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1. Inleiding

1.1 De trekproef

TREKPROEF ANALYSE

Materiaalgedrag in omvormprocessen kan met behulp van theorieen nit de
metaalfysica verklaard worden. Ret is echter nog niet mogelijk om het verstevigend
gedrag op basis van deze theorieen in kwantitatieve zin te voorspellen.

Om het verstevigend gedrag experimenteel te bepalen, zijn een aantal testmethoden

ontwikkeld. Een veel gehanteerde test is de trekproef en weI een trekproef waarbij
,niet slechts enkele markante punten (zoals de vloeigrens, O.2-rekgrens of
treksterkte) gemeten worden, maar waarbij het gehele rektrajekt (van begin van
vloei tot insnoering of breuk) gemeten wordt.

De meetwaarden (kracht, en breedte en dikte van een trekstrip) van een continue
trekproef kunnen omgerekend worden tot spanningen en rekken, die vervolgens in
grafieken weergegeven kunnen worden.

Bij de analyse van omvormprocessen, o.a. berekening van de benodigde kracht en de

arbeid, is het noodzakelijk een mathematische beschrijving van de vloeikromme te
formuleren. Deze mathematische beschrijving wordt verstevigingsfunktie genoemd.
Vaak wordt oak gesproken over materiaalmodellen. Hierbij wordt een klasse van
verstevigingsfunkties mee aangeduid, waarbij een funktie afhankelijk is van enkele
parameters.

In de praktijk blijken de exponentieel verstevigende materiaalmodellen het werkelijk
materiaalgedrag goed te beschrijven.

Modell:

Model 2:

- -n(7=C·(

- ( -)n(7 = C· (0 + (
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Uit de spanning-rek kromme, uitgezet op dubbellogarithmisch grafiekpapier,

kunnen de modelparameters (C, n) afgeleid worden die karakteristiek zijn voor een

materiaal. Ook de eventueel aanwezige voordeformatie (0 kan bepaald worden.

1.2 Het TREKPROEF ANALYSE programma

Dit programma heeft tot doel de meetgegevens van een trekproef op een strip met

een rechthoekige doorsnede te analyseren.

De meetgegevens (kracht, breedte en dikte) kunnen met de hand ingevoerd worden.

Het is echter ook mogelijk, en zelfs beter, om de gegevens uit een file te lezen die op

.diskette staat. Deze file kan aangemaakt worden met een computerprogramma

[Lit. 1], dat ervoor zorgt, dat bij een proefopstelling een datataker automatisch de

meetgegevens doorgeeft aan een personal computer.

Uit de kracht, breedte en dikte kunnen o.a. de volgende bijbehorende waarden

berekend worden:

- effectieve spanning (Teff

- effectieve rek leff

- breedte rek lb

~ dikte rek is

- oppervlakte dwarsdoorsnede A

- anisotropiefactor r

Al deze gegevens kunnen zowel in tabelvorm als in grafiekvorm worden

gepresenteerd.

Nu de spanningen met de bijbehorende rekken bekend zijn, kunnen, volgens het

kleinste-kwadraten principe, de modelparameters C en n van modell,

respectievelijk C, n en lo van model 2 berekend worden, waarbij het programma

rekening houdt met het feit dat beide modellen niet-lineair zijn.

Behalve de waarden zelf geeft het programma ook enkele aanwijzingen met

betrekking tot de nauwkeurigheid waarmee de karakteristieke spanning C, de

verstevigingsexponent n, en eventueel de voordeformatie to, berekend zijn.
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Daarnaast biedt het programma de volgende faciliteiten:

- uitprinten van een (standaard) meetrapport.

- maken van een datafile die geschikt is om ingelezen te worden in een

computerprogramma [Lit. 2] voor het genereren van vloeiparameters onder

verschillende omstandigheden.

- wissen van bepaalde meetgegevens.

1.3 De benodigde apparatuur / diskettes

Het programma is geschikt voor een IBM PC met een colorgraphicskaart (of

EGA-kaart), of een daarmee compatibele pc. Ook is de beschikbaarheid van een

matrixprinter (Epson-compatible) zeer gewenst, daar anders niet aIle mogelijkheden

van het programma benut kunnen worden.

De benodigde diskettes zijn:

1. de TREKPROEF ANALYSE - programmadiskette (1987, versie 1.00).

2. een bestaande trekproef datadiskette, of een lege geformatteerde diskette.

1.4 De datadiskette

Het TREKPROEF ANALYSE programma vereist een aparte datadiskette waarop

de gegevens bewaard worden.

Het aanmaken van zo'n datadiskette gaat heel eenvoudig:

- stop de programmadiskette in drive A (meestal de bovenste drive).

- stop een lege geformatteerde diskette in drive B.

- type in na het ">"-teken:

>A:\datadisk en druk op de <return>-toets.

Op het scherm verschijnt nu:

> A: \ datadisk

>B:\
>md trekdata.

etc. etc. totdat verschijnt: II Uw datadiskette is klaar voor gebruik. II
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2. Het opstarten van het programma

TREKPROEF ANALYSE

Het opstart-proces zal stapsgewijs worden beschreven aan de hand van een

voorbeeld.

Wanneer de computer en de randapparatuur nog niet zijn ingeschakeld, kan het

programma op de volgende wijze worden opgestart:

- Zet de computer en de randapparatuur aan.

- Duw de programmadiskette in drive A (meestal de linker, of de

bovenste drive).

- Stop de data-diskette (met de meetgegevens) in drive B (meestal de

rechter, of de onderste drive).

- Wacht.

Het programma wordt nu automatisch opgestart.

Wanneer de computer reeds aanstond, kan als voIgt worden opgestart:

- Duw programma-diskette in drive A.

- Stop de data-diskette (met de meetgegevens) in drive B.

- Druk de Ctrl-, de Alt- en de Del-toots gelijktijdig in.

- Wacht.

Ook nu wordt het programma automatisch opgestart.

OPMERKING:Het programma is op allerlei manieren beveiligd tegen vastlopen.

Mocht het onverhoopt tach vastlopen (en eventueel een

foutmelding geven), dan moot opnieuw opgestart worden.

Dit kan op twee manieren gebeuren:

- De eerste manier; druk gelijktijdig op de Ctrl-, de Alt- en de

Del-toots. Het programma start nu automatisch op.

- Als dit niet werkt, is er nog een tweede alternatief; Haal de

diskettes uit de disc-drives en zet de computer ai. Wacht even,

zet dan de computer weer aan en start nu opnieuw weer op.
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3. Het werken met het TREKPROEF ANALYSE programma versie 1.00

Voor alle duidelijkheid is in de bijlage (HI) een stroomschema van dit programma

toegevoegd. Bij de bestudering van deze handleiding kan het van groot nut zijn dit

schema naast de tekst te houden. Hierdoor heeft u ten alle tijde een idee waar u zich

in het programma bevindt.

Als op de juiste manier is opgestart verschijnt de titelpagina (fig. 1).

I'1'RDa'lQ7 »aLYSE progr- Titelpagina I

CqJyri.ght 1988, versie 1.01

Laboratori\lll voor Quvormtecbnologie T.U.E.

informatie:
Tel. : 040 - 474521

A.C.E.C. Melis
ir. L.J.A. Ibltackers
Dr. ir. J .A.H. Ramaekers

Druk op em toets voor vervolg:

fig. 1: titelpagina

Mocht u vragen en/of problemen hebben naar aanleiding van dit programma, dan

kunt u contact opnemen met de Technische Universiteit Eindhoven.
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Druk nu op een toots en het hoofdmenu (fig. 2) verschijnt.

Er zijn vier mogelijkheden. De keuze kan gemaakt worden door het met uw keuze

corresponderende cijfer in te tootsen.

Ii:ofdlllenu!

vat wilt u :

1. Verwerken van bestaande meetgegevens.
2. Invoeren van meetgegevens (met de hand).
3. Aanpusen van bestaande meetgegevens.
4. Stoppen.

Maak een keuze.
Type een cijfer (1,2,3 of 4) 1

fig. 2: hoofdmenu

Keuze no.! geeft toogang tot het werkelijke TREKPROEF ANALYSE programma.

Als u kiest voor de analyse van de meetgegevens is het noodzakelijk dat u beschikt

over de juiste datafiles (minimaal een FBS-file en een bijbehorende MGG-file).

Deze files worden aangemaakt door het DATATAKER programma [Lit. 1], Of u

dient zelf de gegevens in te typen door gebruik te maken van keuze no.2 van het

hoofdmenu.
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Als na analyse blijkt dat een gedeelte van de. meetgegevens niet meegenomen dient

te worden voor de berekening van de modelparameters, kunt u no.3 kiezen:

aanpassen van bestaande meetgegevens.

Dit aanpassen bestaat echter alleen uit het weggooien van meetpunten. Dus NIET

het veranderen of "bijverzinnen" van meetpunten.

EindIlIenu I

wat wilt u :

1. Terug naar b:x>fdmenu.
2. Prograllllla afbreken.

Maak een keuze. I
Type een ci.jfer (1 of 2) 11...--- ____

fig 3: eindmenu

Keuze no.4 is de officiele uitgang van het programma. Als deze gebruikt wordt,

komt u bij het eindmenu (fig. 3). Hier wordt nog een laatste mogelijkheid geboden

om terug te gaan naar het hoofdmenu. Wilt u dit niet, dan kunt u met keuze 2 van

het eindmenu (fig. 3) het programma afbreken. U bent dan op DOS-niveau en kunt

nu DOS-rommando's intypen, of de programmadiskette uit de drive halen en de

computer en randapparatuur uitzetten.

BELANGRIJK: Als het programma NIET op de offici~He manier wordt

afgebroken, kunnen er gegevens verloren gaan.
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3.1 Datafiles als gegevensinvoer

TREKPROEF ANALYSE

Ret progranuna is zo gemaakt dat de meetgegevens op een aparte datadiskette

staan. Deze gegevens zijn opgeslagen in een aantal bestanden (files).

Bij iedere trekproef kunnen totaal vijf bestanden gemaakt worden:

1. een FBS-file: een hestand waarin de meetparen (=kracht F(i), breedte b(i) en

dikte s(i)) opgeslagen zijn.

2. een MOO-file: een hestand waarin de metinggegevens zijn opgeslagen die

betrekking hebben op de trekproef zelf (b.v. codenaam van de proof, soort

materiaal, werkstoffnummer., datum proof).

3. een SER-file: een bestand waarin berekende gegevens (= effectieve spanning

u(i), effectieve rek t(i), breedterek(i), dikterek(i), oppervlakte A(i)) zijn

opgeslagen.

4. een eNE-file: een hestand waarin de modelparameters (e en n van modell en

e, n en to van model 2) zijn opgeslagen.

5. een SE-file: een hestand waarin de spanningen en rekken, plus een fictieve

temperatuur en cen fictieve reksnelheid, zodanig zijn opgeslagen dat deze

ingelezen kunnen worden in een computerprogramma voor het genereren van

vloeiparameters [Lit. 2].

Al deze bestanden zijn aparte DOS files en hebben dus ook een naam die voldoet

aan de MS DOS eisen voor een filenaam. Dat wi! zeggen dat de bestanden (DOS

files) een naam hebben die bestaat uit twee gedeelten die gescheiden zijn door een
punt (1t.1t).
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Het eerste gedeelte van de totale filenaam geeft weer op welke trekproof de gegevens

betrekking hebben. Iedere trekproef heeft een andere naam die bestaat uit 8

karakters en moot voldoen aan een bepaalde code (zie ook fig. 21 op pagina 29).

Ret tweede gedeelte, da.t bestaat uit maxima.a.l3 letters zegt iets over het type

bestand.

Een paar voorbeelden:

TF874011.FBS:

TF8740l1.MGG:

TK874012.FBS:

Dit is een FBS-file van een trekproef (I) met een

stalen (F) trekstrip en weI de IIe trekproof van week 1Q
van het jaar 19a1.

Dit is een MGG-file die behoort bij dezelfde trekproef.

Dit is een E.BS,-file van de lle trekproof van week iU in

19[L, en de K duidt erop dat er een koperen trekstrip is

beproefd. (Voor de andere materialen zie fig. 21.)

De meeste datafiles zijn op de da.tadiskette ondergebracht onder een subdirectory

TREKDATA. De reden hiervoor is dat er dan meer files op een diskette kunnen

staan.

Opmerking: de SE-files staan echter nog steeds in de hoofddirectory (root directory)

omdat het computerprograrnma [Lit. 2] voor het genereren van vloeiparameters dit

verlangt. Ook staat hier een file NAMEN.BES om dezelfde reden.

BELANGRIJK: Voor bet gebruik van het anaJyseprogramma. is het nodig om te

weten wat de codenaam is van een bepaaJde trekproef.

Voorclat bet programma opgestart is, moot dus op D08-niveau

gekeken worden welke files op de diskette a.anw~ig zijn.

De volgende procedure kan hiervoor worden gevolgd;

1. Op normale wijze eindigen van het TREKPROEF ANALYSE programma,

Of opstarten met DOS-diskette,
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Op het scherm verschijnt nu:

A>

2. Stop datadiskette in drive B.

TREKPROEF ANALYSE

3. Type nu a.chter het ">"-teken: It. en druk vervolgens op de <return>-toets.

Dus er staat nu:

A>B:

B>

4. Type in a.chter B> :

B>cd trekdata

Nu komt er op het scherm te staan:

A>B:

B>cd trekdata

B\TREKDATA>

5. Type nu: .wr of dir/w of ID!Ln voor een lijst van de aanwezige files.

(Opmerking: op dit niveau kunt u ook gewoon datafiles copieeren of

"deleten" .)

6. Vergeet niet de procedure at te sluiten met:

B\TREKDATA>~

B>At.

A>

U bent nu weer terug bij A>.

Een snellere methode voor het opvragen van de lijst met files is:

A>dir b:\trekdata/w

-13 -
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3.2.verwerken van bestaa.nde meetgegevens.

TREKPROEF ANALYSE

Ais u in het hoofdmenu het gekozen voor het verwerken van bestaande

meetgegevens, wordt u gevraagd om een filenaam in te geven (zie fig. 4).

Verwerten I

U hebt gemzen voor bet verwerken van bestaaDde meetgegevens.

Zorg dat de datafile-di.skette in drive B zit.

Vat is de naam van de file?

Geef een fileoaam (max. 8 karakters) Tf875202 I
'--------

fig. 4: invoerscherm voor verwerken van bestaande meetgegevens

Let erop dat de datadiskette in drive B zit als u, nadat u de naam hebt ingetypt, op

<return> drukt.

Het programma controleert of er een FBS- en een MGG-file van de trekproef op de

datadiskette aa.nwezig is, en geeft hiervan een melding op het scherm.
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Ala u deze melding hebt gelezen, druk dan op een toots voor het vervolg.

~ files moeten aanwezig zijn. Als dit niet het geval is, hebt u waarschijnlijk een

verkeerde naam opgegeven, of u hebt een verkeerde (data)diskette in drive B

gestopt.

Zijn beide files aanwezig dan worden de gegevens van de FBS-file ingelezen.

Ter controle worden op het scherm nog even het aantal metingen en de beginbreedte

en -dikte getoond (zie fig. 5).

Aantal iD;evcerde meti.ngen (excl. bO,sO): 43

trekstrip beginmaten:

bO· 10.050 (m)
sO .. 1.000 (m)

IIkuk CIP - toots """" 1ezal1 - van SlR-fi1e CIP drive B.

fig. 5: lezen van FBS-file

Na een druk op een toots wordt de SER-file ingelezen. Ais deze niet aanwezig is

wordt deze automatisch bUgemaakt en weggeschreven op de datadiskette. Het

programma toont dan het meetgebied voor de rekken en de spanningen (zie fig. 6).
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Aantal iDgeyoetde IIlet~ (excl. bO,sO): 43

Keet&aU.n van retkeD:
min • 0.00094 (-)
max • 0.24445 (-)

ElerekeDde spanni~:
anin • 148.9 <N/_Z)
ogem = 290.7 <N/_Z)
anax· 360.3 <N/.)

IDruk OIl"" toots '""""-1- van CIIE-fil.e OIl drive B.

fig. 6: lezen van SER-file

Ook controleert het programma of er al een CNE-file op de diskette staat.

Druk op een toots als u de gegevens hebt gelezen.

Als er nog goon CNE-file aanwezig is, wordt deze gemaakt. Hiervoor is het nodig

om oon schattingsinterval voor de voordeformatie fo op te geven (zie fig. 7).

Druk steeds op <return> als u oon waarde hebt ingegeven.

De ondergrens moot groter zijn dan 0.000 en de bovengrens moot groter zijn dan de
ondergrens.

De optimalisering vindt plaats op basis van de kleinste-kwadraten methode.

Het programma gaat net zolang door met optimaliseren totdat is voldaan aan de

relatieve nauwkeurigheid van fo, Of totdat de berekeningsmethode onbetrouwbaar

wordt.

Op het scherm verschijnen enkele kwadratensommen zodat u kunt zien dat het

programma nog steeds aan het rekenen is. Tevens hebt u een beetje kijk op het

verloop van het optimaliseringsproces, want de middelste rij moot steeds in waarde

kleiner worden (zie fig. 8). Als dit niet het geval is, is de mogelijkheid aanwezig dat

niet de echte minimale kwadratensom wordt gevonden.
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HateriaalJlKXielparameters Bepalen I
Voor de bez'ekeniDll van de vcordefODlllltie EO, is bet nodig dat u een
scbattiDgsinterval opgeeft waarin to zeker IlOat liggen.

Qlder;reos scbattingsinterval: 0 (IE)
8cMmgreDs scbattingsinterval: 0.01 (am)

Geef schattinQsinterval voor de voordefomatie EO.

fig. 7: invoeren van schattingsinterval

Hateriaa1JOOdelparameters Bepalen I
KSda2. 397.8952526
KSda2. 220.5498945
KSda2. 183.8819078
KSdaI. 169.8696960
JCSdaI. 169.8696960
KSda2. 169.4232859

KSdaI = 169.8696960
KSda2 = 169.8696960
KSdaI = 169.8696960
KSda2. 169.6027991
KSda2 = 169.2340450
KSda2 = 169.2340450

KSda2 =
KSdo2 =
KSda2 =
KSdo2 =
J(Sda2 =
KSdo2 =

252.8677436
189.7812037
173.1129135
173.1129135
169.6027991
169.2968228

!lbDentie ••u.b•• de ma__ters worden berekeod.

fig.S: bepaling van de minimale kwadratensom
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Druk op een toots als u het einderiterium hebt gelezen en de berekende gegevens

wilt zien (zie fig. 9).

.- r=.....:.::...;;;;:......:;.;;:~:.::..;..::;;::-..._---------------iI'J.'Rn<PROEF ANALYSE progI'aDIIIa Materiaa1mdelparameters Bepalen I
De laatst berekende benaderingsintervallen:

5.1753997803E-Q3 ( to ( 5.1754379272E-Q3
5.0745500735E+02 ( C ( 5.0745515027E+02
2.4359777119E-Ql ( n ( 2.4359795652E-Ql

De laatst berekende waarden
to: 0.0051754 -) to =0.005
c: 507.45508 -) C = 507
n: 0.2435979 -) n =0.24

(-)
(N/ma)
(-)

1'kXlel to=O geeft :
c: 475.58249 -) C = 476 (N/llIIIa)
n: 0.2057217 -) n =0.21 (-)

Wilt U de meetgegevens verder verwerken? (J/N) J I
1--- _

fig. 9: berekende modelparameters

Als u nu op een toots drukt, komt u in het keuzemenu (zie fig. 10). Hier treft u

allerlei opties aan, die u kunnen helpen bij de rapportering en de analyse van de

trekproef.

Keuze no. 0 geeft u informatie over het uitprinten van gegevens en grafieken (zie fig.

11).

Keuze no. 1 van het keuzemenu geeft informatie over de trekproef zelf en bestaat uit

twee pagina's (zie fig. 12 en 13).

Alle gegevens spreken voor zieh, behalve misschien de gebruikte commandoregels

voor de Datataker. Deze worden vastgelegd omdat als later mocht blijken dat

bijvoorbeeld een van de uitgangspoorten van de Datataker kapot is, kan worden

nagegaan welke trekproeven dan onbetrouwbaar zijn.
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TF875202

TREKPROEF ANALYSE

Wat wilt U :

.I

o. Informatie over uitprinten van gegevens en grafieken.
1. Metinggegevens.
2. MeetgegeveDS (kracht, breedte, dikte) ,

en afgeleide meetgegevens (spanning, rekken, anisotropiefaktor etc.).
3. 8erekeDde D:ldelparameters (C,n-waarden, voordeformatie).
4. Grafieken.
5. Keetrapport (staDdaardlD.Jdel) uitprinten.
6. Cooversie naar ~file
7. Terug' naar hoofdllenu.

Kaalt em keuze.
Type em cijfer (0,1,2, •• ,7) 4

fig 10: keuzemenu

TF875202 Info Printen I

Bet uitprinten van gegevens en grafieken tan op twee manieren:

1. Uitprinten van bet standaard meetrapport (optie 6 van bet keuzEWQu).
U krijgt dan aile gegevens tegelijk (Diet JOOer

en ook Diet minder!) die in bet standaard meetverslag zijn
opgenaDen.

2. Uitprinten van bet scberm:
HoOOt de <Shift>-toets en de <Prtsc>-toets gelijktijdig
i.ngedrukt. U krijgt nu em copie van bet scherm.

N.B. Zor:g dat de printer aan staat ("~ LINE") voordat U gut printen.

fig 11: informatie over het uitprinten.
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ITRmPRClEF ANALYSE progI'aDIIIa

DatlD (jj8Jd) : 871221
WerkstoffnlmneT :?
Kateri.aalsoort : spedd
Plaatdikte sO (am) : 1
Richting : 0 0 (t.o.v. walsricht.)
HerkaDst IIllteriaal : ID
Operator : R de Bijl
Projectleider : ir. L.J.A. Ibltackers

0pIlerJd.ngen : oojuiste waarden eruit gegooid
00 1 spedd

TREKPROEF ANALYSE

Keti.nggeg'evens pagiDa 1 I

fig 12: metinggegevens pagina 1

Ketinggegevens pagiDa 2 I

BanIamelheid (Da/min)
Merk trekbaDk
Typeseri__r

Datatakerproef? (J/N)

0.16
: lblsanto Ib.mdsfield

TeosaDeter "tYPe w'
9811
J

De gebruikte~ voor de Datataker zijn:

~

P24=44
1m In lu
R158 1V 73 3V

IIkuI: OP - - <a terug te _ oaar ............

fig 13: metinggegevens pagina 2
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Keuze no. 2 geeft een overzicht van de echte meetwaarden en de afgeleide

meetwaarden (zie fig.14).

HetingeD I
F[l) • 1496 un b[l] == 10.0420 (m) s[l] == 1.0000 (m)

oeff[l] • 148.94 (N/a2) A[l] == 10.042 (m2) r[l] == 19.9080 (-)
ceff[l] • 0.0009 (-) tb[!] == -0.0008 (-) t5[l] = -0.0000 (-)

F[2) • 1697 (N) b[2] == 10.0167 (JIIIl) 5[2] == 0.9978 (m)
oeff[2] • 169.78 (N/_2) A[2] == 9.994 (JIIIl3) r[2] = 1.4809 (-)
ceff[2] • 0.0056 (-) &1>[2] == -0.0033 (-) E5[2] = -0.0022 (-)

F[3] • 1833 (N) h[3] = 9.9849 (JIIIl) 5[3] = 0.9955 (m)

oeff[3] • 184.37 (N/_2) A[3] == 9.940 (JIIIl2 ) r[3] = 1.4399 (-)
ceff [3] == o.om (-) th[3] == -0.0065 (-) Es[3] = -0.0045 (-)

F[4] == 1946 (N) b[4] == 9.9518 (JIIIl) 5 [4] = 0.9932 (1IIIl)
oeff[4] == 196.83 (N/JIIIl2) A[4] = 9.885 (JIIIl2) r[4] = 1.4487 (-)
teff(4] == 0.0167 (-) eh[4] = -0.0098 (-) es[4] = -0.0068 (-)

IVerplaats cle metlDglm Rob::. cle corsortoetaen.
<F.ac>: terug naar keuzemenu

fig. 14: overzicht van de meetgegevens

Met behulp van de cursortoetsen kunnen de meetwaarden vertikaal verschoven

worden, zodat alle meetwaarden bekeken kunnen worden.

Ais u een "beep" hoort, betekent dit dat u probeert voor de eerste meting, of voorbij
de laatste meting te lezen.

Mocht u voldoende informatie over de meetwaarden in de tabel verkregen hebben,

dan kunt u met de <esc>-toets terug gaan naar het keuzemenu.

Keuze no. 3 geeft u een overzicht van de berekende parameters voor beide

ma.teriaalmodellen (zie fig. 15).

Om een indicatie te krijgen van de nauwkeurigheid, is onder andere ook de

bijbehorende kleinste kwadratensom uitgerekend.
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I'l'RD<PROf7 ANALYSE progranma Kateriaalparameters I
BerekeDde Kateriaalparameters: (aantal meetparen: 43)

Totale kwadrateosaD KSdoI (1)
Gmlidde1de atwijkiDg in de berekende spanningen :
GfsickleJ.de relatieve afwijking (t.o.v. ogem)

ToWe kwadratensaD KSdoa (2)
Gemiddelde afwijki.ng in de berekende s~en :
Gemiddelde relatieve afwijki.ng (t .0.v. ogem)

!b:Je1 1: a -C.U\

Ibiel 2: a = C. (to + thl

C: 476 (N/_a)
n : 0.21 (-)

C: 5IJ7 (N/_a)
n : 0.24 (-)
to: 0.005 (-)

2148.47940
7.06857 (HI_a)
2.43161 ,

169.22652
1.98381 (N/_a)
0.68244 ,

IDr:uk OP ... trets Qll terog te - our """"""""

fig. 15: materiaalmodel parameters
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Ais u kiest voor optie 4 van het keuzemenu kunt u grafieken maken, waarbij u voor
de keuze van de grootheid die u op de y-as wilt uitzetten, kunt kiezen uit 12
verschillende mogelijkheden (zie fig. 16).

Voor de keuze van de grootheid op de x-as kunt u evenoons kiezen uit deze 12
mogelijkheden.

-_.,r-'lUCPRC»'----ANA1I-m--pr-ogr-88Dil-------------·--·.....;·-..;.;...·-.....;-Graf--··-i-et.en--I

WelM grootheid wilt u op de V-as uitzetten?

U kunt ldezen uit:
1. trekkracht F / (N)
2. breedte strip b / (1IIIl)
3. dikte strip s / (IIIIl)
4. opp. doorsnede A I (1IIIl2)
5. effectieve spanning I (N/DIII2)
6. berekende spanning (C*,n*) I (N/IIIIl2)
7. berelcende spanning (C,n, to) I (N/DIII2)
8. effectieve relt
9. breedte-rek

10. dikte-rek
11. anisotropiefactor r
12. rel. werJ s I 1D

I.....;Typ__he_t_o_e_tal_van__uw_keuze__,_en_vervolo_ens_<_RETURN> l_. I
fig. 16: y-as keuzegrootheden

U kunt dus zoor veel verschillende grafieken maken.

Het programma biedt u hiermee de mogelijkheid om een grondige analyse te maken
van de trekproef.

Voor spanningen en rekken is het zelfs mogelijk om een dubbellog-grafiek op te
roepen en eventueel met genormeerde asgrootheden te werken.

BELANGRIJK: LET OP DE SCHAAL WAARDEN.

-23-



USER'S MANUAL TREKPROEF ANALYSE

De meest gebruikelijke grafieken worden in bet standaard meetrapport uitgeprint.

(zie bijlage B2).

Fig. 2 van dit standaard meetrapport (zie ook fig. 17) verdient ecbter enige

toelicbting. Op de y-as staat de berekende spanningen uitgezet en op de x-as de

gemeten spanningen. Als deze spanningen identiek zijn, dUB beide dezelfde grootte

hebben, liggen de punten (xi'Yi) ap de diagonaal.

Voor de duidelijkbeid is deze referentielijn (de diagonaal) ook in de grafiek getekend.

35u ~ ~ fi ~

effectitue spinning ("1""2)
5o 0

5

10

20

30

3S

W1 berekende mnninf (C,n,epsOI (HI""2)

.0

15

fig. 17: verloop spanningsafwijkingen

De figuur is dus een visueel bulpmiddel om bet verloQI> in de afwijkingen te volgen.

Oak is de pracentuele afwijking in de figuur zicbtbaar.
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De mogelijkheid b~taat dat u spanningen en rekken van een trekproof die door het

TREKPROEF ANALYSE programma berekend zijn, kunt inlezen in een computer

programma volgens [Lit. 2].

De spanningen en rekken kunnen echter in dit programma niet ingelezen worden via

de SER-file. U dient eerst de gegevens weg te schrijven in de vorm van een SE-file.

Ala u kiest voor optie 6 van het keuzemenu, wordt een SE-file aangemaakt (zie

fig. 18). Dit is een soortgelijke file als de SER-file.

ITRn<PRO!7 ANALYSE progI'aDIIla

U he.bt gekozen voor de optie: CCIlversie our 5e-file.

SE-file Kaken I

Er wordt van een SiR-file een geschikte SE-file gemaakt.
Daze SE-file kan ingelezen worden in bet caoputerprogranma voor bet
genereren van vloeiparameters bij willekeurige procesaIIStaodigbeden.
Zie oak de T1m<PROEF ANALYSE User Manual [Lit. 2}

De fflenaam wordt autaDatisch bijgescbreven in de file NAHEN.BFZ

De SiR-file blijtt overigens onveranderd.

IDn>l: op .... toots """" ....... van SE-file op clrive B.

fig. 18: maken van SE-file

Opmerking: het programma van [Lit. 2] verlangt dat deze files in de hoofddirectory

staan, en dat de codenamen van alle SE-files in een speciale catalogusfile, genaamd

"NAMEN.BES", worden opgeslagen. Dit is essentieel voor een good gebruik van

deze datadiskette in samenwerking met het programma volgens [Lit. 2].
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3.3. Aanpassen van bestaande meetgegevens

TREKPROEF ANALYSE

Na. a.na.lyse van de meetgegevens, kunt u besluiten om de file aan te passen; d.w.z. u
maa.kt een nieuwe file wa.a.r de gewijzigde gegevens in zijn opgeslagen.

Dit aanpassen bestaat slechts uit het wissen van enkele meetwaarden.

Procedure:

1. Kies no. 3 van het hoofdmenu.
2. Er wordt eerst gevraagd naar de oorspronkelijke filenaam.
3. Voordat u meetwaarden weggooid, moet u eerst een wijzigingsformulier

invullen (zie fig. 19), dat bij de file bewaard wordt in de MGG-file.

4. Het wissen van de meetgegevens gebeurt door eerst a1 de meetparen aan te

wijzen die voor wissen in aanmerking komen (zie fig. 20). De aangemerkte

paren worden rood gekleurd.

Ais u zich bedenkt kunt u, voordat de veranderingen opgeslagen worden, een
aangemerkt paar nog behouden door de "B" in te typen.

Met behulp van de cursortoetsen kunnen gegevens naar beneden en naar boven

bewogen worden.

Met de <esc>-toets kunt u helemaa1 afzien van het aanpassen van een file.

5. De gewijzigde file wordt "gesaved" door op de "S" te drukken. De codenaam

van deze file is dezelfde naam als van de oorspronkelijke file met dit verschil
dat het proefnummer met 50 is opgehoogd. De originele file blijft dus bewaard.

Hieruit blijkt dan ook tevens dat er maximaal 50 trekproeven per week gedaan
kunnen worden.
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Invoereo. van de Wijzi.gingsgegevens:

TREKPROEF ANALYSE

Wijziginggegevens Invoerpagina I

Datum Wijzigi.Dg (jjlllD:i)
Naam Wijzi.ger

880127
Mri Melis

0pDerk:i.Dgen (!I;G)

oojuiste waarden eruit gegooid
DO 1 spedd

0pDerk:i.Dgen Wijziging:
Epseff<O.Ol en Epeeff) (Epseff bij Fmax) weggegooid

Akkoord? (J/N) J I
"-------

fig. 19: wijzigingsformulier

I'l"RG<PROEF ANALYSE progranma Metingen Vissen I
F[l] :II: 1496 (N) b[l] = 10.0420 (BID) 5 [1] = OOסס.1 (nm)
oeff[1] = 148.94 (N/BlDa) A[l] = 10.042 (1IIJl2) r[1] = 19.9080 (-)
f:eff[1J :II: 0.0009 (-) f:b[l] =-0.0008 (-) £5 [1] OOסס.0-= (-)

F[2] • 1697 (N) b[2] =10.0167 (1IIJl) 5[2] = 0.9978 (BID)
cetf [2J .. 169.78 (N/.a) A[2] = 9.994 (1IIJl2 ) r[2] = 1.4809 (-)
f:eft [2]" 0.0056 (-) f:b[2] =-0.0033 (-) £5[2] =-0.0022 (-)

F[3] • 1833 (N) b[3] = 9.9849 (BID) 5[3] = 0.9955 (BID)

oeff[3] • 184.37 (N/_a) A[3] = 9.940 (BlDa) r[3] = 1.4399 (-)
f:eff[3] :II o.om (-) tb[3] =-0.0065 (-) £5[3] =-0.0045 (-)

F[4J • 1946 (N) b[4] = 9.9518 (DID) 5[4] = 0.9932 (BID)
oeff[4] ,. 196.83 <N/.a) A[4] = 9.885 (BlDa) r[4] = 1.4487 (-)
f:eff[4] ,. 0.0167 (-) tb[4] =-0.0098 (-) £8[4] =-0.0068 (-)

Verplaats de metingen m.b.v. de cursortoetsen.
W: Wissen B: Behouden S: Saven van veranderingen <Fsc): niet savell.

fig. 20: metingen wissen

-27-



USER'S MANUAL

Adyies yoof wissen van meetwaarden:

TREKPROEF ANALYSE

Het materiaalmodel wa.a.r dit programma gebruik van maakt, is geldig in het

plastische gebied v60r insnoering.

Het verdient dus aanbeveling om de meetwaarden buiten dit gebied weg te gooien,

mits er dan nag genoeg meetwa.a.rden overblijven (bij voorkeur minimaallO).

Wis dus de meetwa.a.rden waarbij feft < 0.01 en de waarden voorbij het

krachtsmaximum Fmax'
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3.4. Invoeren van gegevens met de hand

TREKPROEF ANALYSE

Als de FBS-file en de MGG-file niet automatisch gemaakt zijn, zult u ze met de

hand in moeten voeren.

Procedure:

1. Kies optie no. 4 van het hoofdmenu.

2. Vul eerst de gegevens in die betrekking hebben op de trekproef zelf (=

metinggegevens).

3. Kies de goede codenaam (zie fig. 21).

MetiDggegeveDs Opslaan I
Opslaan van metinggegevens op datad;skette:

Gecodeerde naam: 'n(jjwpp

T : duidt op Trekproef
M : Materiaalcod.e:

A : Alum:ini.um
F : Staal
K : Koper
M : MessinQ
R : Roestvast staal

jj: jaaraand~
ww: weeknUlllDer
pp: proefnUlllDer van die week

L : 1£lod
N : Nikkel
Z : Zink

D : Diversen

Zorg dat naam voldoet aan naamc:cx3ering. I
Hoe wilt U de meetfile noemen? : TF875203

-----
fig. 21: codenaam invullen

3. Vul vervolgens alle metingen in. Als alle metingen ingevoerd zijn, beEHndigt u

de invoer met F=O, b=O en s=O in te voeren.
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4. Voordat de gegevens gesaved worden, vraagt het programma of u nog iets wilt

veranderen, in het geval u nog ergens een typefout hebt gemaakt.

5. De gegevens worden automatisch gesaved ala u geen veranderingen meer wilt
. aanbrengen.

Het TREKPROEF ANALYSE programma heeft nu een FBS-en een MGG-file

gemaakt. U kunt nu verder gaan met keuze no. 1 van het hoofdmenu.

TOT SLOT

Veelsucces en plezier bij het gebruik van het programma.

Opmerkingen en suggesties ter verbetering van zowel het programma als de

handleiding zijn van harte welkom.

Adri Melis
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Bijlage Bl:

Stroomschema van het programma
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1:{verwerken} 2:{handmatig
invoeren}

3:{wissen/
aanpassen}

4:{einde}

nee

handmatig
invoeren

wissen/ ..-\
aanpassenJ

eindmenu

1:{terug 2:{einde}
naar

hoofdmenu}

ja
maak al e
ontbrekend
files

I

\

I
!
!
I.
\
,

t

1

I
I
~

"
j
I

1
I
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Bijlage B2:

Standaard Meetrapport (voorbeeld)



TUE LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNIEK

STANDAARD MEETRAPPORT TREKPROEF

PROEFGEGEVENS: -

Codenaam:
Materiaalsoort:
Werkstoffnummer:
Herkomst materiaal:
Plaatdikte (rnm):
Beginbreedte Bo (rnm):
Begindikte So (rnm):
Richting (t.o.v. walsricht.):
Datum proef (jjrnmdd):
Aantal metingen:
Operator:
Projectleider:
Banksnelheid (rnm/min):
Merk trekbank:
Type trekbank:
Serienummer:
Datatakerproef (J/N):

TF875202
spedd
?
MCB
1
10.050
1.000
a •
871221
43
R de Bijl
ir. L.J.A. Houtackers
0.16
Monsanto Houndsfield
Tensometer "type w"
9817
J

Door Datataker gebruikte cornmandoregels:

P22=44
P24=44
1m In lu
R15S 1V 2V 3V

Opmerkingen:
onjuiste waarden eruit gegooid
no 1 spedd

MATERIAALPARAMETERS: -

Modell: a - C * En :
Karakteristieke spanning C
Verstevigingsexponent n :

Model 2 : a - C * (Eo + E)O
Karakteristieke spanning C
Verstevigingsexponent n :
Voordeformatie Eo :

476 (N/mm2
)

0.206 (-)

507 (N/rnm2
)

0.244 (-)
0.005 (-)

Anisotropiefactoren: r gem
r (0.1)
r (0.2)

2.19
1. 96
1. 76
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30 10"022510 15 20
rei. Ne~ 5' Lo (01
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Fig. 1: Kracht-weg kromme.

3510 15 20 25 30
effec~ieue sp~nnin~ (H,""21

5

5

o 0

30
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35
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15

10"1 berekeMe sp~nnin~ tC,n,epsOI (H'""2)

'0

Fig. 2: Berekende spanningen uitgezet tegen de gemeten spanningen.
(In het ideale geval is dit een rechte lijn onder 45°)
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2010 15
tfftc~im rtk (0)

so 0

5
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15

20

10"1 effec~ ieue spann ins ("1""1)

.0

Fig. 3: Gemeten spannings-rek kromme.

1.0000.1000.001 0,010
loS tfftC~itUt rtk (0)

100.000 0.000

200.000

500.000

10. effec$ieue spann ins ("1""2)

1000.00

Fig. 4: Gemeten spannings-rek kromme (in dubbellog diagram).
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Fig. 5: Berekende spannings-rek kromme.
met C.n en Eo als parameters.

1000.00

500.000

200.000

100.000 0.000 0.001 0,010
die,' ieue rek (.)

0,100 1.000

Fig. 6: Berekende spannings-rek kromrne (in dubbellog diagram)
met C.n en Eo als parameters.
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Fig. 7: Verhouding dikte-rek / breedte-rek.
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Fig. 8: Anisotropiefactor als funktie van de effectieve rek.
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