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len algea.en model voor de plast1sche 

TerYormingen van plaat in de vlakke spann1nga

toestau4 wordt ontw1kkeld. Dit mondt uit 1n een 

karakterist1eken methode. leze wordt toegepast op 

bet 41eptrekken VaD superelllp8yorm1~ produkten. 

Experimenteel worden o. a. het uaoht-tijd diagram. 

en de deto~at1eyerdellD& bepaald, en vergelaken .at 

de u1tkometen van het model. 
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een veelhe1d van diep te trekken vor.en ,en wel11cht 

ook verscbillende d1eptrekprooessen warden geanaly

seerd. Alge.een ges1ea leTert het model missch1en 

mogelijkheden voor het oplossen (numeriek) Tan vl~ 
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5 r- X,1 oartbesi8Che co~rdinaten (mm) 

1,11 ooHrd1naten lange de karakteris'ieken (u) .. 

p,q co~rd1naten langs de hootdrichtlncen (u) 
10 r-

(1/ .. 2 ) cr1 normaalspannlng in de riohting van 1 

1:ij schuifspanning op het vlak van 1, in de 
(1/DUR2 ) richting van 3 

15 -
P halvesom van de hoofdspazm1ngen (alleen 

in hoofdstuk 7) (1/mm2) 

t. halve verschl1 van de hoofdspanningen (H/mm2 ) 
20 :-

(a/am2) tw schuifspannlng ten gevolge van wrijvlng 

0'"1,2 hoofdspannin.gen (1/u2) 

- eftettleve spannlng (N/ .. 2 ) 25 :- 0-

tp hoek tussen le hoofdricht1ng en x-as (rad) 

'V hoek tuBsen karakterist1eken (rad) 
30 r-

ft. hulpgroothe1d, funktie van (r&d) 

¢rJ( hoek tussen 1-11jn en x-as ( rae!) 

35 :- ¢~ hoek tus.en m-lijn en x ... as (rad) 

Sx ret in x-richting (--) 

dy rek in y-richting (--) .. r-
~ 1,2,3 hoofdreltkeD (--) 

£rb ret aan de buitenvezel t.g.v. bulSlng (--) 

-.., :- ~krit effektieve rek waarbij insnoering optreedt (--) 

-
~ effaktleve rek (--) 

n verstevigingaexponent (--) 
50 I-
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snelheidsoomponent in de y-richting 
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eftektieve spanning 

verhouding tusBen de Ie hoofdrek en de eft.k
tieve ret 

hoek tu.len noraaal op superel11pa en 1-&. 

hoek tUBsen X,l vlak en de normaal op de .a
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kleinste waarde van e 

( I) 
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(rad) 

(rad) 

(r&d) 
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6. IILEID!ID OVIRZICiT. 

In deel 1 bleak het mogelijk een vealheiA Tan dieptrek-Tor

aen onder '6n noemer te brengen door middel van de auperel

lips. 

01tgaande Tan de 10 verkregen classiticatie van Tora •• zi3n 

daarna, in de rest van deel 1, de voor de technoloog TaD 

priaa1r belens si3~de saken bekaken. De blankvora en de aa

ximale trekTerhouding werden gekoppeld aan de uit de 01as

sifleat1. Yoortvloeiende geoaetr1sche parameters TaR het 

produkt, op balis van emp1rische relat1e •• 

Het ligt nu In d. bedaeling om in deel 2 aan bovengenoemd. 

sat en een meer fundamentele basis te geven. 

Hiervoor worAt in hooidstnk 7, op basis van ~. plastici

teits-thearle, een model ontwlkkeld en voor een bepaald pro-

4ukt numeriek u1tgewerkt. 

De h1eru1t voortvloeiende gegevens worden vergeleken .et de 

u1tkomsten van de experimenten, omBohreven in hootd8tnt 8, 

en uitgevoerd aan hetzeltde produkt. 

Ben model op basis van de plasticiteits-theor1e zal in 

eerste instantle de toestand looaa1 beschrljven, dat w11 

zeggen: de spanningen, sne1he4en en deformat1ea z13n bakend 

als £Unttl.s van de plaats en de tija. 

werlcplaat.technlek technlsche hog •• chool eindhoven 
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De technolooS 18 priaair gernter.8.~.rd in global. saken, 

zoals set kraoht-ti34 4iagraa, de blaakvora en 4e maxi.a

le dieptrekbaarh.ld. 

Ret vinde. van des. grootheden, op ba8i8 van .en the ore-

lQ- tisch Bodel, is een oavansrijk karwei, zoals sal bli3ken. 

15 I-

In verselijking hieraee 18 het veel eenvoudiger geno •• de 

saten experiment.al te bepalen. 

~t i8 waarsohi3nlijk de reden dat vri~wel alle auteurs, die 

dieptrek-proble.envanult de teohnolosie bensd.ren, voletaan 

~ I- .et het geven. Tan eapirische relatie •• 

25-

De problemen wa~oor we geateld worden bij het vinden van 

een alIemeen model voor dieptrekkent zijn groote 

Dleptrekken behoort tot de categorie van niet-atationaire 

.1- processen, hetgeen inhoudt dat de randvoorwaarden .et de 

tijd, op van tevoren onbskende wijze, veranderen. 

Dit geldt lowel voor de buitenrand van de )laRk all voor de 
31-

plaatdikte. 

Bovendien moet de invloed van de versteviling 1n rekeniDi 

a- gebraoht worden. omdat deze bij break (insnoer1ng) een door~ 

81ag gevende r01 speelt. [2 ] 

Ala pr1aaire aannase Bullen we uitgaan van de vlakke 8p~

Ding.toestand. In de 11teratuur wordt aan deze toestand )e

tr8kkelijk weinig aandacht besteed • 

• _ Bet enice 'Voorbeeld van een prakt1aohe perek.Ding dat Jlij 

iekend 11, is een radiaal ~ymmetris.h probl •••• uitgewerkt 

werlcploatlt.chnlelc techniache hogeechooi ............ 
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cloor Bill. [~ ] 

Ben verklaring hi.rvoor is te vinden in het felt dat de 

differentiaal-vergelijking" dle de vlaklte spannlnpto •• tand' 

besohrijtt, deele bJperbolisch en deels elllpt180h 11. 

Ret h7perbolisohe gedeelte 1s te berekeDen met &en karakte

r1st1eke~.ethode. Aan de overgaag tuBsen hat ell1ptlsohe en 

bet hlperbol18ohe gebled ont.taat echter een extra rand

probl .... 

~elukk1g ie het elllptl10he deel Toor dieptrekken relatiet 

20 ,.... onbelangrijk. 

De aangeduide ka~akteri8tieken-.etJlode veraohilt Vall de lta

rakter1st1eken-aethode voor devlakke deformatle,' in dle 

sin dat de karakter~stiek.n Diet meer met aenulp van •• n 

30 r- sapele relatie tuasen de ltroate-stralea gevouen twmea 

II t- ' 

.fO-

worden. 

Ook de mogelijkheid om door een equiaaguIa1r net te klesea 

meteen de spaDD1nssgrootheden in hand en te krljgen, bestaat 

Diet meer vanwege de invloed van de veranderende plaat4ikte. 

WeI blljtt de aogelijkhei4 oa met een equidistaat net de 

hoofdapaanings-riohtingen te bepalen. 

Anderz13ds biedt de methode eehter grote aogelijkheden voe~ 

toepal8ing op het dieptrek-proces. 

Men is Diet gebonden aaa een bepaald Hoort bu1tearaad, het 

1s voldo.Dde om een aaatal punten te geven ten tljde t D ,0. 

werkplaat.teehn lele technlsche hogeschool eindhoven 
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In 4. op •• t, zoala bier gepresenteerd, i8 men .el gebonden 

&an twee .,...etrie-asaen ea een auperellips-vormise aair1ja

rand, 400h ook.dii is Diet strlkt nodi,. 

ioor de m.~rijsrand moet slechta ge.1at worden ean ooatiau 

verloop ea een aog.lljkheid om de rand wiskundl, te be-

8chrljven. 

At.lu1teRd kunnen we dUB concluderen dat met dlt model, mite 

het in overeensteaming b11jkt met de experiment.a. eeD heel 
I , 

80ala van 4i.ptrek-produkten en misschien ook var.chillenda 

dleptrek-procea8en (l1jvoorbeeld het zogenaamde Yolgtrekken) 

onder.ocbi kan worden. 

werkplaatlMchftlek 
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7. fHIORITISCHI BESCHOUWIBGEN. . .. 

7.1. Inle141ng. 

In 41t Aoofdstuk z~l het dieptrekproces worden benaderd 

Tanuit de plastlclteltstheorie. [2f,[3]. 

Allereerat sullen in 7.2. enige alge.ene relatiea worden 

afgeleid. 

We gaan nit van een homogeen, isotroop plaatmateriaal waar~ 

in .en vlakke spanningstoestand heerst. 

In aerste lnBtant1e worden de 1nvloeden van de plooibou-

derdruk en de yrijT~ verwaarloosd. 

Er sal blljken dat de different1aalvergelijking dle voor 
. 

dese toestand geldt, onder bepaalde conditle., Tan het AJ-
perbollsche type ls en dat er dUB in ieder punt twee soge

nasade karakterlstieke richtingen zijn. 

Langs de hlerbi~ behorende karakteristieke lijnen sullen 

daama spanningsp en snelheidsrelaties worden afgeleid. 

Voor het bepalen van de spanningsrelaties gaan we uit van 

de evenwichtsvoorwaarde, terwijl we de snelheidsrelaties . 
vinden door toepassing ~an de Levy-Von Mises relaties. 

In tegenatelling tot de inllfmdboeken gebruikelijke &flei

ding, sullen de d1kteveranderingen en de iliYloed van de 

Terstevigina weI in de beschouwing worden opgenomen. 

Hierna cullen in 7.'. numerieke method en worden ontwikkeld 

om de in 7.2. algeleide relaties, voor lover dat anal,
tisoh niet mogelljk blijkt, te integreren. 

teehnlache hogeschool eindhoven 
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Yorenstaande beschouwingen zullen in 7.4. vervolgens worden 

toegepast op het dieptrekprooes van superellipsTormige pro-, 

5 - dukten. 

. 10-

De randvoorwaarden Toor de spanningen en snelheden zullen 

worden getormuleerd ~n h1erv~ uitgaande sal het probleem 

worden opgelost met de in 7.3. bepaalde methoden. 

Een en ander sal resulteren in een rekenmachin.-programaa. 

15 - De ul tko.sten van 4i t programma sullen in 7.5. worden weer .. 

gegeven. 

Tenslotte sullen alle uitgangspunten in 7.6. kritlsoh wor-
20-

den besehouwd en sal getracht worden een schatting te ge-

ven van de Diet in de belchou.ing betrokken invloeden. 

25-
, 

7.2. !f1eiding van algemene relaties. 

7.2.1. De spanningsre1atles. 
30-

Van_ege het spanningsevenwicht voor de vlakke apannings-. 
toestand geldt algemeen: 

JI-

") (sO'x) d (st.xy) 
I + = 0 

~Jt' ~y 

= 0 

Drukken we de spanningen ui t in de hoofdspal1l11ngen dan 

(1) 

werkploot.t.chnlelc technische h .... chool eindhoven 
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ge1dt volgens Mohr: 

<T X :; - p + t. mOos 2 ~ 

cr 1 :; - p - t m cos 2 'f 

terwij1 ~ de hoek is tussen de richting van <T1 en de posi

t1eve x-as_ 

TeJ:i ondersoheiding van (f 1 en (f 2 stellen we per def'iili tie: 

u1 "> (f2-

Voor een v011edig p1~stisch ma~eriaal moet verder ge1den: 
,...--------

Su1Jstitutie ... an (2) in (1) g8eft na o.werking: 

d (sp) "d(sp) d(S!.) 
-cos2~ - sin2, + 

~x ~y ~x 

d~ 
0 + 2sta - :; 

~1 

(2) 

c,> 

(4). 

(5) 

werlcplaats*hnlek technische h_school eindhoven 
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Yet 'behulp Tan (4) e1im:i.neren we 1. II ui t (5). 

Stel daartoe per def1nitie: 

. ,/' 

1111.12 f. biz. 

Q.~WA<t-

20!- , /~Ai- / 
/}<!r.»~~ 

251-

101-

IS I-

.to I-

G -

• -

- ,--~-

-p 
sin ~ = --- = 

3\.. 
Ot+(f2 

1/3--
0"1-0"2 

');;.,.. tV k.w.lIIA,I.o\.l(,t cL..tA c4 t.;;~h + ott IrW-V~ 
vav,.... 04 no"",- a....J\ kt.e . 

(De sin van dese defin1tie zal in het vervolg duidelijk 

worden.. ) 

V1/3(~_p2) P 
'/.~.~> La = = -

'sin 0/ 

~(8tm) = ~~a(.?) _ Map) } 
p 

~ x(y) ,~ ~x(y) ~X(J) 
( .7' 
4>") { . . ~(sp) ~ ~(8~)1 
= Sl.n'l' - _e 

~XUr) p ~X(y) 

, 

Inwll en in (5): " 

(6) 

(7) 

(8) 

." 
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, 

d(Sp} ~(Bp) 
(-cos2~ + sin,) - sin2f 

~ x ay • 
~LJ+ 

~~ - 'd(si) u. ~~} 2sp ~<p ,0-- - - = - sin't' I 

3sin 0/ ~y p d X 

(9) 

d(Sp) 
+ (cOs2\f+Sin,\,) 

d(SP) 
(-sin2f) 

~ x ,~ y 

2sp - . a(s'";) ~q> <r 
- 8in'i' + • - = 

3sin'Y ~x p d'1 

Met vergeli3king (9) hebben lie twee simul tane, eerste-ord. 

4itferent1aalvergelijk~ngen yoor twee onbekenden p .nf-
Ie passen hi.rop de slgemene theorie van partille di!fere~ 

tiaalvergelijkingen toe, [ 4] da~ w11 zeggen: we soeken een 

co5rdinatentrans!ormat1e, z6 dat de vergelijking de sogenaaa

de normaalvorm aanneemt. 

Allereerst herschrijven we (9): 

d(SP) d(SP) 
A - B 

_ B~\P = F },(s~) 
d x .,~ y ~'1 ~ x 

(lO) 

d{SP) ~(sp) dq> 
-B + C + z-.:.. 

d x a '1 ~x 

wwlcplaatstechnlek technische hogeschool eindhoven 
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a(ap) i>(sp) 
dx + dy 

)~ ~ ID 
dx- ... dy..::..J • d ~ 

)x ~y 

Wanneer de determinant. van stelsel (10) aul is, geldt: 

of: - a: == 
dx . cOB2\f - sin 'I' cos2f-sin'l' 

Hieruit blijkt dat de differentiaalvergelijking (9) bJper

bolisoh is wanneer 

p -- <. 1 

45 - Br si~n in dat geval in ieder punt twee rene zogenaamde 

karakter1Btieke riohtingen 'Yolgens (12). (Zie fig. 1) 

Richtingen: 
5Of--

(10) 

(11) 

(12) 

werkplaatltechn lelc technlsche hogeschool eincIIoven 
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25~ 

rapport 111'. 

(~) III tg(~+ "'/2+ "14) = 
dx 1 

1111. 15 VII 

tg ¢, 
( detini ties ~,. en rA ) 

(:;:d
1

) 2 \A.4 IZ tg(~ -( ~/2+ 'Y 4» = tg ¢~ 

(14) 

De begrenzing van het h1perbolische gabied wordt gevorm4 

door een lij~_~-,,~langS~!~l~t. 3~: = 1 ot Ir 1: 2IJ'2' (Zie (6))' 

Bieruit VOIgt dat 4'2 = 0 langs deze 11jn en verder f = ~/2. 

Beide karakteristieke lijnen 1iggen dus nu inelkaars ver

lengde, dat wi1 zeggen: zij gaan in elkaar over.(Zie fig. 2) 

TransformerenWf9) un naar een curvilineair coordinaten

stelsel (I,m) met in elk punt de richtingen volgens (14) 

.~ dan neemt, zoals zal biijken" (9) de gewenste normaalvorm 

aan. 

'oor deze transformatie moet gelden: 

dl ain ¢. ~l cos ¢~ .- !- ...... = • -:a -t 

~x cos'Y ~J cos 'V 
(15) 

41 !- da sin 9. am cos ¢... 
- :a- • -lilt , 
ax cosr ~y cos 'f 

10 !-
f 
t Voor het laewijs hiervan zie appendix Dr. I. 

wwlcplootlMchrdek technlsch. .....school eindhoven 
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Or-

Getranstormeerde vergelijking (9): 

Jr-

~(sp) [ sin ~a . 008 c:/>") 
(-cos2'f+sin't') . + sin2f 

~ 1 008 't' G08 0/ 
10-

d( sp) [ sin ~. cos ¢"") 
+ . (cos2,-sin'l') - sin2, . 

~ • cos 'V cos 'Y 
15 -

20 - . 

== - • [

d( S cr} sin 9,. ~(ai) sin 4:,.~ 
sin 'I' • - • 

~ 1 0 os 0/ d • 008 f p 

25-

(16) 

30-

)(SP)[ si'lJ.:¢,. OOSch] 
-ain2~ · -(cos2,+sinf) 

) 1 oos 'Y 008 'I' 

u-
~(SP)[ sih~ COs~] 

+ sin2~ +(oos2,+sin~) 
• ~ • cos If' cos 't' .-

61fJ[2SP sin ¢p 1 ) lP[-2SP sin ¢d.] 
+ .il 3sinr • cos 'l'J + ~m 3sinr • cos 'I' 

.0-

-cos ¢,. ~(s<r) cos ¢fI.] 
• + • 

oos 'Y ~ Bl 008 0/ 

werkplaat'Mchnlek technlsche h __ hoot elndheven 
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ianneer men de eerste verge11jk1ng vermen1gvuld1gt met 

s1n~d en de tweede met cos ~ en sa vervolgens van elkaar 

aftrekt, geeit d1t(17). Vermenigvuldigt,men de Terge11jk1~ 
""'~~ 

gen respec~1eve11jk met sin ~~en COB ~.e~e even.ens van 

elkaar aftrekt, geeft d1t (18). 
• 

}(sp) sp ~<P 
OOS'Y • - 2/3 • -

} 1 s1ar ~l 

(11) 

a: [ MaO') 
=- -tg'V -sinr-

p al 

_ ~(8?)] 
dB 

, 

~(8p) sp ~lP 
cos'Y • + 2/3 • -

~ m sinf )m 

ell) 

~ r ~(.-;) 
== -tg" -s1n\f 

P da 

- ~(sO')] 
al 

Stel nu per def1nit1e: I 

~~ ~v-u}t 
J(,w.k.b~ ~ = 1p (I) ) . I 

t 
A - arctg (2t&'I'> - 1/2 'I' (Z1. Append1x Dr • 2) (19) 

. 2 , 

d118: 
008 'V 

(20) dA - 3/2 2 • d'l' 
l.'sia 'Y .. 

w.npleatltechnlek technlsche hogeachool eindhoven 
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rapport 111'. blL 18 YIlt biz. 

, 
Uit (6) voIgt na differentiatie: 

3(Sp) cotg \V " ~ '¥ P Xsi) t21) = (sp) . - -1""SiD.~ d1 + 1T • ~ 1(m) (m) ;) l(a) 
~ 

(20) en (21) samen geven: 

sp a~ p 
= 2/3 • - + - • 

sin'V.cosy ~1(1ll) 0= 

Biermede zijn (17) en (18) te vereenvoudigen tot: 

I - 2 ~(ln iii) / d (~- 'P) . ~(In so-) 1+ 'sin 'V 
+ 2tgr ... -. == 0 

~ 1 ~ 1 2e08 't' bDl 

~(~+~) J( In ai) 
2 

~(ln ai) l+3sin '" 
+ 2tgr + • - 0 

If bm ~m 20080/ ~ 1 

Met (23) si3n de, uite1ndelijke relaties Toor de .panDingea 

gegeven. Is de verde11ng Tan (ai) overal in het veld bekend 

dan i8 (2,) te lntegreren respeetievelljk lange de 11jnen: 

• 18 constant en 1 1s constant. 

(22) 

(2,) 

werlcploatltechnlek technlsche hogeschool ......... 
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'erse1ijking (13) is,' op de iuvloed van de versteYigiag 

.. , gelijk &an de relaties algeleid door Hill (1] . 
dat wi1 zegge~: stellen we ~ ia constant, dan krij&en we 

de re1aties y~ Hill terug. 
~ 

1.2.2. De snelheidsrelatiea. 
, 

We leggen de 1-&8 van het (x,y)-coBrdinatensysteem langs 

ae I-as. (Zie fig. 3 ) 

~(-- r0 dSy == t( d'l +d S2l-t( d ~l-d ~2)!.0082( '1'/2+ 0/4+ 0/2) 
\(.v. t a~1 . 
g,I)-: ut (). 
\l~ 

- t(dSl +db2) - i(d' -dS ) 
1 2 • sin 'I' 

'olgens definitie (6): 

<r +Q': d!l+di2 sin 'I' 0: 1/3 1 2:8 (Levy-Von Mise8) 
0"1-0"2 dG1-d'2 

• 
Invullen van (25) in (24) toont aan: 

d&1 ::: 0 

werk,laatltechnielc 

, 

(24) 

(25) 

(26) 

, 1 
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Leggen, we op analoge wi~ze de y-as ~angs de a-as, dan 

laijkt dat langs de m-as eveneens geldt: dby = O. 

Hiemit Bien we dat de karakteristieke richtingen overeea-
~~--~--------------"------------"--~--

komen met de riohtingen wsarin de ret nul is • 
.... 

Bij de vlakke deformatie staan deze richtingen loodreeht 

op elkaar. Bij de Tlakke spanning .ak:en ze een hoek van 

(n/2 + 'Y) graden....., o.1A- H ~el- ~QIIO-( \M.e.t- ~j:.l-\.c.kJf eM. $ , 

Stel u en v zijn de orthogonaal ontbonden oomponenten van 

de snelheidsYektor in een punt, respectievelijk in de 

20 r- riohting van 1 en 11. (Zie fig. 4 ) 

Stel v1 is de component van de snelheid in y-riohting: 

25t-

3Ot-

a) 1-&S langs de I-as: ¢.= n /2 
u - (27) met: Eerst dif'ferentilren Tan 

'QVy ~Vy . 
-=-: ~ 1 :Ill 0 

At - ~ y ~l 

en daarna invul1en ¢~ '= n /2. Di t geeft: 
! 

.Q '--

~Vy ~u v+usin '¥ ~ ¢ce. _,...r.... _ 
( ) - = 0 (28) 

. ,~ 1 dl cos,!, 01 
II - . 

','" 

wwkplaat.technlek techniache hogeschool eindhoven 
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• ) 1-as lange de m-as en herhaling van het proe'd& ala oa

der a) geeft: 

u+vsin \f a ¢. ( ) -::: ° --= -+ 
cos 0/ }. 

Zodat we tenslotte Toor de snelheden vinden: 

du -
v+us1n'V 

( ) d~« = 0 1angs een 1-lijn. 
cos 'I' 

~ 

u+vsin '" 
d 9'fl = 0 lange dv + ( ) een a-113n. 

cos 0/ 

7.2.3. D1kteverandering en versteviging. 

Voor de dikteveranderiDg geldt: 

• ~s . 
~3 :.: l/S • -. 

~t 

. 

'fanwege de Tolumernvariantie is dit te schr1jven ala: 

(29) 

(,0) 

(.,1) 

w.,kploat.techn~k technlsche hogeachool eindhoven 
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Voor de speoifieke rek ge1dt: 

Geoombineerd met re1atie (6): 

, 
(J"1+0"2 $1+£2 

sin'Y = -1/} =.. (Levy-Voll Mises) 
<T 1-<f"2 b1- b2 

geeft dit: 

B1j de afle1ding van re1atie (23) D1eek.dat dese relat1e 

te integreren was als de verde11ng TaD. (sa) bekend sou 

z1jn. We zijn nu in staat om met behulp van (;2) en (33) 

hiervoor een uitdrukking te vinden. 

(32) 

(3.) 

werlcplaot ..... '.k technisch. hogeschool eindhoven 
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{ 
-1 )8 n },~ 

".)/".)t'·, In sO" J = l/s- + - • -
. ~t ~ )t 

'1- ('55) -

1Q f-

Met lehulp Tan eenzelfde soort beschouwing ala 1n 1.2.2 • 
. . 

maar nu met'de y-as langs de hoofdricht1ngen, kunnen we 
15 f-

de hoofdrekken u1tdrukken in u en v. 

~- Er geldt: (Zie appendix nr.III) 

25- 'I" • •. [)Y, ~u u+Ys1n,;,) ¢(I 
cos 'f< ~1+ ~1'> = sin'f -:.. - + • -

)1 ). cos 't' ';) 1 

(.,6) 

30- _ v+us1n '\l. }, ¢-..] 
cos '\' ~ m 

(35) en (;6) samen geven dan de u1teindelijke betrekking: 

I}y ~)U u+vs1n 'Y 
- + - + • 
)1 }a. cos 'Y 

~ ¢p _ T+us1n~ • ~] 
d 1 cos 0/ d. 

• .,kpIClCltltee""Ie" 
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Als resultaat van voorgaande beschouwingen hebben we drie 

basisvergelijkingen gevonden. 

U1t vergelijking (2;) kan bet spanningsveld op elk tijd-

10 I- stip berekend worden, wanneer de <tterde11ng van In sIT M-

kend is. 

Bij de 1ntegratie van het spanningsveld wordt ~ en daar

door ~ bekend, evenale ,. 

Hiermede en met behulp van relatie' ('0) kunnea op elk t1j4-

.1- st1p de snelheden Depaald worden. 

Zijn deze bepaald, dan kan .een waarde gevonden worden 

yoor b/~t (In ai) met behulp van relatie "7). 

Int.gratie van deze laatste groothe1d in de t1jd levert 

dan weer het u1tg~gegeven dat we nodig hebben Ddj de 

JO I- integratie van relatie (23), zodat hiermede de kring rand 

is. 

10-

werttplaatltKhnlelc technische h_lChooi eilltllown 
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'1-

10 -

15-

20-' 

7.;. lumerieke methoden. 

7.;.1. NUIlft'ieke il1tegratie Tan het sne1he1dsTe1d. 

·v+usinlt 
Langs een 1 ... 1ijJl pldt: du - ( ) d ~tI.. l1li: 0 

COS '" 

Langs een .-lijn: 
u+Tsin'Y 

dv + ( ) d~,. - 0 
COS 'I' 

We neaen een snijdende 1- en a-1ijn. Op de l-1ijn nemen 

we een punt (1) san, op kleine afstand Tan het anijpunt 

. (0), en op de -'113n een punt (2). (Zie fig. 5 ) 

De index die 1n het vervolg achter een bepaalde grootheid 

Ui- Yordt gep1aatst, geeft de waarde van die grootheid 1n het 

30-

door de index aangegeven punt aan. 

Integratie: 

o . 1 v+us1n, 
Uo - Ul = · 

cos V 

v -o 

1 

" 
J

U+T8inl¥ 
v - - • 

2 oosV 
2 

Numerieke OploS8ing, met verwaarlosing Tan 2e orde-ter-

lien: 

...... 

(50) 

(38) 
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0= 

u, + dm5 = 
~ + dm.r 

wwkplaatstechnlek 

',110 

m. 

r1g_ 5 

r1g_ 6 

Fig. 7 

III z. ¥II III z. 

d1 • 

d1, + d14 • 

1 d16 + 411 
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. -
, 1Q I-

. U +v sin'll u +v lin~ 
... = y _ i( ~ - m. ) (O 0 0 + 2 2) 
0, 2 0 '12 cos 'I! cos 0/. 

o 2 

Stel: t( ric. - ~1) ::;~; t( <P. .. - ~po) ::; b·; 
Yl+U181:a.Vl 
.......... -""'----- = 0; 

cos'Y! 

20!- COS\(2 

! 

Hieru1t wordt (39) ~xpl1ciet: 

251-

. a 

301-
( l-atg'¥o) Uo - • Vo :: ul + ac 

. cos ~o 

.401-
Oplossing van dit stelael: 

(40) 

50-

wet'kplaatstechnlek . technische hogelChooI eindhoven 
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0-

Ii-

1Q i-

.oamer uitgewerkt: 

. 
b 

(1-atg~o)(Y2-bd}-(~+ac)eosfo 

(l-atg'Vo)(l+btg'Yo) + ab2 cos ~o 

1 + (. b-a ) tg'Vo + ab 

1. r- De term. ab hierin is een 2e orde ten. 

We kiesen de stap zo dat: ab« 1. 

Dus de noemer Yorrut: 

Dr- Oak in de ~e11er kaman 2e orde termen voor (termen waar-

in de faktor ab Toorkomt). Daze termen worden eehter 

steeds gedee1d door cos 'Y die"'naar nul gaat voor 'Y ~ fl/2. 

Dat deze termen toch te verwaarlosen zijn. biijkt u1t bet 

Yoigende: 

Ur- C en d ste11en voar de componenten van de sne1heidsvektor 

loodrecht op een 1- respectieve1ijk m-lijn. Op fysiscbe 

overwegingen bl1jven c en d e1ndig t ook wanneer cos't' Da

dert tot nul. (I_era sin '¥ word t dan! 1 en u = -y.) 

All 'Y nadert tot n/2 worden c en d aan elkaar gelijk. 

Teller Uo uitgewerkt: 

(.40) 



o~ 

5-

1. -

,apport nr. tilL 28 ,. tilL 

lim i SiDro 1 1 lim. {S1n~0-1 l c - d == n C • 0 
'Yo~IT/2 C08Yo oos1'o 'Y 0~Y2 C08'1'0 , 

is de laatste term 1n deze betrekking van 2e orde en dus 

te verwaarlozen. 

Op grond Tan dezelfde overwegingen zijn de 2e orde termen 

in de teller van Vo te verwaarlozen. 

15 - Biermede worden de numerieke relaties: 

20:-

25-

35~ 

(uls1n!l+vl) (aT2+~lSinVo} 
ul+ar eos'l -I + t 008'+'0 

U o = --------~----~--~------~--~ 
1 + (D-a)tg 'Vo 

_ . v2Sin'V2~U2} _ {WI +av2Sin'VO} 
v1 1) cos't'2 0080/0 

To = --------~~~~--------~~~~ 
. 1 + (b-a) tg'Vo 

. 
7.3.2. Het spanniagsveld. 

We integreren vergel~jking (23) langs ean 1- respeetieye

lijk ll-l1jn. 
. 

(41) 

.~ Uitgangspunt is een equidistant net van 1- en m-lijnen. 

IO~ 

(Zie fig. 6 ) 

Integratie van beide vergelijkingen van (2;) en optellen 

respect1evelijk aftrekken levert: , 

~plaat.technlelc technlsche hogeschool eindhoven 
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0 r-

A 0 = 
Al+A2 ~-\fl 

+ 
2 2 

• ~ ~ °2 1 2 

+ ~fJ ade + Jade + J~~: dl + J1t~~ 1 
'0 ~ Co °0 0 0 

(42) 

15 r-

~ 0 = 1P1:~2 + 
~2-Al 

2 
20 r- f. e2 

1 2 

i[- ade + Jade J ~c J ~c 1 + - bdm d1 + hal dm 

25 r- Co Co 0 0 

2 
10 r- 1+ 35in 'V 

Waarin: C =: 1n( so-); a = 2tg'f en "b &: • • 

u-

45-

50-

2005 '\' 

Nuaerieke integratie van de nog te integreren termen: 

°1 

J ado = i(cl-oo)(al+ao) + 2e orda termeD 

°0 

"2 

J ado = ~(c2-co)(a2+ao) + 2e orde termeD 

Co 

(44) 

w.nc..,laat.tNtmlek technisch. hogeschool ........... 
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• -
~c 0,-°5 orde tertlen; {- )1= + 2e 
~m d.a,+dm5 

I f-

'0 0 °2"'°7 
( - ) :I + 2e ord. tertlen; 

)m 0 dm2+dm7 
10 f-

0 0 °;-°4 
( - )2= + 28 orde termen; 

15 - ~1 dl;+d14 

20-

25 f- 1 

r ~o dl1 [ ] ~.dl = t ~ ~(c3-c5)+ bo(c2-c7) 

• I- (45) 0 

+ 2e orde termen; 
31 f-

2 

.. f- J ~ b
2f } b--edm = t --- b2(c,-c4)+ bo(cl-c6) 

dl d1 . 
0 (46) 

41 I- + 2e orde terman; . 

1Of-

Omdat deze numerieke.1ntegrat1es allen Ie orda benader1n-

• .ncplaatsteehnl." technlsche hogeschool eindboveri' . 
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sen 'ijn, kunnen we zonder een grotere fout te 1ntroduce

ren, de grootheid c gaan lineariaeren. Ale we dit doen uit

gaande Tan °0 ', ~ en 02 volgt: 

Biermede transformeran vergelijkingen (45) en (46) in: 

1 

j ~o d11 D- • dl == * -=<~ + ·o){c2 - c ) 
dm 0 

• ~ 
0 

+ 2e orda termen; 

2 

J;.: • dm 
d~ 

.. "'0)(01 - °0) .= * -(°2 dl d~ 
0 

+ 2e 'orde termen; 

Gaan we nu uit van een equidistant netwerk, dan geldt: 

(48) 

(49) 

w.rkploat.technlek t.chnlach.· hOO •• chool eindhoven 
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: 

0 fo- . 
d~ dl1 1. - :::: - = 
411 dm2 

5 - . 
-

We kunnen de 1ntegralen (43), (44), (48) en (49) !lOg ver-
· ,. - der vereenvoud1gen op de volgende manier: f/ 

>' . 

Stel: III 
°1+°2 

- 0 ); A2 
°1-0 2 = ( = • l' - t 

2 0 2 

! 
~-D2 20 i- ll; 

a1-a2 
::c i 114 = • , 

.2 2 

. 
2J f0- Al deze~deltats zijn f1e1n van le orde. 

Nu geldt: 
'.~ 

30 fo-
, 

.. 
, 

(al+ao)(ol-co) f al+"2 ] = (6 l +A2) ( 2 +ao)+il3 
u fo-

, 
(a2+ao)( °2-00) . {a1+a2 ) {50) ::: (A1-A2) ( 2 +&0)-A3 «I -

\ 

· 
G ( b1+bo}(o2-co) ( bt+

b
2 } fo- = (A l -112) ( 2 +bo)+A4 · 

lifo-

werlcplaat.technlelc technische hogeschool .......... 
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" Verwaalosen we nu nogmaals de 2e orde termen (dat wi1 zeg

gen: ae termen ~L·~i) dan krijgen we de uiteindelijke Ie 

orde benadering. 

Riermede worden de uiteinde1ijke relaties: 

()sin ,,+ 1)( sin 'I' + 1) 
Wauin: d = en 

2cos 't' 
, 

-(1 - )sinV> (1 - sin 'fJ 
e = 

2008 r 

7.3.'. De coBrdinaten van de knooppunten. 

AaBlezien de 1- en m-lijnen van&! de buitenrand naar bin-. 
nen gasien convergeren, is het effekt van "opatapelenft 

"~ yan de fouten t getntroduceerd door de successieve nume

riese 'enaderingen t gering. 

Oa dele reden kiezen we in eerate instantie voor een"ltDe-

aire benadering. 

w.nplaatstechnlek techniache hogeachool eindhoven 
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(We worden hierdoor gedwongen tot een kleinere stapgroo1-

te dan bij een kromtestralen-Denadering, aaar hier staat 

tegenover dat de formules veel aimpeler zijn.) 

De gemiddelde hoek van de raaklijn aan de l-lijn tussen 0 

'I - en 1 met de x-as is: 

I 

¢fl.l+ ¢tl..0 11 -
~fJ{ pm = = t<~l +~ o-t('Yl+'l'o+n» (52) 

2 
, 

20 - . 
; 

Raaklijn &an de m-lijn tussen.O en 2: 

'. "" 
• - . 

, 

~gem ¢f2+ ¢~l = = *(~2+~0+t(f 2+~0+n» {53) 
2 

20 -

. , 
le orde benaderingen: .. -

\ 

., - tgcAgem 
11-10 

(54) :: 

xl-xo 

G-

tg ~gell =: (54) 

11-

Hieruit: 

technische hogeschool ............ 
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151-

7.3.4. Versteviging- en dikteveranderingen. 

We gaan u1 t van relatie <".57); 

~ I ~t( Inso-) 
-sin'¥. 

) . 

}, v )u u+vsinW ~ fly. v+usin'l' }, d. 
(--+-+ • - • ~) 
~l ~m C08 'I' 0 1 008 '¥ ~ m 

as r- In het pun" 0 is bet eerate stuk yan de~e vergelijking: 

(_1/_3_·V3_3_To .... : .... V:_l_+ 3_s_1_n_2~_0 ___ -_8i_n_~ ...... o) 

C08~0 

GI- Wanneer we b1j het tweede stak de Ye*le11jk1ngea (28) •• 

(29) optellen, krijgen we: 

werkplOGtltMhnl.k 
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~u ')T ~u },V u+vsinW)¢'. a¢, 
- + - + - + - + (- + ---') 
~l ~1 ~m )m COS \f bDl }, 1 

• 

v+usin'V )¢. - (--:' + a ~) 
cos 't' ))1 am 

Ste1: p = i(l+m) en q = t(l-l1) . 
Dit ingevu1d in (57) geeft: 

~( u+v) u+vsin'V ') ¢. v+usin'V "0 ~ 
+ • ~.. • ~ 

)P cos", bP cos,\, )p 

Anderzijds, lfanneer we van het tweede stuk Tan (37) de Yer

ge1ijkingen (28) en (29) aftrekken, krijgen we op dese1fde 

manier: 

6(U-V) 

(57) 

(eSS) 

(59) 

u+vsin 0/ ) ~" v+usin" ~ ,-' - + • - + • - . (60) 
oq cosr 'Oq cos 't' oq 

40 I-
We gaan weer uit van een equidistant net van l- en m-lijnen. . . 

De afstanden tussen de knooppunten zijn telkens dl. 

u- In zotn net sijn de lijnen p en q = constant de diagonaa1-

lijnen. HierYoor.ge1~t: dp = dq = d1. (tussen de punten) 

Dit 1eidt tot de To1gende numerieke benaderingen voor (58) 
SOl-

en (59): 

-

-

. 

. if; 
~------------------------------------------------------------~i··~~ 

werkplaatltechnlelc . technlsche hogelChooI eiadhoven ~; 
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• I-
1 t uon os11l'lo ~ \. --- u;+v3-ul-vl+ (-) 

2dl cos 'Yo ~3. , - . 
(61) -

Yo+uos1n~o ~ i 1 . - ( - ) 
11 I- COS 'YO 0( '3 0(1 

15 !-
1 t uo+Yo81nv 

- -u4+v4+u2-'V2+ ~¢P4-~ ) 
2dl cos%, 2 

20 !-

Y O+UOS
1

n'¥o( 1. - ~ ) J . 
, + (62) 

cos'¥o "'4 ~. . 

25 I-

(Z1e fig. 7 ) 

30 !-

lS-

40-
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7.4. Toepassing op het dieptrekproces. 

7.4.1. Begrensingen van hetmodel. 

Tot dus ver hebben we de analyse beperkt tot een Tolledig 

plastisch plaatmateriaal, met een kleine - doch willeteu

rige - dikte en met een niet uniforme versteviging. 

Jovendien is de analyse uitgevoerd in twee-diaensionale 

earthesiache oo5rdinaten, zodat het materiaal dUB vlak moet 

zijn. 

Deze laatste restrictie is echter niet essentieel. 

Wanneer we de analyse uitvoeren voor aDdere orthogonale 00-

.orduaten bl1jkt dat aan de 'basis-differentiaal-ve:r;gelij

king (9) alleen een extra inhomogeen d.el aan de rechter

laden word t toegeToega." De afleiding van de karakter1at1elt .. 

is dus vo11ed1g analoog sap die in 7.2. 

A1leen de relatieB langs de karakteristieken veraaderen, 

doordat ~ nu in plaats van ten opzichte van de x-as, ten 

ops1chte van een andere as gemeten wordt. 

We moaten ons de karakteristieken dus voorstellen als lig

gend in het plaatmateriaal. 

Dit b1edt de moge11jkheid om ook de matrijsafronding in bet 

model te betrekken. De formules die ge1den voor een super

ellipsvormige matrijsafronding worden afgeleid in appendix 

nr. IV. 

De volgende restrictie die we beaehouwen, 1s bet vol1ed18 

plast1sob sijn Tan bet mater1aal. 

Zoals in 1.2. en 7.3. is aangetoond, 1s het'mogelijk om, uit-

.. 
technlsche hogeschool eIrIdIIoven 
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gaande van een bekende spanningstoestand in de punt.n 1 .n 

2, de toestand in het punt 0 te )epalen. 

In het algeaeen kan dus gesteld worden dat, wanneer langs 

een curve K (zie'fig. 8 ) de spanningstoestani bekend is 

10 r- tuasen de punten A en B op deze curve, het veld binnelL het 

gebied A - 0 - B te berekenen is, mits K ~elf geen karak

teristiek'1s. 
15r 

De 11jnen'A - C en B - 0 zijn respectievelljk de a-11jn 

door A en de 1-lljn door O. 

Hr- Hetzelfde g~ldt wanneer lange de curve de snelheden gage

ven zijn. 

Omdat we het model willen toepassen op het dieptrekproces, 

waarbij grote deformaties optreden, nemen we aan dat, als , 

het mater1aal op een bepaalde plaats elastisch 1s, de ver

~r vormingen die bier optreden verwaarloosbaar klein sijn ten 

25-

..,-

lOr-

opzlchte van de vervormingen in het plastische geb!ed. 

We nemen dus aan dat in het elastische gebied het materi

aal star is. 

Stel nu dat het stuk A - B op de curve een grenslijn van 

bet elastische gebled is. Langs A - B geldt dan dat de 

snelheid nul is (of constant; ditis equivalent.). 

~ar met behulp Tan de formules voor de snelheden (40) en 

(4l)1s dan te bew1jsen dat de snelheden in het gehele ge

bied A - 0 - B nul zijn. 

Hiermede i8 dus bewezen dat aIleen karakteristieken begren-
- --------• zingen kunnen zijntassen het plastische-en het ela.tis.he 
---~--~---~--------------------

wwlcplaatltechftlelc technlsche ...... chool eindhoven 
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gebled. 

Omgekeerd geldt eveneens dat, wanneer A - B plastisch is, 

het gehele gebied A - 0 - B plastisch moet zij~. 

7.4.2. De randvoorwaarden voar de spanningen. 

De spanningsrandvoorwaarden bij het dieptrekken worden ge

definieerd op de buitenrand. 

Principieel z1jn er twe~ mogelijkpeden: 

a) De gabele buitenrand is plastisch. 

~~ .) De buitenrand 1s deels plastisch, deels elastiscb (star). 

Voorlopig veronderstellen.we dat mogelijkheid a) geldt. 

Bdj het bepalen van de snelheidsrandvoorwaarden kamen we 

bier echter op terug. 

De bu1tenrand is vrij'van radiaalspanningen, dus ~l = 0 en 

10 r- sin'Y :::: -1/;. (Zie (6) 

Bovendien staat de eerste hoofdrichting loodrecht op deze 
• 

rand, &odat de spannlngstoestand volledig bekend is. 

Bler van uitgaande, kunnen we nu het veld naar binDeD toe 

Tolbouwen • 

• r- De begrenzing Tan dit proces naar binnen toe wordt gevorad 

door het moment waarop 0/ = n/2. Dan gaan namelljk beide ka

rakteristieken in elkaar over. 

Zoals eerder is a~etoond geldt dan: dS2 = o. 
Bij het dieptrekken·van cirkelvormige produkten treedt 

R- dS2 • 0 op bij de overgang tussen de matrijs-afronding en . 
de produktwapd. Bij superellipsvormige produktenis van te-

'. '" technlsche hogeschool eindhoven 
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01-

51-

voren Diet precie. te zeggen waar de begrenzing ligt. 

Aangezlen we uitgaan van isotroop materiaal gedragen aIle 

Tier de kwadranten, vanwege symetrie, slch idantiek. 

Om. het rakenwerk met een faktor vier te verminderen, bere-

lOr kenen we alleen het eerste kwadrant. 

15 I-

Hiervoor 1s het nodig om op beide symetrle-assen, die d1t 
j'y1 

kwadrant begrensen, - ultgaande, van de symetrie - extra 
" voorwaarden te defiDieren. 

AchtereenYolgens worden nu bekeken: 

.~ de bultenrand, de symetrie-lijnen en de begrensingslijn. 

25-

30 -

35 r 

.. r 

SOf-

Voorlopig gsan we weer uit van een equidistant karakte-

ristieken-net. 

Algameen geldt voor de karakteristieken: 

sin ~ cos ¢p 
dl == -dx- • dy 

cos 'Y cos r 

sin¢", cos ( 
dm ::: • dx + • d;y: 

cos 0/ cos f 

stel analoog aan (57): . 

p == i< 1..) en q = i( 1-. ) 

(In het equidistante net zijn de lijnen p = constant en q = 
constant de diagonaal-lijnen door de punten.) 

wnploat.technlelc 
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Uit (62) en (57) volgt: 

dp = 
OOS 'V 

(64) 

\

Het is eenToudig in te zien dat de raaklijnen au. de li~n~n 

P III constant en q = const~t de richting hebMl1 'WaD. de Dei .. 

de hoofdriohtingen. 
dy 

Ste1 de buitenrand: 1 = F(x); --; -cotg ~ 
d.x 

omdat de eerate hoofdrichting 100dreoht op de bu1tenrand 

staat. 

Vul1en we dit in (64) in, dan blijkt: dp = 0 of p = coaatant. 

In het equidistante net is de buitenrand dus ean diagonaal-

1ijn. 

De symetr1e-1ijnen. 

Langs de y-as ge1dt: dx :: 0 en ~ :; 11/2. 
8in(0//2 + n/4) 

Hiemit: dq = 0 en dp = -d1 
eoa 0/ 

Langs de x-as: dy = 0 en If = O. 

8in(0//2 + t1/4) 
dUB: dq = 0 en dp = , ·ax 

cos 'Y 
Hieruit b1ijkt dat de symetrie-lijnen 1ijnen zi3n:q = con

stant. 

technlsche hogeachool eindhoven . 
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De begrensingslijn. 

Aangez1en langs de begrenz1ngslijn geldt: ~ - ~/2, moet 

de hoofdr1chting, evenals b1j de bu1tenrand, loodreoht 

s~aan op deze 11jn. 

balooS aan de bui tenrand geldt dus ook hier: dp' II: 0 of 

p • constant. 

Door bovenstaande beschou ... ingen zijn ... e nu 1n staat de l

en m-lijnen in het eerste kwadr~t $is rechten voor te 

stellen en hierin de begrensingslijnen te tekenen. 

Biermede keren we dus het probleem om, we berekenen het v1er-

kant yan fig.9 (dat wil zeggen de toesta:nd in de knooppun

ten) en berek.nen vervolgens voor elk punt (x, 1) d. plaats-

co5rdinaten. 

7.4.2. De snelheidsrandvoorwaarde. 

De enige randvoorwaarde voor de snelheden die a priori te 

tormuleren is, is de voorwaarde dat de snelheid ten opzich

te van het stempel in het midden van de bode. nul is. 

In de bod .. , de bodemafronding en een gedeelte van de sij-
I 

'WaJld bestaan echte'r geen karakteristieken omdat de diffe-. 
rentiaalvergelijking hier van het elliptische tlpe is. 

Aangez1en de bodem van een 4ieptrekprodukt slechta .... in1g 

deformeert,' laten we desa buiten beschou ... ing. 
, . 

Ixperimenteel blijkt 4at aan de bu1tenrand van de blank 
. . ..... 

geen eenvoudige randvoorwaarden te foraul.ren zijn. 

Daarom sullen ... e de randvoorwaarden langs de begrenzingslijn 

werlcplaotltechnlelc teehnlache hogeachool eindhoven 
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traohten te forauler,n. 

Hierbij moet eohter aan entele voorwaarden worden voldaan. 

Omdat beide karakteristieken i~ elkaars verlengde liggen, 

geldt hier: u - -v. 

Met u en v is de totale snelheid eohter nag niet "kend oa

dat deze pa. in '4n richting ontbonden is. 

De andere component staat loodrecht op de begrensings11ju. 

Deze is gelijk aan: 

lim u+vsJn l' lim 
'f ~ 1\/2 = - 't'-n/2 cosy 

v+usin'V 

cos 't' 
Deze limiet is niet te bepalen uit de gegevens van het veld. 

a.a.w. we hebien hiervoor een randvoorwaarde nodi,. 

Langs de begrenzingslijn geldt, zoals eerter is afgeleid: 

db2 = o. 
Stel de loodreehte snelheidseomponent op de DegrensiD88-

lijn is y~. 

Analoog aan de afleiding voor de snelheidsrelaties is nn 

at te leiden dat l~s de begrensingslijn moet gelden: 

biLl 

, . 

(65) . 

Dit geldt voor earthesische co8rdinaten. 

Een analoge formule wordt in Appendix nr. V at,eleid voor 

het c08rdinaten-s1steem dat de aatr1jsraad be.chrijft. 

Er geldt: 

werlcplaatltechn I.k technische hogeschool eindhoven 
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.aarin y de anelheidsoomponent la, loodrecht op het vlak 

van het plaataateriaal. (Zle fig. 10) 

'Ie gaan nu euele aannsmen doen en sullen trachteJl deze 

plausibel te maken. 

Daarvoor bekijken we allereerst eeD cirkelvoraig produkt. 

(Zie fig. 11) 
(L' 

Een 11JD, waarlangs geldt: dS2 ~ 0, is so'n geval een cir-

(66) 

kel waarvan de stra8J. even groot bli3ft (1n de tijd), m.a.w. 

de totale snelheid8vektor moet vertikaal staan. 

V~~r een superel11psvormig produkt is de begrensiagslijn 

.~ eveneens een gesloten kromme. 

50-

!heoretisch is oP. een analoge .anier als voor het oirkel

vor.aig geval aan te tonen dat, wanneer langs de begrenslngs-

lijn overal geldt: tp • 11/2 (gemeten ten opzichte van het co

ordinaten-syste .. van de matrijsrand), de anelheld even

eens vertikaa! g.richt is. 

Van tevoren is echter slechta van de syaaetrie-asa.n en 

van een plaats, ongeveer op de hoek, te zeggen dat ~ - n/2. , 

Op de tU8eenliggende pl~atsen wijkt ~ hier echter Diet te 
• 

veel van af, zodat we voor de gehele begrenzingslijn aan

nemen dat de resulterende sntlheid vertikaal is. 

Met dese aannamenkomen we tot bet Tolgende: 

werkploGtltechnl.1c tKhnlsche hog.school eindhoven 
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u • v· a • COB e • si~( ~ - n/2} 

v .... .,. " . 
0 

COS e • cos( ~ - n/2) 

W • v; .. s~ne 

Vullen we dit in (66) ill dan voIgt; 
: . 

v--a 0011 e· sine • d,(sin f - 1) = 0 
. 

• 
hetgeen geldt Toor ~ == 11/2 en ongeveer geldt Toor ~ in de 

buurt Tan 0/2. 

I'anneer de bodemronding voorbij de aatr12sronding is, ,.ldt . 
uiteraard: e .. o. (dus e ~ 0) 

Is een deel van de begrenzingslijn e1astisoh dan i8, zoals 

.erder is aangetoo~d, een driehoekig geblea boven 4it stuk 

begrenzingslijn eveneens elastis.h. De rand-sne1heden kun

nen dan gefor~uleerd worden langs de heide karakteristie-. 
ken die de ~lastisch-plasti8cbegreBS vormen, door er Tan 

u1t te gaan dat bet elastiBcbe gebied star ia. 

Hieryoor is het alleen nodig twee punten op de begr~nsings-

lijn te kenDlen. 
, 

Voorlopig Iaten we dit aspect buiten beachouwing, aadat de 

(61) 

produkten waaraan experimenten s1jn uitgevoerd, vrijwel ge

durende de g~bele dieptrekfase, langs de begrenzingslijn 

plaatisch waren, soals in hoofdstuk 8 sal yard en aangetoondJ 

werkplaat.techn I.k technlsche hogeschool eindhoven 
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7.4.'. Bet rekenache.a. 

let relt8D.8ohoa" waarvan gebruik is gem.aakt am het pro

bl •••• et behulp VaD de oomputer te barekenen, ziet er ia 

Dloo][-struktuur ala voIgt ui t: . 

werkplaot.t.chnlek 

Toekennen van waarden op de eerate 
bui tenr811d aan If • 'i' • A r x en y 

-Beg1nwaarden voor (In.s~) door het ge-
hele yeld 

IliA I 

Omzetten van een aantal willekeurige 
punt en op de buitenrand in equidistan
t. punt en 

Berekening spanningsveld en karakte
ristieken 

symmetrisoh normaal 

blank 
aatrljsrand 
zijwand 

blank 
matrijsrand 

zljyand 

Laatate r1~ punt en van spannlngsveld 
en to.kenning snelheidarandvoorwaarden 

Bereke!1ng van het sne!heidsveld en 
d(ln s~); hieruit In au:= In s~ + 
d(ln si) 

/tijdestap dt I 

Berekening van een nieuwe buitenrand 
op )asia van de snelheden lange de bul
tenrand 

I goto All I 

-t) 
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Ulteraard is dit slechts een zeer schematisch overz1oht. 

Yoor details zle programma Dr. 05563649 gls 1 tim 10. 

Bet programma is z6 geaaakt dat alle stap-groottes e.d. 

worden lngelezen. zodat de nauwk.urigheden van de bereke

Dingen kunnen worden getest en eventueel veranderd. 
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Boofdstuk 7. 

5 en 6. 

Voorloplge resultaten en eDkele tritl.che op •• rkingen. 

Tegen de tljd dat de rest van dit verslag compleat was, 

waren de resultaten van het rekenaach1ne-programma nog aiet 

yolledlg hekeDd. 

Vandaar dat dit gedaelte Tan boofdstuk 7 voorlopi. 18 en ,.

s1en .oet worden ala 8en tu88ent1jds rapport. 

20 - Ook wat b.etreft de kri tische beschouwing van de ontY1lcke14. 

2$-

methode is het, in dit s~dlua, te vreeg oa detlnitieve uit

.praten te doen. 

De nauwkeurigbeld van de a.thode moet a.l. voornameliJk wor

den bepaald ult het vergelljken Tan de uitkoa8ten voar Ter-

M_ achilleBAe stapgrootten 8.d. 

35-

40-

50-

Ga!f van laken tot Of beden. 

Os red.nen Tan efliol.nt!e is het totale prograaa& in twee 

delen verdeeld: 

a) de berekeniDg van het spana1ngsve14. 

'ttl de berekening van het 8nelhe1da- en de-

formati.veld. 

Berst 18 d •• l a gelehreven en get1pt en, terw1jl dlt 4 •• 1 

werd geteat en Yaar nodig gewijzigd, werd dee1 b g •• ohreT •• 

en get1pt. 

~ _________________________________________________________ ~i~ 
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T1jdens het testen heett deel a (progr ... a nr. A '649) e. 
tien wijz1gingen ondergaan. 

Bet prograaaa h •• it ~ot op heden 22 tear gedraa1d. De w13s1-

,inaen staan vermeld op .en lijat, in het bezit Tan d~ toa-

wen. 

a.t grootste deel van de fouten was van prograaa •• r

teohni8Che uri, hets.en b1~ een progruaa van dese l.qte 

(1100 regels) geen verwonderin& behoeft te wekkea. 

De enige serieuse uitsonder1ng was de 1terat1eve methode Toor 

de co~rdinatentr8DBtormat1e, die in ten bepaald gabied 1~ 

stabiel bleak te zijn. 

Dese storing ward ecbter bevred1gend opgelost door toepaa

Sing van de regula falsi methode. 

Ondertu8sen was de rest van het programma gere.d, beite de

len werden samengevoegd tot een niau. progr~a (nr. A '6). 

~~ het draaien van 41t programma in het M.C.A.11st ... )l •• t 

echter het beschikbare geheugen te klein om het gehele pro

gJ'aIIIIa op te bergen • 

I. het !.R.B.sfsteem lutte 41t wel, doch de vertaalt1jd 11e, 

op tot ongevee~ 23 min., een oneyenr.dige verboging in .er

gelijkinl met deel a, waarvan de vertaalt1jd rond de 5 ain. 

lag. 

wwkplaat,techn'ek technisch. hog.school .......,. 
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Resultaten op d1t RO •• nt. 

De voorlop1ge resul taten van de berekeningen zi'jn te via4e. 

1n de bijlage. 

De stand TaR saken op dit moment 1s als vD1gt: 

deel a geeft bevredigende resu1taten, m.n.v. de oo8rd1natea

bereken1ng in de matrijsrondlng. 

Gebleten is dat de eo~rdinaat p (11e Appendix Dr. IV), die 

een hoek 100drecht op de matrljsrand represent •• rt, in bet 

gebied waar de superellips bljna reeht ia, seer slecbt te 

gebruilcen is. 

Dit is te begrijpen, aangeslen .en klein versohil in P in 

deze geb1eden &1 een enorm verscb11 in plaate opl.vert. 

In p1aats van p moet dus een co~rdlnaat z gekosen wordea, 

die een lengte, gemeten langs de matrijsrand, represente.rt. 

~ moet evenwel bekend z1jn als funktle van I, ten behoeve 

van de overige berekeDingen. 

Verder moet de geschreven lengte van bet programma drastis.h 

worden ingekort, sodat weer enkele procedures ing.voerd moe

ten worden. 

De verdere '!AI van saken. 

Daama moet het prograama verder getest worden. 

Uet 18 vrljwel zeker dat de bovenstaand. wijslg1ngen weer eDt. 

w.,kplaatstechnlek technisch. hogeschool eindhoven 
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ge syntactisohe !outen introduceren. 

Grote vraagpunten van het programma zljn dan nog: 

a) Zljn d. randvoorwaarden voor de snelheden oorreot? 

b) Is bet voldoende om, voor de berekenlng Tan het 

deformat1eveld, te volstaan met een f'nstap.·me

thode? 

ad a: Er doen ztoh versc~llende mogelijkheden yoor: 

1) Er kan blijken dat een deel van de begrenzlngslljn 

elastisch moet zijn. 

2) Er kan blijken dat de randvoorwaarden andera ge

formuleerd moeten worden. 

Van groot belang zal zijn hoe bet snelhe1dsveld van de raD4-

Toorwaarden afhangt. 

Prlac1p1eel z1jn ar drie moge11jkheden: 

Ale de randvoorwaarden veranderen, verandert het snelheid.

veld: 

1) meer dan proportioneel 

2) evenredlg 

3) bilua niet 

Omdat de karakterietieken tijdena de deformatie even lane 

blijven, lijkt de mogelijkheid 2) of ;) het meeat wa&rsch1jn

lijk. 

ad b: In de huidige opzet wordt de toename van de deforaat1. 

bepaald op een tijdst1p t yoor een bepaald materlaald •• ltje. 

r-----------------It werkplaat.technlek technlsche hog •• chool .indhov .. 
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Impliciet wordt aangenomen dat tijdens de kleine tijdatap At 

deze toenaae constant blijft. 

Bovendien wordt de waarde van de deiormatie "Ioor het tij48t~p 

t + dt toegekend aan het materiaaldeeltje dat nu ligt op 

10 - hetzeltd.e knooPP11llt van karatteristieken. 

lSr 

J 
25 -

Weliswaar beweegt het karakteristieken net aet bet aater1aal 

meet maar toch treden verschu1Yingen op Tan de knooppuntea 

t.o.v. bet materlaal. 

Strikt moet dUB geldeal 

~(ln(s;» -d(ln(so-) ) ~(In( so-» c)(ln(B<r) ) 
::: +llx + vy 

dt dt d X iJ,. 

w.arin Ux en "'1 de snelheden van het materiaal t.o.v. het 

knooppunt zijn. 

Mochten bovenstaande beswaren van 1nvIoed zljn (en dit treatt 

op als de deformatie-toenaae van een deeltje in de ti~d Diet 

al te constant blijkt te s1jn) dan moet ean s.g. twe •• tapa. 

methode worden toegepast. 

Hierin wordt de berekening van het d.rormatieveld ten tijde 

t + dt gebruikt als eerste Bohatting voor eeo berekeBing, 

waarbij de deformatie-toenaae wordt bepaald ~it het gea14-

delde tuBsen de deformatie-toenamen ten tijde t ea t + dt. 

Voorlop1g gaan we u1t van de "nstaps-aethode. 

~r Kooht echter b11jken dat de verschillen tUBBen de defQr.at1e-

w.,kplacrtltechnlek technische hog.school eindhoven 
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toenaaen van twee opeenTolgende t1jdst1ppen te groot z13-

dan moet de tYeestaps-methode gebruikt Yorden, hetgeen OYe

r1gens in het programma vr1j eenvoud1g te verwezenl13ken 18. 
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8. UPERIBNTEN 

8.1. Doel van de experimenten. 

Het doel van de experimenten bestaat ten eerste uit het OOD

troleren van enige aaDDaaen die gemaakt zijn bij de aflei

d1ng van bet model. 

De invloed van de buiging van de plaat op de deformatle-ver

deling, en de lnvloed van de ploolhouder-druk samen met de 

wrijvingseffekten die hierdoor ontstaan, worden bepaald. 

Verder worden voor een produkt, met afmetingen en materlaal-

800rt zoals is aangegeven in Hoofdstuk 5.l.(dee1 1) en met 

een hoogte van 55 mm, bepaald: 

Het verplaataingsveld {deeltjes-banen) 

Het deformatieveld 

Hat kraoht-tljd diagram 

teneinde deze te vergelijken met de reken-resultaten Tan het 

model, zoals ontwikkeld in Hoofdatuk 7. 

8.2. Experiment en ter bepaling van wrijvings- en buigings

inv1oeden. 

Getrokken ls een produkt waarvan uit de blank de vier hoek

segmenten z1jn geknipt, zodat de zijwanden (d1e dus Diet 

gesloten zljn) door simpele ombulg1ng ontstaan. 

le1 werd de p1oo1houderdruk gehandhaafd op de voor deze 41t

te gebruikelljke waarde ( ± 51 / mm2 ). 

i.l /) t l ". lr' I 
. I .{.. . .e{;. /. tJ LJ:cn'~ .':J ,vi. 

~J 'v }l~CI • 

r-------------------------------------
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Het materiaal van de zijwanden heaft dUB slechta de lnTloed 

van bulging en wrijving ondergaan. 

Gemeten werden nu de radiale rekken lange beide bultenzljden 

vande wanden, op de manier zoals omachreven in 8.5-

DQvendien werd de kracht-tijd kurve opgenomen. 

De radiale rekken sijn uitgezet in fig. 16 

Het kracht-tijd diagram is getekend in fig. 17 (diagram 4) 

We nemen nu een buigmodel van de p1aat aan waarbij we aanne

men dat de vlakke doorsneden. loodrecht op de plaat, "Ilsk 

blijven, en de plaat bovendien cirkelvormig buigt. 

Dan geldt voor de ulterste vezel van de bodemronding: 

S rb ;: In( l+is/ r b ) ~ 5% 

hetgeen in orde van grootte klopt met de gemeten waarden. 

Op de matrijsafronding moet op dezelfde manier ongeveer gel

den; 

hetgeen klopt met de in 8.5. gevonden correcties. 

Deze rek wordt echter niet gemeten, omdat de plaat na bui

ging aan het begin van de matrijsronding weer gestrekt wordt 

aan het eind. 

Het effekt is echter een uverborgen" toename van de effektie-

50 ve rek. 
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~ De stempelkracht bestaat uit de kracht, nodig om de wrijving 

te overwinnen, en uit de kracht, nodig om de buiging te be-

1ferkstelligen. 

De totale' maximale kracht is, blijkens het experiment, on-

10 f- r geveer 2943 N. 

/

' Nemen we aan dat de toename van de effektieve rek door bui

, gins gemiddeld over de plaat twee maal 2~ is (in- en uit-
15 f- , 

i 

20:- ! 

25 r-

30 :-

Uf-

45-

50-

buigen) dan geldt voor de arbeid: 

c r-n+l -n+lJ Fhodt = ---lb - So eSeplaatlengte.dt 
v n+l t 

J H1erui t: Pb = 73 N. 

( Resteert voor de wrijfkracht: Fw = 2870 N. 

Het totale oppervlak van de plaat onder de plooihouder 1s: 

5750 mm2• 

Dit geeft een gemiddelde sahuifspanning langs het oppervlak: 

LW = 0.5 N/mm, hetgeen met een plooihouderdruk van 

5 N/mm neerkomt op een wrijvingsao~ffici~nt van gemid

deld 1/10. 

Opgemerkt moet nog worden dat, voorzover het de wr1jving be

treft, dit experiment niet representatief is voor een nor

maal getrokken produkt. Hier ontstaat namelijk op de matr1js

rand nog een extra normaal druk: 

ere cos e • O'"p, 
P = s(- - ) (Zie Appendix nr.IV) 

r R+r(l-sine) 

t-----------------,------.-.--------------------! 
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die oak een extra wrijvingskracht introduceert. 

Zolang sehter S..c« r en R is ook p klein. 

Bij grotere plaatd1kte zal de buigkraeht ongeveer lineair 

toenemen, de wrijving blijft vrijwel hetzelfde. 
~., V\J-1:;~t o(~ ~ l-(~'-'- k V4'-.~~.{ J)!n'l kt:-1.-\aw~4 . 

8.3. Het verplaatsingsveld. 

De posit1e van de buitenrand is tijdens verschillende sta

dia van het trekken vastgelegd. 

Ret produkt werd zogenaamd getrapt getrokken, waarbij tel

kens de positie van de buitenrand werd bepaald. 

De waarnemingen zijn uitgezet in fig. 18. 

De andere deeltjes-banen, die zijn geschetst in fig.19, zijn 

op twee manieren bepaald. 

Ten eerate door het produkt getrapt te trekken en door tel

kens van Toora! gemarkeerde punten de positie te bepalen. 

Ten tweede door op de matrijs een dunne messing-plaat te 

leggen en de te trekken blank met een centerpunt van kle1ne 

putjes te voorzien, die dan banen op het onderliggende mes

Sing trekken. 

8.4. Het kracbt-tijd diagram. 

De MUller-pers, waarop de experimenten zijn uitgevoerd. is 

uitgerust met een schrijver die horizontaal de verplaatsing 

en vert1kaal de perskracht uitzet. 

In ~ig.17 zijn verschillende kracht-tijd diagrammen uitgezet. 

werkplaatstechnlek technische hogeschool eindhoven 
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De twee grootste zijn voor plaatmateriaal van 1,5 mm dikte. 

Bet ene produkt is normaal getrokken (diagram 1), terwijl 

bij bet andere plooivorming optrad. (diagram 2) 

Duidelijk valt waar te nemen dat deze plooivorming 8en 1&-

lQr- gere energie-consumptie tot gevolg had. 

15 -

20-

25-

30-

501-

De piek op bet einde wordt veroorzaakt door het aanlopen 

van de plooi in de treksp1eet. 

Diagram 3 1s van een produkt met een plaatdlkte van 1 ma. 

8.5. Bet detormat1eveld. 

a.S.l.De meetmethode. 

Met bebulp van een fotografisch proc~d~ werden een aantal 

blanks van een oirkelvormig raster voorzien. 

Dit raster was op een grate schaal getekend door de Nu.Be. 

tekenmachine, en daama fotografisch verkleind. 

De blanks werden, na grondige reiniging, voorzien van een 

11chtgevoelige emulsie, met bet raster bedekt,en belicht. 

Vervolgens werden daze blanks, die allen dezelfde U1tgang8-

vora hadden, gedeeltelijk getrokken. dat wil zeggen: tij

dens het trekken werd het proces gestopt, z6 dat de blanks 

verschillende tussenstadia V8.n het totale trekproces weer-

gaven. 

Tijdens het trekken veranderen de cirkels, onder invloed van 

de deformatie, in ellipsen. De aasen van deze ellipsen sijn 

tevens de hoofdassen van de deformatie. 

r----------- ----------~--------------------{ 
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Door nu met behulp van een meetmicroscoop de lengten ln be1-

de hoofdrichtingen te bepalen, en tevens de hoek te meten 

die de as van de ellips maakt met een referentie-as, kun

nen op een vrij direkte wijze de hoofdrichting en twee 

hoofdrekken worden bepaald. 

De derde hoofdrek, die een maat is voor de dikte, wordt be

paald vanui t de voorwaarde: S 1 + ~ 2 + J:; :: O. 

Deze methode 1s te prefereren boven direkte dikte-meting, 

omdat de onnauwkeurigbeid van zO'n meting, vooral b1j klel

ne dikten, vrij groot is. 

8.5.2. Nauwkeurigheid van de meetmethode. 

De nauwkeurigheid van deze methode wordt bepaald door een 

veelheid van faktoren, waarvan we de twee belangrijkste zul

len bezien. 

Het oorspronkelijke raster he eft een bepaalde onnauwkeurig

held, maar de onnauwkeurigheid van het op de blank aange

brachte raster is een stuk groter, met name wanneer de blank 

niet goed vlak is. Het oorspronkelijke raster ligt dan Diet 

goed aan tegen de blank waardoor tijdens de belichting 

verschillen in de lijndikte ontstaan. 

Hierdoor komt het dat er verschillen in diameter ontstaan 

tussen verschillende plaatsen op de blank, en tussen de 

platen onderling. 

De gemlddelde diameter van het raster is daarom per Dlank 

'bepaald. 

werkploat.techn I.k technische hogeschool eindhoven 
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uit telkens negen nu1punts-metingen op verschil1ende plaat

sen in de blank. 

Dit gaf aan1eid1ng tot de vo1gende tabe1: 

gem.d1am. 
l mVW\.) 

stand.dev. 

Pot 1 

4,115 

0,022 

Pot 3 Pot 4 

4,122 4,140 

0,016 0,018 

Bier~1t b11jkt we1 dat het geen zln heert de 1engten, na 

deformat1e, nauwkeuziger te bepalen dan op 0,01 mm. 

D1t heeft totgevo1g dat de tota1e nauwkeur1ghe1d van de 

rek-meting ongeveer 1% bedraagt. 

Een andere routen-bron 15 de meting van de 1engten vande 

gedeformeerde ellipse Ale beide hoofdrekken een verschil

lend teken hebben, ontstaan ellipsen met een grote lengte -

breedte-verhouding, zod.at de hoofdr1chting gemakkelijk te 

bepalen is. ~ho~~~_::~~:n hetze1fde te~ent en zijn 
.M"'._.~ ___ _ 

ze bovendien oak bijna e~!en ~oot, dan word_t het_~~_~!l131C~ "'---------_ .... __ ... _ ... _ .. 

de hoofdrlchting exact te1>f3.p.a.l~n. Deze s1tuatie treedt op 
"-----.-... --......----,--~-~ 

in de bodem, vandaar dat hier geen hoofdrichtlng bepaald ii, 

en de rekken in de x- en y-richtlng gemeten zijn. 

Tenslotte moet opgemerkt worden dat de optimale raster

grootte af moet hangen van de graad van unlfora1teit van 

het deformatleveld. Verandert de deformat1e-verdeling snel 

werkplaatltechn lek technische hogeschool eindhoven 
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over een bepaald trajekt dan dient een kleiner raster ge

bruikt te worden. 

8.5.'. Systemat1sche meetfouten. 

lQr- In de matriJs- en bodemrondingen wordt een systematische 

fout getntroduceerd doordat in plaats van de lengte van esn 

cirkelboog, de lengte van een koorde gemeten wordt, vooral 
15r-

in radiale richting, en bij grote deformaties kan deze rout 

aanzienlijk zijn. 

~r- Daarom zijn aIle metingen in dit gebied gecorrigeerd met be

hulp van de formule: 

25r-
1 D oor 

1 
2R{aresin gem) 

2R 

30r- waarin R de plaatselijke kromte-straal is. 

Verder veroorzaken deze rondingen nog een extra bulgrek aan 

de ulterste vezel, zoals in 8.2. is uiteengezet. 

Omdat we getnteresseerd zijn in rekken op de neutrale veze1 

van het materlaal, 1s op de radiale rekken (61 ) in de ron-

~- d1ngsgebieden een correotie toegepast. 

8.5.4. Resultaten. 
W'>£I t:-e j:.~t.,),~. i..>-- cJ.:- {(.-~ of I W . :z.-
~~( L-I;;j", $ t-,;..d{.~ ere, 

I 

Van drie produkten zijn voor ~~n kwadrant de hoofdrichtin-

gen en twee hoofdrekken gemeten. 

H- De derde rek en de effektieve rek werden hieruit berekend. 

De produkten zijn ala voIgt genummerd: 1, 3 en 4 en ze zijn 

r--------------------------------------------------------------------~ 
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setrokken tot een hoogte van respectievelijk 18, 28 en 49 

DIm. 

Vanwege het grote aantal meetgegevens is het Diet doen11~k 

om alle gegevens in dit vers1ag weer te geven. Om enig 1n

z1cht te geven in het verloop van de drie hootdrekken zijn 

deze rekken per produkt uitgezet in de figuren 20. 21 en 22 • 

Per figuur zijn uitgezet: de rekken lange de lange en de 

korte a1jde van het produkt en de rekken lange een l1jn 

over de hoek. 

In de figuren 23, 24 en 25 is de effektieve rek van de drie 

gemeten produkten uitgezet in de oorspronkelijke vorm Tan 

de blank. 

t------------------------------........ ----------...... 
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fig 20 

Produkt nr. 1 

I gem. lange de hoek 
II gem. lange korte zijwand 
III gem. lange lange zijwand 

-
_.---.--.....,. 

r----------+~-.. --~ .. 

o 20 

biz. VIA 

III ~1 

120 

oorspronkelijke afstand tot het midden v.d. bodem < .. > 
t----------------------.--.-~--.~-.-------------..:..t 
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produkt nr.4 fig.22 

o 

I gem. lange de hoek 
II gem. lange korte zijwaen"-""----r __ 
III gem. langs lange zijwand 

---

20 40 

I 

60 

oorspronkelijke afstand tot het midden v.d. bode. (mm.) 

biz. VIA 
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9. ENIGE GLOBAL! ASPEKTEN. 

In dit hoofdstuk zullen we enige globale aspekten van het 

dieptrek-proces J die nauw aanalu,i ten bij het in hoofdstuk 

7 ontwikkelde model, onder de lOllpe nemen. 

9.1. Dieptrekbaarheid. 

i1j de afleidlngen in hoofdstuk 7, met name bij die voor de 

spanningsrandvoorwaarden. bleek dat bij een gegeven 1n(80:), 

uitgaande van een bepaalde rand, het spannlngsveld tot aan 

de begrenzings11jn bepaald kon worden. 

Dit is dus 1n eerate instantie onafhankelijk van de locatie 

Ur- van de binnenrand (matrijsrand). 

3Or-

Langs de begrenzingslijn gold: d62 = 0, hetgeen voor ronde 

produkten strikt en voor superellipsvormige produkten bij 

benadering inhield dat ter plaatse van de begrenzingslijn 

de totale snelheidsvektor vertikaal moet staan, met andere 

u~ woorden: de begrenzingslijn moet binnen de matrijsrand 11g-

gen. 

Is dit niet het geval, dan kan de bu1tenrand niet in zijn 

geheel plastlsch zijn. 

Ligt de gehele begrenzingslijn niet binnen de 1,Ilatrijsrand, 

~r- dan blijft dus de bUitenrand elastisch. 

Het gevolg hiervan 1s dat de bodem van het produkt eenvou

dig uitscheurt, hetgeen experimenteel is aangetoond. 

De locatie van de begrenzingslijn vormt dus een grens voor 

werkpJaot'technlek t.chnisch. hog.school eindhoven 
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de dleptrekbaarhe1d. 

Voor ronde produkten 11gt de begrenzing, volgens Hill [1 J 

Voor een willekeurige blank kan, met behulp van het reken

machine-programma ontwikkeld in hoofdstuk 7. eveneens .en 

dergelijke begreusing gevonden worden. 

Ben fenomeen dat de dieptrekbaarbeid doorgaans reeds bij 

lagere trekverhoud1ng beperkt, is de plastisohe iDBtabili

tei t, ot 1nsnoering. [:2 J 

leaen we een reohthoekig stuk plaatmateriaal, met assen in 

de hoofdrichtingen, en met een oorspronke11jke lengte res

peatieve11jk breedte van dxo en dyo en een d1kte so' dan 

geldt voor de kracht '1 in de eerate hootdricht1ng: 

B1j plastisohe instab111teit geldt: 

dl'l 
0 - --dS 

dal 1 d<rl 
Uitgewerkt: - = - . --d & 0"1 d~ 

stel nu: 

werkplaat.technlek technische hogeschool eindhoven 
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0-

te verhoud1ngen z1jn. 

- -n 
5- Hieruit vo18t, saaen met de relatie ~ = c~ : 

10 -

15 - lu geldt volgens hoofdstuk 7 relatie (6): 

20- 1+3s1n'Y' 

f1 • \j '+9s1n~\f" ; 
V

...., sin",.l 
f2 = 1- 3 • 2 I 

V3sin +1 

25 - Daarui t: 

n 

.. - ~ kri 11 = tV'. si"f+l [1/3v3 r 1-391" IV 1-81" IV rca", ,\.1 
~8inZ;+1 + • krit· 3Sin~+1-1+'8inv 1+'81~-~1 

35'-
De insnoeriag treedt op aan de overgang tussen de matrijs

rand en de bodematronding, evenals bij ronde produkten_[5 ] 

40 f- Bier geldt oole bij benaderins: 0/ = n /2. 

H1eruit: 
o 

Hierui t volgt dat, W'aDlleer ergens lange de begrenzings1ijl'1 

Mf- ~ groter wordt dan ~krit insnoering op zal treden. 

werkplaatltechnlek technische hogeschool eindhoven 
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Opgaaerkt moet nog worden dat 1n de bodemafrond1ng, waar 4. 

1nanoer1ng optreedt, ook de normaaldruk een rol speelt. 

Ala eohter de dikte klein is ten opzichte van de kromte

stralen, 1s de 1nvloed hiervan verwaarloosbaar. 

9.2. De d1eptrekkraekt. 

Algemeen geldt lange de begrensingslijn: 

Stel dat de begrensingslijn 11gt in het gebled van de aa

tr1jsafrond1ng. (Zie Appendix nr. IV) 

Dan geldt voar de resulterende kraoht in vertikale r1cht1ng 

van de radiale spanning langs de begrenzings11jn: 

F = P so1 · sin 'f' cos e· dx 

waarin x wordt gemeten langs de begrenzingslijn. 

Ligt de begrensings11jn bovendien nog in de overgang tu •• en 

~- de matrijsrond1ng en de bodemronding, dan geldt: 

!Or-

, = cosegrens' 2/31/3. ~ sO: - BinI{'- dx 

(met cos egrens := 1 als e grens ~ 0) 

Aangez1en zowel s~als ~ tijdena de bereken1ng, op Dasia 

werkplaat,techniek technisch. hog.school eindhoveR 
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van hoofdstuk 7. bekend zijn, 1s deze kracht uumeriek te 

bepalen. 

Dit alles geldt zolang de gehele begrenzingslijn plasti8Ch 

1Q 18. lordt een gedeelte elast1ach dan moet de 1ntegratie 

Toor dat gedeelte lange de plastisch-elastische grens (ka

rakter1stieken) worden u1tgevoerd. 
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APPENDIX nr. I 

Bewijs voor de transformatie-formules (15). 

We gaan van het (x, y) coCSrdinatenste1se1 over op curvi11-

neaire coordinaten (1, m), met in elk punt de richtingen 

volgens (14). (Zie fig. 26) 

dy 
{-)l :::: tg(~+ 4'/2+ (\/4) = tg ¢f> 

dx 

dy 
(-)2 :: tg(~- ~2+ 0/4) :::: tg ~d. 
dx 

Hiertoe moet gelden: 

61 sin 1;':1. ~l cos 4p ~m. sin ¢cI.. 
-= - = .. . - =- • , , , 
dX cos 'f' 'oy cos \)' dX cos 0/ 

om cos rA.. 
-=--. 
'ay 

. Pig. 26 Bewijs: 

a) de richtingen: 

Algemeen geldt: 

:?>l 'dl 
d1 :::: -- • dx + -- • dy 

dX dy 

'bm "dm 
dm :::: -- • dx + -- • dy 

dX 'Oy 

Langs een 1-lijn geldt: dm = O. 

(14) 

(15) 

r--------------------------------------------------------------~ 
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Hieruit: dy 

dx 
:. Fig. 27 

EYenzo langa een m-lijn: 

dy - :. 

dx 

61 
X 

-~= 

Y 

Waarmede is aangetoond dat de lijnen 1 en m = constant in

derdaad in ieder punt de juiste richting hebben. 

'b) de Iengten: 

Niet aIleen moeten de richtingen kloppen, maar ook moet de 

vektor1Eile som van een willekeurige dx en dy gelijk zijn 

aan de resultante van de componenten van dl en dm, die ont

bonden zijn in bet 1- en m-systeem. 

Volgens de cosinus-regel moet gelden: (Zie fig. 21) 

dx2+dy2 = d12.dm2-2dlodm.cOs(n/2-o/) 

Warken we dit uit met behulp van de algemene formules voor 

dl en dm, 

werkplaatlt.chn 1.1e 

dan voIgt: 

d 2 dy2 2 x 
:: ( l-sin '¥ ) ( 2 + 2) 

cosr cosr 

dydx 
+ 2 (-2ain2~.cos(r+ fY2)-2aino/.sin2f) 

cos 

q.e.d. 

technlsche hogeschool eindhoven 
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APIIIDIX nr. II 

Berelten1na TaD de inverse funktie voor t. • 

Per det1n1tie geldt: A :; arotg(2tg\jl) - t 'fl. 
Ben probleem tijdens de berekening is oa bij een bepaaldeA 

de b1jbehorende ~ te vinden. Biervoor moeten we de in •• r •• 

tunletie van (l) .. eten. 

Uit (1) voIgt: 
tg ~ ... tg t'V 4tg( t\f) 

2tg 't':: ----
1-( tg *1f)2 

;------
1-tg A. tg *4' 

Stel: tg A ::; a en tg( t'V) ::; t 

Rieraede .. ordt (2): t' - ;at2 ~ ;t - a = O. 

OpIo8sing met behu1p van Cardano: ... 
Ste1 t :: z + a: z3 + 3(1-a2)z ... 2a(1-a2} :: 0 

D1scr1m.1nant :: D = (1_a2) 
2 > 0 (-TT/4 <. ,,< n/4) 

Hieruit ~6n reeele wortel: 

zl R V<1-a)2(l+a)' \/ ' ... (1+a)2(1_a) 

U1tgewerkt: 

(1) 

(2) 

<,) 

(4) 

3 3 ' 
'Y = 2arotg{ tgA+V1- a)2(1+a; - \,{1+a)2(1-a) ) (5) 

werkplootstechnlek technische hogeschool eindhoven 
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APPIIBII Dr. III 

. 
Atle1d1ng Tan een relatie voor (J 1 + cf2 ). 

Alge •• en: 

1I1eruit: 

Transforaeren met: 

cos¢~ cos¢~ 
d/?J7 • - d/dl • + d/~ •• 

cosr cos'f 

dT oV 
- -(S1n(2~+1T/2)-~in'l') + -(s1n(2~-r)+1) - (UCOS(2f+lj') + 

dl dm 

v(cos'Y+ cos(2~+ IT/2) )}~ + [U(cos,(+COS( 2f- rr/2»+ VCOS(2~-\r>}!1 
dl ~. 

( 

icos( 21fT \f1) • cosr+( sin( 2'f+ '1') -1) • s1n\f' 
- i u ---------------

cosr 

_ T t{co8r+cOs(2V+~/2».cos'f-(8in(2~+n/2)-r)·sin~1~ 

cOS'l' J ~l 

f 
icos~oosr+cos(2~- IT/2) )+s1n'l'( sin( 2~- TT/2)i-s1nr) 

+ t u 
cos \{' 

C, ' 

. 

; 

r-----------------------------------------------------------~. 
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• "m 

joGS,. cos, 2~- 'f')-( sin( 2~- '1') +1) • Sin't'} d't'J / 2-
- y - C.Ol> \f 

oos, am 

lu geldt voor de reJ[ in de eer.te hoofdrichting: If l1li rr /2 

en in de tweede hoofdriohting: If = rr. 
lanneer we 4it samen met de sne1heidsrelaties: 

dU v+usin'f' d¢~ dV u+vsin\f 6¢! 
-= . ----; - ::: - • J dl cosr dl am ooar om 

invullen vo1gt: 

. 
~l + 

~2 :'I: ain't' {~+ ~ + u+vsinr • o~~ _ v+usin'l'. c\,s~l 
cos2'f dl. dm coslj' 01 oos,\, cla J 

w...tcplaatltechnf.k technische hogeschool elnclllowR , 
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lPPBlfDII Dr. IV 

Relaties voor de matrijs-afronding. 

Ie noemen de plaatselijke kromtestraal aan de superell1ps

Yormige matrijsrand R en de hoek die de normaal op de aatr1~.

rand aaakt .et de positieve y-a8: a. De matrijaafrondiDg8-

straal i8 r en de hoek die deze straal maakt met het vlak 

van de aatrij& is e. 

W. yoeren au twee coBrdinaten in: 81 langs de matrijerand, 

ens2 100drecht hierop. (Zie fig. 28) 

Op grond van meetkundige overwegingen geldt: 

met aIle symbolen volgens fig. 28. 

Ie kunnen un de evenwichtsrelaties opstellen. 

In 81 r1chting: 

sin e 
= -28 Ie~ • 

R+( l-c08 e)r 
+ (1) 

w.,kplaat.techn I.k technische hogeschool einclhoven 



rapport nr. biz. 
r-------------------------------------------I 

o 
Fig. 28 

5 

10 

20 

25 

30 

de 
" 

50 

r--------------------------------------------~ 

w.,kplaatstechnlek technische hog.school eindhoven 



rapport nr. biz. 74, ... 

01-

In s2 riohting: 

5-

10 I-

15 ~ 

+ 
sin e 

- s «J""~ - (Je)----
R+( l-oose)r 

(2) 

In loodrechte richting: (Stel de druk op de matrljsrand = p) 

20 '-

25 ~ CJj c os e • IT'fo 
P == s(~ - -------) 

r R + r( l-sine) 

30~ We veronderste11en nu de plaatdikte s klein ten opziohte 

van r en R en we nemen aan dat in de theorie de dwars

kraohten en moment en geen ro1 spelen. 
35~ 

B •• ien we de relaties (1) en (2) dan blijken de linkerle

den naar de vorm identiek te z1jn met de re1aties (1) uit 

~~ hootdstuk 7. De gehele afleiding van karakteristieken tan 

dUB worden u1tgevoerd op eenze1tde man1er alB voor cartke

siaanse co6rdinaten.(Imaers het 1nhomogene dee1 van de D.Y • 

• peelt hierbij geen rol.) AIleen de relaties lange de ka

rakteriltieken veranderen. 

M~ Relatie (22) wordt: 

werkplaatstechn •• k technische hogeschool eIn ....... 
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1Q I-

15 -

)(A-Ip) 

) 1 

sin g 

+-----
R+( l-oose)r 

3{ln siT) 

• oos ¢o( 

+ 2tg 'f' '3 1 + 
)(In s(f) 

~ m 
lit 0 

sin e . A. 
+ • cos ~ 

R+l( l-oos e)r is 

a(1n scr) 
+ 2tg~ ~ 1 

)(In so) 
+ a 0 

'a 1 

biz. 75 VII till. 

(4) 

~- yaar1n~ wordt gemeten ten opziohte van de sl-as. 

251-

30 r-

35-

501-

Bij het 1ntegreren van deze relaties kri~gen we de teraen: 

sin e 
• OOS ¢J. • d1 langs een 1-11jn 

R+(1-cose)r 

s1n e 
• cos 9~· dl 

R+{ 1-cos e)r 

Algemean geldtl 

)1 
d1 = - • 

Dus langs een 1-11jn: d1 = dS l / OOS ¢e{ 

en langs ean m-lijn: dm = dS1 / 008 ¢o 

langs ean .-11jn 

Hierdoor krljgen de integra1en de vora van: 

(5) 

(6) 

(7) 

werkplaatatechnl.k technische hogeschool eindhown 
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sin Q. d ~ 

en de relati •• (4): 

d~-(d~-sinQ.d~) + 2tgo/e d(ln s~) 

1+3sin~ )(In sO:-) 
+ • • d1 = 0 

200s 't' l> m 

dA+(d~-Si1l9· of» + 2tgtd( 1n sCT} 

1+3s1n~ \(In ai) 
+ • • dm = 0 

200s 't' ~ 1 

lang_ respeotievelijk een 1- en een m-lijn. 

Toor e • 0 (einde van de matrijs-afronding) g •• tt dit .eer 

de gewon. relaties. Voor e = n/2 staat in plaats Tan~1 

~ - ~, hetgeen veroorsaakt wordt door het tei t dat nu, in 

plaats van ten ops1ohte van de x-as, wordt gemeten ten op-

(9) 

30 c- siohte van de 51-as • 

De re1aties (9) zijn op eenze1tde manier in numerieke rela-

ties oageset als 1n hoofdstuk 7. 

In het rekenaaoh1ne-programma worden deze relaties gebruikt 

sodra de karakteristieken over de matrijsrand zijn gegaan. 

Tljdens de aerste tase van hettrekken wordt de aatr1jaaf

~ntlDS slechta gedeelte1ijk door het plaatmateriaal be4ekt. 

ne overgang tusBen matrijsronding en bodemronding beataat 

u1t een "rechttl stult. De hoek die d1t Btuk maut met het 

50 -- y1ak van de matri;)s noemen we 6) grens. (Zie fig. 11 ) 

In tit stuk gelden dezelfde relaties als in de matrijsron-

werkplaatltechnlek technische hogeschool eindhoven 
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d1ns. met dlt verschl1 dat sin e nu de constante waar4e 

s1n(9 greu) beef't. 

Ook yoor dlt gebled zljn de relaties in het rekenmachine

programma opgenomen. 

Om 1n het rekenmachine-programma te weten welke relatles ge

bruikt moeten worden, 1s san alle knooppunten van bet veld 

eeR ind1catie-getal t [i, j] toegevoegd, dat de waarde I. 2 

en 3 aanneeat als het punt ligt in res~ee~Te11jk de blank, 

de rondiug en het overgangsstuk of' de produktwand. De laat

ste twee gevallen word'en weer onderscheiden door bet criter1U1l 

e greJ18 ') 0 of e grena :: o. 

Op dezelfde manier als voor de spannings-relat1es v.rande

ran ook de anelhelds-relaties, en de relat1es voor de ver

stertlins· 

OTeral waar in deze relaties in het cartheslaanae co8rdlna

ten.yateem d If voorkomt staat nu: (d ~ - sin Q. dJl). 

Voor de rest b11jven de relaties hetzelfde. 

werkplaatltechnlek technische hogeschool eindhoven 
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