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Sarnenvatting

In het Laboratorlum voor Omvormtechnologle (TUE) houdt men zlch slnds een

aantal Jaren bezlg met de ontwlkkel1ng van complete dataverwerklngssystemen.

Het totale dataverwerklngssysteem Is te spl1tsen In twee delen: Het opnemen van

meetgegevens en het verwerken van deze meetgegevens tot een technologlsche

meetrapport.

Voor het opnemen van de meetgegevens Is het noodzakel1jk eerst een goed data

aqulslt1e systeem op te zetten. De moderne systemen bestaan ult een kaart, dIe de

analoge slgnalen van de meetopstell1ng omzet In dlgitale slgnalen. Met behulp van

software Is het Inlezen van de data te condlt1oneren.

Het data-verwerkingsprogramma voor de strlptrek-unit Is geschreven In Turbo

Pascal 6.0. De gegevens worden verwerkt volgens een model dat gebaseerd Is op de

momentstell1ng. In de toekomst kan het programma eenvoudlg worden ultgebreld

met een tweede model.

Na lnvoerlng en verwerklng van oude meetgegevens kan men concluderen dat het

von Mlses-wr1jvlngsmodel nlet kan worden toegepast op het strlptrekproces. De

wr1jvlngskracht Is lmmers duldel1jk afhankel1jk van 00. Het Coulomb-model Is

daarentegen weI toepasbaar, tenzlJ de oppervlaktedruk boven een maxImaIe waarde

ultkomt. In dat geval zal de gemeten wr1jvlngskracht lager z1jn dan verwacht.
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Voorwoord

Tijdens m1jn afstudeerperiode ben ik werkzaam geweest op de T.U.E., vakgroep

W.P.A., Lab. voor omvormtechnologie. In de groep omvormtechnologie wordt onder

meer onderzoek gedaan naar plastische omvormprocessen zoals dieptrekken,

extrusie en buigen.

Naast het uitvoeren van een l1teratuuronderzoek met betrekking tot de striptrek

test, bestond de opdracht uit het schrljven van een dataverwerkingsprogramma in

Turbo Pascal 5.0. Dit programma dat dient aan te sluiten op het datataker-pro

gramma moet aan de eisen die het Lab. voor Omvormtechnologle stelt voldoen.

Hierblj wll ik aIle medewerkers van de vakgroep W.P.A. bedanken voor de prettige

samenwerklng; met name M. Th. de Groot, Ir L.J.A. Houtackers en Dr Ir J.A.H.

Ramaekers voor de goede begeleiding. Verder wll ik mljn dank richten aan mljn

begeleider van de Hogeschool Eindhoven, Ir N van Beckum.
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Symbolenlijst

F1 =Frea : Remkracht [N)

Fu=Ful t : Trekkracht [N)

Fo : Kracht net na het buigen [N)

Fw : Wr1jvingskracht [N)

Fe : Kracht net voor strekken [N)

Fbulg : Buigkracht [N)

F. t rell : Strekkracht [N)

F* =F/(bo "S1) : Kracht gedeeld door het beginoppervlak [N/mm2 )

bo=be : Breedte strip voor en na de proef [mm)

S1 : Dikte van strip voor buigen [mm)

s : Dikte van strip na buigen [mm]

Sa : Dikte van strip na strekken [mm)

R : Radius buigrol [mm)

M : Middelpunt buigrol [-)

Ao : Opp. dwarsdoorsnede voor het buigen [mrn2 )

A=%"oaR"bo : Opp. halve cirkelboog (mm2 )

A/Ao : Momentane opp gedeelt door oorspr. opp. [-)

1 : Wr1jvingsspanning (N/mm2 )

Yaax : Maximale wr1jvings/ afschuif spanning (N/mml )

p : Vlaktedruk [N/mm2 )

p'ax : Maximale vlaktedruk [N/mm2 )

u : Verplaatsing [mm)

11 : Wr1jvingsfactor Coulomb [- ]

m : Wr1jvingsfactor von Mises [-]

rc: : Richtingscoofficient (-)

'Yoff : yoffset [-I



IVerwerkingspID;JliIIDla striptrekproef

HI Inleiding

1.1 Bet dieptrekproces

10. Inleiding I

De metaalbewerking heef't tot doel een ruw stuk materiaal in een bepaalde vorm te

brengen om het op f'unctionele wljze aan de gestelde eisen te laten voldoen. De

keuze voor een bepaalde techniek is van een aantal f'actoren afhankelljk. maar

globaal kan men stellen dat de omvormtechniek zeer geschikt is voor het

produceren van grote series. Voordelen van het pIastisch omvormen zljn:

• gering materiaalverl1es

• grote stijf'heid van het product

• hoge nauwkeurigheid en goede reproduceerbaarheid

• hoge productiesnelheden

Een veel voorkomend omvormproces is het dieptrekken waarblj een vlakke plaat

(blenk) met behulp van een stempel in een matrljs wordt geperst.

Fpers

Stempel
Blenk

1



IVerwerkingspIUjLcElila striptrekproef In Inleiding I

Het belangrijkste onderdeel van het dieptrekproces is het trekken van het plaat

materiaal over de matrUsafronding. Hierbij wordt het materiaal aan het begin van

de afronding gebogen (A) en aan het eind daarvan weer gestrekt (B).

De wrijving. die ontstaat doordat de plooihouder met een bepaalde kracht op de

blenk drukt. veroorzaakt een remkracht (Fr.. ). Deze remkracht zal nog verder

toenemen door de stuikwerking in de blenk tijdens het dieptrekproces. De som van

de rem-, buig-, strek- en wrijvingskrachten mag niet te groot worden, daar de

trekkracht (Ft r. k) in de bekerwand niet boven een maximale waarde mag komen.

Om het verloop van de krachten te onderzoeken werd een meetopstelling ontwik

keld, waarin een metalen strip om buigrol wordt getrokken. Er is sprake van een

vereenvoudigde simulatie van het werkelijke proces, omdat de breedte-!ek (die in

werkelijkheid ontstaat door stuik in de blenk) wordt uitgeschakeld. WeI bliJft er

een dikte-rek aanwezig die in de vorm van een dikte-reductie onstaat bij het

bUigen en strekken van de strip om de buigrol.

2
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1.2 Het data-venrerklngsprogramma

In Inleiding I

Het data-verwerkingsprogramma kan worden beschouwd als een onderdeel van een

groter geheel. dat tot doel heeft de dataverwerking met betrekking tot de strip

trekproef te optimaliseren. Taak van dit onderdeel Is het transformeren van meet

gegevens naar een standaard meetrapport voorzien van relevante grafieken en

tabellen.

Voor het inlezen van meetgegevens is het noodzakelijk eerst een goed data

aquisitiesysteem op te zetten. De moderne aquisitiesystemen bestaan uit een kaart

die analoge signalen omzet in digitale signalen. Met behulp van software is het in

lezen van de data te conditioneren.

Daarnaast is het wellicht noodzakelijk het oude ontwerp van de striptrek-unit te

herzien. daar dit ontwerp niet de mogelijkheid biedt om een drietal verplaatsings

opnemers te installeren.

Het theoretisch model waarop het verwerklngsprogramma is gebaseerd komt aan de

orde in hoofdstuk 3 (Theoretische achtergronden). Terwijl de opbouw van het

programma wordt behandeld In hoofdstuk 5 (Opbouw Programma).

3
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H2 De Meetopstelling

2.1 Principe van de meetopsteillng

H2 De Meet~telling I

De experimenten zijn uitgevoerd op een standaard trekbank (merk: Universal

Hounsfield Tensometer. zie bijlage I). Hierop wordt een speciaal gereedschap

geplaatst waarin een buigrol en het remmechanime zijn gemonteerd. Het principe

van het gereedschap is geschetst in de figuren 2,3 en 4.

VQste nlppel

losse nJppel

..2• I Bet cereedlellaplprllltipe

De trekkracht die nodig is om de strip met constante snelheid (u) onder een hoek

van 900 over de buigrol te trekken wordt geleverd door de trekbank. Na een kort

inloopverschijnsel ontstaat er dus een stationair proces waarbij de krachten

oplopen tot een maximale constante waarde. De trekkracht is dus eigenlijk een

reactiekracht die athankelijk is van de remkracht en de kracht die nodig is om de

strip langs de buigro} te bewegen.

4
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De remkracht. die gelijk is aan de benodigde kracht om de strip door de rem te

trekken, is afhankel1jk van de positie van cllinder 2 (zie fig 4). De remkracht is

maximaal als de hartlijn van cllinder 2 op een lijn l1gt met die van naastliggende

cllinders. De strip wordt dan maximaal vervormd.

De beide krachten Ftrek en Fr .. worden gemeten met behulp van pH!zo-krachtop

nemers. Deze sturen een electrlsch slgnaal dat qua sterkte rechtevenredlg 15 met

kracht, naar een ladlngsversterker. Hlerna kan het signaal worden Ingelezen door'

het data-aquisltie systeem en/of naar een display worden gestuurd.

__ 4 Bel preeUchap

De metingen kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Een groep met wrUvlng

langs de bulgrol en een zonder wrUvlng. In de praktijk wordt daarom gebrulk

gemaakt van zowel een vaste als een roterende bulgrol. Bij het gebrulk van de

vaste bulgrol wordt de strIp gesmeerd met talk om Sl1p-and-Stick eftecten te

voorkomen.

5
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2.2 De proef

H2 De Mee~telling I

Om de wr1jving te bepalen is naast het gebruik van een losse en een vaste buigrol

noodzakel1jk de remkracht te varieren binnen een bepaald gebied. Dit gebied is

afhankel1jk van de vloeispanning van het gebruikte materiaal en de radius van de

bUignippel, daar de strip niet mag insnoeren ten gevolge van te grote trekkrachten.

De nauwkeurigheid waarmee de wr1jving wordt berekend is afhankel1jk van het

aantal meetparen en de verdeling van de remkracht binnen het toelaatbare gebied.

Spreiding van de remkracht over het totale gebied heeft evenals een groot aantal

meetparen hierop een gunstig effect.

Om grafisch het verband weer te geven tussen de wr1jving en de radius van de

buigrolis het bovendien noodzakel1jk de diameter van de buigrol te varieren.

Kern van de proef is nu het, voor elke diameter en type buigrol, trapsgew1js

varieren van de remkracht todat het maximum is bereikt.

6
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H3 Theoretische Achtergronden

3.1 Inwendlge krachten en spannlngen

Het proces bij de vaste buigrol is onder te verdelen in drie deelprocessen: bulgen,

wrijvlng en strekken (zie fig. 5). Bij de losse buigrol is de invloed van de wrijving

te verwaarlozen. Dit proces bestaat uit de deelprocessen: bulgen en strekken.

Ulae buigrol

.--.....';.:.-:- 6u\GEN

Yute buigrol

Om onderzoek te doen naar de optredende wrijving Is het noodzakelijk de krachten

en spanningen die op de grenzen van elk deelproces werken te kunnen achterhalen.

7
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R
.- ----

t1

tIpIr. Inlendig! mchten en lpanningen

H3 1beoreti.sdle Adltergrmden I

Fo =Fl +Fba 111 3.1

F. =Fa -F. tr. k 3.2

01 =Fl I(bo ·Sl ) 3.3

00 =Fo I(bo ·s) 3.4

o. =F. I(bo ·s) 3.6

Oa =Fa I(bo ·Sa 3.6

Hlerblj wordt aangenomen dat de breedte-rek gelljk Is aan nul. bo =be. Deze

aanname Is gerechtvaardlgd. omdat aan de els bo >10·S1 wordt voldaan Ctormule

voor het bulgen van dunne plaat).

8
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De krachten die op het wrijvlngsdeel werken kunnen niet direct worden gemeten.

Deze krachten moeten daarom uit F1 (=Fr.. ) en Fu (=Ftreld worden afgeleid. De

grootte van de wr1jvingskracht is onder andere afhankelljk van de

Ingangsvariabele 00. Het is daarom interessant 00 uit te drukken in de bekende

variabelen (FII • F1 ).

1lae buigrol (index I)

_ 7 Bet IrIjYiDpleel

Aanname: R»s/2

Momentstelling t.O.v. M:

tMM=O

Re(F11 +Fbu 1G1 )-Re(Fu -F. trek 1)=0

F.1 -F11 =FbU1G1 +F. trek 1

.Ft:1.~

9

vute buigrol (index 21
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Aanname: Fblll g I =F. t re It I

Verklarlng: Het te bulgen oppervlak 15 groter als het te strekken oppervlak,

0PPblil g >OPP. t re It. Het te strekken materlaal 15 daarentegen verstevigd,

a. t re It )Oba I g • In zijn total1telt kan men stellen: 0ppba I g ·Oba I g =OpPa t re It ·0. t re It •

Hlerult voIgt:

Fba I g1 =%(Fa1 -Fll )

Met behulp van formule 3.1 voIgt:

Fo I =%Fa1 +%Fll

001 =%(F.l +Fl1 )!(bo ·s)

3.2 Bet verband tUBsen 00 en de vlaktedruk

3.8

De hleronder afgelelde formule Is allen geldlg bij een gel1jkmatig verdeelde

vlaktedruk. In werkelijkheld zal er echter ter plaatse van het bulgen en strekken

een drukberg ontstaan.

10
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De momentstelling om Mlevert:

EMM=O

FOl =Fe 1

H3 1beoretische Adltergraxlen I

3.9

Daar het oppervlak van de doorsnede over het hele wrUvingsdeel constant blUft.

geldt ook:

001 =0.1

__ t IrItbtenverdeling van bet IrijviDgldeel

Krachtenevenwicht:

EF=O

p"bo "/2"R=2"bo "s"1//2"001

P=S/R·OOl

11
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3.3 Bepaling van de wrUvingskracht P"

H3 'Ibeoreti.sdle Achtergrooden I

Het deel waarop de wrljvlngskracht werkt Is Ingesloten tussen het bulg- en het

strekgebled. Evenals blj de bepallng van 00 kan ook hler de momentstelllng hulp

bleden.

De vaste buigrol De !oae buigrol

ft1

IIIar 10 lraehten op de buigrollen

Paz °R=FI2 °R+Fw °R+Fba I Oz °R+F. t rell2 oR

Faz =F12 +Fw+Fba I 02 +F. trell2

Fal °R=FlloR+FbuI01 °R+F.treIl1 oR

Fas =Fll +Fba I G1 +F. t rell1

12
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Omdat het begln-oppervlak (Ao =bo ·S1) nlet voor aIle strIps dezelfde waarde heeft.

Is het nlet correct F'b 111 V1 (F. t r e k1) gel1jk te steIlen aan F'b 111 V2 (F. t r ek2).

Dlt kan echter worden opgelost door aIle krachten te delen door het begin

oppervlak F* =F/(bo ·S1)

Bet toepassen van deze dwardoorsnedecorrectle op de vergel1jklngen 3.14 en 3.16

levert:

FU1*=F11*+ +F'bu1V1*+F.trek1* __

F1I 2* -Fu 1*=F12* -F11 *+Fw* 3.17

Omdat de Invloed van het begln-oppervlak op de bulg- en strekkrachten Is

ultgeschakeld, kan men steIlen dat Fbu 1V1 * =F'b1l1 V2* en F. t re k1* =F. t rek2 * .

Ais nu de gemeten waarden van FlI * worden ultgezet tegen F1 * kan met behulp van

deze graflek en formule 3.17 de wr1jvlngskracht Fw* worden bepaald. Flguur 11

geeft een voorbeeld van zo'n graflek.

1

o •
"If

GpIr 11 Pa - ail f1metie ¥Ill Fl- voor ¥Ute ell IoIIe b.1

Fw· =F••• -Fu· Undlen Fll *=Fu * )

Graflsch stelt dlt de vertlcale afstand voor tussen de twee 11jnen.

13
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Met behulp van de kleinste kwadraten methode kan de wr1jving ook numeriek

worden bepaald. Basis van deze methode is het definiE~ren van 11jnen met een

minimale kwadratensom. Deze kwadratensom is gel1jk aan de som van de verticale

afstanden tussen het meetpunt en de 11jn in het kwadraat.

Nu de vergel1jkingen voor de best passende 11jnen bekend z1jn, is de wrlj

vingskracht volgens onderstaande formule te berekenen.

Fw*=(rc vaat-rc loa)aFl*+Yoff vaat-Yoff loa 3.19

Omdat Fw* de wr1jvingskracht per eenheid van oppervlakte is, wordt deze

vermenigvuldigd met een willekeurig standaardoppervlak. In het ver

werkl~gsp=-cg=-amma Is dit standaardoppervlak gelljk aan het gemiddelde begin

oppervlak.

Fw=Fw* aA-

A- =1:(SI abo In) (n= aantal strips)

14
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H4 Wrijvingsmodellen

4.1 WrIJv1ng

H4 WrijvingSlDdellen

Wrijvlng 1s een moeUijk te beschrijven proces, vanwege het gecompl1ceerde verband

tussen de verschlliende processen dIe een rol spelen 1n de smeerfllm. Zo heeft de

vlaktedruk (p) nlet alleen Invloed op de grootte van het contactoppervlak maar ook

op de v1scosltelt van een aantal smeermlddelen. Aangezlen over het verband

tussen deze processen welnlg bekend Is worden sterk vereenvoudlgde modellen

gebrulkt. Voor het beschrijven van omvormprocessen met relatlef lage

contactdrukken wordt meestal gebrulk gemaakt van het Coulomb-model. Voor

processen met een relatlef hoge procesdruk, zoals het masslef-omvormen geeft het

von Mlses-model betere resultaten.

4.2 Bet Coulomb-wr1Jvlngsmodel

Het Coulomb-wrijvlngsmodel geeft het verband tussen de wrijv1ngsspann1ng en de

vlaktedruk door Invoerlng van de evenred1gheldsfactor ]1. Deze ]1 moet voor elke

s1tuatle opnleuw bepaald worden afhankelijk van het mater1aal en de smer1ng. Bij

toenemende vlaktedruk worden de ruwheldsp1eken geplet zodat het contact

oppervlak waarover de afschulv1ng plaats v1ndt groter wordt. De formule: t=p·p.

15
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1
or

,AA.'Il 0.'1

-+P

IIpIr U Bet veriand tuaen de vlattedl'lli (p) en de rrijvingJspanning volgens QlulOllb

4.3 Bet von Mises-wrtivingsmodel

Het von Mises-wrljvingsmodel gaat uit van enkelvoudige afschuiving. Wrljving is

volgens dit model atschuiving van de ruwhe1dsp1eken die door de smeerfllm steken.

Biervoor geldt de formule: 18.. =m·o.1I3, m 1s gelljk aan het quotient van het

werkelljke oppervlak en het totale wrljvings-oppervlak. Indien m=O is er sprake

van ideale smering. Blj m=1 schultt het materiaal over het gehele oppervlak af.

"[1 t----------- "'':0,'\

t----------- "'~o,~

t----------- 1'1I= 0,1

16
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4.4 Toepassing van de wrJJvingsmodellen op de striptrekproef

Door de wrljvlngsmodellen verder uit te werken kan men de theoretlsche

wr1jvlngskracht (Fw) aflelden.

_ J( IJ)kaal nenlicht

Evenwicht In x-rlchtlng

tFz =0

pl"bo "R"d4l=s"bo "01 "%d4l+s"bo "(01 +dol ) "%d4l

Omdat 4l onelndlg kleIn is kan men dOl verwaarlozen t.O.V. 01.

Dlt levert na vereenvoudlglng:

Pt=slR"OI

Evenwlcht In y-rlchtlng

tFF=O

(-01 +01 +dol )"s"bo =tl "R e d4l"bo

dOl =11 "Redt/s

17
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Het wrUvingsmodel van Coulomb

Detinitie: 11 =p."Pt

4.1 invullen in 4.3 levert:

11 =l1"ol"s/R

4.4 invullen in 4.2 levert:

dOl =11"01 "s/R"Rls"d41

dOl =p"OI "d41

Integratie van 4.5 levert:

01 IdOl 101 = P" 41 rd41
00 0 J'

H4 Wrijving9l'OOellen

4.3

4.4

4.5

01
[Lnol)

00

41
= p"[41)

o

Lnol -Lnoo =p"41

Ln(ol/oo )=p"41

0, =00 "e( 11*1)

Berekening van Fw

F,,=(o. -00 )"bo ·s

P.,=oo "8"bo "(e( 11*15*_) -I)

Het wrUving8model van von Mises

Detinit1e: 11 =m"o. N3

Omdat 11 constant is mag Je tommIe 4.2 direct integreren.

Dit levert:

0'-00 =11 "R/s".

P.,=1I -R-be-%o
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I VerwerkingspI'OgIiDllii striptrekproef

H5 Het Programma

6.1 Bet programma (algemeen)

H5 Bet progrcuma I

De digitale signalen die, afhankelijk van de in het besturingsprogramma ingestelde

opnameconditles, zijn ingelezen, worden in de vorm van meetgegevens op een data

diskette weggeschreven. Vervolgens worden deze meetgegevens met behulp van een

verwerkingsprogramma omgezet in grafieken en tabellen. Deze twee programma

delen hebben een zeer nauw onderl1ng verband. Met name de data-overdracht via

diskette, speelt een belangrijke 1'01.

Het verwerkingsprogramma is geschreven in Turbo Pascal versie 5.0. Deze hogere

orde programeertaal, die ontwikkeld is door Borland, noodzaakt de gebruiker om

gestuctureerd te programmeren. Dlt voorkomt verwarring tijdens het programmeren

en bevordert de leesbaarheid van het programma nadien.

Het striptrek-verwerkingsprogramma is ondergebracht op de programrnadiskette:

"Het strlptrek-verwerklngssysteem" (vereiste geheugencapac1teit ongeveer 120

Kbyte). Indien de tUe strlptre.exe in de actleve directory staat, kan het programma

worden opgestart met het commando: "striptre". Voor intormatle over het gebruik

van het programma wordt verwezen naar het rapport: "Een verwerkingssysteem

voor de meetgegevens van de striptrek-unit. Users manual". (WPA-nr 902).
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5.2 De structuur van het programma

H5 Bet progrcmna ,

De opbouw van het programma is gebaseerd op een menustructuur. Voordat de

gebrulker echter toegang heeft tot het hoofdmenu, moet deze een correct wacht

woord ingeven. Het hoofdmenu kan worden beschouwd als de kern van het program

ma. Alleen van daaruit z1jn de menu's van andere programma-onderdelen te

berelken (zle figuur 15).

ITitelpagina I
IWachtwoord 1

I
Hoo'dmenu Verwerken

1: Verwerken. I--- 1: Metinggegevens
2: Invoeren meetgegevens (met de hand) 2: Meetgegevens (Kracht. Dlkte en Breedte)
3: Aanpassen bestaande meetgegvens 3: Verwerking meetgegevens volgens Model 1
4: Proefoverzicht 4: Verwerking meetgegevens yo/gens Model 2
5: Stoppen 5: Grafieken

6: Printen meetrappart
7: Terug naar hoofdmenu

Stoppen (J/N) I

Afbreken programma I

__ 1& stnetm YIII bet JrOPIUl

20



IVenerkingsprogrillOlil striptrekproef H5 Ret progrCDlla I

Blj keuze van de optle venrerken verschljnt er een nleuw menu dat o.a. de

mogelljkheld bledt te klezen voor het verwerken van de gegevens volgens een van

de twee modellen. Daarnaast Is het mogelljk de resultaten van reeds eerder

verwerkte proeven graflsch weer te geven. Deze optle bestaat op zlch ook weer ult

een tweetal menu' s om de gebrulker de mogelljkheld te bleden de voor hem

relevante grafleken te selecteren. Het prlnten van een standaard meetrapport

voorzlen van de metlnggegevens, resultaten en grafleken Is eveneens onder de

optle verwerken onder gebracht.

Met behulp van de optle invoeren meetgegevens Is het mogelljk om zonder het

opnameprogramma gegevens In te voeren. Deze mogelljkheld kan bljvoorbeeld

worden toegepast om oude meetgegevens die nlet op diskette staan toch op deze

manler te verwerken.

Daar onjulste meetwaarden, die bljvoorbeeld ontstaan door het Insnoeren van de

strip, het resultaat negatlef belnvloeden, Is het noodzakelljk deze te kunnen

wlssen. Om deze reden Is aan het hoofdmenu de keuzemogelljkheld aanpassen

meetgegevens toegevoegd. Het aantal gewljzlgde versles van elke proef Is

onbeperkt.

Om te voorkomen dat het programma moet worden afgebroken voor een proefover

zlcht en/of het verwljderen van een proef. Is het hoofdmenu voorzlen van de optle

proeroverzlcht. Daar het nlet altljd wenselljk Is de gehele proef te verwljderen

bledt deze optle ook de mogelljkheld slechts ~~n fUe te verwljderen. (Een proef Is

Immers opgebouwd ult meerdere fUes).

Het verwljderen van een gehele proef (directory) Is gebaseerd op het herhaaldelljk

zoeken en verwljderen van rUes. Indlen desbetrertende directory geen rUes meer

bevat kan deze worden verwljderd met de standaardprocedure Rmdlr.

Door het klezen van de optle stoppen Is het mogelljk het programma te beelndlgen.

Om verglsslngen te voorkomen. wordt In een hlerop volgend menu om een

bevestlglng gevraagd.
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6.3 Opslag data

H5 Bet progrCllllla I

Afhankelijk van het, in het opnameprogramma ingestelde, tljdsinterval worden na

elke tljdseenheid de remkracht, trekracht en de vier momentane afmetingen van de

strip geregistreerd. Om deze gegevens overzichtelljk te ordenen, zljn deze onder

gebracht in een record. Een record is een datastructuur waarin meerdere variabel

en van uiteenlopende typen zljn samengevoegd. Met andere woorden, een record

bevat variabelen die onder een overkoepelend begrip zljn samengevat (zie fig. 16).

Record (Pro.fgege'lens)

Fu-...
Fl-•..
51-•••
S - .
Su~ .
Breedte=.••

FOe: FLV1...50 B: \Datafl.\ProeCCod.

....tfll.
1LV1-S0
fL.l.7-SO

R..J..'5_00

Deze records, die in aantal gelljk zljn aan het aantal metingen blj desbetreffende

buigrol, worden samengevat in array. Een array is een serieschakel1ng van een te

detinieren aantal elementen. (In dit geval records). Bet aantal elementen waaruit

een array is opgebouwd moet ongeveer gelljk zljn (nooit minder) aan het aantal

metingen per bUigrol, om de noodzakelljk geheugencapaciteit te beperken.

Elke variabele in deze gegevensstructuur kan atzonderlljk benaderd worden. Bet

volgende commando geett bljvoorbeeld toegang tot de remkracht die in het vierde

tijdsintervalis gemeten: array_naam[4].Fl.
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Naast het per buigrol ordenen van de meetgegevens in een array is het ook nood

zakelljk onderscheid te maken in de radius en het type van de buigrol. Voor de

verdere verwerking van de meetgegevens is het immers van belang welke radius de

buigrol had en van welk type deze was.

Om deze reden wordt voor elke buigrol een afzonderlljke file geopend waarin de

meetgegevens worden opgeslagen. De gecodeerde filenaam geeft informatie over het

type en de afmeting van de buigrol. Zo heeft de filenaam (R_V7_50) betrekking op

een vaste buigrol met een radius van 7.50 mm.

Al deze files behoren tot een proef. Het is daarom dan ook vanzelfsprekend dat deze

onder een gemeenschappelljke noemer worden weggeschreven. Oplossing: Voor elke

proef een nieuwe directory aanmaken. Om verwarring te voorkomen wordt elke

proef voorzien van een gestandaardiseerde proefcode (directory-naam). Het eerste

karakter geeft het type proef aan. in dit geval de (S) van Striptrekken. De hierop

volgende letter is de materiaalaanduiding. Indien het echter een gewljzigde proef

betreft. moet dit karakter een (W) zljn. De zes overige karakters geven het Jaar,

weeknummer en volgnummer van de proef weer.

Na het invoeren van de directory-naam wordt eerst gekeken of deze voldoet aan de

gestandaardiseerde proefcode. Vervolgens wordt gecontroleerd of er al een

directory bestaat met dezelfde naam.

6.4 Bet programma (programmeer techn1sch)

Het totale verwerkingssysteem Is gebaseerd op het hoofdprogramma (Strip

trek_verwerkingsprogram) en een vUrtal units (zie dlktaat listing WPA-nr 903).

Een unIt is een verzameUng van declaraties (typen. variabelen, procedures etc.),

dIe voor elk programma beschikbaar zUn. Zo heert de programmeur na het

declareren van de unIts Dos. System. Crt en Graph de beschlkklng over een gr'oot

aantal standaardprocedures.
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Het grote voordeel van units is dat deze afzonderlljk kunnen worden gecomplleerd.

Voor de meeste processors (Intel 8086 en vergelljkbare) is het immers niet mogelljk

eenheden groter dan 64 Kb te complleren. Dit betekent dat zonder het gebrulk van

units de maximale lengte van een programma beperkt Is tot 64 Kb.

Bovendien vergroot de verdellng van het verwerkIngssysteem In unIts de com

plleersnelheid. daar blj programmawljzIgingen aIleen dIe units worden gecomUeerd

dIe veranderd zljn.

Een ander voordeel van unIts Is de mogelljkheid gestructureerd te programmeren

Bljvoorbeeld elke keuze uIt het hoofdmenu In een andere unIt onderbrengen. Dit zal

de leesbaarheid van het programma bevorderen.

Naast het gebrulk van unIts wordt er In het programma veelvuldig gebrulk gemaakt

van de procedure haalstring. Met behulp van deze procedure is het mogelljk een

string (reeks wlllekeurige karakters) op de opgegeven coordinaten in te lezen en

direct naar het beeldscherm te schrljven. Om fouten te voorkomen moet de

programmeur van te voren opgeven of de string een getal (real of integer) of tekst

is. Een veel gebruikte toepassing van de procedure haalstring is het toekennen van

default-waarden. Deze waarden die op het scherm komen kunnen eenvoudig worden

veranderd.

Door het hele programma heen wordt gebruik gemaakt van kaders die de schermop

bouw bepalen. Met behulp van het commando "invoerscherm(.. )" worden deze kaders

aangeroepen. Tussen de haken komt de kleur van het kader. De omlljning van het

kader bestaat uIt een verzamellng karakters die rechtstreeks naar het beeld

achenngeheugen worden weggeschreven om te voorkomen dat het schenn knippert

als het verandert.
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H6 Resultaten Programma

6.1 De wrUvingsmodellen

86 Resul taten progranna

In dlt hoofdstuk worden de wrJjvlngsmodellen van von Mlses en Coulomb vergeleken

met de resultaten van het programma. In paragraaf 4.3 Is voor de belde modellen de

vergelJjking voor de theoretische wrJjvingskracht afgeleid.

Coulomb: Fw=Oo "s"bo "(e( ... *16*-) -1)

von Mises: Fw=m"ov/f3"R"bo "~"n

De variabelen in de wrJjvingsformules zJjn: 00. R. bo en s. BJj de proeven zJjn echter

aIleen 00 en R bewust gevarleerd. Volgens Coulomb bestaat er geen verband tussen

de straal (R) en de wrijvingskracht. Het von Mises wrJjvingsmodel veronderstelt

daarentegen dat de wrJjvingskracht onafhankelJjk is van 00. Het Is daarom

interessant om Fwgraflsch uit te zetten tegen 00 en tegen R.

6.2 Bet verband tussen F. en 00

Zoals in paragraaf 3.3 alis beschreven komt de verticale afstand tussen de Fa*

Fl * lijnen overeen met de wrJjvingskracht (Fw*). Uit deze grafiek (figuur II) is al

af te leiden dat het von Mises model niet correct is. Volgens dit model is de wrijving

Immers onafhankelijk van Fl * (De lijnen die het verband geven tussen Fa * en Fl *

mogen niet parallellopen).

Met behulp van de formule voor 00 [3.8] kan figuur 11 worden omgezet in figuur 17.

De bijbehorende wrijvingskracht wordt berekend met behulp van de kleinste

kwadraten methode (eveneens beschreven in paragraaf 3.3).
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STRIPTREK ANALVSE PROGR~~

H6 Resultaten progrCIlDIii

Wrij~ingskr.cht-SignaO R: 12.50

I I ! V- i

! i V !- I

I I V .--
- ! I V- i ./
-

I V:
i ./-
I : V- /" i

I i-
: I

I
I

i= I I i

- i I 1 I
- I

!
I I

II I I-

UOO

1...,0
PI

Z 128C1..
• 1120
c:..

~6(i)
"'l.. SOC
L
J

~iOIi.

<f8CI

~20

1~0

~
so 120 l5CI 19j

Druk ap een taets

LAB[J¥lTOfU U" UDOR OttIJORKTECIIIlLOOI E TUE

IIpIr IT Bet verbaDd blaen de IrijviDptMt ell eli

Volgens von M1ses 1s het verband tussen 00 en Fw een rechte hor1zontale IUn. Het

Coulomb-model geeft een rechte door de oorsprong. Ult deze graf1ek blUkt nu

du1delUk dat het von ltUses-model n1et gesch1kt 1s om het wrUv1ngsproces bU het

str1ptrekken te beschrUven.

6.3 Bet verband tUBBen P. en R

Door een aantal Fw -00 grafieken te comb1neren v1ndt men de grafiek zoals weer

gegeven 1n f1guur 18. Volgens Coulomb 1s het verband tusBen Fw en R een hor1zon

tale IUn. Von IUses geett een rechte door de oorsprong.
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STRIPTREK ANALYSE PROGRAnHA

86 Resultaten prograImi

Wrij~invskracht-R Signa =400
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~ Ie JIM MGt=- .-.iIIIZ- *_ 2

D&- II Bet veDud tDn P, en R

Op het eerste gezicht bllJken beide modellen nlet te voldoen. Indlen men echter

naar het globale verloop van de IUn kUkt kan men 3 gebieden onderschelden.

• R<7.5 : Fw is sterk athankelUk van R

• 7.5<R<12: Overgangsgebied

• R> 12 : Fw is vooral athankelUk van 00

Uit de grariek blUkt dat het Coulomb-model niet toepasbaar is voor kleine radii.

Het verband tussen Fw en R komt in dit gebied immers niet overeen met de theore

tisch berekende horizontale IUn. BU grotere radii daarentegen is de wrUvingskracht

slechts in geringe mate athankelUk van de radius. Omdat volgens de rormule:

p=oo ·s/R (3.12) de vlaktedruk omgekeerd evenredig is met de radius kan men

stellen dat de toepasbaarheid van het Coulomb-model athankelUk is van de

vlaktedruk.

27



IVerwerkingsprog:r amna striptrekproef

A=~·n·R·bo en p=ao ·s/R

Volgens Coulomb geldt:

86 Resultaten progrcmna

Fw=t· A en t=ll·P

Fw =ll·P· A

Het product van wrljvingsspaning (t) en oppervlak (A) is onafhankelljk van de

radius. De sterke dal1ng van de wrljvingskracht blj kleine radii kan verklaard

worden door aan te nemen dat de wrljvingsspanning (t) niet groter wordt dan een

bepaalde maximale waarde (t.8Jl). Indien de wr!jvingsspanning zljn maximale

waarde heeft bereikt zal een verkleining van de radius (oppervlak) een

vermindering van de wrljvingskracht tot gevolg hebben. (R=O. Fw=O)

Daar de wrijvingsspanning evenredig is met de vlaktedruk kan men stellen dat het

Coulomb-model niet toepasbaar is blj vlaktedrukken die groter zljn dan p.ax

(t.all=ll·P.ax)

•

t!I!!!!!...!! De II'IjvIDpkratht all tlmctle ftII de radlus

Algemene conclusie

von Mises:

Dit model wordt verworpen daar er een dUidelljk verband tussen 00 en de

wrljvingskracht.

Coulomb:

Dit model is correct indien de oppervlaktedruk niet boven een maximale waarde

uit komt. Als de oppervlaktedruk groter wordt dan de maximale opp. druk zal

de wrijvingskracht kleiner zljn dan verwacht.

28



IVerwerJdngsprograuna striptrekproef

6.4 Dikte-atname

86 Resultaten prograrnna

Zoals flguur 20 laat zien neemt stripdlkte aIleen at ter plaatse van het bulg- en

strekgebied. Het wr1jvingsdeel heett geen invloed op de diktereductie.

• IIm: t_'
.,••2
,n

"i:: lee-D'"O:n.
•• °

'"

,a

,.'~I-'~'~'~":-'~'"'!",.:-,~.-:-::":"":"=-::12:"":'::-::'Ie

ftpIr 20 Dikteverloop

Uit de grafleken voor de diktereduktie bl1jkt dat deze zowel afhankel1jk is van de

Ingangskracht (Fi) als van de radius. Het verschll in dikte-atname tussen een

strip met en zonder wr1jvlng als gevolg van het verschll in F. kan verwaarloosd

worden.
STRIPTREK ANAL.VSE PROIJtAI'ItA

1.0

0.9

Dikte-red~tie-Fi R= 5.00

'"
~ O.B
:I
It 0.7

0.6

0.5

M

0.3

0.2

o.L

0.0

=

=

o L~ 2ll2!5 2700
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Dat de diktereductie ook afhankel1jk is van de radius kan geconcludeerd worden uit

de twee grafieken die in b1jlage 3 z1jn opgenomen. Hieruit bl1jkt dat de diktereduc

tie toeneemt naarmate de diameter van de bUigrol kleiner wordt.
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B1jlage 1
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De trekbank
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BUlage 2

Bijlagen
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B1jla.ge 3

Bijlagen

STR[PTREK ANAlVSE PRDGRAnHA Dikte-reductie-Fi R= 5.00
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Dlktereductle grafleken.
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