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STRIJKBUIGEN III - SYMBOLENLIJST 

SYMBOOL EENHEID OMSCHRIJVING 

Fn [N] De normaalkracht op de stempel 

Fp [N] De stempelkracht 

MB [Nmm] Het buigend moment 

b [mm) De oorspronkelijke plaatbreedte 
0 

1 [mm] De oorspronkelijke lengte van de plaat 
0 

s [mm] De oorspronkelijke plaatdikte 
0 

PD [mm) De kromtestraal van de matrijs 

PDy [mm) De kromtestraal van de matrijs gerelateerd aan het 

momentane middenvlak van de plaat 

Pp [mm] De kromtestraal van het stempel 

Ppy [mm] De kromtestraal van het stempel gerelateerd aan het 

momentane middenvlak van de plaat 

w [mm] De oorspronkelijke matrijswijdte 
0 

w(), [mm] De momentane matrijswijdte 

wn [mm] De kleinste matrijswijdte 

x [mm] De richting langs de oorspronkelijke plaatj de 

horizontale riehting 

y [mm] De riehting loodreeht op de oorspronkelijke plaatj de 

vertica1e richting 

z [mm] De riehting loodreeht op de buigrichting 

0' [- ] De buighoek 

P [mm] De lokale kromtestraal van het middenvlak van de 

plaat 

C [N/mm2] De karakteristieke deformatieweerstand 

( [- ] De voordeformatie 
0 

n [- ] De verstevigings- exponent 
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STRIJKBUIGEN IV - SYMBO LENLIJST 

SYMBOOL FORMULE OMSCHRIJVING 

M* 
M8 

Het dimensieloze moment 8 Cob -S2 
0 0 

F -w 
F* P Q De dimensieloze stempelkracht P Cob _S2 

0 0 
F -w 

F* D Q De dimensieloze matrijskracht D Cob - S2 
0 0 

I 
1* .JL De dimensiloze lengte van de plaat. Tevens de 
0 w 

0 

uitgeslagen lengte 

x* x 
w De dimensieloze horiwntale c05rdinaat 

0 

y* L De dimensieloze verticale c05rdinaat w 
0 

p* I!.... De dimensieloze kromtestraal van de plaat. Deze s 
0 

grootheid is dimensieloos gemaakt naar de plaatdikte 

p* 
PD 

De dimensieloze kromtestraal van de matrijs. Deze D w 
0 

grootheid is dimensieloos gemaakt naar de 

matrijswijdte 

p* 
PDv De kromtestraal van de matrijs gerelateerd aan het 

Dv W 
0 

momentane middenvlak van de plaat. Deze grootheid 

is dimensieloos gemaakt naar de matrijswijdte 

p* 
Pp 

De kromtestraal van het stempel. Deze grootheid is p w 
0 

dimensieloos gemaakt naar de matrijswijdte 

p* ~ De kromtestraal van het stempel gerelateerd aan het 
Pv w 

0 

momentane middenvlak van de plaat. Deze grootheid 

is dimensieloos gemaakt naar de matrijswijdte 
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E* 

s* 
o 

E 
'{; 
s 
--1l 
w o 

v-

De dimensieloze E- modulus 

De dimensieloze plaatdikte 
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STRIJKBUIGEN - 1.1- INLEIDING 

1. Inleiding. 

1.1 Algemeen 

Bij bet strijkbuigen wordt een ingeklemde plaat door middel van een translerend stempel 

om een matrijsradius gebogen (zie figuur 1.1). 

Fig.I.!: strijkbuigen 

Dit buigproces wordt veel toegepast in volggereedscbappen waarbij een opstaande rand aan 

bet produkt moet worden gemaakt. 

De zetspleet t is een belangrijke procesparameter en heeft met name grote invloed op de 

gereedscbapsbelasting en de produktgeometrie; in de praktijk is t steeds groter of gelijk 

aan de plaatdikte so' 

laboratorium voor omvormtechnologie-tue aug 1989 



STRIJKBUIGEN - 1.2- INLEIDING 

1.2 Indeling rapoort 

Bij de analyse van bet strijkbuigen zijn een drietal analysestrategieen toegepast. Bij aIle 

drie wordt de grondslag gevormd door een elastiscb - star plastiscb buigmodel [Lit. 1] 

welke bet verband bescbrijft tussen bet buigend moment en de kromtestraal van bet 

middenvlak van de plaat. 

In hoofdstuk 2 wordt als eerste analysemethode een deterministiscbe modellering van bet 

proces gebanteerd; daarbij is de plaatgeometrie tijdens bet buigen voorgescbreven. Hierbij 

wordt de gereedschapsbelasting en de geometrie na terugveren bepaald. 

In boofdstuk 3 wordt beschreven boe middels een modificatie van een voordien ontwikkeld 

computerprogramma betreffende bet proces vrijbuigen [Lit. 2] bet strijkbuigen geanalyseerd 

kan worden. Wegens de beperkte toepassingsmogelijkheden met betrekking tot de 

produktboek /3 (/3 = 900 kan bet programma niet berekenen) werd de in boofdstuk 4 

beschreven analysestrategie ontwikkeld. Daarbij is voor de bescbrijving van de gebogen 

plaatcontour een assenrotatie toegepast waardoor een numeriek (beter) resultaat verkregen 

wordt. 

In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de drie analysemethoden met elkaar vergeleken en 

wordt er ten aanzien van de bruikbaarbeid ervan een voorlopige conc1usie getrokken. 
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STRIJKBUIGEN - 2.1 - DETERMINISTISCH MODEL 

2 Detenninistisch model. 

2.1 Inleiding 

Er wordt ten aanzien van de momentane plaatgeometrie een deterministische modelering 

toegepast; dit wil zeggen dat de plaatgeometrie wordt voorgeschreven. 

u 

matrUs 

Fig. 2.1: deterministische modellering strijkbuigen. 

Ret nu volgende wordt aangenomen (zie figuur 2.1): 

- Bij een stempelverplaatsing u ligt de plaat aan over een hoek t.p • Ret 
a 

niet- aanliggende deel wordt recht verondersteld. 

- De plaatdikte verandert niet. 

- Het elastisch- star plastisch buigmodel [Lit.l] wordt toegepastj dit wi! zeggen dat 

de invloed van de normaalkracht en de dwarskracht op de vervorming van de 

plaat wordt verwaarloosd. 
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STRIJKBUIGEN - 2.2- DETERMINISTISCH MODEL 

- Het buigend moment ter plaatse van de grens tussen het rechte en gebogen deel 

van de plaat (II' = tpa) ligt, afhankelijk van de kromtestraal PD + ~'So ' middels 

het buigmodel, vast. 

Met 

Wo = PD + Pp + t 

worden de nu volgende dimensieloze grootheden gedefinieerd : 

P 
P*=~ 

D Wo 
P 

P*=~ 
p Wo 

t*=~ 
Wo 

u=~ w 
o 

a 
a*=-t 

t w o 
s 

s*=J o W o 
Verder wordt gedefinieerd: 

laboratorium voor omvormtechnologie-tue 
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(2.2b) 

(2.2c) 
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(2.2e) 

(2.2f) 
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STRIJKBUIGEN 

En dimensieloos wordt dit: 

Ook is 

w*= p* + p* + s* 
1 D P 0 

M 
M*= B 

B C- b _82 
o 0 

F 'w 
F*= N 0 

N C. b . 82 

o 0 
F 'w 

F*= P 0 
PC· b . 82 

o 0 
F 'w 

F* = Fr 0 
Fr C-b.s 2 

o 0 

- 2.3-

Met het wrijvingsmodel van Coulomb is dan: 

F* = p. F* 
Fr N 

laboratorium voor omvormtechnologie-tue 
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(2.4) 

(2.5a) 

(2.5b) 

(2.5c) 

(2.5d) 

(2.6) 
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STRIJKBUIGEN - 2.4- DETERMINISTISCH MODEL 

2.2 Berekening Van de stemoolbe1asting 

Omdat het buigend moment bij t.p = t.p gegeven is, is de afstand a bepalend voor de 
a t 

gereedschapsbelasting. 

Er geldt (zie figuur 2.1): 

en 

AB=w 
o 

AD=w 
1 

BC = w - U 
1 

Hiermee is: 

a
t
= J wo

2 + (WI - u)2 -

of dimensieloos: 

21 
w 

1 

a;= j 1 + (u*)2 - 2.w;.u*1 

Voor het buigend moment MB op cP = CPa geldt: 

s 
M = F ·a + F . ....2 

B N t Fr 2 

of met Coulomb en dimensieloos: 

M* F*= __ B ___ _ 

N a* + ~.s* 
t 2" 0 

Voor de stempelkracht F p geldt: 

of 

F*= F*· [cos( cP ) + Jl' sin( cP ) ] 
P N a a 

laboratorium voor omvormtechnologie-tue 
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STRIJKBUIGEN - 2.5- DETERMINISTISCH MODEL 

De berekening van term cos( rp ) + IJ.' sine rp) gaat als voIgt: 
a a 

0 

I 
I 
I 'Pa 
1--
1 
I 
I 
L .J 

Wo E B 

Fig. 2.2: berekening van cos(rp) + J.l*sin(rp ) . 
a a 

Er geldt (zie figuur 2.2): 

EB= a . cos( rp ) 
t a 

(2.14) 

en 

w - a ·cos(rp ) 
sl'n(ltl) - AE _ AB - EB __ ..lLO_~t __ .2-a 

'Ya - AU - AD - w 
1 

(2.15) 

of 

J 
2 I w - a ·cos(rp) 

1 - cos (rp) = 0 t a 
a W 

1 

(2.16) 

Gekwadrateerd en cos( rpa) opgelost geeft 
w . a % w . (w - u) 

( cos( rp ) ) 1 2 = 0 ~ 1 1 U ) 2 
a, W + (w -

o 1 

(2.17) 
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STRIJKBUIGEN - 2.6- DETERMINISTISCH MODEL 

Voor w = w en W
U < < 1 moet cos( cp ) ~ 1 zijn; dit boudt in dat bet plus- teken geldt. 

o loa 

Dimensieloos wordt (2.17) : 

a* + w* ·(w* - u*) 
cos(cp ) = til (2.18) 

a 1 + (w* - u*)2 
1 

Hiermee is bet verb and gevonden tussen cp en u*. 
a 

Met (2.15) en (2.18) is dan 

/l' a* 
cos(cp) + p-sin(cp ) =[1- ~] 'cos(cp) + ~* = 

a a 1 a 1 

[ 
#l.a*] a* + w*·(w* - u*) 

- 1- __ t • tIl +.l:!. 
- w; 1 + (w* _ u*)2 w; 

1 

Samengevat wordt zodoende voor FN en Fp gevonden: 
M* 

B F* 
N a* + J!.'s* 

t 2 0 

F* = [1-~]' t 
[ 

/l'a* a* 

p w* 
1 1 

p* 
waarbij voor M; [ p* = s~ + ~] geldt: 

o 

I M* = M* + M* B el pI 

waarbij [;* < P:l zie (2.25)] : 

laboratorium voor omvormtechnologie-tue 

(2.19) 

(2.20) 

(2.21 ) 
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STRIJKBUIGEN - 2.7-

M* II [(n+l) 
pI - (n+l). (n+l) 'p*2. ff 

DETERMINISTISCH MODEL 

f].[_1 ._1 +f]n+l_ 
o r-, p* 0 

.J 3 

[
(n+l) __ I _ f ]_ [_I ._1 + f ]n+l 
r::1 p* 0 ,-, p* 0 

'" 3 vl .J 3 vI 

(2.24) 

waarin: 

(2.25) 

Opmerking: Voor het wrijvingsloze geval zijn FN en F; aileen nog maar 

afhankelijk van u* en het quotient w*. 
1 

2.3 Geometrie na teru~verin~ en lengtecorrectie 

Met betrekking tot de terugvering zal de invloed van het in het voorgaande als recht 

aangenomen deel van de plaat (at in figuur 2.2) ook in rekening worden gebracht. 

Er zijn zodoende twee gebieden te onderscheiden: 

A: Het deel van de plaat dat over de hoek 'P heeft aangelegen zal terugveren naar 
a 

'Palonb' 

B: Van het als recht aangenomen stuk van de plaat wordt aangenomen dat het tijdens het 

buigen elastisch gedeformeerd is geweest; de daarbij horende terugveerhoek (.6.cre) 

kan in dat geval eenvoudig worden berekend. 
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STRIJKBUIGEN - 2.8-

De tot ale hoek na terugvering (a ) is dan 
onb 

a = r.p - ~a 
onb a,onb e 

DETERMINISTISCH MODEL 

(2.26) 

ad A: Voor de dimensieloze straal van het middenvlak na terugvering geldt (zie lit.[2]): 

1 pr- - 12·(1-v2) .M* 
* B E 

Wordt de lengte van het middenvlak constant verondersteld, dan geldt: 

r.p • p* = r.p • p* 
a a,onb onb 

of 

p* 
r.p = r.p .-

a,onb a p* 
onb 

Met (2.27) is dan 

"'.,onb = "'; [1- 12·~!-v'l'MBkl'p* 1 
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STRIJKBUIGEN - 2.9- DETERMINISTISCH MODEL 

Ad...!!: Voor de terugvering van het rechte deel van de plaat geldt: 

F . a 2 
80: = N t (2.31) 

e 2.E.I 

waarin 

1 3 
I = n' bo ,so 

het traagheidsmoment is. Hiermee is 

2 6·F ·a 
80: = N t 

e E.b.s 3 
o 0 

en dimensieloos 

2 6·F*· (a*) 
A _ N t 

Lo1O:e - s * . E* 
o 

Voor de tot ale hoek na terugvering geldt dan met (2.26), (2.30) en (2.34): 

[ 

2 Jl [ 6· F*· (a*)2 '1 
0: ='11' 1 - 1 . (1- ). M* p*]. p* - ~ * t J 

onb a E* B so' E 

Voor de lengtecorrectie Uc geldt volgens DIN 6935 (zie figuur 2.3) 

v = 1- (a + b) c 

4>a 
T 

a 

Fig. 2.3: lengtecorrectie volge1l8 DIN 6935. 
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STRIJKBUIGEN - 2.10- DETERMINISTISCH MODEL 

met 

(2.37) 

en 

1 = p' 'P (2.38) 
a 

wordt dit 

Vc = p. a - 2· [p +~] .tan[-t] (2.39) 

en dimensieloos 

(2.40) 
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STRIJKBUIGEN - 3.1 - VRIJBUIGEN- CONVERSIE 

3. Conversie van vrijbui~Drogra.mma naar strijkbuigprogramma 

3.1 In1eiding 

Uitgaande van het vrijbuigprogramma kan het strijkbuigprogramma worden ontwikkeld. 

Het strijkbuigproces lijkt topologisch op het vrijbuigen. Bij de conversie moet men weI 

rekening houden met een andere benaming voor relevante grootheden. Deze andere 

benamingen gelden zowel voor de invoer- , de uitvoer- als voor de interne rekengrootheden. 

3.2 Conversie Van enkele grootheden 

stempelradius, matrijsradiu8 

Geometrisch gezien is de stempeiradius bij vrijbuigen vergelijkbaar met de matrijsradius bij 

strijkbuigen en is de matrijsradiu8 bij vrijbuigen verge1ijkbaar met de stempelradius bij 

strijkbuigen (zie figuur 3.1). 

rnatriis~idte,zetspleet 

Bij de invoer van het strijkbuigprogramma wordt niet gevraagd naar de matrijswijdte w 0 ' 

maar naar de zetspleet t . 
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STRIJKBUIGEN - 3.2- VRIJBUIGEN- CONVERSIE 

Uit figuur 3.1 blijkt dat de zetspleet bij strijkbuigen gerelateerd is aan de matrijswijdte en 

de matrijs- en stempelradius bij het vrijbuigen: 

1 
t - ~. w 0 - Pp - Pn 

Hieruit voIgt dat bet strijkbuigprogramma moot rekenen met de volgende matrijswijdte: 

w 0 = 2· (Pn + Pp + t) 

Buigbook a 

Omdat bet vrijbuigen symmetriscb wordt in bet vrijbuigprogramma gerekend met de balve 

buigbook. Bij bet strijkbuigen echter is deze boek de volledige buigbook ll' (zie ook figuur 

3.1). 

Stempelkracht F P 

Na een analoge beschouwing als bij de buighoek blijkt dat de stempelkracbt geUjk is aan de 

vertikale component van de normaalkracht bij strijkbuigen. Bij vrijbuigen is de 

stempelkracbt gelijk aan tweemaal de vertikale component van de normaalkracbt. 
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STRIJKBUIGEN 

b. Vrijbuigen 
(gesRiegeldl 

- 3.3-

c.Y!ijQ.yigen-Strijkbuigen 1 

! ,\;10 

VRIJBUIGEN- CONVERSIE 

Fig. 3.1: conversie van vrijbuigen van vrijbuigen naar strijkbuigen. 
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STRIJKBUIGEN - 3.4- VRIJBUIGEN- CONVERSIE 

3.3 Lengtecorrectie bij strijkbuiwrodukten 

De berekening van de lengtecorrectie bij strijkbuigprodukten wijkt af van de berekening 

van de lengtecorrectie van vrijbuigprodukten omdat een strijkbuigprodukt niet 

symmetrisch is (zie figuur 3.1). 

YS:Ae 
c 

Fig. 3.2: lengtecorrectie bij een strijkbuigprodukt. 

Uit figuur 3.2 voIgt voor de maten 

So 
(vo - vmax + ~) 

d -
tan ( (ton b) 

So 
(vo - vmax + ~) 

f 

d, f, c en e 

laboratorium voor omvormtechnologie-tue 
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STRIJKBUIGEN - 3.5- VRIJBUIGEN- CONVERSIE 

So 
2" e = ---=---

tan(ll'onb) 

Oak is uit figuur 3.3 te lezen dat voor de beenlengten a en b geldt: 

a =u -d+c max 

b = f-e 

zodat voor de beenlengten geschreven kan worden: 

So So 
(va - vmax + 2) 2" 

a = umax - + 
tan ( ll'on b) sin( ll'onb) 

So 
(va - vmax + 2) 

b -
sin ( ll'on b) 

Het programma berekent de uitgesIagen lengte 1 

De lengtecorrectie II kan berekend worden met: 

II = 1- (a+b) 

Hieruit voIgt voor de lengtecorrectie II : 

II = 1- [umax+(vo - vmax+so)·(l- cos(ll'onb»)!sin(ll'onb)] 
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STRIJKBUIGEN - 4.1 - ROT A TIE ASSENSTELSEL 

4 Numeriek model met assenrotatie 

4.1 Inleiding 

Met bet deterministisch model (hoofdstuk 2) als bet model dat afgeleid is uit vrijbuigen 

(hoofdstuk 3) is het niet mogelijk om prod uk ten met een produkthoek {3 belast van 90° te 

buigen. Dit wordt door 2 verschillende redenen veroorzaakt: 

Het deterministisch model beeft een oneindig lange stempelslag nodig om deze hoek te 

realiseren. 

Het geconverteerde programma wordt instabiel bij hoeken in de buurt van de 90°. Dit 

komt omdat de afgeleide y' bij de het stempel geUjk is aan: 

y' = tan( -{3 ) =-00 
belast 

(4.1 ) 

Een differentiaalvergelijking met deze eigenschap is niet numeriek op te lossen. 

In dit hoofdstuk wordt een model opgesteld waarmee, d.m.v. een assenrotatie, dit probleem 

vermeden wordt. Dit houdt in dat alleen de numerieke conditie van de differentiaal

vergelijking gewijzigd wordt. 

4.2 Afleiding 

In figuur 4.1 is het oorspronkelijke assenste1sel x,y weergegeven. Tevens is bet geroteerde 

assenstelsel x ,y welke over een hoek (J geroteerd is t.o. v. het oorspronkelijke assenstelsel. 
r r 

Transformatie van het assenstelsel (x,y) naar het geroteerde assenstelsel (x ,y ) gebeurt 
r r 

volgens: 

x = -y·SIN (J + x-COS 0 
r 

y = y·COS 0 + x·SIN 0 
r 

laboratoriuBl voor oBlvormtecbno}ogie-tue 
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STRIJKBUIGEN - 4.2-

en in dimensieloze vorm: 

x*= - y* . SIN IJ + x* ·COS IJ 
r 

y*= y*' COS IJ + x*· SIN IJ 
r 

ROT A TIE ASSENSTELSEL 

(4.4) 

figuur 4.1: strijkbuigen met geroteerd assenstelsel 

Voor de afgeleide y' geldt: 
r 

I yl + TAN~lJh 
y r = 1 - Y I • TA ( ) 

en in dimensieloze vorm 

y*' + TAN~lJh 
y;'= 1 - Y * I. TA (1 

De inverse transformatie wordt gegeven door: 

x = y . SIN IJ + x . COS IJ 
r r 

y = y • COS IJ - x • SIN IJ 
r r 

laboratorium voor omvormtechnologie-tue 
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STRIJKBUIGEN - 4.3- ROT ATIE ASSENSTELSEL 

en in dimensieloze vorm: 

x*= y*' SIN fJ + x*·COS fJ 
r r 

y*= y*' CO S fJ - x*· SIN fJ 
( 4.9) 

r r 

Voor de afgeleide y' geldt: 
r 

y' - TAN ( fJ) 
y' - ~r:----~ ____ ~P"T'7rt 

- 1 + y' . TAN(O) 
r 

(4.10) 

en in dimensieloze vorm 

y*'- TAN ( fJ) 
y*' = .,....-L-f -...----. ......... .......,.. .... 1 + y* , . TAN(O) 

r 

Het punt waar de kracht van het stempel op plaat aangrijpt wordt het punt E genoemd. 

Voor het dit punt geldt: 

E:(xE,y E) = [(W 0 - Pp • SIN a , 

(1 - COS ,,) - Pp + 1- cos "I (4.12) 

en in dimensieloze vorm 

s* 
E:(x~,y~) = [LPp.SIN a , (I-COS a).pp + t·COS al (4.13) 

Het punt op het middenvlak waar de plaat tegen het stempel aanligt wordt het punt G 

genoemd. Voor het punt G geldt: 

G:(xG,yG) = [(W
o 

- (pp + 1) -SIN a, 

(pp + 1)- (1- COS ")1 (4.14) 
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STRIJKBUIGEN - 4.4- ROT ATIE ASSENSTELSEL 

en in dimensieloze vorm: 

(4.15) 

Voor een willekeurig punt in de ruimte geldt voor bet buigend moment t.g.v. F en FF : 
a r 

MB(x,y) = (xE - x)· [Fa ·COS a + F Fr ·SIN a] + 

(YE - y). [FF
r

' COS a- Fn·SIN a] = 

= Fa' [(XE - x)· (COS a + p-SIN a) + 

(Y
E 

- y)·(p·COS a- SIN a)] (4.16) 

De differentia.alvergelijking wordt eerst opgelost in bet geroteerde assenstelsel tot x*=O. 
r 

Vervolgens wordt bet resterende deel opgelost in bet niet- geroteerde assenstelsel. Het blijkt 

dat bij de terug rotatie y*' sorns nog veel te groot is. In die gevallen dat dit verschijnsel op 

treed, wordt de projectie berekend van bet punt (O,y*) op de y- as (zie figuur 4.2). 
r 

figuur 4.2: strijkbuigen met ver doorzetten 
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STRIJKBUIGEN - 4.5- ROT A TIE ASSENSTELSEL 

Voor de waarde van ax* van de projectie geldt: 
r 

.6.x* = - [x*. COS( e) + y*' SIN (e)] . COS( e) 
r r r 

Deze procedure wordt herha.ald tot y*' a.an een bepa.alde conditie voldoet. 

Voor de rotatie e wordt genomen: 

e = f 

4.3 Onbelaste geometrie 

Voor de onbelaste geometrie geldt: 

u*= - v* . SIN e + u*'COS e 
r 

v*= u*·COS e + v*·SIN e 
r 

en voor de terugrotatie 

u*= - v* . SIN e + u*·COS e 
r r 

v*= u*' COS e + v*·SIN e 
r r 

laboratorium voor omvormtechnologie-tue 
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STRIJKBUIGEN - 5.1 - RESULT AT EN 

5 Resultaten prQgramma's 

Met de strijkbuig- modellen zijn slechts enkele situaties doorgerekend. Een aantal 

resultaten van deze berekeningen worden in dit hoofdstuk met elkaar vergeleken. Deze 

bestaan uit: 

terugvering l:J.(3 als functie van de belaste produkthoek {J, 

de belaste produkthoek (3 als functie van de stempel slag u. 

Tevens zijn de materiaaleigenschappen als de zetspleet gevarieerd. 

In figuur 5.1a de terugvering en 5.1b de zakking voor een materiaal met (C = 139 

[N/mm2], n = 0.05 [- ], ( = 0.01 [- ], E = 70.0 [kN/mm2], v = 0.33 [- ] en een zetpleet van 
o 

1.05 [mm]. 

3.0 180 
I TERUGVERING STRIJKBUIGEN STRIJKBUIGEN 

HOEK ... STEMPELWEG 

6p 

2.5 ,I 

" ,I 
I , 

2.0 I' 
I' 
I ,_ , 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 
90 

, 
\ 

150 

{1 
\ 

\ 

" " 120 

.... ~-
.. -----. 

90~--~--~r==--r--~ 
120 150 180· 0.0 2.5 

f3 

! b 

deterministisch model 

5.0 
U 

- - - geconverteerd vrijbuigen 
-- -- - geroteerd assenstelsel 

figuur 5.la en 5.1b: strijkbuigen terugvering, en zakking 

7.5 10.0 
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STRIJKBUIGEN - 5.2- RESULTATEN 

In figuur 5.2a de terugvering en 5.2b de zakking voor een materiaal met 

(C = 620 [N/mm2], n = 0.23 [-], ( = 0.01 [-], E = 210.0 [kN/mm2], v = 0.28 [-] en een 
o 

zetpleet van 1.2 [mm]. 

3.0 

TERUGVERING STRIJKBUIGEN 

2.5 

2.0 

fJ{3 1.5 -1'" \. I ." ~ I .:- ''', 
1.0 . " 

1 

I 
').5 

-""-~' .. ~ ....... -... :-
-j 

STRIJKBUIGEN 
HOEK ... STEMPELWEG 

150 

{3 

120 

, 
\~ 

J.O 
90 

90+---.---~~~~~ 

a -
120 150 180 0.0 2.5 

{3 
b --

deterministisch model 
------ geconverteerd vrijbuigen 
----- geroteerd assenstelsel 

5.0 
U 

figuur 5.2a en 5.2b strijkbuigen terugvering en zakking 

7.5 

Uit figuur 5.la en 5.2a blijkt dat de berekende terugvering bij bet geconverteerde 

programma door numerieke instabiliteit afwijkt van de 2 andere programma's. 

10.0 

Voor een kleine zetspleet wijkt bet deterministiscb model nauwelijks af van bet numerieke 

model met assenrotatie. 
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STRIJKBUIGEN - A.I - FLOWCHARTS 

Bijl~e A: 

Flowcharts 
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STRIJKBUIGEN - A.2-

Verklaring van de gebruikte symbolen in de flowcharts 

Aanduiding van een knooppunt. 

Voorbeeld: 

FLOWCHARTS 

Aanduiding voor een eenvoudig blok waar een of 

meerdere acties plaatsvinden. 

Voorbeeld: 

maak scherm schoon 

Aanduiding voor een complex blok waar meerdere acties 

plaatsvinden die nog apart in een stroomschema 

toegelicht worden. 

Voorbeeld: 

bepaal de geometrie 
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STRIJKBUIGEN 

< ____ ------I) 

+ 

- A.3- FLOWCHARTS 

Aanduiding voor een vraag. Bij de vertakkingslijnen 

staan dan de antwoorden die lei den tot die tak. 

Voorbeeld: 

r-laa-t-st-e-be---l.r-ek-e-n-in-g-?------ r--n--!. 
ja 

Aanduidingen voor stroomlijnen (eenrichting-

verkeer). Conventie: als er geen pijlen in de 

stroomlijn staan aangegeven, moet de stroomlijn van 

links naar rechts, resp. van hoven naar beneden 

doorlopen worden. 

Aanduidingen voor samenkomen van de stroomlijnen 

waarbij de ene stroomlijn overgaat in de andere. 

Aanduiding voor kruisen van stroomlijnen waarbij de 

ene stroomlijn niet overgaat in de andere. 
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STRIJKBUIGEN - AA- FLOWCHARTS 

Technolo&ieprogrgmma Strijkbuieen IOPSBUIG 

( BEGIN 

I setting van redirection- switch I 

I initialisering van de inputgegevens I 

redirection = 
nee 

on 
ja 

I initialisering van een geometrie- outputfile I 

.... 
~ ..... 

redirection 
nee 

- on 

I 
ja 

r initialisering van scherm l 
1 

I get test values I I get values I 
l 

I calculate I I calculate 1 , 
I 

I give test values I I give values I 
- l 

laatste berekening? 
nee 

ja 

redirection = on nee 

I ja 

I close geometrie- outputfile I I maak scherm schoon 

- 1 
...... 

( EINDE ) 
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STRIJKBUIGEN - A.5- FLOWCHARTS 

Procedure Calculate 

BEGIN 

1 
normaliseer invoer materiaalgegevens I 

I normaliseer invoer gereedschapgegevens I 
I normaliseer invoer produktgegevens I 
I normaliseer invoer procesgegevens I 

I Berekening van strijkbuigproces I 

I normaliseer uitvoergegevens I 

EINDE 
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STRIJKBUIGEN - A.6- FLOWCHARTS 

Procedure BerekeniD& van 8~rijkbuig&egevens 

BEGIN 

Initialiseer discreet buigmodel J 

Normaliseer matrijsafronding naar het middenvlak van de plaat I 

Bereken een beginschatting voor de kracht I 

Berekeni ng van de i-de momentane geometrie, de normaalkracht, 
de buighoek en de procesweg totdat 
produkthoek belast = gewe nste hoek 

Berekening van de eindgeometrie, inclusief terugvering. f 

EINDE 
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STRIJKBUIGEN - A.7- FLOWCHARTS 

Procedure Initialiseer discreet buigmodel 

BEGIN 

definieer hulpconstanten I 

* bepaal domein van lip 

* bepaal bereik van MB 

bepaal aantal discrete punten I 

bepaal intervalgrootte I 

* * * discretiseer MB - MB (lip) 

*, * * discretiseer MB - dMB / d(l/p ) 

I discretiseer 
*, , 

d2M* / [d(1//)]2 MB - B 

( EINDE ) 
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STRIJKBUIGEN - A.S-

Procedure Berekening van de i- de momentane geometrie, 

normaalkracbt. buigboek en procesweg 

BEGIN 

voor de normaalkracht 

de buighoek 

de normaalkracht 

paal randcondities van de geometrie 

alle krachtwegpunten berekend? 
nee 

ja 

EINDE 
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STRIJKBUIGEN - A.9- FLOWCHARTS 

Procedure Bereken de normaalkracht 

BEGIN 

I initieer berekeningsproces I 

I stel normaalkracht - geschatte normaalkracht I 

I status = kracht I 

I bepaal de geometrie I 

I stel normaalkracht = geschatte normaalkracht + ~F I 

I status = kracht I .1 

I bepaal de geometrie I 

I bepaal de hellingshoek van de raaklijn in het symmetrievlak I 

I bepaal een nieuwe schatting voor de normaalkracht I 

wordt voldaan aan de nauwkeurigheid 
nee 

ja 

( EINDE ) 
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STRIJKBUIGEN 

BEGIN 

- A.10-

Prooodure Berekening van de eindgeometrie. 

inclusief terugvering 

status = terugvering 

EINDE 
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STRIJKBUIGEN - A.l1 - FLOWCHARTS 

Procedure Beoa.al de &mmetrie 

BEGIN 

berekening van dimensieloze randcondities 

setting absolute en relatieve fout t.a.v. oplossing van D.V. I 

bepaling aantal intervallen I 

status = terugvering nee 

ja 

def i nieer randvoorwaarden def i nieer randvoorwaarden 
geometrie geometrie 

definieer randvoorwaarden definieer randvoorwaarden 
differentiaal vgl. differentiaal vgl. 

ini tieer enkele ini tieer enkele 
grootheden grootheden 

Be r e ken geomet r i e door 
op 1 0 ssen van dv van 

Be r eken geometrie door 
op I 0 ssen van dv van 

symm.vlak naar matr.- rna t r ijsoplegpunt naar 
op I egpunt. s ymmet r i ev 1 a k . 

bepaal verkorting I 

bepaal maximale rek I 
..... 

EINDE 
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STRIJKBUIGEN - A.12- FLOWCHARTS 

Technolo&ieDrouamma. Strijkbuigen SHBUIG 

BEGIN 

initialisering van de inputgegevens 

redirection - on 

ja 

laatste berekening? 

a 

= on 

ja 

(EINDE ) 

nee 

nee 

nee 

la.boratorium voor omvormtechnologie-tue 
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STRIJKBUIGEN - A.13- FLOWCHARTS 

Procedure Calculate 

BEGIN 

I nor mali seer invoer materiaalgegevens I 

I normaliseer invoer gereedschapgegevens I 

I nor mali seer invoer produktgegevens I 

I normaliseer invoer procesgegevens I 

I Berekening van strijkbuigproces I 

I normaliseer uitvoergegevens I 

( EINDE ) 
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STRIJKBUIGEN - A.14- FLOWCHARTS 

Procedure Berekeninc Van strijkbui=egevens 

BEGIN 

Initialiseer maximale krachten I 

Bepaal procesweg- stap I 

Bepaal procesweg I 
Bepaal kar a kteris tieke grootheden van gereedschap, 
proces en materiaal. 

Bepaal II/' I 

'F 

I Bepaal MB(11 p*) 

£;1-

Bereken F~ I 

Bereken abel en aonb I 
." .'" 

Bepaal F N ,max en F p ,max I 

Totale procesweg doorlopen nee 

ja 

Bereken lengtecorrectie I 

( EINDE 
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STRIJKBUIGEN - A.15- FLOWCHARTS 

Tecbnolweprogramma Strijkbuigen lOP SB 2 

BEGIN 

I initialiseer invoer/uitvoer vorm (interactief, batch ) I 

I invoer van gegevens I 

I normaliseer input gegevens I 

I bereken geometrie1 t 
i 

I de- normaliseer uitvoer I 
I 

gegevens 

laatste berekening? nee 

ja 

EINDE 
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STRIJKBUIGEN - A.I6- FLOWCHARTS 

Procedure Goometrie 

( BEGIN 

I Initialiseer discreet buigmodel I 

I Bereken een beginschatting voor de kracht I 
I 

van belaste geometrie 

Berekening van onbelaste geometrie 

( EINDE ) 
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STRIJKBUIGEN - A.17- FLOWCHARTS 

Procedure InitiaJjseer discreet buigmodel 

BEGIN 

definieer hulpconstanten I 

bepaal domein van lJp *' 

*' bepaal bereik van MB 

bepaal aantal discrete punten I 

bepaal in terv algroot te I 

*' * *' discretiseer IIp - IIp (MB ) 

( EINDE 
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STRIJKBUIGEN - A.18- FLOWCHARTS 

Procedure Berekening van juiste normaalkracht 

BEGIN 

I stel normaalkracht - geschatte normaalkracht + ~F I 

-

I bepaal de geometrie I 

I bepaal y' op de y- as I 

~ stel normaalkracht - geschat te normaalkracht I b 

I bepaal de geometrie I 

I bepaal y' op de y- as I 

I bepaal een nieuwe schatting voor de normaalkracht I 

wordt voldaan aan de nauwkeurigheid nee 

ja 

( EINDE ) 
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STRIJKBUIGEN - A.19- FLOWCHARTS 

Proredure Berekeninc van de belaste c,oometrie 

BEGIN 

I initieer randvoorwaarden voor het oplegpunt en het aanligpunt I 

I roteer deze punten I 

I los D.V's op tot het xEind I 

is de y' waarde op xEind groter dan -1 
nee 

ja j 

I bepaal nieuw eindpunt op de y- as I 

I los D.V's op tot de y- as I 

EINDE 
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STRIJKBUIGEN - A.20- FLOWCHARTS 

Proredure Berekenin& van de onbelaste &eometrie 

BEGIN 

initieer berekeningsproces 

roteer start punt 

los aIle D.V's op tot het oplegpunt 

EINDE 
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STRIJKBUIGEN - B.l - PROCEDUR&STRUCTUUR 

Bijlage B: 

Procedurestructuur 
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STRIJKBUIGEN - B.2- PROCEDUR&STRUCTUUR 

PROGRAM SHBuigi 

Uses 

SHVar, 

SHCaicul; 

(* Globale variabelen 

(* Rekenmodule voor strijkbuigen 

PROCEDURE seLcursor( line, tab: integer_2); 

PROCEDURE leeg_keyboardbuffer; 

PROCEDURE video( switch: I_string ); 

FUNCTION ask_conf( comment, response: Lstring) : confirm; 

PROCEDURE prolog; 

PROCEDURE un_do; 

PROCEDURE get_test_values; 

PROCEDURE get_values; 

PROCEDURE get_real( VAR data: facts); 

PROCEDURE get_ang( VAR data: facts ); 

PROCEDURE one_ value( VAR data: facts; field: format ); 

PROCEDURE calculate; 

PROCEDURE give_tesLvalues; 

*) 

*) 

FUNCTION give_ang( hoek: facts ):real; (* hoek. val in radialen *) 

PROCEDURE give_values; 

PROCEDURE give_real( data: facts ); 

PROCEDURE give_ang( hoek: facts ); (* hoek.val in radialen *) 

PROCEDURE one_ value( VAR data: facts; field: format ); 

FUNCTION get_exit: confirm; 

PROCEDURE epilog; 

END. 
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STRIJKBUIGEN 

UNIT SHCalcul; 

INTERFACE 

USES 

SHVarj 

PROCEDURE BerekenStrijkbuigen; 

IMPLEMENTATION 

- B.3-

FUNCTION macht(mantisse,exponent : real) : real; 

PROCEDURE BerekenStrijkbuigen; 

END.{of unit SHCalcul} 
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STRIJKBUIGEN 

UNIT SHVar; 

INTERFACE 

IMPLEMENTATION 

END. {of unit SHVar} 
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STRIJKBUIGEN - B.5- PROCEDUR&STRUCTUUR 

PROGRAM IOPSbuig: 

Uses 

SBuigVar, 

SBProcesj 

(* Globale variabelen 

(* Rekenmodule voor strijkbuigproces *) 

PROCEDURE set_cursor( line, tab: integer_2); 

PROCED URE leeg_ keyboard buffer j 

PROCEDURE video( switch: I_string ); 

FUNCTION ask_conf( comment, response: I_string) : confirm; 

PROCEDURE prolog; 

PROCEDURE un_do; 

PROCEDURE get_test_ values; 

PROCEDURE get_values; 

PROCEDURE get_real( V AR data: facts ); 

PROCEDURE get_ang( VAR data: facts ); 

PROCEDURE one_ value( V AR data: facts; field: format ); 

PROCEDURE calculate; 

*) 

PROCEDURE MaxKrachten(VAR MaxStempeIKracht,MaxNormaalKracht:REAL); 

PROCEDURE give_test_values; 

PROCEDURE give_values; 

PROCEDURE give_real( data: facts ); 

PROCEDURE give_ang( hoek: facts ); (* hoek.val in radialen *) 

PROCEDURE one_ value( V AR data: facts; field: format ); 
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STRIJKBUIGEN 

FUNCTION get_exit: confirm; 

PROCEDURE epilog; 

- B.6-

BEGIN (*********** program.body **************) 

END.(*********** end program. body ************) 
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STRIJKBUIGEN - B.7- PROCEDUR&STRUCTUUR 

UNIT SBProoos; 

INTERFACE 

USES 

SBuigVar, SGeo2 , IniSBuig; 

PROCED URE BerekenStrijk buigProces; 

IMPLEMENTATION 

PROCED URE BerekenStrijkbuigProcesj 

PROCEDURE KrachtHoek{Alpha_start,Alpha_eind:real; 

Fschat,AbsFout _ Kracht,RelFout_ Kracht:real); 

PROCEDURE NewtonRaphson(functie: STRING; 

VARX : REAL; 

Ywaarde, 

AbsFout_Kracht, 

RelFout_Kracht : REAL); 

FUNCTION Targetfunctie(funktie:STRING;x:REAL):REAL; 

FUNCTION Nulpunt(x : REAL) : REAL; 

END.{of unit SBProces} 
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STRIJKBUIGEN - B.8- PROCEDURE-STRUCTUUR 

UNIT SGE02; 

INTERFACE 

USES 

IniSbuig, SBuigVar; 

FUNCTION Sign(X:REAL):REAL; 

PROCEDURE Geometry (V AR Proces:ProcesGegType; 

IMPLEMENTATION 

V AR Produkt:ProduktGegTypej 

Status:Stati ); 

FUNCTION Sign(X:REAL):REAL; 

PROCEDURE Geometry(V AR Proces:ProcesGegTypej 

V AR Produkt:ProduktGegType; 

Status:Stati); 

FUN CTION Moment UitEvenwicht(x,y ,Fnormaal,mu:real):REALj 

FUNCTION GeometrieFunctie(x,y,yaccent : REAL; 

V AR EenGedRhoSter : REAL) : REAL; 

PROCEDURE BerekEenGedRho(V AR EenGedRhoSter : REAL); 
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STRIJKBUIGEN - B.9- PROCEDUR&STRUCTUUR 

PROCEDURE Runge2(V AR X, 

Y, 

YAccent 

Interval 

AbsFout, 

ReIFout 

VAR Spacing 

V AR Conditie 

PROCEDURE TestAndInitialize(X, 

: REAL; 

: REAL; 

: REAL; 

: REAL; 

: INTEGER); 

Interval, 

Y, 

Y Accent : REAL; 

V AR Xstart : REAL; 

V AR Yternpory : OrgineelAndAccent; 

VAR Conditie: INTEGER); 

PROCEDURE RungeKuttaSix(Spacing, 

x : REAL; 

VARy, 

Difference: OrgineelAndAccent); 

PROCEDURE NewSpacing(Xstart, 

Absfout, 

ReI Fout, 

x, 

Interval : REAL; 

Difference: OrgineelAndAccent; 

V AR Spacing : REAL)j 

laboratorium voor omvormtechnologie-tue aug 1989 



STRIJKBUIGEN - B.IO- PROCEDUR&STRUCTUUR 

PROCED URE CalculateNewSpacing(Xstart, 

Absfout, 

ReIFout, 

x, 

Difference, 

Interval 

VAR Spacing 

PROCEDURE Runge2N(VAR X, 

Y, 

YAccent, 

Lengte, 

terugHoek, 

U, 

UAccent, 

V, 

VAccent 

Interval 

AbsFout, 

RelFout 

VAR Spacing 

V AR Conditie 

PROCEDURE TestAndInitialize; 

PROCEDURE RungeKuttaSix; 

FUNCTION OnbGeometrieU : REAL; 

FUNCTION OnbGeometrieV: REAL; 
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STRIJKBUIGEN - B.ll - PROCEDUR&STRUCTUUR 

PROCEDURE NewSpacing; 

PROCEDURE Ca1culateNewSpacing(Difference: REAL; 

VAR Spacing: REAL); 

PROCED URE Bepaal_ LengteCorrectiej 

PROCEDURE Bepaal_MaxRekj 

END. {of unit SGeo2} 
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STRIJKBUIGEN 

UNIT iniSbuig; 

INTERFACE 

USES 

SBuigVarj 

- B.12-

FUNCTION EenGedRhoSterMB(M:real):real; 

FUNCTION macht(mantisse,exponent : real) : real; 

FUNCTION BuigModel(eenGedRhoSter : REAL) : REAL; 

PROCEDURE InitDiscretisatieBuigmodel; 

IMPLEMENTATION 

FUNCTION EenGedRhoSterMB(M:real):real; 

FUNCTION EenGedRhoSter_Elast(M:real):real; 

FUNCTION EenGedRhoSter_Plast(M:real):real; 

PROCEDURE Bepaal_k(V AR k:integer; 

M:real); 

PROCEDURE Bepaal_DeltaX(k:integer; 

M:real; 

VAR DeltaX:real); 

FUNCTION macht(mantisse,exponent : real) : real; 

FUNCTION BuigModel(eenGedRhoSter : REAL) : REAL; 
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PROCEDURE InitDiscretisatieBuigmodel; 

PROCEDURE TabelX; 

PROCEDURE TabelFunktie; 

PROCEDURE TabelF _accent; 

PROCEDURE TabelF _dubhel; 

END.{ of unit IniSbuig} 
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UNIT SBuigVar; 

INTERFACE 

IMPLEMENTATION 

END. {of unit SBuigVar} 
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HOOFDPROGRAMMA : lOP SB 2 

Uses 

main; 

BEGIN 

END. 

UNIT main: 

INTERFACE 

USES 

io_data, 

accept, 

convert, 

present, 

bend, 

corr, 

io_tools; 

PROCEDURE execute; 
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IMPLEMENTATION 

PROCEDURE execute; 

BEGIN 

END. 

UNIT accept; 

INTERFACE 

USES 

types, 

io_data, 

io_tools; 

PROCEDURE get_data; 

IMPLEMENTATION 

PROCEDURE init_accept; 

PROCED URE get_interactive; 

PROCEDURE get_batch; 

PROCEDURE get_data; 

BEGIN 

END. 

laboratorium voor omvormtechnologie-tue 

- B.16- PROCEDUR&STRUCTUUR 

aug 1989 



STRIJKBUIGEN 

UNIT present; 

INTERFACE 

USES 

types, 

io_data, 

io_tools; 

PROCEDURE give_result; 

IMPLEMENTATION 

PROCEDURE inityresent; 

PROCEDURE give_interactive; 

PROCEDURE give_batch; 

PROCEDURE give_result; 

BEGIN 

END. 
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UNIT io tools; 

INTERFACE 

USES 

dos, 

io_data, 

types; 

PROCEDURE console( sl, s2, s3, s4, s5 : I_string; line, tab: integer_2 ); 

PROCEDURE logo; 

PROCEDURE get_real( VAR line: integer_2; VAR data: facts ); 

PROCEDURE give_real( VAR line: integer_2; data: facts ); 

PROCEDURE debug( comment: I_string; a: integer_2; b : real_4 ); 

FUNCTION time_sec: rea1_4; 

FUNCTION ready: confirm; 

IMPLEMENTATION 

PROCEDURE consoIe( sl, s2, s3, s4, 85 : I_string; line, tab: integer_2 ); 

PROCEDURE attribute( switch: I_string ); 

PROCEDURE logo; 

PROCEDURE reset_input; 

FUNCTION ready: confirm; 

FUNCTION ask_conr( comment, response: I_string) : confirm; 

PROCEDURE get_real( VAR line: integer_2; VAR data: facts )j 
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PROCEDURE give_real( VAR line: integer_2j data: facts )j 

PROCEDURE debug( comment: I_stringj a: integer_2j b : real_4 )j 

FUNCTION time_sec: real_4j 

END. 

UNIT io data: 

INTERFACE 

USES 

typeSj 

IMPLEMENT ATION 

END. 

UNIT convert; 

INTERFACE 

USES 

types, 

io_data, 

calcdataj 
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PROCEDURE normalize; 

PROCEDURE de_normalize; 

IMPLEMENTATION 

- B.20-

FUNCTION conv_sex_rad( angle: real_4 ) : real_4; 

FUNCTION cony _rad_sex( angle: real_4 ) : real_4; 

PROCEDURE normalize; 

PROCEDURE de_normalize; 

END. 

UNIT bend; 

INTERFACE 

USES 

types, 

calcdata, 

math, 

math tIs, 

m_rho; 

PROCEDURE geometry; 
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IMPLEMENT ATION 

PROCEDURE rotate-IJOint(VAR bucket: point_data); 

PROCEDURE rotate_angle; 

PROCEDURE force.J;eo; 

PROCEDURE complete~eo; 

PROCEDURE geometry; 

BEGIN 

END. 

UNIT m rho: 

INTERFACE 

USES 

types, 

calcdata, 

math_tis; 

PROCEDURE m_rho_f( VAR bend_eel: bending_data ); 

FUNCTION init_m_rho : real_4; 
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IMPLEMENTATION 

PROCEDURE m_rho_f( VAR bend_eel: bending_data); 

FUNCTION init_m_rho : real_4; 

FUNCTION rho_m_rel( rho: real_4 ) : real_4; 

BEGIN 

END. 

UNIT math: 

INTERFACE 

USES 

types, 

calcdata, 

math_tIs, 

m_rhoj 

PROCEDURE def_nextJnt( status: stati; 

VAR bucket: point_data); 
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IMPLEMENTATION 

PROCEDURE dif_func( 

- B.23-

status 

meet 

VAR meet_bend 

VAR meet_accent 

PROCEDURE def_nextJnt( status: statij 

PROCEDUR&STRUCTUUR 

: stati; 

: goo_data; 

: bendinL data; 

: geo_data); 

VAR bucket: point_data); 

END. 

PROCEDURE runge_kutta_sixj 

PROCEDURE new_spacing; 

UNIT math tIsj 

INTERFACE 

USES 

types; 

FUNCTION max(x, y : real_4) : real_4j 

FUNCTION min(x, y : real_4) : real_4; 

FUNCTION sign( x : real_4 ) : real_4; 

FUNCTION power( a, e: real_4 ) : real_4; 

FUNCTION tan(x : real_4} : real_4; 
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IMPLEMENTATION 

FUNCTION tan(x : real_4) : real_4; 

FUNCTION max(x, y : real_4) : real_4; 

FUNCTION min(x, y : real_4) : real_4; 

FUNCTION sign( x : real_4 ) : real_4j 

FUNCTION power( a, e : real_4 ) : real_4; 

END. 

UNIT calcdata; 

INTERFACE 

USES 

types; 

IMPLEMENTATION 

END. 
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UNIT types; 

INTERFACE 

IMPLEMENTATION 

END. 
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