met “xlswrite”. 

 

Met behulp van de functie “xlsgraph1” worden dan volgende grafieken automatisch 

gegenereerd in de Excel-file:  

 

 

                                                 
1 De code voor deze functie is overgenomen van het forum Matlab Central 
(www.mathworks.com/matlabcentral/) 
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- COF y in functie van COF x, voor linker- en rechterspoor 

In het voorbeeld van Figuur 4-5 zijn duidelijk de twee sporen van de linker- en 

de rechterstrip te zien.  

 

Figuur 4-5: COF y(x) 

 

- COF y in functie van de tijd, voor linker- en rechterspoor (Figuur 4-6) 

Op de grafiek zijn er in het begin van de meting enkele oscillaties te zien. Dit 

heeft te maken met het feit dat de slede een beetje stuitert als zij van de schans 

op de mat terechtkomt. Het stuiteren heeft tot gevolg dat er op dat moment geen 

druk op het platform wordt uitgeoefend en er dus ook geen geldig meetresultaat 

is. Dit is trouwens ook te zien op Figuur 4-5. 
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Figuur 4-6: COF y(t) 

 

- COF x in functie van de tijd, voor linker- en rechterspoor (Figuur 4-7) 

 

Figuur 4-7: COF x(t) 
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- COF velocity in functie van de tijd, voor linker- en rechterspoor (Figuur 4-8) 

Figuur 4-8: snelheid van het COF 

 

Bij wijze van voorbeeld wordt hier het stukje code weergegeven waarin dit geprogrammeerd 

werd: 

 
xlsgraph({'COF x left [m]','COF x right [m]'},{'COF y left [m]','COF y 

right [m]'},'XYScatter','COF 

y(x)',strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls'),'S

heet1'); 
xlsgraph('time [s]',{'COF y left [m]','COF y right 

[m]'},'XYScatterSmoothNoMarkers','COF 

y(t)',strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls'),'S

heet1'); 
xlsgraph('time [s]',{'COF x left [m]','COF x right 

[m]'},'XYScatterSmoothNoMarkers','COF 

x(t)',strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls'),'S

heet1'); 
xlsgraph('time [s]',{'COF velocity left [m/s]','COF velocity right 

[m/s]'},'XYScatterSmoothNoMarkers','COF 

velocity',strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls'

),'Sheet1'); 
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b) De totale druk 

 

In “pressure_plate_analysis” wordt ook de functie “zoek_opp_druk_kracht” aangeroepen: 

 
Q=zoek_opp_druk_kracht(handles.frames_matrix,handles.mass); 

 

Deze functie bepaalt in een 3D-matrix voor elk frame, dus voor elke tijdstap, de oppervlakte 

van de beide sporen, de totale druk, de maximale druk en de totale kracht onder de sporen. 

De totale druk is de som van de drukken op de linker- en op de rechterkunsthuidstrip. De druk 

op de linkerstrip komt overeen met de som van de getallen in de linkerzone, idem voor de 

rechterstrip. 

De drukken die men dan verkrijgt moeten echter nog gecorrigeerd worden, aangezien op de 

totale kracht een correctiefactor moet toegepast worden. Hierop komen we verder nog terug.  

 

De resultaten van de totale druk en van de druk links en rechts worden ook weggeschreven 

naar de Excel-file en ook hiervan wordt een grafiek gemaakt (Figuur 4-9). 

 

Figuur 4-9: totale druk 
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c) De maximale druk 

 

De maximale druk is de maximale druk die gezocht wordt zowel in de linker- als in de 

rechterzone. De totale maximale druk is dan het maximum van deze twee drukken en wordt 

gevonden ofwel in de linkerzone ofwel in de rechterzone. De grafiek van deze drukken ziet er 

uit zoals op Figuur 4-10. 

Figuur 4-10: maximale druk 

 

d) De totale oppervlakte 

 

De totale oppervlakte van de twee kunsthuidstrips samen is bij benadering:  

2 strips * 2,5cm * 20cm = 100cm² = 0,01 m²  

Deze oppervlakte zou telkens moeten overeenstemmen met de berekende oppervlakte in het 

programma. Hier wordt zowel voor de linker- als voor de rechterzone de som gemaakt van het 

aantal posities, cellen, waarop een getal voorkomt en dus geen 0. Daarna wordt gedeeld door 

het aantal cellen per m², om het resultaat te verkrijgen in m². De som van de oppervlaktes 

links en rechts zou dan telkens ongeveer 0,01m² moeten zijn. 

 

Op het voorbeeld van Figuur 4-11 zien we echter dat de berekende oppervlakte niet 

gedurende de volledige duur van de proef gelijk is aan 0,01m². Dit kan verklaard worden door 

het feit dat de slede gedurende het glijden op de rubbermat niet volledig vlak op zijn 
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onderkant glijdt. Dit verklaart ook het grillig karakter van de grafiek tijdens het eerste deel 

van de proef. Op het einde van de proef, wanneer de slede tot stilstand komt, zien we dat de 

berekende oppervlakte wel min of meer overeenkomt met de verwachte 0,01m². 

 

Figuur 4-11: totale oppervlakte 

 

e) De totale kracht 

 

De kracht wordt berekend als: som van alle drukken * totale oppervlakte. 

Op het einde van de proef, wanneer de slede dus stilstaat, zou deze kracht moeten gelijk zijn 

aan: massa van de slede * 9,81m/s². Het getal dat we verkrijgen bij de berekeningen is hier 

echter niet aan gelijk. Daarom vermenigvuldigen we dit getal, dat de kracht moet voorstellen, 

met de volgende factor: 

rechtskrachtberekendelinkskrachtberekende
smsledemassa

+
²/81,9*

 

Hierbij wordt de noemer berekend met de krachten die berekend zijn in het laatste frame, 

waar de slede dus zeker stilstaat. 

 

Ook de druk wordt dan gecorrigeerd met dezelfde factor, dus: 

eoppervlakt
krachtrdegecorrigee

drukgemiddelde =  
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De totale kracht wordt eveneens in een grafiek uitgezet. Figuur 4-12 werd verkregen bij een 

gewicht van de slede van 22,8kg. We zien dat bij stilstand de kracht inderdaad overeenkomt 

met 22,8 kg * 9,81m/s² =223,7N. 
 

Figuur 4-12: totale kracht bij massa van de slede 22,8kg 

 
f) Het drukverloop 

 

De laatste functie die binnen de functie “Calculate” wordt opgeroepen, is 

“zoek_drukverloop”. Ze berekent het verloop van de druk in functie van de afgelegde weg. 

De waarden worden bekomen door integratie van de druk over de breedte van de beide sporen 

en dit voor de eerste 130 frames of tijdstappen, omdat vanaf dan de slede toch stilstaat. In 

feite is dit geen echt drukverloop maar een krachtverloop per eenheid van lengte aangezien 

geïntegreerd wordt over de breedte van de sporen. Eenvoudigheidshalve noemen we dit echter 

het drukverloop. Bovendien moet opgemerkt worden dat het aantal frames waarover dit 

verloop berekend wordt, in ons geval 130, afhankelijk is van de frequentie waarmee gemeten 

werd. 

Het resultaat van de functie is een matrix met 130 kolommen, dit is het aantal tijdstappen, en 

met het aantal rijen gelijk aan de afgelegde weg op het drukmeetplatform.  
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Het drukverloop voor beide sporen wordt dan visueel voorgesteld door twee Matlab-figuren 

(Figuur 4-13). Deze bevatten een 3D-grafiek waarin op de verticale as de druk staat en op de 

horizontale assen respectievelijk de afstand over de lengte van het drukmeetplatform, en het 

aantal frames. 

 

 
Figuur 4-13: drukverloop in functie van de afgelegde weg voor de eerst 130 frames 

 
Om het drukverloop nog iets duidelijker te kunnen visualiseren, werden in de grafische 

interface ook twee grafieken voorzien die het drukverloop links en rechts voorstellen. Bij het 

manueel ingeven van het framenummer, tussen 0 en 130, wordt een grafiek gegenereerd die 

het drukverloop weergeeft in functie van de afstand, in de lengte van het drukmeetplatform, 

voor het gekozen frame. Dit is eigenlijk niet meer dan een 2D-voorstelling van de gemaakte 

3D-grafieken. 

 

Op Figuur 4-14 zijn voorbeelden van dergelijke grafieken weergegeven voor de linkerstrip, 

voor de frames 10, 17, 28 en 29. Op de horizontale as staat dus, zoals eerder vermeld, de 

afstand in de lengte van het drukmeetplatform. Op deze figuur is echter te zien dat de slede 

van 1,4m naar 0m voortbeweegt in plaats van omgekeerd. Dit heeft te maken met de manier 

waarop de “region of interest” geselecteerd werd. Afgezien hiervan is echter wel duidelijk te 
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zien hoe de slede voortglijdt op het drukmeetplatform. Ook wordt duidelijk in beeld gebracht 

hoe de druk vooral op de voorkant van de slede geconcentreerd is. Dit betekent dus dat de 

slede meer op zijn voorkant gaat steunen dan op zijn achterkant tijdens het glijden op de mat. 

 

 
Figuur 4-14: evolutie van het drukverloop in de linkerstrip 

 

Stap 6: Calculate testing person 

 

In de functie “Calculate” werden tenslotte nog enkele aanpassingen doorgevoerd, zodat 

dezelfde berekeningen ook zouden kunnen gedaan worden in het geval er slechts één spoor 

gevormd wordt. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer we een sliding op het 

drukmeetplatform laten uitvoeren door een proefpersoon. In dat geval moet dan de variabele 

“testing person” op 1 worden gezet en moet de knop “Calculate testing person” gebruikt 

worden in plaats van “Calculate” om de berekeningen correct te laten uitvoeren.  
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4.2  Verwerken van temperatuurmetingen in Excel 
met macro 
 
Bij het uitvoeren van temperatuurmetingen met de thermokoppels, krijgen we per 

thermokoppel een kolom getallen in Excel. Deze getallen stellen de temperatuur voor in 

functie van de tijd. De frequentie waarbij gemeten werd, is 1000Hz zodat we per seconde 

meten 1000 getallen krijgen. Om dit temperatuurverloop nu op een geautomatiseerde wijze te 

kunnen verwerken, hebben we een macro geprogrammeerd in Visual Basic die toepasbaar is 

op de Excel-file. De volledige code is terug te vinden in Bijlage 2. Hierna worden de 

opeenvolgende stappen van de macro verduidelijkt. 

 

De belangrijkste stap is het genereren van de grafiek die het verloop van de temperatuur geeft 

in functie van de tijd, voor de verschillende thermokoppels. Dit is eigenlijk de laatste stap die 

in Visual Basic geprogrammeerd is, maar deze stap wordt hier voor het gemak van de lezer 

eerst aangehaald. Figuur 4-15 is een voorbeeld van een dergelijke grafiek voor het geval er 

vier thermokoppels zijn. De horizontale as is de tijdsas en de verticale as geeft de opgemeten 

temperatuur weer. We zien dat de vier thermokoppels niet eenzelfde begintemperatuur 

hebben. De oorzaak hiervan ligt bij de ijking van de thermokoppels, maar heeft geen invloed 

op verdere berekeningen. Op de grafiek kun je ook duidelijk zien dat er een 

temperatuurstijging optreedt van zodra de slede op de kunstgrasmat terechtkomt en dat deze 

temperatuur dan geleidelijk terug afneemt. 
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Figuur 4-15: grafiek die volgt uit de macro 

 

Als we de macro nu van het begin overlopen zien we dat in een eerste stap automatisch de 

tijdstap gegenereerd wordt. Deze bedraagt 0,001s aangezien de frequentie steeds 1000Hz 

bedraagt. De tijdstap is van belang om de oppervlakte onder de curve te kunnen berekenen. 

Hierop komen we straks terug. 

 

In een tweede stap wordt voor elk thermokoppel de gemiddelde temperatuur berekend voordat 

de slede begint te rijden van de schans. Dit is dus als het ware de omgevingstemperatuur. 

Deze wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de eerste 100 temperatuurwaarden, 

dus gedurende 0,1s. Aangezien, zoals eerder reeds vermeld, de thermokoppels niet allemaal 

eenzelfde begintemperatuur hebben, is deze gemiddelde waarde dan ook verschillend voor elk 

thermokoppel. Vervolgens wordt de maximumwaarde van de temperatuur tijdens de meting 

gezocht. Tenslotte wordt de maximale temperatuurstijging berekend als het verschil tussen de 

maximum temperatuur en de gemiddelde temperatuur. Deze drie waarden zijn op Figuur 4-15 

aangeduid. 

 

De laatste stap bestaat erin de “oppervlakte onder de curve”’ te berekenen. Dit betekent dat 

we voor elk thermokoppel de oppervlakte berekenen onder de grafiek van het 

temperatuurverloop en dit tussen twee welbepaalde tijdstippen. Deze tijdstippen zijn: 2s voor 

het bereiken van de maximum temperatuur en 8s erna. De oppervlakte onder de curve is een 

maat voor de temperatuurstijging gedurende de meting. In tegenstelling tot de berekende 

gemiddelde

maximum

temperatuurstijging

gemiddelde

maximum

temperatuurstijging

gemiddelde

maximum

temperatuurstijging
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maximale temperatuurstijging is deze oppervlakte minder gevoelig aan uitschieters in de 

temperatuurmeting, die we er anders manueel moeten uit halen. De oppervlakte onder de 

curve maakt het dus ook mogelijk om verschillende metingen met elkaar te vergelijken qua 

temperatuur. 

Om deze oppervlakte in Excel te kunnen berekenen zijn een aantal tussenstappen nodig. We 

moeten namelijk eerst het tijdstip zoeken waarop de maximale temperatuurstijging voorkomt. 

Alle meetresultaten van 2s voor en 8s na dit tijdstip worden in een nieuwe kolom gekopieerd. 

Met behulp van de in de eerste stap gegenereerde tijdstap, 0,001s, wordt dan de oppervlakte 

berekend. De hulpkolommen worden in Excel onzichtbaar gemaakt om de overzichtelijkheid 

van het bestand te bewaren. Op Figuur 4-16 staat een voorbeeld van hoe de Excel-file met 

meetresultaten er dan uitziet. De glijafstand wordt na elke meting manueel ingegeven. 

 

Figuur 4-16: de verwerkte Excel-file 

 

Met behulp van deze macro kunnen alle temperatuurmetingen op eenvoudige en vaste wijze 

verwerkt worden. De aparte metingen worden dan in een samenvatting gegroepeerd en 

vergeleken met elkaar. Deze verwerking en vergelijking van de metingen komt in het 

volgende hoofdstuk aan bod. 
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Hoofdstuk 5  

Bespreking van de proeven 

 
 
 
5.1  Slidingproeven met variërende beginsnelheid 
 
Zoals reeds vermeld werd in Hoofdstuk 3 bij de bespreking van de proefopstelling, wordt de 

beginsnelheid, waarmee de slede op de te beproeven kunstgrasmat terechtkomt bij de 

slidingproef, bepaald door de lanceerhoogte op de schans. De 4 lanceerhoogtes die worden 

aangewend, zijn: 0,45m; 0,65m; 0,85m en 1,05m, gemeten loodrecht vanaf de grond tot aan 

het zwaartepunt van de slede wanneer deze bevestigd is aan de magneet. Met behulp van de 

theoretische formule hgv **2= , komt dit overeen met 4 verschillende beginsnelheden van 

de slede: 2,43m/s; 3,13m/s; 3,71m/s en 4,20m/s. In de formule is h telkens gelijk aan de 

lanceerhoogte waarvan nog 0,15m wordt afgetrokken. Deze 0,15m is de afstand tussen de 

ondergrond en het zwaartepunt van de slede, op de plaats waar de slede van de schans op de 

grasmat terechtkomt. 

 

Door een aantal proeven uit te voeren waarbij we de beginsnelheid van de slede laten 

variëren, zullen we de invloed van de beginsnelheid op de temperatuurstijging en de 

glijafstand bij de slidingproeven kunnen bestuderen. Om alleen de invloed van de 

beginsnelheid te kunnen beoordelen, worden de andere parameters constant gehouden. Alle 

proeven worden op dezelfde kunstgrasmat met dezelfde instrooiing uitgevoerd en met een 

massa van de slede van 14,8kg. 
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Naast de temperatuurstijging en de glijafstand wordt bij deze reeks proeven ook de werkelijke 

snelheid van de slede opgemeten met behulp van een laserpointer die opgesteld wordt 

tegenover een laserdiode. Op het ogenblik dat de slede de laserstraal passeert, wordt deze 

onderbroken totdat de slede volledig voorbijgereden is. Aldus kunnen we de tijd meten die 

voorbijgaat tussen het ogenblik dat het voorste deel van de slede de laserstraal passeert en het 

ogenblik dat het achterste deel van de slede gepasseerd is. Als we de lengte van de slede 

kennen, 50cm, kunnen we aldus de snelheid berekenen: 
optijdsverlo

sledelengte
v = . Het tijdsverloop 

van het onderbreken van de laserstraal wordt afgelezen op een oscilloscoop. Op het scherm 

van de oscilloscoop wordt namelijk de spanningsval afgebeeld tengevolge van het wegvallen 

van de invallende laserstraal op de diode. 

Deze snelheidsmetingen gaven iets lagere snelheden, namelijk 2,36m/s; 2,96m/s; 3,52m/s en 

3,97 m/s, dan de theoretische beginsnelheden van 2,43m/s; 3,13m/s; 3,71m/s en 4,20m/s. Dit 

kan verklaard worden door bepaalde verliezen die optreden tijdens het afrijden van de schans, 

waardoor de slede een iets lagere snelheid zal hebben dan deze die berekend wordt met de 

theoretische formule. Een eerste verlies is de luchtweerstand die de slede ondervindt bij het 

afrijden van de schans. Daarnaast kunnen ook de rolweerstand van de wielen van de slede en 

de wrijvingsverliezen in de lagers vermeld worden. 

 

§ Temperatuurstijging 

 

De temperatuurstijging bij deze proevenreeks wordt gemeten met de 4 thermokoppels als 

volgt ingebed: 3 thermokoppels onder de linkerkunsthuidstrip op 1cm, op 2cm en op 3cm van 

de voorkant van de slede en 1 thermokoppel onder de rechterstrip op 2cm van de voorkant 

van de slede. Figuur 5-1 toont de temperatuurstijging voor alle 4 de thermokoppels in functie 

van de opgemeten beginsnelheid.  

 

De temperatuurstijging stijgt dus met stijgende beginsnelheid van de slede en volgt hierbij een 

lineaire trend. De meetpunten ‘links op 1cm’ liggen steeds boven de meetpunten ‘links op 

2cm’, die op hun beurt steeds boven de meetpunten ‘links op 3cm’ liggen. De 

temperatuurstijging is dus groter vooraan in de kunsthuidstrips onder de slede dan op meer 

naar achter gelegen plaatsen. We verwachten ook dat de meetpunten op 2cm onder de 

rechterstrip min of meer zouden overeenkomen met de meetpunten op 2cm onder de 

linkerstrip. Dit is echter niet het geval, de temperatuurstijging op 2cm rechts is steeds een stuk 
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hoger dan op 2cm links, soms zelfs hoger dan op 1cm links. Als reden hiervoor zouden we 

enerzijds kunnen aanhalen dat de slede waarschijnlijk meer op de rechterkunsthuidstrip heeft 

gesteund tijdens het glijden op de grasmat dan op de linkerkunsthuidstrip. Hierdoor zou de 

temperatuurstijging dus inderdaad hoger kunnen oplopen in de rechterkunsthuidstrip. 

Anderzijds moet echter ook vermeld worden dat het meetkanaal, dat de temperatuur meet 

rechts op 2cm, na verdere metingen toch niet betrouwbaar bleek te zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5-1: temperatuurstijging in functie van de beginsnelheid 
 
§ Glijafstand 

 

Ook de glijafstand stijgt met stijgende beginsnelheid van de slede (Figuur 5-2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5-2: glijafstand in functie van de beginsnelheid 

 
Een volledige samenvatting van de resultaten van deze proevenreeks is te vinden in Bijlage 3. 
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5.2  Slidingproeven met variërende massa 

 
De massa van de slede is een tweede parameter die kan gevarieerd worden bij de 

slidingproeven en waarvan de invloed op de temperatuurstijging en de glijafstand zal 

onderzocht worden. Zoals reeds vermeld in Hoofdstuk 3, heeft de slede alleen een massa van 

14,8kg. Door metalen gewichten in het bakje van de slede te leggen, kan men de massa doen 

toenemen in stappen van telkens 4kg tot 18,8kg; 22,8kg; 26,8kg of 30,8kg. Om alleen de 

invloed van de massa te kunnen beoordelen, worden de andere parameters hier opnieuw 

constant gehouden. Alle proeven worden op dezelfde ondergrond uitgevoerd en met een 

constante theoretische beginsnelheid van 3,71m/s. Hierna worden de belangrijkste resultaten 

van deze proeven aangehaald. Een samenvatting van alle resultaten is te vinden in Bijlage 4. 

    

§ Temperatuurstijging 
 

De temperatuurstijging bij deze proevenreeks wordt opnieuw gemeten met behulp van 3 

thermokoppels onder de linkerkunsthuidstrip op 1cm, op 2cm en op 3cm van de voorkant van 

de slede en 1 thermokoppel onder de rechterstrip op 2cm van de voorkant van de slede. Figuur 

5-3 toont de temperatuurstijging voor alle 4 de thermokoppels in functie van de massa van de 

slede.  

 

We zien dat de temperatuurstijging groter wordt met toenemende massa van de slede en 

hierbij een lineaire trend volgt. De temperatuurstijging in de kunsthuidstrip aan de voorkant 

van de slede is duidelijk groter dan op meer naar achter gelegen plaatsen. De 

temperatuurstijging in de thermokoppels links en rechts op 2cm komt echter weeral niet 

overeen. Deze keer is de temperatuurstijging links op 2cm de grootste. De reden zou hier 

kunnen zijn dat de slede deze keer meer op de linkerkunsthuidstrip gesteund heeft tijdens het 

glijden. Maar er moet opnieuw vermeld worden dat het meetkanaal, dat de temperatuur meet 

rechts op 2cm, onbetrouwbaar bleek te zijn. 
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Figuur 5-3: temperatuurstijging in functie van de massa 

 
§ Glijafstand 

 

Tussen de glijafstand en de massa is geen duidelijk verband waar te nemen op de grafiek van 

Figuur 5-4. Globaal gezien blijft de glijafstand bij elke waarde van de massa schommelen 

tussen ongeveer 1400mm en 1700mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5-4: glijafstand in functie van de massa 
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Hoofdstuk 6  

Simulaties in Abaqus 

 
 
 
6.1  Doel van de simulaties 
 
Bij de slidingproeven wordt de temperatuurstijging gemeten met behulp van thermokoppels, 

die aangebracht zijn onder de kunsthuid. Deze kunststof heeft eigenschappen die dicht 

aanleunen tegen de eigenschappen van de huid. Om het verschil in temperatuurverloop tussen 

de kunsthuid en de echte huid te bestuderen, wordt een simulatie uitgevoerd in Abaqus. Op 

deze manier kunnen de temperatuurmetingen onder de kunsthuidstrips beter geïnterpreteerd 

worden en kan een verband gelegd worden met de temperatuurstijging in de menselijke huid. 

 
 

6.2  Simulatie van het temperatuurverloop in een 
kunsthuidstrip 
 
In een eerste stap wordt de warmtedoorgang doorheen een kunsthuidstrip gesimuleerd. Figuur 

6-1geeft een beeld van de doorgang van de warmte doorheen de kunsthuidstrip. 
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Figuur 6-1: warmtedoorgang door de kunsthuidstrip 

 
 

6.3  Simulatie van het temperatuurverloop in de 
huid 
 
Op analoge wijze wordt ook een simulatie van de warmtedoorgang in de huid uitgevoerd, met 

dezelfde belastingen. Het buitenste deel van de huid bestaat echter uit twee lagen: de 

epidermis, met een dikte van 80µm, en daaronder de dermis, met een dikte van 2mm. In de 

“parts”- module worden dan ook twee afzonderlijke parts aangemaakt waaraan respectievelijk 

de eigenschappen van de epidermis en de dermis worden toegekend (Tabel 6-1) [5]. 
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 epidermis dermis 
Dichtheid [kg/m³] 1200 1200 
Conductiviteit [W/mK] 0.23 0.45 
Specifieke warmte [J/kgK] 3600 3300 

Tabel 6-1: eigenschappen van de huidlagen 

 
In de volgende module wordt van deze twee parts een “assembly” gemaakt. Om de twee 

verbonden parts nu ook effectief te doen samenwerken in de warmteoverdracht, wordt in de 

module “interaction” een “constraint” opgelegd onder de vorm van een “equation”. Deze 

wordt ingegeven zoals op Figuur 6-2 is afgebeeld. 

 

 

Figuur 6-2: een "constraint" onder de vorm van een "equation" 

 

Dit gedefinieerde contact volstaat om de warmte te kunnen doorgeven van de epidermis, 

waaraan de warmte wordt toegevoerd, naar de dermis.  

Op Figuur 6-3 is de evolutie van de warmtedoorgang duidelijk te zien. De rode lijn geeft de 

scheiding weer tussen de epidermis en de dermis. 
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Figuur 6-3: warmtedoorgang doorheen de huid 

 
Als resultaat van de simulatie kan een grafiek getekend worden van het temperatuurverloop in 

de knopen van het elementennet, op een diepte van 0µm, 40µm, 80µm en 120µm vanaf het 

oppervlak. Dit temperatuurverloop is te zien op Figuur 6-4. 
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Figuur 6-4: temperatuurverloop op verschillende dieptes in de huid 

 
We kijken ook eens hoe diep de toegevoerde warmte in het weefsel van de huid zal dringen. 

We beschouwen hierbij de 9°C-opwarmingsgrens, aangezien dit ongeveer de 

temperatuurstijging is waarbij een brandwonde kan optreden. Op Figuur 6-5, met aangepaste 

kleurenschaal, staat het tijdstip waarop de grootste doordringingsdiepte van de 9°C-grens 

optreedt. De diepte tot waar er een opwarming is van 9°C is 0,40mm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6-5: 9°C-opwarmingsgrens in de huid 
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Hoofdstuk 7  

Besluit 

 
 
 
7.1  Algemeen besluit 
 
De ons ter beschikking gestelde proefopstelling, om een sliding op kunstgras na te bootsen, 

werd gebruikt om experimentele metingen te doen. Gaandeweg werd deze proefopstelling 

door ons geoptimaliseerd om de prestaties en de doeltreffendheid ervan te verbeteren. De 

belangrijkste aanpassingen kunnen als volgt worden samengevat: 

 

§ Als materiaal voor de kunsthuidstrips werd een kunststof gebruikt waarvan de 

eigenschappen sterk gelijken op de eigenschappen van de menselijke huid. Toch 

volgde uit de simulatie van de warmtedoorgang in Abaqus dat de temperatuurstijging 

die in de kunsthuidstrips gemeten werd, een overschatting gaf van wat werkelijk in de 

menselijke huid zou optreden. We moeten dit dus in het achterhoofd houden bij de 

interpretatie van de meetresultaten. 

§ De temperatuurstijging werd gemeten met vier thermokoppels tegelijk. Op die manier 

kon de temperatuurstijging op verschillende plaatsen onder de slede bepaald en 

vergeleken worden.  

§ De inbedding van de thermokoppels werd verbeterd. Dit zorgde ervoor dat de dikte 

van het meetpunt sterk gereduceerd werd tot slechts 0,36mm. Hierdoor verminderde 

de slijtage van de kunsthuidstrips en werd de invloed van de aanwezigheid van het 

thermokoppel op de temperatuurmetingen gereduceerd. 
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§ Om de kunstgrasmat gelijkmatig te kunnen instrooien met rubberkorrels werd een 

speciaal daartoe ontworpen zeef gebruikt. 

 

Om de verwerking van de metingen efficiënter te maken, werden ook een aantal 

hulpmiddelen ontwikkeld. Om de temperatuurmetingen vlotter te laten verlopen, zonder alle 

berekeningen handmatig te moeten invoeren in Excel, werd een macro geprogrammeerd. Om 

de resultaten van het drukmeetplatform te verwerken, werd software ontwikkeld in Matlab. 

Hierdoor werden de metingen enigszins geautomatiseerd, wat de benodigde tijd om de 

metingen uit te voeren aanzienlijk verkort.  

 

De resultaten van de verschillende proefreeksen gaven voor elke slidingtest de 

temperatuurstijging en de glijafstand. Om een nog betere indicatie voor de 

temperatuurstijging te verkrijgen, werkten we ook met de oppervlakte onder de curve van het 

opgemeten temperatuurverloop. Met behulp van de vele proefreeksen konden de effecten van 

verschillende parameters worden onderzocht. Zo kwamen we tot het besluit dat de massa en 

de beginsnelheid van de slede een invloed hebben op de temperatuurstijging en op de 

glijafstand van de slede. Ook het type kunstgras dat beproefd wordt, het type instrooimateriaal 

en de instrooihoogte hebben een invloed op de resultaten van de slidingproeven. Een goede 

interpretatie van deze resultaten maakt het mogelijk het risico op verwondingen in te schatten. 

 

Om de betrouwbaarheid van de resultaten van de slidingproeven te kunnen nagaan, werden 

een aantal simulaties uitgevoerd in Abaqus. Deze simulaties toonden dat de 

temperatuurstijgingen, die opgemeten worden met de thermokoppels onder de kunsthuid, toch 

nog een zekere overschatting geven van de temperatuurstijgingen die in de huid optreden. 

Deze overschatting mag men niet uit het oog verliezen bij een interpretatie van de 

meetresultaten.   

 
 

7.2  Aanbevelingen voor verder onderzoek 
 
Deze thesis had als doel het onderzoek naar de speeltechnische eigenschappen van een 

kunstgrastapijt voor voetbaltoepassingen. Dit onderzoek is geenszins afgerond. Een aantal 

onderwerpen die verder kunnen uitgediept worden, zijn hierna opgesomd. 
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§ De verwerkingssoftware voor het drukmeetplatform is uitvoerig getest bij de 

slidingproeven met de schans en de slede. Verdere proeven met een proefpersoon, in 

plaats van met de proefopstelling, zullen het mogelijk maken om ook de functie 

“Calculate testing person” te gebruiken en eventueel verder uit te werken en te 

optimaliseren. Een vergelijking van het contactoppervlak bij de slede en bij een 

proefpersoon kan dan makkelijk uitgevoerd worden. 

§ Een verdere verfijning van de simulatie in Abaqus, waarbij ook de verschillende lagen 

onder de kunsthuidstrips worden gesimuleerd, kan nuttig zijn. Deze lagen zijn onder 

andere een laag dubbelzijdige tape, waarop de kunsthuidstrips en de thermokoppels 

worden gekleefd, een isolerende laag bestaande uit hout en het metaal van de slede. Op 

deze manier kan dan de invloed van deze lagen op de warmtedoorgang bestudeerd 

worden.  
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Overzicht van de bijlagen 
 
Bijlage 1:  

Programmeercode van de ontwikkelde verwerkingssoftware in Matlab voor het 

drukmeetplatform 

§ pressure_plate_analysis 

§ make_3D_array 

§ zoek_COF_matrix 

§ zoek_COF_matrix_person 

§ zoek_COF 

§ zoek_nulkolom  

§ zoek_middenste_nulkolom 

§ zoek_opp_druk_kracht 

§ zoek_opp_druk_kracht_person 

§ zoek_drukverloop 

§ zoek_drukverloop_person 

§ Overzicht van de aangemaakte handles 

 

Bijlage 2:  

Code van de macro voor de verwerking van de temperatuurmetingen in Excel 

 

Bijlage 3: 

Slidingproeven met variërende beginsnelheid 

 

Bijlage 4: 

Slidingproeven met variërende massa 
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Bijlage 1:  

Programmeercode van de ontwikkelde verwerkingssoftware in 
Matlab voor het drukmeetplatform 
 
§ pressure_plate_analysis  

 
function varargout = pressure_plate_analysis(varargin) 
%PRESSURE_PLATE_ANALYSIS M-file for pressure_plate_analysis.fig 
%      PRESSURE_PLATE_ANALYSIS, by itself, creates a new  
%PRESSURE_PLATE_ANALYSIS or raises the existing singleton*. 
%       
%      H = PRESSURE_PLATE_ANALYSIS returns the handle to a new      
% PRESSURE_PLATE_ANALYSIS or the handle to the existing singleton*. 
%      
%      PRESSURE_PLATE_ANALYSIS('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) 
%calls the local function named CALLBACK in PRESSURE_PLATE_ANALYSIS.M with 
%the given input arguments. 
%       
%      PRESSURE_PLATE_ANALYSIS('Property','Value',...) creates a new 
%PRESSURE_PLATE_ANALYSIS or raises the existing singleton*.  Starting from 
%the left, property value pairs are applied to the GUI before 
%pressure_plate_analysis_OpeningFunction gets called.  An unrecognized 
%property name or invalid value makes property application stop.  All 
%inputs are passed to pressure_plate_analysis_OpeningFcn via varargin.          
%*See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 
%instance to run (singleton)". 
% 
%See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES  
%Copyright 2002-2003 The MathWorks, Inc. 
%Edit the above text to modify the response to help %  
%pressure_plate_analysis 
%Last Modified by GUIDE v2.5 16-Mar-2006 10:06:13 
  
%Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @pressure_plate_analysis_OpeningFcn, 
... 
                   'gui_OutputFcn',  @pressure_plate_analysis_OutputFcn, 
... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
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% --- Executes just before pressure_plate_analysis is made visible. 
function pressure_plate_analysis_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 
varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to pressure_plate_analysis (see 
VARARGIN) 
  
handles.numb_row=140; 
set(handles.number_of_rows,'String',handles.numb_row); 
handles.numb_col=28; 
set(handles.number_of_columns,'String',handles.numb_col); 
handles.st_line=10; 
set(handles.starting_line,'String',handles.st_line); 
handles.numb_fr=223; 
set(handles.number_of_frames,'String',handles.numb_fr); 
handles.freq=126.012; 
set(handles.frequency,'String',handles.freq); 
handles.test_person=0; 
set(handles.testing_person,'String',handles.test_person); 
  
% Choose default command line output for pressure_plate_analysis 
handles.output = hObject; 
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
% UIWAIT makes pressure_plate_analysis wait for user response (see 
UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
  
  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = pressure_plate_analysis_OutputFcn(hObject, eventdata, 
handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
  
  
% --- Executes on button press in load. 
function load_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to load (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
[filename, pathname] = uigetfile('*.xls','Select Excel-
file','MultiSelect','off'); 
  
if isequal(filename,0) | isequal(pathname,0) 
    disp('User pressed cancel') 
else 
    handles.empty_picture=[]; 
    axes(handles.axes1); 
    image(handles.empty_picture); 
  
    handles.path_name= pathname; 
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    handles.file_name= filename; 
  
    % extract file name prefix from string 
    help_pos=regexp(handles.file_name,'.xls'); 
    handles.file_name_prefix=substring(char(handles.file_name),0,help_pos-
2); 
     
handles.imported_file=xlsread(strcat(handles.path_name,handles.file_name)); 
     
    pathname 
    handles.path_name 
    filename 
    handles.file_name 
    handles.file_name_prefix 
    guidata(hObject,handles); 
end 
  
  
function number_of_rows_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to number_of_rows (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of number_of_rows as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 
number_of_rows as a double 
  
handles.numb_row=str2double(get(hObject,'String')); 
guidata(hObject,handles); 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function number_of_rows_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to number_of_rows (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
   
function number_of_columns_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to number_of_columns (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of number_of_columns as 
text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 
number_of_columns as a double 
  
handles.numb_col=str2double(get(hObject,'String')); 
guidata(hObject,handles); 
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% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function number_of_columns_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to number_of_columns (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
function starting_line_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to starting_line (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of starting_line as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 
starting_line as a double 
  
handles.st_line=str2double(get(hObject,'String')); 
guidata(hObject,handles); 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function starting_line_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to starting_line (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
   
  
function number_of_frames_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to number_of_frames (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of number_of_frames as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 
number_of_frames as a double 
  
handles.numb_fr=str2double(get(hObject,'String')); 
guidata(hObject,handles); 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function number_of_frames_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to number_of_frames (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
function frequency_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to frequency (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of frequency as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of frequency as 
a double 
  
handles.freq=str2double(get(hObject,'String')); 
guidata(hObject,handles); 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function frequency_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to frequency (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
 
function mass_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to mass (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of mass as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of mass as a 
double 
  
handles.mass=str2double(get(hObject,'String')); 
guidata(hObject,handles); 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function mass_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to mass (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
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if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
 
function initialvelocity_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to initialvelocity (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of initialvelocity as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 
initialvelocity as a double 
  
handles.initialvelocity=str2double(get(hObject,'String')); 
guidata(hObject,handles); 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function initialvelocity_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to initialvelocity (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
 
function testing_person_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to testing_person (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of testing_person as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 
testing_person as a double 
handles.test_person=str2double(get(hObject,'String')); 
guidata(hObject,handles); 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function testing_person_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to testing_person (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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function show_fr_nr_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to show_fr_nr (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of show_fr_nr as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of show_fr_nr 
as a double 
if (handles.test_person==0) 
    t=0; 
    z=0; 
    for (i=1:handles.numb_fr) 
    n=zoek_nulkolom(handles.frames_matrix(:,:,i)); 
    if ((n~=-1)&(n~=-2)&(t==0)) 
        z=zoek_middenste_nulkolom(handles.frames_matrix(:,:,i)); 
        t=1; 
    end 
    end 
    matrix_red=handles.frames_matrix; 
    for (i=1:handles.numb_fr) 
        for (j=1:handles.numb_row) 
             matrix_red(j,z,i)=100; 
        end 
    end 
a=str2double(get(hObject,'String')); 
    if ((a>=0)&(a<=handles.numb_fr)) 
        handles.show_fr_numb=a; 
        handles.current_picture=matrix_red(:,:,handles.show_fr_numb+1); 
        axes(handles.axes1) 
        image(handles.current_picture); 
    end 
elseif (handles.test_person==1) 
    a=str2double(get(hObject,'String')); 
    if ((a>=0)&(a<=handles.numb_fr)) 
        handles.show_fr_numb=a; 
        
handles.current_picture=handles.frames_matrix(:,:,handles.show_fr_numb+1); 
        axes(handles.axes1) 
        image(handles.current_picture); 
    end 
end 
  
guidata(hObject,handles); 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function show_fr_nr_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to show_fr_nr (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
   
  
% --- Executes on button press in extract_frames. 
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function extract_frames_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to extract_frames (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
handles.frames_matrix=make_3D_array(handles.imported_file,handles.numb_row,
handles.st_line,handles.numb_fr); 
handles.frames_matrix(1:10,1:10,1) 
guidata(hObject,handles); 
  
   
% --- Executes on button press in next_frame_nr. 
function next_frame_nr_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to next_frame_nr (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
if (handles.test_person==0) 
    t=0; 
    z=0; 
    for (i=1:handles.numb_fr) 
    n=zoek_nulkolom(handles.frames_matrix(:,:,i)); 
    if ((n~=-1)&(n~=-2)&(t==0)) 
        z=zoek_middenste_nulkolom(handles.frames_matrix(:,:,i)); 
        t=1; 
    end 
    end 
    matrix_red=handles.frames_matrix; 
    for (i=1:handles.numb_fr) 
        for (j=1:handles.numb_row) 
             matrix_red(j,z,i)=100; 
        end 
    end 
  
if (handles.show_fr_numb<handles.numb_fr) 
    handles.show_fr_numb=handles.show_fr_numb+1; 
    handles.current_picture=matrix_red(:,:,handles.show_fr_numb+1); 
    axes(handles.axes1) 
    image(handles.current_picture); 
    set(handles.show_fr_nr,'String',handles.show_fr_numb); 
end 
elseif (handles.test_person==1) 
    if (handles.show_fr_numb<handles.numb_fr) 
    handles.show_fr_numb=handles.show_fr_numb+1; 
    
handles.current_picture=handles.frames_matrix(:,:,handles.show_fr_numb+1); 
    axes(handles.axes1) 
    image(handles.current_picture); 
    set(handles.show_fr_nr,'String',handles.show_fr_numb); 
    end 
end 
guidata(hObject,handles); 
  
     
% --- Executes on button press in prev_frame_nr. 
function prev_frame_nr_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to prev_frame_nr (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
if (handles.test_person==0) 
    t=0; 
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    z=0; 
    for (i=1:handles.numb_fr) 
    n=zoek_nulkolom(handles.frames_matrix(:,:,i)); 
    if ((n~=-1)&(n~=-2)&(t==0)) 
        z=zoek_middenste_nulkolom(handles.frames_matrix(:,:,i)); 
        t=1; 
    end 
    end 
    matrix_red=handles.frames_matrix; 
    for (i=1:handles.numb_fr) 
        for (j=1:handles.numb_row) 
             matrix_red(j,z,i)=100; 
        end 
    end 
if (handles.show_fr_numb>0) 
    handles.show_fr_numb=handles.show_fr_numb-1; 
    handles.current_picture=matrix_red(:,:,handles.show_fr_numb+1); 
    axes(handles.axes1) 
    image(handles.current_picture); 
    set(handles.show_fr_nr,'String',handles.show_fr_numb); 
end 
  
  
elseif (handles.test_person==1) 
    if (handles.show_fr_numb>0) 
    handles.show_fr_numb=handles.show_fr_numb-1; 
    
handles.current_picture=handles.frames_matrix(:,:,handles.show_fr_numb+1); 
    axes(handles.axes1) 
    image(handles.current_picture); 
    set(handles.show_fr_nr,'String',handles.show_fr_numb); 
    end 
end 
guidata(hObject,handles); 
  
  
% --- Executes on button press in calculate. 
function calculate_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to calculate (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
handles.counter=2; 
P=zoek_COF_matrix(handles.frames_matrix,handles.freq); 
Q=zoek_opp_druk_kracht(handles.frames_matrix,handles.mass); 
drukverloop=zoek_drukverloop(handles.frames_matrix); 
  
AtotLi=Q(1,:); 
PtotLi=Q(2,:); 
FtotLi=Q(3,:); 
AtotRe=Q(4,:); 
PtotRe=Q(5,:); 
FtotRe=Q(6,:); 
Atot=Q(7,:); 
Ptot=Q(8,:); 
Ftot=Q(9,:); 
PmaxLi=Q(10,:); 
PmaxRe=Q(11,:); 
Pmax=Q(12,:); 
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factor=2.4/256;  %2.4m per 256 meetcellen 
  
handles.pressure_left=drukverloop(1:handles.numb_row,:); 
handles.pressure_right=drukverloop(handles.numb_row+1:2*handles.numb_row,:)
; 
  
for (i=1:handles.numb_row) 
    for (j=1:130) 
        handles.distance(i,j)=i*factor; 
        T(i,j)=j; 
    end 
end 
     
% transponeren naar kolommen en wegschrijven naar Excel 
for j=1:handles.numb_fr 
    handles.result_transposed(j+1,1)= (j-1)/handles.freq;   % tijdskolom 
    handles.result_transposed(j+1,2)= AtotLi(j); 
    handles.result_transposed(j+1,3)= PtotLi(j); 
    handles.result_transposed(j+1,4)= PmaxLi(j); 
    handles.result_transposed(j+1,5)= FtotLi(j); 
    handles.result_transposed(j+1,6)= AtotRe(j); 
    handles.result_transposed(j+1,7)= PtotRe(j); 
    handles.result_transposed(j+1,8)= PmaxRe(j); 
    handles.result_transposed(j+1,9)= FtotRe(j); 
    handles.result_transposed(j+1,10)= Atot(j); 
    handles.result_transposed(j+1,11)= Ptot(j); 
    handles.result_transposed(j+1,12)= Pmax(j); 
    handles.result_transposed(j+1,13)= Ftot(j); 
    handles.result_transposed(j+1,14)= P(j,1); 
    handles.result_transposed(j+1,15)= (handles.numb_row*factor)-P(j,2); 
    handles.result_transposed(j+1,16)= P(j,3); 
    handles.result_transposed(j+1,17)= (handles.numb_row*factor)-P(j,4); 
    handles.result_transposed(j+1,18)= P(j,5); 
    handles.result_transposed(j+1,19)= P(j,6); 
end 
  
  
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,handles.result_transposed); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'time [s]'},'A1:A1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'total area left [m2]'},'B1:B1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'total pressure left [Pa]'},'C1:C1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'maximum pressure left [Pa]'},'D1:D1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'total force left [N]'},'E1:E1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'total area right [m2]'},'F1:F1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'total pressure right [Pa]'},'G1:G1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'maximum pressure right [Pa]'},'H1:H1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'total force right [N]'},'I1:I1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'total area [m2]'},'J1:J1'); 



 62

xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'total pressure [Pa]'},'K1:K1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'maximum pressure [Pa]'},'L1:L1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'total force [N]'},'M1:M1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'COF x left [m]'},'N1:N1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'COF y left [m]'},'O1:O1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'COF x right [m]'},'P1:P1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'COF y right [m]'},'Q1:Q1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'COF velocity left [m/s]'},'R1:R1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'COF velocity right [m/s]'},'S1:S1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'mass [kg]'},'U1:U1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,handles.mass,'U2:U2'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'initial velocity [m/s]'},'V1:V1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,handles.initialvelocity,'V2:V2'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,drukverloop,'Sheet2'); 
  
xlsgraph('time [s]',{'total area left [m2]','total area right [m2]','total 
area [m2]'},'XYScatterSmoothNoMarkers','total 
area',strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls'),'S
heet1'); 
xlsgraph('time [s]',{'total pressure left [Pa]','total pressure right 
[Pa]','total pressure [Pa]'},'XYScatterSmoothNoMarkers','total 
pressure',strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls'
),'Sheet1'); 
xlsgraph('time [s]',{'maximum pressure left [Pa]','maximum pressure right 
[Pa]','maximum pressure [Pa]'},'XYScatterSmoothNoMarkers','maximum 
pressure',strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls'
),'Sheet1'); 
xlsgraph('time [s]',{'total force left [N]','total force right [N]','total 
force [N]'},'XYScatterSmoothNoMarkers','total 
force',strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls'),'
Sheet1'); 
xlsgraph({'COF x left [m]','COF x right [m]'},{'COF y left [m]','COF y 
right [m]'},'XYScatter','COF 
y(x)',strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls'),'S
heet1'); 
xlsgraph('time [s]',{'COF y left [m]','COF y right 
[m]'},'XYScatterSmoothNoMarkers','COF 
y(t)',strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls'),'S
heet1'); 
xlsgraph('time [s]',{'COF x left [m]','COF x right 
[m]'},'XYScatterSmoothNoMarkers','COF 
x(t)',strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls'),'S
heet1'); 
xlsgraph('time [s]',{'COF velocity left [m/s]','COF velocity right 
[m/s]'},'XYScatterSmoothNoMarkers','COF 
velocity',strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls'
),'Sheet1'); 
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fig1=figure, plot3(T,handles.distance,handles.pressure_left); 
saveas(fig1,strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_grafiek_lin
ks.fig')); 
fig2=figure, plot3(T,handles.distance,handles.pressure_right); 
saveas(fig2,strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_grafiek_rec
hts.fig')); 
    
guidata(hObject,handles); 
  
 
function show_fr_nr_left_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to show_fr_nr_left (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of show_fr_nr_left as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 
show_fr_nr_left as a double 
  
if (handles.counter==2) 
a=str2double(get(hObject,'String')); 
    if ((a>=0)&(a<=130)) 
        handles.show_fr_numb_left=a; 
        Y = handles.distance(:,handles.show_fr_numb_left+1);  
        P = handles.pressure_left(:,handles.show_fr_numb_left+1);  
        axes(handles.axes2); 
         
        handles.current_picture_left=plot(Y,P); axis xy; axis([0 1.4 0 
100]);  
        xlabel('afstand [m]');  
        ylabel('druk links [Pa]');  
        title('drukverloop links'); 
    end 
else 
    a=str2double(get(hObject,'String')); 
    if ((a>=0)&(a<=130)) 
        handles.show_fr_numb_left=a; 
        Y = handles.distance(:,handles.show_fr_numb_left+1);  
        P = handles.pressure(:,handles.show_fr_numb_left+1);  
        axes(handles.axes2); 
        handles.current_picture_left=plot(Y,P); axis xy; axis([0 1.4 0 
150]);  
        xlabel('afstand [m]');  
        ylabel('druk [Pa]');  
        title('drukverloop'); 
    end 
end 
guidata(hObject,handles); 
  
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function show_fr_nr_left_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to show_fr_nr_left (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
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    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
function show_fr_nr_right_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to show_fr_nr_right (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of show_fr_nr_right as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 
show_fr_nr_right as a double 
a=str2double(get(hObject,'String')); 
    if ((a>=0)&(a<=130)) 
        handles.show_fr_numb_right=a; 
        Y = handles.distance(:,handles.show_fr_numb_right+1);  
        P = handles.pressure_right(:,handles.show_fr_numb_right+1);  
        axes(handles.axes3);  
        handles.current_picture_right=plot(Y,P); axis xy; axis([0 1.4 0 
100]) ;  
        xlabel('afstand [m]');  
        ylabel('druk rechts [Pa]');  
        title('drukverloop rechts');     
    end 
guidata(hObject,handles); 
  
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function show_fr_nr_right_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to show_fr_nr_right (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
 
% --- Executes on button press in prev_frame_nr_left. 
function prev_frame_nr_left_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to prev_frame_nr_left (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
if (handles.counter==2) 
if (handles.show_fr_numb_left>0) 
    handles.show_fr_numb_left=handles.show_fr_numb_left-1; 
    Y = handles.distance(:,handles.show_fr_numb_left+1);  
    P = handles.pressure_left(:,handles.show_fr_numb_left+1);  
    axes(handles.axes2); 
    handles.current_picture_left=plot(Y,P); axis xy; axis([0 1.4 0 100]);  
    xlabel('afstand [m]');  
    ylabel('druk links [Pa]');  
    title('drukverloop links');  
    set(handles.show_fr_nr_left,'String',handles.show_fr_numb_left); 
end 
else 
if (handles.show_fr_numb_left>0) 
    handles.show_fr_numb_left=handles.show_fr_numb_left-1; 
    Y = handles.distance(:,handles.show_fr_numb_left+1);  
    P = handles.pressure(:,handles.show_fr_numb_left+1);  
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    axes(handles.axes2); 
    handles.current_picture_left=plot(Y,P); axis xy; axis([0 1.4 0 100]);  
    xlabel('afstand [m]');  
    ylabel('druk [Pa]');  
    title('drukverloop');  
    set(handles.show_fr_nr_left,'String',handles.show_fr_numb_left); 
end     
end 
guidata(hObject,handles); 
  
 
% --- Executes on button press in next_frame_nr_left. 
function next_frame_nr_left_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to next_frame_nr_left (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
if (handles.counter==2) 
if (handles.show_fr_numb_left<130) 
    handles.show_fr_numb_left=handles.show_fr_numb_left+1; 
    Y = handles.distance(:,handles.show_fr_numb_left+1);  
    P = handles.pressure_left(:,handles.show_fr_numb_left+1);  
    axes(handles.axes2); 
    handles.current_picture_left=plot(Y,P); axis xy; axis([0 1.4 0 100]);  
    xlabel('afstand [m]');  
    ylabel('druk links [Pa]');  
    title('drukverloop links');  
    set(handles.show_fr_nr_left,'String',handles.show_fr_numb_left); 
end 
else 
if (handles.show_fr_numb_left<130) 
    handles.show_fr_numb_left=handles.show_fr_numb_left+1; 
    Y = handles.distance(:,handles.show_fr_numb_left+1);  
    P = handles.pressure(:,handles.show_fr_numb_left+1);  
    axes(handles.axes2); 
    handles.current_picture_left=plot(Y,P); axis xy; axis([0 1.4 0 100]);  
    xlabel('afstand [m]');  
    ylabel('druk [Pa]');  
    title('drukverloop');  
    set(handles.show_fr_nr_left,'String',handles.show_fr_numb_left); 
end     
end 
guidata(hObject,handles); 
  
  
% --- Executes on button press in prev_frame_nr_right. 
function prev_frame_nr_right_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to prev_frame_nr_right (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
if (handles.show_fr_numb_right>0) 
    handles.show_fr_numb_right=handles.show_fr_numb_right-1; 
    Y = handles.distance(:,handles.show_fr_numb_right+1);  
    P = handles.pressure_right(:,handles.show_fr_numb_right+1);  
    axes(handles.axes3);  
    handles.current_picture_right=plot(Y,P); axis xy; axis([0 1.4 0 100]);  
    xlabel('afstand [m]');  
    ylabel('druk rechts [Pa]');  
    title('drukverloop rechts');  
    set(handles.show_fr_nr_right,'String',handles.show_fr_numb_right); 
end 
guidata(hObject,handles); 
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% --- Executes on button press in next_frame_nr_right. 
function next_frame_nr_right_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to next_frame_nr_right (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
if (handles.show_fr_numb_right<130) 
    handles.show_fr_numb_right=handles.show_fr_numb_right+1; 
    Y = handles.distance(:,handles.show_fr_numb_right+1);  
    P = handles.pressure_right(:,handles.show_fr_numb_right+1);  
    axes(handles.axes3);   
    handles.current_picture_right=plot(Y,P); axis xy; axis([0 1.4 0 100]);  
    xlabel('afstand [m]');  
    ylabel('druk rechts [Pa]');  
    title('drukverloop rechts');  
    set(handles.show_fr_nr_right,'String',handles.show_fr_numb_right);   
end 
guidata(hObject,handles); 
  
  
% --- Executes on button press in calculate_person. 
function calculate_person_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to calculate_person (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
handles.counter=1; 
P=zoek_COF_matrix_person(handles.frames_matrix,handles.freq); 
Q=zoek_opp_druk_kracht_person(handles.frames_matrix,handles.mass); 
handles.pressure=zoek_drukverloop_person(handles.frames_matrix); 
  
Atot=Q(1,:); 
Ptot=Q(2,:); 
Ftot=Q(3,:); 
Pmax=Q(4,:); 
  
factor=2.4/256;  %2.4m per 256 meetcellen 
  
for (i=1:handles.numb_row) 
    for (j=1:130) 
        handles.distance(i,j)=i*factor; 
        T(i,j)=j; 
    end 
end 
     
% transponeren naar kolommen en wegschrijven naar Excel 
for j=1:handles.numb_fr 
    handles.result_transposed_person(j+1,1)= (j-1)/handles.freq;   % 
tijdskolom 
    handles.result_transposed_person(j+1,2)= Atot(j); 
    handles.result_transposed_person(j+1,3)= Ptot(j); 
    handles.result_transposed_person(j+1,4)= Pmax(j); 
    handles.result_transposed_person(j+1,5)= Ftot(j); 
    handles.result_transposed_person(j+1,6)= P(j,1); 
    handles.result_transposed_person(j+1,7)= (handles.numb_row*factor)-
P(j,2); 
    handles.result_transposed_person(j+1,8)= P(j,3); 
end 
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xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,handles.result_transposed_person); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'time [s]'},'A1:A1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'total area [m2]'},'B1:B1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'total pressure [Pa]'},'C1:C1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'maximum pressure [Pa]'},'D1:D1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'total force [N]'},'E1:E1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'COF x [m]'},'F1:F1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'COF y [m]'},'G1:G1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'COF velocity [m/s]'},'H1:H1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'mass [kg]'},'J1:J1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,handles.mass,'J2:J2'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,{'initial velocity [m/s]'},'K1:K1'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,handles.initialvelocity,'K2:K2'); 
xlswrite(strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls')
,handles.pressure,'Sheet2'); 
  
xlsgraph('time [s]','total area [m2]','XYScatterSmoothNoMarkers','total 
area',strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls'),'S
heet1'); 
xlsgraph('time [s]','total pressure [Pa]','XYScatterSmoothNoMarkers','total 
pressure',strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls'
),'Sheet1'); 
xlsgraph('time [s]','maximum pressure 
[Pa]','XYScatterSmoothNoMarkers','maximum 
pressure',strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls'
),'Sheet1'); 
xlsgraph('time [s]','total force [N]','XYScatterSmoothNoMarkers','total 
force',strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls'),'
Sheet1'); 
xlsgraph('COF x [m]','COF y [m]','XYScatter','COF 
y(x)',strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls'),'S
heet1'); 
xlsgraph('time [s]','COF y [m]','XYScatterSmoothNoMarkers','COF 
y(t)',strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls'),'S
heet1'); 
xlsgraph('time [s]','COF x [m]','XYScatterSmoothNoMarkers','COF 
x(t)',strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls'),'S
heet1'); 
xlsgraph('time [s]','COF velocity [m/s]','XYScatterSmoothNoMarkers','COF 
velocity',strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_analysis.xls'
),'Sheet1'); 
  
fig1=figure, plot3(T,handles.distance,handles.pressure); 
saveas(fig1,strcat(handles.path_name,handles.file_name_prefix,'_grafiek.fig
')); 
    
guidata(hObject,handles); 
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§ make_3D_array 
 

function [B]=make_3D_array(A,aa_rij,beginlijn,aa_fr); 
% maakt een 3D-array aan vertrekkende van matrix A die alle frames (dwz 
% matrices) bevat, maar onder elkaar geschreven. Elk frame heeft een lengte 
% van aa_rij rijen, en het eerste frame begint op rij beginlijn (let op, 
% dit kan varieren, bvb. indien in Excel het eerste frame begint op lijn 
% 19, is dit op lijn 10 voor Matlab... kortom normaal gezien begint dit op 
% lijn 10, indien de header anders is moet je handmatig een beetje 
% experimenteren om te controleren of de frames op de juiste plaats 
% gescheiden worden. Er zijn in totaal aa_fr frames aanwezig in matrix A. 
% Elk frame in B heeft uiteraard dezelfde breedte als matrix A omdat de 
% frames gewoon onder elkaar staan in A. In A staan de frames uit elkaar 
% met 2 tussenlijnen, dit verklaart de aa_rij+2 in de formule. 
for fr=1:aa_fr 
    for rij=1:aa_rij 
        B(rij,:,fr)=A(beginlijn-1+(fr-1)*(aa_rij+2)+rij,:); 
    end 
end 
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§ zoek_COF_matrix 
 

function[COF]=zoek_COF_matrix(D,frequentie); 
% Deze functie zoekt in een 3D-matrix voor elk frame (dus voor elke 
tijdsstap) informatie over de 
% positie van het COF (centre of force) van de beide sporen. Deze positie 
van het COF is een 
% gewogen gemiddelde van de posities van de niet-nulelementen, zowel links 
% als rechts van de scheidingslijn tussen de 2 sporen. De functie 
% retourneert een matrix met in de rijen de coordinaten van de posities van 
% het COF, zowel links als rechts van de scheidingslijn, en met een aantal 
% rijen gelijk aan het aantal frames. 
  
[rows,cols,frames]=size(D); 
  
% Voor het eerste frame dat 2 sporen bevat, wordt de middenste nulkolom 
% gezocht tussen de 2 sporen. Deze scheidingslijn wordt dan gebruikt in 
% alle frames om het linker- en rechterspoor te scheiden. 
t=0; 
z=0; 
% De volgende factor wordt gebruikt om het aantal meetcellen 
% om te zetten naar de eenheid meter.(2.4m per 256 meetcellen) 
factor=2.4/256;   
for (i=1:frames) 
    n=zoek_nulkolom(D(:,:,i)); 
    if ((n~=-1)&(n~=-2)&(t==0)) 
        z=zoek_middenste_nulkolom(D(:,:,i)); 
        t=1; 
    end 
end 
  
for (i=1:frames) 
    n=zoek_nulkolom(D(:,:,i)); 
    if (n~=-2) 
% Voor de matrices links en rechts van de scheidingslijn wordt het centre 
% of force 
% bepaald en in de matrix COF geplaatst. 
    L=D(:,1:z,i); 
    R=D(:,z+1:cols,i); 
    Li=zoek_COF(L); 
    Re=zoek_COF(R); 
    COF(i,1)=Li(1,2)*factor; 
    COF(i,2)=Li(1,1)*factor; 
    if ((Re(1,1)==0)&(Re(1,2)==0)) 
        COF(i,3)=0; 
        COF(i,4)=0; 
    else COF(i,3)=(Re(1,2)+z)*factor; 
         COF(i,4)=Re(1,1)*factor; 
    end 
      
% Als de functie zoek_nulkolom de waarde -2 retouneert,  
% wat wil zeggen dat de waarden in het frame niet alle eindig zijn, 
% wordt de overeenkomstige rij in COF een nulrij. 
    else    COF(i,1)=0; 
            COF(i,2)=0; 
            COF(i,3)=0; 
            COF(i,4)=0; 
    end 
end 
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% In een laatste stap wordt de snelheid van het COF bepaald, zowel voor het 
% linker- als voor het rechterspoor, door middel van centrale differentie. 
for (i=2:frames-1) 
    COF(i,5)=abs((COF(i+1,2)-COF(i-1,2))*frequentie/2); 
    COF(i,6)=abs((COF(i+1,4)-COF(i-1,4))*frequentie/2); 
end 
  
COF; 
  



 71

§ zoek_COF_matrix_person 
function[COF]=zoek_COF_matrix_person(D,frequentie); 
% Deze functie zoekt in een 3D-matrix voor elk frame (dus voor elke 
tijdsstap) informatie over de 
% positie van het COF (centre of force) van het spoor. Deze positie van het 
COF is een 
% gewogen gemiddelde van de posities van de niet-nulelementen. De functie 
% retourneert een matrix met in de rijen de coordinaten van de positie van 
% het COF, en met een aantal rijen gelijk aan het aantal frames. 
  
[rows,cols,frames]=size(D); 
% De volgende factor wordt gebruikt om het aantal meetcellen 
% om te zetten naar de eenheid meter.(2.4m per 256 meetcellen) 
factor=2.4/256;   
  
for (i=1:frames) 
    if (min(min(isfinite(D(:,:,i))))~=0) 
    M=zoek_COF(D(:,:,i)); 
    COF(i,1)=M(1,2)*factor; 
    COF(i,2)=M(1,1)*factor; 
    else    COF(i,1)=0; 
            COF(i,2)=0; 
    end 
end 
% In een laatste stap wordt de snelheid van het COF bepaald door middel van 
centrale differentie. 
for (i=2:frames-1) 
    COF(i,3)=abs((COF(i+1,2)-COF(i-1,2))*frequentie/2); 
end 
  
COF; 
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§ zoek_COF 
function[C]=zoek_COF(P); 
% Deze functie bepaalt het COF (centre of force) van een matrix als een 
% gewogen gemiddelde van de posities van de niet-nulelementen van de 
% matrix. 
[rows,cols]=size(P); 
v=[0 0]; 
x=0; 
for (i=1:rows) 
    for (j=1:cols) 
        x=x+P(i,j); 
        w=[i j]; 
        v=v+P(i,j)*w; 
    end 
end 
if (x==0) 
    C=[0 0]; 
else C=v/x; 
end 
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§ zoek_nulkolom 
 
function [A]=zoek_nulkolom(P); 
% Deze functie zoekt in een matrix de eerste nulkolom volgend op een 
% niet-nulkolom op voorwaarde dat er zich rechts van deze nulkolom nog 1 of 
% meerdere niet-nulkolommen bevinden. In de praktijk gaat de functie dus op 
zoek 
% naar de scheidingslijn tussen de sporen op het drukmeetplatform. 
% Indien de gevraagde nulkolom niet gevonden wordt, retourneert de functie 
% de waarde -1. Indien de matrix elementen bevat die oneindig zijn, 
% retourneert de functie de waarde -2.  
if (min(min(isfinite(P)))~=0) 
    absolute_waarde=abs(P); 
    maximum=max(absolute_waarde); 
    [rows,cols]=size(maximum); 
     
% Eerst gaan we op zoek naar de eerste niet-nulkolom. De positie van deze 
% kolom wordt gegeven door de waarde N. 
    l=0; 
    x=0; 
    for (i=1:cols) 
        if ((maximum(1,i)==0)&(x==0)) 
            l=l+1; 
        else x=1; 
        end 
    end 
    N=l+1; 
  
% De tweede stap bestaat erin de eerste niet-nulkolom te zoeken in de 
% matrix, maar dan vanaf rechts beginnend. O geeft de positie weer van deze 
% kolom (vanaf rechts gerekend!) 
    m=0; 
    y=0; 
    for (i=1:cols) 
        if ((maximum(1,cols+1-i)==0)&(y==0)) 
            m=m+1; 
        else y=1; 
        end 
    end 
    O=m+1; 
  
% In de volgende stap wordt nagegaan of er wel een nulkolom tussen de 
% twee niet-nulkolommen aanwezig is en indien dit zo is, wordt de positie 
van deze nulkolom bepaald. 
% Indien de voorwaarden niet vervuld zijn, wordt de waarde -1 
% geretourneerd. 
    if ((N<cols-1)&(N+O<cols)) 
        n=N; 
        z=0; 
        for (i=N:cols-O) 
            if ((maximum(1,i)>0)&(z==0)) 
                n=n+1; 
            else z=1; 
            end 
        end 
        if ((n>N)&(n<=cols-O)) 
            n=n; 
        else n=-1; 
        end 
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    else n=-1; 
    end 
     
 A=n; 
else A=-2; 
end 
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§ zoek_middenste_nulkolom 
function [M]=zoek_middenste_nulkolom(P); 
% Deze functie zoekt in een matrix de middenste nulkolom tussen 2 reeksen 
% van niet-nulkolommen. De functie geeft dus de positie van het midden 
% tussen de 2 sporen.  
absolute_waarde=abs(P); 
maximum=max(absolute_waarde); 
[rows,cols]=size(maximum); 
  
% In een eerste stap wordt de positie van de eerste nulkolom gezocht 
volgend op een aantal 
% niet-nulkolommen.  
l=0; 
m=0; 
x=0; 
y=0; 
for (i=1:cols) 
    if ((maximum(1,i)==0)&(x==0)) 
        l=l+1; 
    else x=1; 
    end 
end 
N=l+1; 
for (i=N:cols) 
    if ((maximum(1,i)~=0)&(y==0)) 
        m=m+1; 
    else y=1; 
    end 
end 
O=N+m-1; 
  
% In een tweede stap wordt de positie gezocht van de eerste nulkolom 
% volgend op een aantal niet-nulkolommen maar dan van rechts beginnend.  
n=0; 
p=0; 
v=0; 
w=0; 
for (i=1:cols) 
    if ((maximum(1,cols+1-i)==0)&(v==0)) 
        n=n+1; 
    else v=1; 
    end 
end 
P=n+1; 
for (i=P:cols) 
    if ((maximum(1,cols+1-i)~=0)&(w==0)) 
        p=p+1; 
    else w=1; 
    end 
end 
Q=P+p-1; 
  
% In de volgende stap berekenen we het aantal nulkolommen in het midden. En 
% vervolgens wordt de positie van de middelste nulkolom bepaald.  
R=(cols-O-Q)/2; 
M=floor(O+R+0.5); 
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§  zoek_opp_druk_kracht 
function[M]=zoek_opp_druk_kracht(D,gewicht); 
% Deze functie bepaalt in een 3D-matrix voor elk frame (dus voor elke 
% tijdsstap) de oppervlakte van de beide sporen, de totale druk, de 
maximale druk en de totale kracht onder de sporen. 
  
[rows,cols,frames]=size(D); 
  
% Voor het eerste frame dat 2 sporen bevat, wordt de middenste nulkolom 
% gezocht tussen de 2 sporen. Deze scheidingslijn wordt dan gebruikt in 
% alle frames om het linker- en rechterspoor te scheiden. 
t=0; 
z=0; 
for (i=1:frames) 
    n=zoek_nulkolom(D(:,:,i)); 
    if ((n~=-1)&(n~=-2)&(t==0)) 
        z=zoek_middenste_nulkolom(D(:,:,i)); 
        t=1; 
    end 
end 
  
for (i=1:frames) 
    n=zoek_nulkolom(D(:,:,i)); 
    if(n~=-2) 
% Voor het linker- en rechterspoor wordt Atot, Ptot en Ftot berekend en in 
% een vector geplaatst. 
        L=D(:,1:z,i); 
        R=D(:,z+1:cols,i); 
        [rowsL,colsL]=size(L); 
        [rowsR,colsR]=size(R); 
        ssL=0; 
        ssR=0; 
        ppL=0; 
        ppR=0; 
        mmL=0; 
        mmR=0; 
        cellen_per_m2=24000; 
        % 2,4 meetcellen per cm2, dus 2,4*10000 cellen per m2 
  
        % Voor het linkerspoor: 
        for (j=1:rowsL) 
            for(k=1:colsL) 
                if((L(j,k)~=0)&(isfinite(L(j,k)))) 
                    ssL=ssL+1; 
                    ppL=ppL+L(j,k); 
                    if (L(j,k)>mmL) 
                        mmL=L(j,k); 
                    end 
                end 
            end 
        end 
        Atot_L(i)=ssL/cellen_per_m2; 
        Ptot_L_voorlopig(i)=ppL; 
        Pmax_L_voorlopig(i)=mmL; 
        Ftot_L_voorlopig(i)=Ptot_L_voorlopig(i)*Atot_L(i); 
        % Voor het rechterspoor: 
        for (j=1:rowsR) 
            for(k=1:colsR) 
                if((R(j,k)~=0)&(isfinite(R(j,k)))) 
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                    ssR=ssR+1; 
                    ppR=ppR+R(j,k); 
                    if (R(j,k)>mmR) 
                        mmR=R(j,k); 
                    end 
                end 
            end 
        end 
        Atot_R(i)=ssR/cellen_per_m2; 
        Ptot_R_voorlopig(i)=ppR; 
        Pmax_R_voorlopig(i)=mmR; 
        Ftot_R_voorlopig(i)=Ptot_R_voorlopig(i)* Atot_R(i); 
      
% Als de functie zoek_nulkolom de waarde -2 retourneert, stellen we 
% Atot, Ptot en Ftot gelijk aan 0. 
    else Atot_L(i)=0; 
         Ptot_L(i)=0; 
         Pmax_L(i)=0; 
         Ftot_L(i)=0; 
         Atot_R(i)=0; 
         Ptot_R(i)=0; 
         Pmax_R(i)=0; 
         Ftot_R(i)=0; 
     end 
end 
% In de volgende stap wordt met behulp van de te verwachten kracht 
(afhankelijk van het gewicht) de constante  
% factor bepaald waarmee de voorlopige kracht en druk moeten 
vermenigvuldigd worden.  
t=0; 
for (i=0:frames-1) 
    if ((Ftot_L_voorlopig(frames-i)+Ftot_R_voorlopig(frames-i)~=0)&(t==0)) 
        factor=gewicht*9.81/(Ftot_L_voorlopig(frames-
i)+Ftot_R_voorlopig(frames-i)) 
        t=1; 
    end 
end 
  
for (i=1:frames) 
     Ftot_L(i)=Ftot_L_voorlopig(i)*factor; 
     Ftot_R(i)=Ftot_R_voorlopig(i)*factor; 
      
     if (Atot_L(i)~=0) 
        Ptot_L(i)=(1/2)*Ftot_L(i)/Atot_L(i); 
        Pmax_L(i)=(1/2)*factor*Pmax_L_voorlopig(i); 
     else Ptot_L(i)=Ptot_L_voorlopig(i); 
          Pmax_L(i)=Pmax_L_voorlopig(i); 
     end 
      
     if (Atot_R(i)~=0) 
        Ptot_R(i)=(1/2)*Ftot_R(i)/Atot_R(i); 
        Pmax_R(i)=(1/2)*factor*Pmax_R_voorlopig(i); 
     else Ptot_R(i)=Ptot_R_voorlopig(i); 
          Pmax_R(i)=Pmax_R_voorlopig(i); 
     end 
end 
  
% De totale oppervlakte, druk en kracht worden berekend als de som van 
% links en rechts. De maximale druk is het maximum van links en rechts. 
for (i=1:frames) 
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    Atot(i)=Atot_L(i)+Atot_R(i); 
    Ptot(i)=Ptot_L(i)+Ptot_R(i); 
    Ftot(i)=Ftot_L(i)+Ftot_R(i); 
    if (Pmax_R(i)>Pmax_L(i)) 
        Pmax(i)=Pmax_R(i); 
    else Pmax(i)=Pmax_L(i); 
    end 
end 
 
M=[Atot_L;Ptot_L;Ftot_L;Atot_R;Ptot_R;Ftot_R;Atot;Ptot;Ftot;Pmax_L;Pmax_R;P
max]; 
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§ zoek_opp_druk_kracht_person 
 
function[M]=zoek_opp_druk_kracht_person(D,gewicht); 
% Deze functie bepaalt in een 3D-matrix voor elk frame (dus voor elke 
% tijdsstap) de oppervlakte, de totale druk, de maximale druk en de totale 
kracht onder het spoor.  
[rows,cols,frames]=size(D);  
for (i=1:frames) 
    if (min(min(isfinite(D(:,:,i))))~=0) 
        ss=0; 
        pp=0; 
        mm=0; 
        cellen_per_m2=2*24000; 
        % 2,4 meetcellen per cm2, dus 2,4*10000 cellen per m2 
  
        for (j=1:rows) 
            for(k=1:cols) 
                if((D(j,k,i)~=0)&(isfinite(D(j,k,i)))) 
                    ss=ss+1; 
                    pp=pp+D(j,k,i); 
                    if (D(j,k,i)>mm) 
                        mm=D(j,k,i); 
                    end 
                end 
            end 
        end 
        Atot(i)=ss/cellen_per_m2; 
        Ptot_voorlopig(i)=pp; 
        Pmax_voorlopig(i)=mm; 
        Ftot_voorlopig(i)=Ptot_voorlopig(i)*Atot(i); 
    else Atot(i)=0; 
         Ptot_voorlopig(i)=0; 
         Pmax_voorlopig(i)=0; 
         Ftot_voorlopig(i)=0; 
    end 
end 
% In de volgende stap wordt met behulp van de te verwachten kracht 
(afhankelijk van het gewicht) de constante  
% factor bepaald waarmee de voorlopige kracht en druk moeten 
vermenigvuldigd worden.  
t=0; 
for (i=0:frames-1) 
    if ((Ftot_voorlopig(frames-i)~=0)&(t==0)) 
        factor=gewicht*9.81/Ftot_voorlopig(frames-i); 
        t=1; 
    end 
end 
  
for (i=1:frames) 
     Ftot(i)=Ftot_voorlopig(i)*factor; 
     if (Atot(i)~=0) 
        Ptot(i)=Ftot(i)/Atot(i); 
        Pmax(i)=factor*Pmax_voorlopig(i); 
     else Ptot(i)=Ptot_voorlopig(i); 
          Pmax(i)=Pmax_voorlopig(i); 
     end 
end        
  
M=[Atot;Ptot;Ftot;Pmax]; 
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§ zoek_drukverloop 
 
function[P]=zoek_drukverloop(D); 
% Deze functie berekent het verloop van de druk in functie van de afgelegde 
% weg door integratie van de druk over de breedte van de beide sporen 
% en dit voor de eerste 130 frames of tijdsstappen. Het resultaat is een 
% matrix met 130 kolommen (het aantal tijdsstappen) en met een aantal rijen 
% gelijk aan de afgelegde weg op het drukmeetplatform. 
  
[rows,cols,frames]=size(D); 
  
% Voor het eerste frame dat 2 sporen bevat, wordt de middenste nulkolom 
% gezocht tussen de 2 sporen. Deze scheidingslijn wordt dan gebruikt in 
% alle frames om het linker- en rechterspoor te scheiden. 
t=0; 
z=0; 
for (i=1:frames) 
    n=zoek_nulkolom(D(:,:,i)); 
    if ((n~=-1)&(n~=-2)&(t==0)) 
        z=zoek_middenste_nulkolom(D(:,:,i)); 
        t=1; 
    end 
end 
  
for (i=1:130) 
    n=zoek_nulkolom(D(:,:,i)); 
    if(n~=-2) 
        L=D(:,1:z,i); 
        R=D(:,z+1:cols,i); 
        [rowsL,colsL]=size(L); 
        [rowsR,colsR]=size(R); 
        mmL=zeros(rows,1); 
        mmR=zeros(rows,1); 
  
        % Voor het linkerspoor: 
        for (j=1:rowsL) 
            for(k=1:colsL) 
                if (isfinite(L(j,k))) 
                    mmL(j)=mmL(j)+L(j,k); % integratie van de druk over de 
breedte van het linkerspoor 
                end 
            end 
        end 
         
        % Voor het rechterspoor: 
        for (j=1:rowsR) 
            for(k=1:colsR) 
                if (isfinite(R(j,k))) 
                    mmR(j)=mmR(j)+R(j,k); % integratie van de druk over de 
breedte van het rechterspoor 
                end 
            end 
        end 
         
        for (j=1:rows) 
            Druk_L(j,i)=mmL(j); 
            Druk_R(j,i)=mmR(j); 
        end 
    else 
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        for (j=1:rows) 
            Druk_L(j,i)=0; 
            Druk_R(j,i)=0; 
        end 
    end 
end 
  
 P=[Druk_L; Druk_R]; 
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§ zoek_drukverloop_person 
 
function[P]=zoek_drukverloop(D); 
% Deze functie berekent het verloop van de druk in functie van de afgelegde 
% weg door integratie van de druk over de breedte van het drukmeetplatform 
% en dit voor de eerste 130 frames of tijdsstappen. Het resultaat is een 
% matrix met 130 kolommen (het aantal tijdsstappen) en met een aantal rijen 
% gelijk aan de afgelegde weg op het drukmeetplatform. 
  
[rows,cols,frames]=size(D); 
  
for (i=1:130) 
    if(min(min(isfinite(D(:,:,i))))~=0) 
    mm=zeros(rows,1); 
        for (j=1:rows) 
            for(k=1:cols) 
                if (isfinite(D(j,k,i))) 
                    mm(j)=mm(j)+D(j,k,i); % integratie van de druk over de 
breedte van het drukmeetplatform 
                end 
            end 
        end 
        for (j=1:rows) 
            P(j,i)=mm(j); 
        end 
    else 
        for (j=1:rows) 
            P(j,i)=0; 
        end 
    end 
end 
P; 
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§ Overzicht van de aangemaakte handles 

 

.empty_picture 

.file_name_prefix 

.axess 

.path_name 

.file_name 

.current_picture 

.imported_file 

.numb_row 

.numb_col 

.st_line 

.numb_fr 

.freq 

.show_fr_numb 

.frames_matrix 

.result_transposed 

.mass 

.initialvelocity 

.pressure_left 

.pressure_right 

.current_picture_left 

.current_picture_right 

.distance 

.show_fr_numb_left 

.show_fr_numb_right 

.pressure 

.result_transposed_person 

.counter 

.test_person 
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Bijlage 2:  

Code van de macro voor de verwerking van de 
temperatuurmetingen in Excel 
 
Sub sliding() 
' 
' sliding Macro 
' Macro recorded 31/03/2006 by student 
' temperatuurstijging+grafiek+oppervlakte 
' 
' 
    Range("G1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "tijdsstap:" 
    Range("H1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0.001" 
    Range("K1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "glijafstand:" 
    Range("G3").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=AVERAGE(R[-2]C[-5]:R[97]C[-5])" 
    Range("G4").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=MAX(R[-3]C[-5]:R[13496]C[-5])" 
    Range("G5").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C-R[-2]C" 
    Range("G6").Select 
    Range("G3:G5").Select 
    Selection.Copy 
    Range("H3:J5").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Application.CutCopyMode = False 
    Range("F3").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "gemiddelde" 
    Range("F4").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "maximum" 
    Range("F5").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "temperatuurstijging" 
    Range("F6").Select 
    Columns("F:F").EntireColumn.AutoFit 
    Range("F3:F5").Select 
    With Selection 
        .HorizontalAlignment = xlRight 
        .VerticalAlignment = xlBottom 
        .WrapText = False 
        .Orientation = 0 
        .AddIndent = False 
        .ShrinkToFit = False 
        .MergeCells = False 
    End With 
    Range("N1").Select 
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    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=MATCH(R[3]C[-7],RC[-12]:R[13499]C[-12],0)" 
    Range("N2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=INDEX(R[-1]C[-12]:R[13498]C[-12],R[-1]C)" 
    Range("N4").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-3]C-2000" 
    Range("N5").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C+1" 
    Range("N5").Select 
    Selection.Copy 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.AutoFill Destination:=Range("N5:N10003"), Type:=xlFillDefault 
    Range("N5:N10003").Select 
    Range("N10005").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(INDEX(R1C[-12]:R13500C[-12],R[-10001]C))-R3C[-7]" 
    Range("N10005").Select 
    Selection.Copy 
    Range("N10006:N20004").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Application.CutCopyMode = False 
    Columns("N:N").Select 
    Selection.Copy 
    Columns("O:Q").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Application.CutCopyMode = False 
    Range("F7").Select 
    With Selection 
        .HorizontalAlignment = xlRight 
        .VerticalAlignment = xlBottom 
        .WrapText = False 
        .Orientation = 0 
        .AddIndent = False 
        .ShrinkToFit = False 
        .ReadingOrder = xlContext 
        .MergeCells = False 
    End With 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "oppervlakte " 
    Range("G7").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[9998]C[7]:R[19997]C[7])*R1C8" 
    Range("G7").Select 
    Selection.Copy 
    Range("H7:J7").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Application.CutCopyMode = False 
    Range("H17").Select 
    Columns("N:Q").Select 
    Selection.EntireColumn.Hidden = True 
    Range("B1").Select 
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
    Charts.Add 
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    ActiveChart.ChartType = xlLine 
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=""kanaal 1""" 
    ActiveChart.SeriesCollection(2).Name = "=""kanaal 2""" 
    ActiveChart.SeriesCollection(3).Name = "=""kanaal 3""" 
    ActiveChart.SeriesCollection(4).Name = "=""kanaal 4""" 
    With ActiveChart 
        .HasTitle = True 
        .ChartTitle.Characters.Text = "Temperatuurstijging ifv de tijd" 
        .Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = True 
        .Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "tijd [s]" 
        .Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = True 
        .Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "temperatuur [°C]" 
    End With 
End Sub 
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Bijlage 3:  

Slidingproeven met variërende beginsnelheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

met ing m a s s a  hoogte  v theoret isch vg e m e t e n v g e m e t e n/v theoret isch gl i jafstand temperatuurst i jg ing temperatuurst i jg ing temperatuurst i jg ing temperatuurst i jg ing 
[ kg ] [ m ] [m/s ] [m/s]  [ m m ] l inks  op  1cm [ °C] l i nks  op  2cm [ °C ] l i nks  op  3cm [ °C ] rech ts  op  2cm [ °C]

17112005011 14,8 1 , 0 5 4 , 2 0 3 ,94 0,94 1928 14,06 9 ,98 9 , 2 1 1 5 , 1 0
17112005012 14,8 1 , 0 5 4 , 2 0 3 ,94 0,94 1900 13,76 8 ,84 draad u i tgerukt 1 4 , 2 3
17112005013 14,8 1 , 0 5 4 , 2 0 3 ,94 0,94 1914 12,28 8 ,19 7 , 5 3 1 6 , 4 9
17112005014 14,8 1 , 0 5 4 , 2 0 3 ,94 0,94 1910 14,02 9 ,89 8 , 7 8 1 2 , 0 8
17112005015 14,8 1 , 0 5 4 , 2 0 3 ,94 0,94 1933 13,28 9 ,44 8 , 6 1 1 2 , 7 1
17112005016 14,8 1 , 0 5 4 , 2 0 3 ,94 0,94 1823 14,29 9 ,91 7 , 9 6 1 4 , 2 6
17112005017 14,8 1 , 0 5 4 , 2 0 3 ,94 0,94 1966 13,10 9 ,57 draad u i tgerukt 1 3 , 6 0
17112005018 14,8 1 , 0 5 4 , 2 0 3 ,94 0,94 1825 12,51 9 ,75 draad u i tgerukt 1 3 , 0 8
17112005019 14,8 1 , 0 5 4 , 2 0 3 ,94 0,94 1945 15,60 10,18 8 , 6 4 1 5 , 6 7
17112005020 14,8 1 , 0 5 4 , 2 0 3 ,94 0,94 1879 15,14 10,30 8 , 2 2 1 5 , 0 9

17112005001 14,8 0 , 8 5 3 , 7 1 3 ,52 0,95 1462 10,89 8 ,51 7 , 7 0 1 0 , 5 5
17112005002 14,8 0 , 8 5 3 , 7 1 3 ,52 0,95 1453 12,19 9 ,24 8 , 1 8 1 1 , 2 9
17112005003 14,8 0 , 8 5 3 , 7 1 3 ,52 0,95 1546 11,52 9 ,03 8 , 2 2 1 0 , 4 2
17112005004 14,8 0 , 8 5 3 , 7 1 3 ,52 0,95 1587 11,82 9 ,06 8 , 1 5 1 1 , 6 0
17112005005 14,8 0 , 8 5 3 , 7 1 3 ,52 0,95 1611 10,71 8 ,40 7 , 7 7 1 1 , 2 1
17112005006 14,8 0 , 8 5 3 , 7 1 3 ,52 0,95 1635 11,14 9 ,17 8 , 2 8 1 0 , 9 2
17112005007 14,8 0 , 8 5 3 , 7 1 3 ,52 0,95 1588 11,37 8 ,40 7 , 6 3 1 2 , 5 1
17112005008 14,8 0 , 8 5 3 , 7 1 3 ,52 0,95 1663 11,65 8 ,46 7 , 7 7 1 2 , 1 3
17112005009 14,8 0 , 8 5 3 , 7 1 3 ,52 0,95 1661 11,73 8 ,89 8 , 1 0 1 2 , 0 1
17112005010 14,8 0 , 8 5 3 , 7 1 3 ,52 0,95 1643 12,23 9 ,06 8 , 0 1 1 2 , 4 1

17112005021 14,8 0 , 6 5 3 , 1 3 2 ,96 0,94 1269 10,65 7 ,24 6 , 2 0 1 1 , 8 2
17112005022 14,8 0 , 6 5 3 , 1 3 2 ,96 0,94 1186 10,35 7 ,19 5 , 6 3 8 , 7 6
17112005023 14,8 0 , 6 5 3 , 1 3 2 ,96 0,94 1149 9,34 6 ,67 5 , 4 0 9 , 5 8
17112005024 14,8 0 , 6 5 3 , 1 3 2 ,96 0,94 1246 10,54 7 ,45 6 , 2 3 1 0 , 0 7
17112005025 14,8 0 , 6 5 3 , 1 3 2 ,96 0,94 1168 10,34 7 ,10 5 , 8 4 1 0 , 6 4
17112005026 14,8 0 , 6 5 3 , 1 3 2 ,96 0,94 1219 9,37 5 ,89 5 , 2 3 1 0 , 7 7
17112005027 14,8 0 , 6 5 3 , 1 3 2 ,96 0,94 1195 9,52 5 ,84 5 , 2 1 1 0 , 5 5
17112005028 14,8 0 , 6 5 3 , 1 3 2 ,96 0,94 1197 9,12 6 ,07 5 , 3 1 8 , 2 7
17112005029 14,8 0 , 6 5 3 , 1 3 2 ,96 0,94 1121 8,89 6 ,19 5 , 4 2 1 0 , 7 0
17112005030 14,8 0 , 6 5 3 , 1 3 2 ,96 0,94 1228 10,08 6 ,32 5 , 9 3 1 0 , 5 3

17112005031 14,8 0 , 4 5 2 , 4 3 2 ,36 0,97 0 5,09 3 ,59 2 , 9 7 4 , 6 8
17112005032 14,8 0 , 4 5 2 , 4 3 2 ,36 0,97 845 7,74 5 ,08 4 , 3 6 6 , 9 9
17112005033 14,8 0 , 4 5 2 , 4 3 2 ,36 0,97 885 8,10 5 ,98 4 , 6 6 7 , 8 0
17112005034 14,8 0 , 4 5 2 , 4 3 2 ,36 0,97 836 7,58 4 ,85 4 , 1 4 8 , 1 5
17112005035 14,8 0 , 4 5 2 , 4 3 2 ,36 0,97 864 7,24 4 ,67 4 , 1 6 9 , 0 8
17112005036 14,8 0 , 4 5 2 , 4 3 2 ,36 0,97 881 6,27 4 ,64 4 , 3 4 8 , 7 5
17112005037 14,8 0 , 4 5 2 , 4 3 2 ,36 0,97 883 7,59 5 ,03 4 , 3 7 8 , 1 4
17112005038 14,8 0 , 4 5 2 , 4 3 2 ,36 0,97 854 7,58 5 ,29 4 , 1 4 6 , 6 9
17112005039 14,8 0 , 4 5 2 , 4 3 2 ,36 0,97 832 7,15 4 ,98 4 , 1 0 8 , 9 0
17112005040 14,8 0 , 4 5 2 , 4 3 2 ,36 0,97 880 7,35 5 ,03 4 , 2 4 9 , 1 5
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Temperatuurstijging bij theoretische beginsnelheid = 4,20m/s
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Temperatuurstijging bij theoretische beginsnelheid = 3,71m/s
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Temperatuurstijging bij theoretische beginsnelheid = 3,13m/s
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Temperatuurstijging bij theoretische beginsnelheid = 2,43m/s

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

0 2 4 6 8 10 12

meting

te
m

pe
ra

tu
ur

st
ijg

in
g[

°C
]

links op 1cm

links op 2cm

links op 3cm

rechts op 2cm



 89

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatuurstijging in functie van de beginsnelheid
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Bijlage 4:  

Slidingproeven met variërende massa 
 

meting vtheoretisch massa spoor glijafstand temperatuurstijging temperatuurstijging temperatuurstijging temperatuurstijging 
[m/s] [kg] [mm] links op 1cm [°C] links op 2cm [°C] links op 3cm [°C] rechts op 3cm [°C]

10112005001 3,71 14,8 links 1343 12,18 7,46 7,68 0,00
10112005002 3,71 14,8 links 1351 12,06 7,81 7,38 5,90
10112005003 3,71 14,8 links 1443 12,36 8,21 7,39 6,25
10112005004 3,71 14,8 links 1477 11,72 7,41 6,86 5,64
10112005005 3,71 14,8 links 1498 12,29 8,13 6,55 5,70
10112005006 3,71 14,8 links 1527 13,37 8,28 7,34 6,08
10112005007 3,71 14,8 links 1560 11,90 7,70 7,43 6,48
10112005008 3,71 14,8 links 1549 12,08 9,39 9,47 6,97

10112005009 3,71 18,8 links 1577 15,70 9,69 9,13 7,40
10112005010 3,71 18,8 links 1562 13,92 9,05 8,60 6,39
10112005011 3,71 18,8 links 1608 13,89 8,62 8,09 7,24
10112005012 3,71 18,8 links 1491 14,89 9,77 8,96 7,69
10112005013 3,71 18,8 links 1519 13,66 9,04 7,83 7,65
10112005014 3,71 18,8 links 1459 14,46 9,80 8,41 6,87

10112005015 3,71 22,8 links 1536 17,64 11,15 9,99 9,28
10112005016 3,71 22,8 links 1495 16,19 10,88 9,73 8,80
10112005017 3,71 22,8 links 1445 15,92 10,61 9,73 8,08
10112005018 3,71 22,8 links 1491 15,47 10,19 9,31 8,96
10112005019 3,71 22,8 links 1481 15,72 10,63 10,01 8,48

10112005020 3,71 26,8 links 1429 17,32 10,70 9,96 10,08
10112005021 3,71 26,8 links 1442 18,97 12,21 10,69 10,06
10112005022 3,71 26,8 links 1414 17,88 11,85 10,53 10,64
10112005023 3,71 26,8 links 1457 17,06 11,16 11,36 8,93
10112005024 3,71 26,8 links 1569 17,55 12,16 11,62 9,68

10112005025 3,71 30,8 links 1454 21,34 13,38 12,44 10,79
10112005026 3,71 30,8 links 1348 19,93 13,07 12,07 8,73
10112005027 3,71 30,8 links 1482 21,03 12,16 12,16 10,79
10112005028 3,71 30,8 links 1562 21,89 13,63 13,00 10,41
10112005029 3,71 30,8 links 1508 22,01 14,32 12,69 12,26

10112005030 3,71 30,8 rechts 1537 23,39 15,15 15,09 14,05
10112005031 3,71 30,8 rechts 1494 22,39 14,64 13,62 13,70
10112005032 3,71 30,8 rechts 1446 23,39 15,24 13,71 14,78
10112005033 3,71 30,8 rechts 1474 22,35 14,44 13,20 12,88
10112005034 3,71 30,8 rechts 1505 21,44 14,32 13,96 12,37

10112005035 3,71 26,8 rechts 1462 20,72 13,45 11,95 12,00
10112005036 3,71 26,8 rechts 1512 21,01 13,66 13,23 10,51
10112005037 3,71 26,8 rechts 1532 22,75 14,95 12,94 10,99
10112005038 3,71 26,8 rechts 1583 20,74 13,19 12,59 10,82
10112005039 3,71 26,8 rechts 1622 20,96 12,92 12,43 12,25

10112005040 3,71 22,8 rechts 1507 19,67 12,12 11,25 9,52
10112005041 3,71 22,8 rechts 1591 19,54 12,72 11,37 9,31
10112005042 3,71 22,8 rechts 1587 17,12 11,04 10,61 9,00
10112005043 3,71 22,8 rechts 1588 17,78 10,55 9,75 9,99
10112005044 3,71 22,8 rechts 1611 17,66 11,66 11,58 10,33

10112005045 3,71 18,8 rechts 1539 16,43 9,90 9,22 8,31
10112005046 3,71 18,8 rechts 1569 17,42 10,77 9,54 8,85
10112005047 3,71 18,8 rechts 1512 16,83 9,38 8,90 9,14
10112005048 3,71 18,8 rechts 1608 16,30 9,66 8,72 8,08
10112005049 3,71 18,8 rechts 1691 15,47 9,00 8,32 7,79

10112005050 3,71 14,8 rechts 1704 13,41 8,09 7,48 6,68
10112005051 3,71 14,8 rechts 1518 14,08 8,25 7,10 7,28
10112005052 3,71 14,8 rechts 1600 14,58 7,95 6,99 7,25
10112005053 3,71 14,8 rechts 1537 15,76 10,00 7,27 6,99
10112005054 3,71 14,8 rechts 1657 15,49 8,54 7,17 7,97
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Temperatuurstijging bij massa = 14,8kg
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Temperatuurstijging bij massa = 18,8kg
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Temperatuurstijging bij massa = 22,8kg
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Temperatuurstijging bij massa = 26,8kg
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Temperatuurstijging bij massa = 30,8kg
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Temperatuurstijging in functie van de massa
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