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1. INLEIDING. 

In t rapport wordt besproken hoe met behulp van een aantal 

me , uitgevoerd tijdens de produktie, het rekenmodel van 

tvJee Ide Muller persen (maximale perskracht 2000 tf 

per pers) is gekontroleerd en verbeterd. 

Het verbeterde model wordt sterk vereenvoudigd met 

beboud van zijn eigenschappen. Aan het vereenvoudigde model 

kunnen nu ap eenvoudige wijze de modellen van een gereedschap 

worden gekoppeld, zodat gekontroleerd kan worden of 

de aangebrachte belasting toelaatbaar is. 

b) het gereedschap voldoende s f gekonstrueerd 1S. 

In t rapport wordt niet ingegaan op de vraag hoe het model 

voor de persen tot stand is gekomen en op welke wijze de metingen 

n uitgevoerd. Voor deze punten moet ik verwijzen naar het 

rapport WT 0370 van U.P. Singh. 
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Het verbeteren van v 

met 

2. 1 Het model. 

Op de persen is het mogelijk om tijdens het ponsproces 

de scheefstand van de twee stoters te meten. De grootte 

van de scheefstand wordt weergegeven door de ver-

tsingen fL en fR (fig. 2.1) 

Als we verder aannemen dat de scheefstand vrijwel 

sluitend ,.;rordt veroorzaakt door de resul terende momenten 

HI.. en MR op de respektievelijk linker en rechter stater 

dan is het mogel k om het gedrag van de gekoppelde persen 

te beschrijven met de eenvoudige uitdrukking: 

l::l of 
(2. I) 

Aan de hand van een aantal metingen zullen we de soepel

heids matrix [s] moeten bepalen en de berekeningen hier

mee vergelijken am de juistheid van het rekenmodel na .te 

gaan. 

2.2 Methode van oplossen. 

fig. 2.1 

I f 
R 

Vergel king (2.1) kunnen we als volgt uitschrijven: 

+ 

+ 
of ook als 
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s }~ + S1R MR + SR1 0 + SRR 0 f 
1L 1 

0 + S1R 0 + SRL .~+ SRR • MR 
fR 

In matrix vorm geschreven krij gen we: 

[~ MR 0 

~] 
81L 

0 NT ~ 
L SLR 

SRL 

Verg. (2.2) ge,ldt in e voor 

Zijn er meerdere metingen (n) 

tv''L 1 MRI 0 0 

0 0 M 
"1-1 MRI 

ML2 ~2 0 0 

0 0 ~2 ~2 

~n ~n 0 0 

0 0 ~n MRn 

of [}ir] [ ST 1 ;: ('TJ 

[ ::1 (2.2) 
--

meting of berekening. 

dan geldt: 

f: 

'L2 

F 
Ln 

FRn 

In verg. (2.3) a1leen de vektor [ST] de onbekoude soepel

heidsmatrix. De matrix 1My] en de vektor [fT] kunnen worden 

gevormd met behulp van de gegevens uit de n waarnemingen of 

. Ret stelsel .3) kan worden opgelost met de 

methode der kleinste kwadraten, waarbij voor [STJ die op

lossing wordt gezocht welke de kleinste afwijking geeft. 

Als we er van uitgaan dat de twee persen zich identiek 

gedragen dan kunnen we onder meer stellen dat SLR SRI.' 

(2.3) 

Voor dit geval wordt het op te lossen stelsel vergelijkingen: 
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~l ~l 0 f11 

0 ~\l ~I fRI 

8LL 

SLR S 
(2.4) 

:::: 
RL 

~n ~n 0 
SRR 

fLn 

0 ~n ~n fRn 

Door bovendien 8LL 
SRR te stellen gaat (2.4) over in 

fLl 

fRl 

[ SLL 
-

- SAAj :::: 

SLR '" SRL 

fLn 

f Rn . 
J 

2.3 Hat berekenen van de soepelheids getallen. 

Door de benodigde ponskrachten en de excentriciteiten 

voor twee verschillende langsliggers, hierna ligger I 

en II genaamd, te berekenen, en door middel van het 

meten van de oliedrukken de cylinder krachten te be

palen, kan men het moment dat op iedere stoter werkt 

berekenen. 

Gelijkt dig met de oliedrukken wordt de scheefstand 

van de stoters gemeten, zodat men de benodigde gegevens 

voor het vullen van [l't~ en [f~l t:er beschikking heeft. 

Voor een aantal van daze metingen zijn de soepelheids 

getallen volgens de vergelijkingen 2.3. 2.4 en 2.5 

opgelost en de resultaten zijn weergeven in tabel 2.1 

tim 2.4. 

Voor de eenvoud ook het verschil tussen de berekende 

en gemeten waarden weergeven (DF = FGEG-FBER). 

(2.5) 
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De volgende kombinaties zijn berekend: 

I. De metingen aan ligger I (tabel 2.1). 

Als we de gegeven en berekende waarden met elkaar 

vergelijken, dan Z1en we grote verschillen. Vooral 

de derde meting erg grote afwijkingen. Wat 

verder opvalt is dat bij de eerste berekening SLR 

posit en SRL negat • Dit kan aIleen als de 

twee persen zich totaal verschillend gedragen, of, 

wat veel waarschijnlijker is, als de meetgegevens 

niet met de werkelijkheid overeenstemmen. 

2. De metingen aan ligger II (tabel 2.2) 

Bij deze serie metingen valt op dat de verschillen 

tussen SLR en SRL en tussen SLL en SRR betrekkelijk 

klein zijn. Ook de afwijkingen tussen berekende en 

gemeten verplaatsingen zijn veel k1 dan die van 

de vorige serie. Blijkbaar zijn deze metingen be

trouwbaar. 

Omdat het gedrag van de persen niet afhangt van de te 

ligger, vooral ook omdat de zelfde gereedschappen 

zijn gebruikt met uitzondering van een aantal snijders, 

moe ten de resuitaten van de twee meetseries ook te samen 

worden bekeken. 

3. De metingen van ligger I en ligger II (tabel 2.3) 

Ret valt op dat vooral de 3e en 4e meting aan ligger 

I grote afwijkingen laat zien. Ook blijft SLR en SRL 

tegengesteld van teken. 

Daarom worden de 3e en 4e meting weggelaten omdat ze 

b€trom,;rbaar lijken. 

4. Heting 1 en 2 van ligger I en de 4 metingen aan ligger 

II (tabel 2.4). 

Gez het feit dat het uitvverken van de meetgegevens 

en het berekenen van de technologische krachten met een 

bepaalde onnauwkeurigheid gepaard gaat, zijn de resul

taten van tabel 2.4 niet onbevredigend. 
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l.Je kunnen in ieder gaval daze waarden gebruiken 

om te ken of de resu1.taten van het rekenmodel 

hiermee overaenstemmen. 

In eerste tant een rekenmodel van de per sen 

gebruikt, zander een toegevoegd model van het ge-

reedschap. Dit gebeurd omdat aangenomen kon worden 

dat de stijfheid tegen rota tie van stoters nage-

noeg aIleen door de persen zelf moet worden geleverd. 

Als belasting op de pers n ongeveer gelijke krachten 

iugevoerd als welke uit de metingen n berekend. 

De verplaatsingen gevonden met het rekenmodel zijn samen 

met de bijbehorende momenten gebruikt om de soepel

heidsgetallen voor het rekenmodel te berekenen. 

In tabel 2.5 ziet men de resu:!.taten van deze berekeningen. 

Het rekenmodel moet zich natuurlijk nagenoeg lineair 

gedragen, wat oak weI blijkt uit de geringe afwijkingen 

tussen Hgemeten" en berekende waarden. AIleen de 4e 

waarde wijkt wat meer af. De oorzaak hiervan kan zijn 

dat, in tegenstel met de andere berekeningen, }~ 

een grote positieve waarde heeft. Hierdoor zijn in het 

rekenmodel andere knooppunten met elkaar gekoppeld. 

Als we de waarden van S1L = SRR =:: 0.90051 10-
2 

rom/ton.m 

en SLR =:: SRL == 0.2969 1O-2 mm!ton.m vergelijken met de 

overeenkomstige waarden uit tabel 2.4 dan blijkt dat 

het rekenmodel zich ongeveer 30% slapper gedraagt dan 

uit de metingen naar voren komt. 

Dit kan gedeeltelijk komen door de invloed van het 

gereedschap, maar ondanks dat zal het model moeten 

worden aangepast. 
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ttL Mk rl. F'R 
0, -410, -1 .. ~, -2.0 

/ii.m.l --380 .. 2.3, -1.3 

113, -225, 0.3 .. -Li.O 

114, 95S" 1.4, 1.2 

SLL SLR SRL 
+.55372' - :2 +.12222'- 2 -.27304'- 2 

FLGt::G FLRER F'1,<GEG FKBER 
-1.5000 - .. 5011 -2.0000 - .. 9935 
+2.300U +2.1934 -1.3000 -2.2311~ 

+.3000 +.3!:)O7 -4 .. 0000 -.8537 
+1.4000 +1.19R4 +1.2000 +2.0028 

SLL SLH=SHL SHh 
+.52818'- 2 + .. 56096' - :i +.2678'::>'- 2 

ji'LGi!:G Ji'LB£h FHGEG FHBEH 
-1.5000 -.2300 -2.0000 -1.0982 
+2.3000 +2.3221 -1.3000 -.1486 

+.3000 +.4106 -4.0000 -.5393 
+1.4000 +1.1378 +1.2000 +2.6219 

SLL=,sIv\ 
+d0993 1

- 2 
SLl{::::!)KL 

+.441 U?' - 3 

FLGEt FLOCH f'KGEG FHBER 
-1.S000 - .. 1833 -2.0000 -1.2707 
+2.3000 +1.3178 -}.3000 - .96~~1 

+ .. 3000 +.2496 -4.0000 -.6468 
+l .4000 +.7803 +l .. ~~OtJO +:5.0108 

TABEL 2.1 

.'jE:T IN<:;EN LIHE;, I 

Si<h 
+.24231 '. 

OFL 
-.9989 
+.1066 
-.0507 
-.3984 

UFL 
-1.2100 

- .. 0221 
-.1'106 
+.2622 

DFL 
-1.3167 

+.9822 
+.0504 
+.6197 

2 

UFR 
-1.006~ 

+.9314 
-3.1463 

- .. 802C5 

DFf< 
-.9018 
-.5514 

-3.460'1 
-1 .. '4219 

DF,~ 

-.7293 
-.3369 

-3.3S32 
-1.B108 
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[<,L Mt< FL H< 
0 .. -40~h -0.;;6, -2.ti~ 

540, -51;; .. 2.~, -I .. ill> 

Lj2H, -2LI9, 2.3'1" -0.:3 

-3t)l~" -70, -2.5, -0.6 

SLL :.:lLR ~]i.;L 

+.64-485' - 2 +.19234'- '2 +.21468'- '2 

fLGEG rLBEk FI<CEG 
-.8600 -.'1751 -2.8400 

+2.5000 +{~.4911 -}.4000 
+2.3700 +2.2fHO -.3000 
-~~.5000 -2.6109 -.6000 

SU~::"SIJ... SLL 
+.6S201 • - ~;~ + .20479' - 2 

~'LG£G FLi.3~~j ~ i't\l it.(;, 
-.fj600 -.8253 -:2.8400 

+2.:5000 +~~.4662 -1.4000 
+2.3700 +2.2b07 -.:3000 
-2.';)000 -2.6471 -.60UO 

SLL=Sl;}~ 

+. 6 H)I~9' - ~.~ 

SLh=;,:,J.;L 
+.21119'- ~~ 

FLGEG i'LBEi{ l"hGEl, 
-.Z)OOO -.(5:)1 1 -~~.:~400 

+?5{)OO +c~ $ ~'~O9~) -} • .t{JiIO 

+,'.:J1Du +E': .OdIO - (I =?~.V)() 

-2 .~O(H) -(:> • - .6UCH I 

FhF:lI:J;: 
-2.2413 
-1.7049 

-.LJ660 
-1.~~137 

::)hh 
+ .. :)/,K9')' - ;: 

FEBEj~ 

-2.21::;4 
-1.721/{ 

- .. 490:> 
-1.1707 

f'td:lEi\ 
-2 .. LI6{X~ 
-2.00:!6 
-.6162 

~'1 .E:3i,13 

TABEL 2.2 

NET L-JC:r::;J LIH,~}< 

~hH 
+.:'):'61:;'-

iiFL 
-.0849 
+.0083 
+.0890 
+.1109 

DFL 
-.0347 
+.l)33f:S 
+.Llt:l9J 
+ .1471 

UI'L 
-.OU89 
+.2910 
+. ~.~i':~~)U 
-.u079 

C~ c.. 

DFf{ 
-.59tH 
+.3049 
+.1660 
+.6137 

UfH: 
-.6W/6 
+.321L1 
+.19C):j 
+.5707 

l)Fi'~ 

-.:nn 
+.6036 
+.:H62 
+ .6~3b::l 

II 
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ivL )-,{'J'. j:! 

" 
, 

II,. -tH iJ" -1 . '~) ;1 _ :."" • i,] 

li>;U, -:)i/), ~ , .. ,_I, -1 ., j 

1 ! 'l . , -~~:~<:)' . ).:1 .. -.i; .1) 

I 1 Ii' ;}, 
~):1 , I .l .. " 1 . 

U ... -i:{ l.)J' -r :r. :.~(" -~. j. f~l+ 
')L,l !, -"i :), >.: • ~), -1 • .10" 

/~~J{.; , -;".'.\1 .. .::li, -U.~~ 

-~~~'.L", -IT, -~~~.~J" -u.() 

,)L .. L ;L} 
+.1 :~L(;J_ll_ -. l'n '-

rUI'1: "', . )" 

I' :f-1J r t-: Jl: .. l \ , 
-1 • :,)uuO -.';:1J\)6 -;.Ol)\)f) 

+~~ .:~u.JO +~j. ~1~O:) -1 'j ,"'" . 
.~.}:.}! II ) 

+.~~({Hj +.:rtl~~ - ,'j. f)()i)(: 

+1 .itci(Ji) +l • 9{:)~_~U +1 .;·'.iiJll 
- .H(Jt)O -. :J41 -~'.0/jUU 

+::::. 'J!JU(j +k. ',') r"} ,,:) r, -1 .4l)U!~ 
+~~ .3M!' +?.216,.:i - .~30()O 

-2.:)(}O(J -:::.3H':.:6 -.60nu 

SLh:=.'ii '.L .~)LL 

+.,;)67'n· - :/' + .~039H • - ;i 

rUtI i<LFil-"::< rIH:-:(:' 
-1.::)000 -.3296 -::;'.0000 
+2.3UOO +?4?07 -1. ~~uoo 

+.300() + • Ll6i) 9 -L). (jUDO 
+1 .400D +1 .'H :.>3 +1.2000 

-.g6()U -.3240 -~: .. Sl,l!)U 

+f:.~m.JU +2.6:>:30 -l./.pJOO 
+2.370D +;~~;:J07 -. :3illhl 
-2.::>000 -~~.i:'TI3 - .(/)00 

::L)=~hL ~jLL:;:; ;;:;, ~l< 
+.39HL(~~- ~: h, 011::'J 1 • - :, 

I'LGU: ~'LB!:':k Fi'(bU"; 
-1.';)UOO - .263~1 .OUUd 
+2.3000 +1.66d/; -1.300U 
+.3000 + .~3Ib·1 -.1 •• 0000 

+1 -/tOOO +1.U676 + 1 .~!()OO 
-"';600 -.25K9 -~.K.lJOO 

+2.5000 +1.8207 -1.4UOO 
+2.3100 +1.:'L6.1~ -.31,)00 
-2.:'000 -1.5749 -.6000 

i 

- .~;(n L. 
-1 • ;'~:1 '.'li"': 
- • 6':1~tl 

+2.7bl 3 
-1 .1 I"'," ~: 

-1 .66~)4 
- e i) ,':).q? 

- .U':11~U 

;:;il,h 

+.3226~:·- !" 

FhBEI'; 
-1 • 322b 

-.eLiOt 
-.6351 

+~i • 1 ',~_:Fi 
-1 .. ~}oo(.~ 
-1 {"r""~'" , 

.~.,; I~'; 

-.4592 
-,.~)31.!6 

~ j '..t";;r::t'.: 
-I .63~36 
-1 .~:O':>7 

-.ti239 
+3 .. 13782 
-1.00';)7 
-1.70S1 
-.'(172 
-. S}~5~) 

L;F'L 
-.'}49/~ 

-.fbfh 
- .'n1 J 
-.~6~:O 

-.I);c-'m 
+.1 ::'3~ 

~ 1 1 L1 

DfL 
-1 .n04 

-.12Cf/ 
-.1609 
-.01::>3 
- .::>360 
- • 153CJ 
+.1393 
- .262', 

Ui'L 
-1.?3€n 
+ .. 6316 
-.00S7 
+ .. 3324 
- .6011 
+.6793 
+.8246 
- .9~~51 

DFI, 
-. 7<}~::1 
-.l)/62 

-3.305:5 
-1 .. ')1:-)13 

-1.6~2H 

+. ~~69\1:4 
+.:;'~42 

-.Si'I~'J 

uFk 
-.6T1';:'. 
- .4:)99 

-3·36"9 
-1 • '17;>,7 
-1 .. ;398 
-.1726 
+.1 ~)92 
-.06::>4 

Dlq~ 

-.::;664 
-.0943 

-3.n61 
-2.6182 
-1.2343 

+.30:':11 
+.417~2 

-.0745 
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i"L i"'IJ-< FL ~';,; 

0., -L4l0, -1.~ .. -2.0 

i;80 ... -380 ... ~·~.~3, -1.:3 

0., -'103 .. -()'f16 ... -2.84 

:>L;O ... -:) l~ .. ?s, -1.4, 

L128, -2Li9 ... 2.37., -0.3 

-3t;A, -70., -~~.::> .. -0.6 

SLL SU\ 51\!" 
+.6816~·- 2 +.2~)61 Lj'- ') c. + .. lb90:i t

- 2 

FLUi:.:C fU3EI, FHl£G F'KB~r" 
-1.5000 -1.0502 -2.0000 -2 .. 1934 
+2.3000 +2.2986 -1.3000 -1.1255 
-.8600 -1.0323 -2.(~4{J() -2.1560 

+2.5000 +203618 -1.4000 -1.7343 
+2.3700 +2.2791 -.3000 -.5230 
-~~.sooo -2 .. 796K - .. 6000 -1 .. 1004 

~)u. SLR=St~ SHK 
+.65981 '- ~ +.2'2.16'l'- <2 +.:,S681'-

FLGt:G FLBE}\ fl~GEG FREEl< 
-l~SOOO - .. 9089 -2.0000 -2.2829 
+2.3000 +2.324'7 -1.3000 -1 .. 0519 
-.8600 -.89:33 -2.84(\0 -2.2440 

+2.5000 +2.4214 -1 .. 401)0 -1.0706 
+2.3'100 +2.2720 -·:.:1000 -.4371 
-2.5000 -2.6889 -.6000 -1.2410 

$LL=SRk 
+.61077' - 2 

!;:il.}>:=SkL 
+.22327"- 2 

F"LGEG FLBER rKGEG Fk8ER 
-1.5000 -.915/" -2.0000 -2.5042 
+~ .. 3000 +2.0833 -1.3000 -1,,2492 
-.8600 -.8998 -2.8400 -2. <4 

+2.5000 +;~ • 14l:j3 -1.4000 .~! ,,9398 
+2.3700 +2.0581 - .. 3000 -~ 

-e.5000 -2.5016 -.6000 -1 • ~'l-(Lj9 

TABEL 2.4 

1 
i'·Jt.:'i INC 1 r~;<J '" ): f"_ LHG~~L I 

i".Ell,'.Jl E I,j L!((;E,"\ II 

!:itd-< 
+$~3LI98 '- 8 

DFL DFh 
-.4498 +.1934 
+.00t4 -.n45 
+.1723 -.6840 
+'1382 + .. 3343 
+.0903 +.2230 
+ .~:968 +.:5004 

DFI~ Dr'R 
-.:5911 +.2829 
-.0247 -.24EH 
+.0333 -.5960 
+.0186 +.2706 
+.0980 +. t 371 
+ .. 1889 +.6410 

PH. OrR 
-.5846 + .. 5042 
· ... 2167 -.0508 
+.0398 -.3786 
+.;.3:.>17 +.:5398 
'+.3119 +.~::652 

+.0016 +.6fU9 



t<t.. f'~~t~ FL F't; 
U .. -410, -0.961j, -~3.474 

4HO, -aSj(J, 3.155, -1.:118 

11 ;::~ .. -t)2, Q.7i!7, -0.136 

21 .. 9:;7, ~3.0~5, 9.2,<,> 

0, -LI03, -().953# -:]..lHO 

~40 .. --31':), ~3.~~31 ,. -1.140 

'!~~:s, -24'), ~).9n, -0.808 

<H4, -7(h -::'~ .. 449, -1.~3~J 

SLL SLk S!\L 
.(71)06' - ~~ +.2831~:·- 2 +"3160/;" - f') 

(-

FLt+:t; F'LREK FRGEG 
-.9680 -1.1608 -J.4740 

+~j .. 1 ~):)O +3 .. 100£1 -1.8160 
+.7470 + .'1'123 -.1 ;36') 

+3~Ob~)O +2.f:sn~~ +9.~'7{)O 
-.95:30 -1 .. 1410 -3.illOD 

Kl,.~::~H I) +~hH06S -1.1400 
+2.9970 +::h0l89 -.8080 
-3.4490 -3.S392 -1.3530 

SLL SLR=StL 
+.B7577' - 2 +.29485'- :~ 

I<'U3b:h FHGt~(i 

-.9680 -1.2089 -3.4740 
+3.1550 +3.083:, -1 .. 8180 
+.7470 +.7391 -.1360 

+3.0850 +3.0056 +9.27mJ 
-.95::':10 -1 .188r~ -3.~HOO 

+3.W31O +3.8004 -1 .. 141)0 
+8.9<TIO +3.0141 - .t1(JHl'} 
-3.4490 -:3 "~169:1 -1.35:30 

SLL=~ji,i\ 

+.900:;1 '- ;:, 
SU~;~i'L 

+.296%'- 2 

i<LCI£<.i FUlt:k r'r,GE:C 
- .. 9680 -1 .~:17':J -3.4740 

+].l~:JO +3.1940 -1.8180 
+~7470 +.7651 -.1360 

+3 .. 0~50 +3.0310 +9.27tiO 
-.9!::l~KI -1.1968 -:j.4100 

+:3.tDlO +3 .. 9273 -1.1400 
+f!.9970 +:3. 1147 -.KOfJO 
-~,.4490 -3.66::>13 -1.3~30 

F'HBft)~ 

-3.767U 
-1.97'14 

-.399L! 
+8.8590 
-3.7m''j 
-1 .. 18'/:' 
-.')351 

-1.>5567 

Sf\!" 
+.91306' - P 

Ftd3ER 
-3.7436 
-2.0544 
-.4Hb 

+H.7999 
-~".6797 
-1 .. ~:840 
-1 .. 0116 
-l,.Tll·~ 

FkREf~ 
~3.6921 

-1.9965 
- • .(~05f) 

+8.680<:: 
-3 .. 6290 
-1 .~~330 
-.9713 

-1.TlO7 

1 - 12 -

L I II-( ),v,,;;;TL'-l IJA;'~ HU 
n:EKE;;J\,,(jD~L V,}:k; Ut~ 

LIl-LEr<S I l"~: \J II 

!Skk 
+'91K77 '- 2 

DFL DFT< 
+ .. 1 +.2930 
+.(bLI6 +.1564 
+.0047 +.2634 
+ 1928 +.41'10 
+.18KO +.2927 
+.0245 +.0475 
-.0219 +-1271 
+.0902 +.5(XW 

OFL DFF: 
+.2409 +.2696 
+ .. 0717 +.2364 
+.0079 +.2825 
+.0794 +.4781 
+.E352 +.2697 
+.0306 +.14ilQ 
-.0171 +.2036 
+.1203 +.41!3LJ 

OF'L D"h 
+.~~/!9S +.2181 
-.0390 +.17K5 
- .. 0181 'h2695 
+.0540 +.5978 
+.2438 +.~190 

-.0963 +.0930 
-.1177 +.1633 
+.216f.., +.4177 
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2.4 Het aanEassen van het rekenmodel. 

I., 

'3 

m ~ 

In fig. 2.2 is schematisch het balkenmodel van de twee 

gekoppelde persen weergeven. Dit model is gebruikt bij 

het berekenen van de gegevens uit tabel 2.5. 

Aileen de belangrijkste knooppunten zijn met een 

nummer aangegeven. In de knooppunten 29 en 34 n 

de twee stoters scharnierend met elkaar verbonden. 

20 1.,8 S2 

\0 2\ 1.,2. 

'3 lZ 1.,"'" 

29,Ji< ~6 

iii 16 21 21 ~- )) ... 0 1.,7 
, 

1 1 
fig. 2,2 topologisch model van de persen. 

Nagegaan zal worden wat de invloed van het toe-

voegen van een rotatie stijfheid k~ tussen de twee 

stoters, dit om de stijfheid van het koppelelement 

te simuleren. 

Omdat de metingen zijn uitgevoerd op een pers met 

gereedschap, zullen we oak van dat gereedschap een 

eenvoudig model maken en dit koppelen aan het model 

van de persen. 

51 
I 54 

55 

Het gereedschap bestaat uit een bovenplaat welke ver

bonden wordt met de, in vergelijking veel stijvere, 

stoter. De geleide pennen zitten vast bevestigd in de 

bovenplaat, en worden verder geleid door de geleide

plaat en de bodemplaat. De bodemplaat van het gereed

se.hap 18 vast verbonden met het, als stijf aangenomen, 

bed van de pers. (fig. 2.3). 

sa 

~7 
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.' " ~ / .' / '/ 
/ 

fig. 2.3 

We zien dat de bovenplaat geen wezenlijke bijdrage 

levert aan de stijfheid van de stoter, en we de 

geleide pennen ook zo kunnen schematiseren dat ze 

direkt vast verbonden zijn met de stoter. 

De geleidingen in de geleideplaat en bodemplaat 

zijn geleide bussen, zodat enige speling altijd 

aanwezig zal zijn. Daardoor zal de geleideplaat 

weinig weerstand tegen een kleine verdraaiing 

van de geleide pennen. Het zelfde geldt min of meer 

voor de geleiding van de bodemplaat, hier 

eehter weI de onderzijde van de geleidepennen vast

gehouden tegen een horizontale verplaatsing. 

1 

a b 

• 2.4 

In fig. 2.4 z~Jn twee modellen voor het gereedschap 

getekend: 

a) hier wordt de aatsing in horizontale richting 

('11 de verdraai ing van de onderzijde verhinderd. 

h) aIleen de ltorizllntale vcrplaatsing '.vordt ver

hinderd. 

Voor deze twee modellen en veer een aantal waarden 

van k$ zijn vervolgens de soepelheids matsiees be

rekend. 
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In tabel 2.6 worden de waarden van de soepelheids ge

tal1.en vergeleken met de experimenteel gevonden waarden. 

Het blijkt dat voor een k¢ = 109 Nm/rad en voor ge

reedschap model b de soepelheidsgetallen elkaar goed 

benaderen. Bij gereedschapsmodel a blijken de waarden 

voor 812 en S21 erg sterk af te wijken van de experimen

teel gevonden waarden, uit tabel 2.4, het gereedschap 

is als het ware veel te st f. 

We zullen in het vervo1.g de pers zo schematiseren dat 

er een k~ :: 109 Nm/rad aanwezig is tussen de t\i1ee 

stoters. Ret gereedschap kunnen we op de eenvoudige 

wij ze van model h schematiseren. 



Soepel-

heid 

(mm/ton.m) 

SLL 

SLR 

SRL 

SRR 

-----
experiment gereedschap-model a 

( tabel 2.4) kq} 0 k, = 10
7 

k == 108 k = ' 09 
kef> = 1'" <j) $ cjl 

~') 

10-2 TO•607 10-2 10-2 ,.., 
0.682 10 "- 0.608 0.598 0.542 10-L O. 

10-2 10-2 -') 

10-2 10-2 O. 0.029 0.030 10 k. 0.039 0.095 0,084 

-" 10-2 -? 10-2 O. 89 10 L- 0.072 0.082 10 ~ 0.138 0.126 

0.535 10-2 0.586 10-2 
0.576 10-2 

0.519 10-2 
0.648 

tabel 2.6 vergelijking van de soepelheidsgetallen van een aantal 

modellen met de experimenteel gevonden soepelheids

getallen. 

gereedschap-model b 

a k =: 107 
k¢ 108 

ktjl 
:; 10

9 
<jl 

-') 

10 "" 0.655 10 

--2 10-2 -? 10-2 
10 0.085 0.093 I a ~. 0.150 

10-2 
0.127 I 0.136 ]0-2 

0.192 10-2 

10-2 10-2 10-2 _'"l 

0.647 0.638 O. 10 .(.. 

I -
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3. Vereenvoudigin~ van het rekenmodel. 

We gaan er nu van uit dat we een juist model van de 

gekoppelde per sen bezitten en dat binnen dit model 

geen verandering van element eigenschappen meer 

plaatsvindt. Wat weI veelvuldig gewijzigd moet kun

nen worden zijn de gereedschappen en de technologische 

krachten die op de pers werken. Tot nu toe moest men 

het gereedschap koppelen aan het totale model van de 

persen. 

Bovendien berekent men met aangekoppeld gereedschap 

de verplaatsingen van aIle knooppunten van pers en 

gereedschap. Zo zijn van de persen (zie fig. 2.2) 

aIleen de knooppunten 11, 15, 20, 48 en 52 van 

de frames van belang en dan alleen ~n vertikale 

richting omdat in daze punten de cylinderkrachten 

aangrijpen. 

Van de stoters n de 8, 16, 23, 40~ en 55 

belangrijk. In deze punt en kal1 het gereedschap aan de 

pers worden gekoppeld. Bovel1dien grijpen in deze 

punten de cylinder- en demper krachten aan. 

f ( t
1 

t
4 f t 

r---- - --- - - - --"""'1 
,CD CD 0: 

r--+--- ..... ---....--.., 
I ® ® ®: 

1 
r- -III 

I 
I 
I 

I I 

I ,8 1 tli 
1 \0 19 I '{2 

lit- ~f ... ~ - .® 
1'0 a 
I 
I 

-L 

® knooppunt 

-4J vrijheidsgraad 

I I 
I- - -- - -iI' 111- - - -1 

I I I 

I I 
I , 

10 I t2l 

?.1~1') It 221 
- _I .~iI 

® @I 
I 
I 
L 

fig. 3.1. knooppunten en vrijheidsgraden van het 

gereduceerde model. 
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Oak de technologische krachten worden geacht deze 

punten aan te pen. In • 3.1 is het model van 

de persen nogmaals weergegeven, maar nu met een 

nieuwe knooppunten nummering en in de betreffende 

knooppunten de van belang z ude vrijheidsgraden. 

In hoofdstuk zal ,.;torden beschreven, hoe men. zander 

enige eigenschap van het gedrag van de persen te ver

liezen. deze eigenschappen toe kan schrijven naar de 

overgebleven 12 knooppunten met in totaal slechts 24 

vrijheidsgraden. Van het oorspronkelijke model is dit 

62 knooppunten met ongeveer 160 vrijheidsgraden. 

3.1 Ret reduceren van het model. 

Van het gehele model nebben we het volgende stelsel 

vergelijkingen: 

{F} == [QT J {X} 

waarin: 

{F} de belastingvektor. 

[QTlde stijfheidsmatrix en 

{X} de verplaatsingsvektor 

(3. }) 

van de struktuur is. Naar het karakter van de ver

plaatsingen maken we onderscheid tussen vrijheids

graden met een onderdrukte (sup-pressed) verplaatsing 

0), 

een externe verplaatsing {X }, waarmee we aangeven dat deze 
e 

vrijheidsgraden voor ons een bijzondere betekenis hebben, 

bijvoorbeeld omdat we in deze punten een kracht willen 

aanbrengen of de verplaatsing len weten,en verder 

onbekend zijn en tussen vrijheidsgraden met een onbe-

kende lokale verplaatsing {Xl}. 

Door vergelij king 3.1 met de rijen en kolommen te 

schuiven kan daze worden geschreven als 

(:1 ) QU Qle Qlsl [x. \ 
xJ = Qe1 Qee QesJ (3.2) 

F: J Qs1 Qse Qss 
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Omdat {Xs} ~ 0 kan (3.2) uit geschreven worden als: 

{F } = 
1 [Qll] {Xl} + tQle] } (3.3) 

f =: lQel] {Xl} + [QeeFXe} (3.4) e -
iF } :: [Qs1] {Xl} + [Qse]{Xe} (3.5) s 

Om (3.2) op te kunnen lassen moet [QIl] regulier en 

zijn. Is dit inderdaad het geval dan kan 

(3.3) geschreven worden als: 

Van deze vergelijking zijn aIleen de verplaatsings 

taren {Xl} en {Xe}onbekend. 

Vergel king (3.6) en (3.4) samen geaft 

vek-

(3.6) 

} := {F } (3.7) 
e 

of ui tgewerkt: 

(3.9) Stel [ Q J = I Qeel - [Qe11 lQn1- 1 [QIe1 
en [Qc ] == l Qel] l Ql1J-

1 
(3.10) 

Met deze vergelijkingen is verge (3.8) te schrijven als 

r 0 1 fX} =: {F } -r Q ] {F
1

} 
L 'J eeL c (3. I 1) 

}let uitzondaring van de knooppunten met vrijheidsgraden die 

extern zijn gemaakt werken er geen uitwendige krachten op de 

struktuur. Dat wil dus zeggen qat in dat geval {F1} == 0, 

zodat verge (3.11) vereenvoudigd wordt tot 

{X } :: {F } 
e e 

(3. J 2) 

, < 
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De matrix [Q] kan vrij eenvoudig worden berekend uit 

verg. (3. 9). De verplaatsingsvektor {X } moet \vorden 
e 

berekend en geeft bij een gegeven belasting vektor 

{F } de nodige iluormatie over de verplaatsingen 
e 

{X } 
e 

{F } 
e 

(3.13) 

Het stelsel vergelijkingen van verg. (3.2) is op deze 

wijze met een eenmalige moeite aanzienlijk gereduceerd 

tot het stelsel vergelij van (3.13). 

3.2 Praktische komplik~ties. 

Afhankelijk van de scheefstand van de ram worden van 

de linker pars de punten 3-4 en 21-22 of (fig. 2.2) de 

punten 27-28 en 9-10 ~n horizontale richting met elkaar 

gekoppeld, dit am de de pers aanwezige speling van 

de geleidingen na te bootsen. de t'ilf' gekoppelde 

persen zijn op deze wijze vier mogelijke kombinaties te 

bedenken (zie fig. 3.2). 

Omdat de gekoppelde punten 1n het vereenvoudigde model 

knooppunten zijn met lokale vrijheidsgraden is het 

noodzakelijk voor a1 deze vier gevallen de matrix [Q] 
uit verg. (3.9) afzonderlijk te berekenen,omdat 

we wezen met vier verschillende modellen te 

maken hebben. We zullen dus ook verplicht zijn , aan 

de hand van de belasting op pers, te berekenen of 

te schatten op welke wijze de pers gaat vervormen, 

om daarna de bijpassende matrix [Ql te kiezen. 



wijze van scheefstand 

van de stoters 
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1 ___ ________. 

III -

~-

gekoppelde knooppunten 

(zie fig. 2.2) 

3-4~ 21-22 (linker pers) 

35-36, 53-54 Crechter pers) 

3- 4, 21-22 

59-60, 41-42 

27-28, 10 

59-60, 41-42 

27-28, 9-10 

35-36, 53-54 

fig. 3.2 HogeUjke kombinaties van scheefstand van 

de stoters. 

3.3 VereenvoudiginS van het sereedschaps-model. 

Uit fig. 3.1 b1.ijkt dat koppeling van het gereedschap 

aan de pers slechts op drie punten per stoter kan ge

schieden. Uit overwegingen van hoofdstuk 2.4 blijkt 

dat de bovenplaat van het gereedschap geen wezenlijke 

bijdrage levert aan de stijfheid van de pers, evenmin 

is dit het geval met de onderplaat van het gereedschap. 

Wat overblijft is de invloed van de geleidepennen. 

Uit de berekeningen van hoofdstuk 2.4 is gekonkludeerd 

dat we de geleidepennen zo moeten schematiseren dat ze 

boven vast gekoppeld zijn aan de stoter en dat de onder

kant aIleen in horizontale richting vast verbonden is 

met het bed c.q. vaste wereld ( fig. 2.4 model b). 

De positie van de geleide pen op de stoter zal even

eens van secundair belang zijn, gezien de grote stijf

heid van de stoter. Het model van het gereedschap zal 

dus zodanig vereenvoudigd kunnen worden dat een aantal 

geleidepennen in de knooppunten van de stoter wordt 

gekoppeld. 
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De interessante parameters van het gereedschap zijn dan: 

n aantal geleidepennen 

d = diameter(s) van de geleidepennen 

1 lengte van de geleidepennen. 

He isoleren nu een set geleidepennen (in het vervolg 

geleidepen genoemd) welke i.n een van de knooppunten 

van de stoter gekoppeld wordt aan de stoter en kijken 

naar de stij fheids matrix [Qg ] van deze set. In fig. 3,3 

staat zo'n geleidepen in het globale assenkruis 

getek~nd. De vrijheidsgraden zijn in volgorde genummerd 

en behoren uitsluitend bij dit element. 

Of ~ 
y \. t5 
fig. 3.3. 

Van de geleidepen moet bekend zijn: 

E elasticiteits modulus 

I = oppervlakte traagheids moment 

F = doorsnede 

L =: lengte 

n = aantal pennen 

3 
Met KIt = n. EF/l en K12 = n.El/l wordt de stijfheids 

matrix van een geleidepen in het globale assenkruis 

12Kt2 0 6K
12

1 -12K
12 

0 6K
12

1 

0 Kil 0 0 -KIt 0 

6K1f 0 4K t 2 -6K1 t- O 2KI:t 2 1 . 

[QgJ 
:::: -12K

12 0 -6K 1l 12K12 0 -6K 1 
12 

0 -K
I1 0 0 KI1 0 

6K1:t 0 2Klf 2 -6K1f 0 4K
1r 

2 

3.4 Ret samenstellen van de matrix [QTJ van het model van de 

twee persen met gereed.schappen. 

In fig. 3.4 is weergeven hoe het nieuwe model met ge

schemaliseerd gereedschap er uit ziet. 
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4 5 - ..... ----.... 

fig. 3.4 Model van de persen met gereedschap. 

Omdat per stater slechts een drietal knooppunten over 

n gebleven, is het noodzakelijk de eigenschappen 

van het gereedschap te koppelen aan het meest nabij 

gelegen knooppunt. De stoter is erg stijf zodat dit 

geen merkbare fout zal introduceren, zeker niet wat 

betreft de horizontale verplaatsingen. In het model 

van fig. 3.1 heeft de stoter geen enkele belemmering 

om in vertikale richting te be,vegen, daarom is het 

noodzakelijk aan de onderzijde van van de toe-

gevoegde gereedschap elementen de verplaatsing in 

vertikale richting te onderdrukken(in fig. 3.4 is 

dit knooppunt 13), omdat anders het rekenproces geen 

aplossing geeft. In welk punt de vertikale ver

plaatsing wardt onderdrukt is niet van belang amdat 

we niet geinteresseerd zijn in de vertikale ver

plaatsingen. 

In het geval det er zich geen gereedschap in de buurt 

van knooppunt 7 bevindt wordt er geen element aan 

knooppunt 7 gekoppeld. In dat geval wordt de vertikale 

verplaatsing van het eerst volgende element onder

drukt. 

Indien aan het model 6 elementen worden gekoppeld zal 

het aantal vrijheidsgraden van het stelsel met 

1 + 5 ~ 2 = 11 toenemen tot 35 (fig. 3.4). 

De opbouw van de nieuwe matrix [QT] (35x35) gaat als 

• Als bas dient de volledig gevulde symetrische 

matrix [Q] die reeds bekend (verg. 3.9). 

Element (I) wordt gekoppeld aan knooppunt 7 met vr 

heidsgraadnummer 7,8 en 9 (zie oak fig. 3.1). 



- 24 -

De direkte koppeling gebeurt met. 

[ QT 
7,9 1 [ 

Q 
7,9] [ Qg 1 

i "" :: ~ "" + 1 "" 1 ,3 J (3.14) 
J 

J =:; 7,9 j "" 7,9 J "" 1,3 

Omdat de matrix [QTJook weer symetrisch is, volstaat het 

om alleen de linksonder matrix te vullen zodat verg. (3.14) 

overgaat in 

[ QT 
7,9 J r Q 

7.9] [ 
Qg 

1,3 J i "" ::::; i "" + i "" (3.15) 
l 

j "" 7,i j ;::: 7,i J "" 1,i 

Van het overige deel van de matr [Qg]valt een deel wag 

omdat in knooppunt 13 twee vrijheidsgraden onderdrukt z~Jn. 

Daardoor vexvallen van (Qg ] de rijen en kolommen 4 en 5. 

Voor element CD wordt [QTJ nu gekompleteerd met 

[ 

Q 1 := 

T i=25 ! 
. 9 I J;:7, J 

en 
r QT 1 I i=j=25 
~ L 

i=6 

j 10, i 

Element @ wordt gekoppeld tussen knooppunt 8 met 

vrijheidsgraadnurrnner 10, I 1 en 12 en knooppunt 14 met 

vrijheidsgraadnummer 26 en 27. 

Voor dit element z n nu de vergelijkingen: 

[ QT 
10,12] [ 

Q 
10,12) l 

Qg2 
1,3 ] ~ := :::: i ::: + 1 :: 

J 10,i J = 10,i J "" 1 ,i 

(3.16) 

[ QT i 26,27 ] "" [ Qg2 i = 5,6 ] (3.17) 

J :::: 10,12 J :: I .3 

t QT i "" 26,27 ] I Qg2 i = 5,6 ] 

j 26,i j :: 5,i 
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Analoog aan element (%) worden verder de stijfheidsmatrices 

van de overige elementen toegevoegd. In fig. 5.5 is aange

geven op welke wijze de matrix (QT] gevuld wordt en welk 

deel gebruikt wordt om mee verder te rekenen. Omdat in het 

onderste deel van [QT] nogal vee 1 nullen voorkomen (overal 

waar geen X staat) wordt in het nag te behandelen reken

programma een techniek gebruikt welke van de rijen van de 

matrix aIleen het stuk op slaat vanaf het eerste rijelement 

:f 0 tot en met het diagonaal element. In fig. 5.5 met een 

dikke Iijn het aangegeven dat werkelijk voor de 

berekening wordt gebruikt. 
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4. Het berekenen van de krachten op de pers. 

Om de verplaatsingen van de pers te berekenen is het 

noodzakelijk de technologische krachten geleverd door 

de hydraulische inders to kennen. Voor een nieuw 

produkt is het mogel k de technologische krachten 

ongeveer te berekenen en hieruit moe ten dan de krachten 

in de cylinders bepaald worden. 

4.1 Het berekenen van de cylinder krachten. 

In f • 4.1 staat een model dat gebruikt wordt am 

de grootte van de cylinder krachten te bepalen. 

Bij dit model zijn een aantal vereenvoudigingen aan

gebracht. 

1. de krachten die de dria cylinders uitoefenen 

worden samengevoegd tot de Kracht FC~ 

2. de dempingskracht FD werkt tijdens het proces 
of op de linker, of op de rechter stater; de 

grootte moet men zelf kiezen, 

3. de koppeling tussen de beide stoters kan een kracht 

en een moment overdragen. De grootte van het moment 

is aIleen afhankelijk van de relatieve hoekver

draaiing tussen de beide staters. 

FD FT 
L 

FK FK 

fig. 4.1 

FeR 

A 
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Uit het vertikale krac.hten evenwicht kan de volgende 

relatie worden afgeleid: 

+ = FD + + (4.1) 

De reculterende momenten ML en ~ veroorzaken een be

paalde scheefstand van de stoters. Zijn de moment en 

gelijk van grootte maa.r tegensteld, dan zul1en de 

punten P en Q, aan de uiteinden van de rams evenveel 

naar boven of beneden bewegen. 

In deze situatie geldt dUB (4.2) 

Uitgeschreven wordt dit: 

(FCL - FD) ~ 3 - FTL (3-eL) + FTR (3+~) - FCR ~ 3 = 0 

(4.3) 

Samen met verg. (4.1) vinden we 

(4.4) 

Het regelsysteern zal echter nooit precies deze kracht 

FeR realiseren maar de kracht FeR + ~F. 

Uitgaande van deze laatst genoemde kracht kunnen we 

de andere krachten berekenen. 

:; FD + FT 
L 

+ 

De koppelingskracht FK wordt 

FK = FD + 

De momenten, door deze krachten, 

zijn: 

}~ == -FT 'X eL 
+ FK % 3 L 

en 

=: -FT % eR R 
+ FK % 3 

+ ~F) (4.5) 

(4.6) 

uitgeoefend op de rams 

+ }ll( (4.7) 

I·ll( (4.8) 
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Hierin 18 MK nog onbekend, maar aangezien ,ve de grootte 

van ML en ~ niet nodig hebben zullen we de grootte van 

NK niet bepalen. 

4.2 Schatting van de maximale waarde die ~F kan bereiken. 

In de vorige paragraaf is afgeleid hoe, op de grootte 

van 8F na, de krachten op de twee stoters kunnen worden 

berekend. FeR is zo bepaald dat ~ + ~ = 0, in dat ge

val zal f + f ongeveer nul zijn. De kracht !J.F zal op p q 
zowel de linker als de rechter stoter een extra moment 

~ = 3x !J.F veroorzaken. De extra verplaatsing hier-

van het gevolg wordt 

f + f =!J.M ~ 
P q 

of 

(4.9) 

De regeling van de gekoppelde persen laat een maximale 

afwijking Ifp + fql = 3 mm toe. 

De waarden van de soepelheids getallen SLL' SLR' SRL en 

SRR kunnen gehaald worden uit tabel 2.4 en Z1Jn experimen

teel bepaald. De maximaal toelaatbare 18FI kan worden 

berekend uit verg. (4.9). 

~ 60 tonf. 

3 (0.682 + 0.256 + 0.189 + 0.535) 10-2 

4.3 Hat verdelen van de technolosische kracht en de cylinder 

krachten over de beschikbar~knooppunten. 

De cylinderkracht FeL (en FeR) wordt verdeeld over dr 

cylinders. De druk in de cylinders is gelijk en de krachten 

worden dus verdeeld naar ratio van het cylinder oppervlak. 
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Van de drie cylinders verhouden de oppervlakten zich 

als 9:11:9 en de krachten zijn dan ook 

en weer -2. ~ Fe
L

• V oor de 
29 

linker pers grijpen de krachten aan In de knooppunten 

ig. 3.4) 1 en 7; 2 en 8; en 3 en 9. 

Ook de technologische kracht FTI, (en FTR) moet zo 

goed mogelijk over de drie beschikbare knooppunten 7, 

8, en 9 worden verdeeld. De afstand tussen de punten 

7 en 8 en tUBsen 8 en 9 1.41 m. Als de excentric 

teit van de belasting e
L 

(m) is dan moet gelden: 

== 

1. 41 1. 41 == -FT 
L 

Ala we verder aannemen dat de belas gelijkma tig 

verdeeld is over de stoters dan krijgen we een ver

deling zoals in fig. 4.2. 

7 s 

fig. 4.2 r 

F7 = Fa - 6F F9 = + AF 3FS = FTL 

Hiermee vinden we F7 == FS - FTL x ~/2.82 en 

F9 = F8 + FTL ~ eL/2.82. Op gelijke wijze worden ook 

voor de rechter stater de knooppunts krachten berekend. 
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5. Het rekenprogranuna. 

Het progranuna is opgebouwd uit een aantal procedures 

en een deel dat de procedures aanroept en de verdere 

gang van zake stuurt. Allereerst zullen, 'tvaar nodig 

met toelichting, de procedures worden besproken en 

vervolgens het eigenlijke programma. 

5.1 Procedure geleidepen (regel 1500-4100) 

'PRJ EJURE' GElEIDEPE~{QT.GP.DIIGT.JI; 

• q t ' • ,~RR A Y , 'H ( 0 1. 1:; p ( 1. 1 J; • I -rf c: G[ R' , A RR,II v' 0 IA G H 0 1 ; • IN rEG E fl' ,,I; 
GH,"UH!:: R"hI.r<.!'ip'REAl'S11,S12.l,D. ; '':lOCJlEA'''PE''l; 

P[~: tF~L~ f:~1~~Tr11:=~; 

• 1 • J N r I l • 2' 4' DO • [j IA G T ( I] : :: [) fA G If 1-1 ] + I ; 

~~Ir (JUT.<II.-p <IT __ ~ANT4L ____ LENGJ= ______ D!A- _______ E-HJ-·' 
- ___ 'iK ___ .PE Ni'-it: N ____________ • __ MET£ K _______ DUlU $"11 > I; 

• I f I ~, • r: ~ l • () • j H to r. • • G E GIN' G;> [ r • 1 1::: (\ ; ;': i-l-:) • £ N D" E L S :: • 

:;t 1!:· ~Jr"( 1,1] :=£*PI/4i;G**Z/l*N/2; 
12: (i,Zl:=E*?I/b4.D**4/Lk.3.N/2;GP[I.3J:~L; 

h:=H-l' 
'I "hQTrpE~'THE~ ~: 'ik "[lS~' 

't:GI'i'J:coJ+U'\: U':;T[JJ:=DIAGTrJ-U+rl; 
QT[K-Y+ll;~-S11;QT(KJ:=S11 

'I E ftiD' ; 
J:=J.l;K:=DIA~'[JJ:=DIAGT[J-1J+H.2; 
QT[~-H-l]:=~.S12'L;QT[K-H.l]I=2.512*l.l;QT[~]:=4.S12·l*L; 

rr~(OUT.<Ij,1&.3[12.Z.II>,I.N.l.O.E) 

• [NO' 

In deze procedure wordt voor iedere positie, waar-

bij pas 1 tIm 6 overeenkomt met knooppunt 7 tim 

12 uit fig. 3.4, het aantal te koppelen geleide

pennen (n) ingelezen. Is n > 0 dan wordt de lengte 

1 en diameter d ingelezen. In de matrix GP worden 

deze gegevens opgeslagen. In het deel van 

[QT] worden de stij ingevuld. 

(Zie ook 3.4). 

00001500 
00001600 
ooaOHee 
00001800 
00001900 
00002000 
00002100 
00002200 
00002300 
000;)2400 
00002500 
00002600 
00002700 
00:)02800 
00002900 

00003100 
00003200 
o:~ BOO 
00003400 
00003500 

0000 HOO 
00001800 
00003900 
00004000 
OOOOU 00 
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5.2 Procedure perskrachten (regel 6000-10000). 

'PR':C[Ol;R' f'l':R::lKRACHT'CN('J.f(,.8ELl' 
'VALUEf\;'['JTEGE~'N;'I~TEGER"ARR.Y'B£L(OJ;'REAl"ARRAY·FC[l.O]; 

;I~!'·rNTEGEo·rpJ; 

'REAL'r.rl.F2.f$.rL.El.rDL.FR.ER.rOR.MTL.~fR.YL.YR.FCL.FCR.fKL; 
'F 'I:cl'STEP'l'UNTIl.'3''";Q' 
.; :~·J::l·STE~·l·U~TIl·N·Jo·rC[I.J]:=OJ 
~~An{I~.I, L.fL,FJL.FR. R.FJRJ; 
~DIT~( T.c ~4.·LI~K R.RAM-,Xll."RECHTER.RAM-,I. 

" .Fl ____ El ___ F~l R ____ ER ____ FDR-./. 
TYd (!"j ___ (fDN} __ ~ ''' •• 00 ___ 0 N)"./d ,::c" ", ".; • 

f6.Z.1 .11~.fL.EL.F .rR.ER.FOR); 
f:=(D*FR.Fl-rl+FR*ER IS; 

r; '~F-':·" [;)J:": 
wRITE( T.<III-BEL ______ fCL _______ MTl _______ FKL _______ FCR 

_______ ~·n'! "I. 
w_NR __ ~ __ (TON) ___ (TON.M) _____ {rQ~} _____ (rD~) 

___ (H)N.'l)"/~H 

'rO'Pl::l.2.3' • 

: 'f HLI-fRHOR-fCR; 
f r(L :=fOL+FL-FCl; 
HfL:=-FL*EL+rKl' ;MTq: -FR.CRtFKL*3; 
Yl:~O.&S4dR;-2*MTL.O.Z&75J~-2·MTR; 

YR:=O.1~42!~-2*~~l+Q.5&IOl~-2*~TR; 

3 [U I j : " , 1: • I'l • ::it: Q' 0 • THE N • • If' Y R 'liE" ' (). TH D, • 1 • E l S E • 2 
·ElSE··IF·YR·LEJ·O·TrlE~·5'ElSE·4; 

r :=fL/3;fl:=F2-fL*El/2.Bz;r3:=FZ+Fl*EL/2.8Z: 
fC[1.11:=FC[I.51:=91 ~.fCL;fC[l. ]:;:;11/2~·FCL; 

FC( r.81::r1tFOL/4-9/29*rCLHCrI.lll:" +FDLI2-1 Lf29*FCL; 
fC(I.141:=F5+FDl/4-9/29*rCl; 
F2:~FR/JJfl:=f2-FR*[R/2.82;f3:=r2.FR·EA/2.8?; 
rClI.41:=fC[I.bl:=9/29*FCR;FcrI.51: ll/29*FCR; 
FC[I.171:=Fl+FDR/4-9/?9*FCR;rC[I.201:=f2+FOR/2-11/29*FCHi 
FC£I.231:=F3-9/29*FCRtFDR/4; 
~AITE(OUT.</I2.5rlJ>.!.FCL.MTL.FKL.FCR.MTR)' 
• IF'FCl'~£Q'20aJ'GR'FCR'GEQ'20QO'THEN' 
WRIT~(OUT.<· ___ DE ERS_~ORDI_OVER8ELAST·'>}!~~SE· 

wRITECCUTCSPACE(l ]); 
fCR:=FCiH60; 

*E\:)f 
'£"~ct r c"'~AChTEN; 

In perskrachten wordt de belastingsvektor Fe gevuld. 

Met behulp van de berekeningen zoals beschreven in 

hoofdstuk 4 worden voor de knooppunten 1 tim 12 de 

belastingen bepaald en weI voor drie belast 

situaties n.1. ~F = -60, 0 en 60 tonf. Tevens wordt 

bij iedere belastingsituatie, waarbij echter wordt 

aangenomen dat MK=O, m.b.v. de soepelheidsgetallen ge

schat op welke wijze de beide stoters scheef gaan 

staan zodat een van de gevallen uit f • 3.2 bepaald 

kan worden (8200-8500). Dit gegeven wordt opgeslagen 

in de array BEL. 

00000000 
OOOOblOO 
0000&200 
00006300 
0000&400 
00006500 
00006600 
00006700 
00005800 
00006900 
00007000 
00007100 
00001200 
00007300 
00007400 
00001500 
00007&00 
0000 TlOO 
0000'800 
00007900 
OOOOdQOO 
oaOnlon 
00008200 
00000300 
00008400 
00008500 
00008600 
;) aud70D 
000'.18800 
0000d900 
0000,,000 
00009100 
00 J9<'OO 
00009300 
00009400 
00009500 
00(091)00 
00009700 
00009800 
00009900 
00010000 
00010100 
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Als uitvoer geeft de procedure een tabel met gegevens 

van de krachten vaor de drie belastingsgevallen. 

5.3 Procedure QTOTAAL (4200-5800) 

, RJCCDURC'CTvTAAL(Q,QT.GP.O!A:'T.8£L); 
·A~?4Y·Q[1.O).~r[o].~ [1.i);·I~TEGER'·ARRAY·DIAGT[Ol;'INrEGER'9EL; 

GI~··INTEGER·H.I.J.~;·REAL·S11.S12.L; 
N,=O; 
'F")R'I:=l'STEPfl'UNrl '24'00' 
'FUR'J:=l'STEO'!'JNTIL'I'DO"BEGIN'N:=N.t;QTCN1:=lfBEL,Nl'r~o'; 

·fl.",'~; l'STEP f l'UNTIl'o'DO·'IPGP(I.ll'GTR'O·THE"l' 
'2£GIN'SII:=GP[I.1J; 12:=GP[!.ZJJL:=GP[I.31; 

qr-;PPN: Nq;H:=:)IIIGHNH 
'Ir·J=1·rHEN'QT[~J:=QT[H].12*SI2·ELSE· 

• t F ' J:: Z' • r 'i'~ N' ...l r [Ill: Q H H ]+ S 11 • E L S E • 
·dEG[N·QT[H-21:=*.6·S1?*LJQr[H]:.*.4*S12*l*L·E~O· 

, ND"~LSE'N:=~+3 

'£ 'QT:!TAAU 

In QTOTAAL wordt de matri::l~ QT geformeerd. Ala basis 

dient de matrix Q (zoals bekend zijn er ). Welke 

matrix Q genomen wordt hangt af van de stand van de 

beide stoters en deze informatie wordt gegeven door 

BEL (z ook 5.2). 

In 4600-4700 wordt QT gevuld met Q. Vervolgens worden 

de stijfheidsmatrices van de geleidepennen bij QT op

geteld (4900-5700). 

QT wordt in het programma niet bewaard als een t,vee 

dimensionale array, maar als een vektor, waarbij aIle 

rijen achter elkaar geplaats worden opgeslagen. De 

lengtea van de rijen kan men vinden m.b.v. de array 

DIAG. DIAG [11 geeft aan op welke positie van de 

vektor QT de waarde van QT [I,IJ staat. De lengte van 

rij I kan men bepalen uit DIAG [1] - DIAG [I-IJ. 

00004200 
00004300 
00C04400 
00004500 
00004600 
00004700 
00004800 
OOC04900 
00005000 
00005100 
00005200 
00005300 
(0005401) 
00005500 
00005600 
00005100 
00005800 
00005900 
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5.4 De pro.s:..edures CHOLDEC en CHOLSOL (10100-14000). 

'P [JURE" CHJlO C(~.nIAG.QlL,FArL); 

• v L:'; f' t\;.' I \ T (G U,' ~,; • L A 8 E l • F A 11 ; 
'! ~>ER" ''Y' JIA ('}] 'ARIIAY' GlLID); 

N"INHGL ' I.J.K.c.I.lJ.tlI.Dj: 'REAL' x; 

IL[~ I: 1 1 tlEQt N ~ 

• E~[~'L[:=OIAG(I]-r; BI: JI=?!AG[[-ll-LI; DJ:=JIAGrJJ: 
'oH HE' J: =J+ 1 -: I >I) J' 
• BrGU,':\; "AX (31. O;.;-DJI u.c,[J J); 

lJ:=OJ-J; X:=~Ll[LI.Jl; 

00010200 
OOOliHOO 
00010400 
00010500 
0001C600 
000 oroo 
'" 1.100 

00010900 
00011000 

0: 
'W llE'K: K+l<J'OO'X:=X-Qll[LI+KJ*Qll(lJ+Kl; 00011200 
WlL[lI*J]:=X/QLL[OJl 00011300 

'EN·)' ; 00011400 
X:=QLLIL!+ll; 00011500 
'.HILE' 1::tlI+l<['DO'X:=X-QLLtLI+SIJ •• 2; 00011&00 
• IF' X >0' THE N' QLU LI" r 1: =5 QRH Xl' ELSE • 000117 00 
'3EGIN·WRITE(CUT.<II. R DE.DECCMPosrf HOLESKI_MISLUKT-OOQli800 

/.·~Ij-~Lhu_ ·.I4.-.VE N.NIET.PDSITI f_00011900 
GEJIL.D?DE.HOOFODIIGONAAl-//>,IJI 'soroeFAIL 00012000 

• [t-./D' 00012100 
.r 00012200 

'E~O' CHOLDEC; 00012300 

'P1 2EDURE' CHOLSOl(N,DIAG.OlL.U}; 
• VAlUE' N; • INTEGER' Ni 
'I~TEGER"ARRAY' OIA~ ; ·ARRa,' Qll.U£D]; 
'il[';T'.J"n;TEG[ 'r.J.LhK.l; 'REAL' x. 

,--I; '~HIlE'('IF'I-:N'TH~~' [[I=O'ElSE"fALSE"'DO'X:=!.t. 
ll=I::I-l; 
·~HltE'[:=I·l'LEg·N·OD 
• EGIN·K:=MAX{l.D!.~[r-ll-LI:=DIAG[I)-I); X::~; 

·riH[L[·KI=K·lcI·~G'X::I+QlL[LI.KJ*U[K]; 

U ( I J ~ :; ( U r IJ - X ) I QL U LI + r ) 

U=DIAGfNli 'fJR"I: 'l'SHP'~l'UNrrL'l'DO' 
'SEGIN'K:=L; LI=DIAG[I-IJ; J:=[-K; X:=U[IJ:=U[I1/ClL[KJ; 

'.HllE'K:=K-l>L'JO'U[KtJ]:=U[K+JJ-QLL[K]*X 
'ENot 

Met behulp van de procedure CHOLDEC wordt de matrix 

QT gedecomponeerd volgens de methode van Choleski. 

In CHOLSOL wordt met de gedecomponeerde QT en de 

belastingvektor FC de verplaatsingsvektor X be

rekend. 

00012400 

00012500 
00012&00 
00012700 
00012800 
00012900 
00013000 
00013100 
00013200 
0001 HOO 
00013400 
00013500 
00013600 
00013700 
00013600 
00013900 
00014000 
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5.5 Ret programma. 

·BE,~p;···rI C'[;;(' }J:)=IlEAOf.R),OUH 00001000 
'r\T ~E ·1.J.k.N.NB£l.~GEL.H.BL;·lABEL·E~D.HERHAAL;·~EAL·PI.PL.PR; OOOJ1100 
'AR~ Y' [1:4.013001.QT.grT[a:500].F[O:3~1.FC •• [1:3.0:35].GP[1:6.1:31;00001200 

'" > ,r\ i ~ ~t L l v .. ~ : f -., : :, ; ... r (';: 3:)); 

00001400 

00014100 
f'r:·c :,,,;\,1CT/\/Hl}; 00014200 
RlAU(IN.,.'f1R'I: 1. ,3.4·OO·'fOR'J:=l'STEP'l'UNJI 'JOO'DO'Q(I.J]); 00014300 
DEAD(I~.I.NGr 00014400 
'rSR'I:=1'~r[p'1'UNT1~ 'DO' 00014500 
'BEGIN"rOR'JI O'ST P'l'UNTIL'SOO'OO'QT(Jl: 00014600 

'IF'I>I'THE~'NHITE(JUT[SKIP(lJ]J; 00014100 
GELFIDEPEN(QT.GP.DIA~T.~); 00014800 
R~AJ[IN.I.N9EL}; 00D1.900 
'For'SL:=l' r~p'l'U~TrL'NBEL'OD' 00015000 
• ''If G UP • I P !:lL' ·,L Q' I' THE N' W R I IE< 0 urr SK I P ( 1 )J )' EL SE' 00015100 

l/ilIrE(OU"f[SPACU~l]); 00015200 
PER5KRACHT~N{~. .BEL); 00015300 
'fOR'J:=1.2.3'OO· 00015400 
'3£:,r\4''11:::0; 00015500 

'q L(J" UJ-IPTHEN' 000151)00 
HC~HAAl: '8 GI~"r R'K: 'STEP'l'UNrIL'SOO'DO'QTI[Kl:=QT£K]; 00015700 

Q fAAl(Q. T'.G?DIAST,BEL[J]}; 000l~80C 

CHOlOEC(N.OIAGT.QTT.ENDl 00015900 
'END'; 0001&000 
'rQR'K::O'STE?'1'UNTIl'N'DO'f[Kl:=fC[J,~j'~4; 00016100 
CHOlSOL(~.OlAGr.~Tr.F); 0001&200 
'FO~'K: O·STE?'1'UNTIl·N'02'X(J.K]:=F[Kl*~3!2; 00Q1&300 
PL:=F[1?1;PR:=F(21J; 00016400 
K:='rr'?L'G~~'O'THEN"IF'PR'lEQ'O'THE~'1'ElSE'2 00016500 

• El S E" If • P IP IJ U, • 0 • I Ii £ N • .5 f E L S E • 4; 000 1 0000 
·IF·K·NrQ'elL[J]·AND'H:~H.l'lEQ·5·THEN· 00016100 
'8£GIN'3El[Jl:=K;'GOTO'HERHAAL'END' 0001&800 

'E~D'; 00016900 
io/f~!TE<:Jur. < !I X ll .. WBt.LAS T r 'tr~_l", r2 3, "SrLAS r A ,~_2".X23. 0001700:) 

·Brl4STING_!-!I.·KNP,-.X5.3(·U·.X9.·~·.X8~·PHI·.X12)/' 00017100 
~_ .x5.3(·(~M)·.X6.ft(KM) _{RAD~-3)".Xg)'I. 00011200 
6(I3.3{XIO.FIO.3.X14)/}.6( 3(3F10.3.14){)1 >. oaulr300 
'rnR"J: 'S'[P·1·U~TIL'6tDO'[J.'FOR'K:=1.2.3·OO·X(K.J]1. 00017.00 
'FOR'J: r·STEP·3'UNTIL'22'DO'[{J-4)/3+6. 00017500 
·rOR·K:=t.2,3'DO'[X[K.JJ.xrK.J~lJ.~[~.J.2]]1)i 00017600 

,rOR, J: 1.2.POO· 00011700 
• If • ASS ( )(( J. 9 ) )o:'} • 5 • JR' A6S ()({ J.21 n ,. c. '5 'T He: N' 0001 T 800 
WRlTECCUT.<X .-JE.GRJTE_SCHEEfSfANn-.X6»'ELSE'WRITECQUT.<X35>'OOOl1900 

'E~D' 00~13000 
'f~O'; 00018100 

ENJ: 00018200 
·L~J'. 00018300 

Na de declarat van de te gebruiken variabelen 

worden de vier verschillende matrices Q gevuld. 
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De waarden zijn in een ander programma berekend en 

op ponskaarten gezet. Slechts links onder helft 

van de matrix wordt gevuld, omdat Q symetrisch is 

(regel 14300). 

Vervolgens wordt NGEL inge.lezen, waarbij NGEL het 

aantal verschillende kombinaties van geleidepennen 

Met behulp van de procedure Geleidepen worden de 

eigenschappen van het gereedschap ingelezen (14800). 

NBEL is het aantal belastingsgevallen op de pers 

(14900). 

Binnen de procedure Perskrachten wordt de belasting 

ingelezen en de belastingsvektor gemaakt, ook wordt 

de scheefstand van de pers geschat (BEL) (15300). 

Voor de drie belastingsituaties wardt QTOTAAL samen

gestelt en gedecomponeerd (15800-15900). 

Met CHOLSOL wordt de verplaatsingsvektor X berekend. 

Gecontroleerd wordt of de \'liijze van scheefstand de 

zelfde is als binnen de procedure Perskrachten was 

geschat. 

Is dat niet het geval dan wordt v~~r de nleuwe situatie 

de berekening nogmaals herhaald (16400-16800). 

Vervolgens worden de verplaatsingen uit geprint in 

tabel vorm (17000-17600). 

Is de hoekverdraaiing in het midden van de stoter te 

groot dan komt daarvan een melding onder de betreffende 

tabel. 

Op de volgende pagina's is een voorbeeld van de uitvoer 

afgedrukt, een aantal verschillende belastingen zijn 

hierbij op de stoters aangebracht. 
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6. Resultaten. 

Voor een aantal belastingen van de pers is nageg~an wat de 

invleed van de geleidepennen op maximaal optredende 

verplaatsing lu I en de hoekverdraaing r~ I van de beide max max 
stoters. In fig.6.1 is voor een viertal belastingsgevallen 

u en iP uitgezet als functie van C = .9!3 n. Veor deze 
max max 1 

wa~rde van C zijn de diameter d en lengte van de geleidepen 

gegeven in mm; n is het aantal geleidepennen. 

Uit fig.6.1 bi dat w sterk afhangt van de moment en max 
die op de stoters werken. Voor geval werken alleen 

momenten ten gevolge van kracht ~F (zie 4.2) op de stoters. 

Voer belastingsgeval 2 , ... erkt een negatief moment van i 000 t£.m 

op ieder van de staters. Ondanks het grate verschil in be

lasting is de 4i en u vrijwel gelijk. Veer de gevallen max max 
3 en 4 zijn de mamenten op de linker en rechter stoter tegen-

gesteld van teken, dit is zeer ongunstig veor de twee gekoppelde 

persen omdat de hoekverdraaing van de afzoderlijke stoters 

boven de toegestane waarde van 500 uitkomt. 

De horizontale verplaatsingen zijn veel minder gevoelig 

voor de grootte van de krachten en hun excentriciteiten. 

WeI is duidelijk dat door een grote C te nemen men de u max 
sterk kan verkleinen. De inv1.oed van de grootte van C op 

de waarde van 4? max is daar en tegen gering, en men zal er 

voor moeten zorgen dat door de belasting goed te kiezen 

de hoekverdraaiingen binnen de grenzen te houden. 
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