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samenvatting 

Als hypothese wordt gesteld da,t bij het verspanen de ver
vormingen door 8,fschuiving geschieden in een uiterst dunne 
zOne. Uitgliande van de richtj.ng die dezezone heeft t.o.v. 

'het gesneden vlak, wordt een deformatiegraad gedefinieerd. 
Met behulp van deze deformatiegraad kunnen de vervormingen 
die bij het afschuiven optreden, beschreven worden. 
De rekenregels die hiervoor opgesteldzijn. worden met be
hulp van experimentele gegevens geverifieerd. 
Verder bevat het rapport een prognose van een methode voor 
de bepaling van de afschuifhoek uit de orienta tie van de 
kristallieten in de spaan en een prognose van een bepaling 
van de schuifspanning in d~ defo~matiezon •• 

Conclusie: 

De structuur van de spaan bevestigt de hypothese dat het 
verspaningsproces alseen afschuifproces kan worden opge
vat. 
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:orientatiehoek voor deformatie van dat lijnstuk. in het 
model dat door deformatie de grootste verlenging zal 
ondergaan. 

:orientatiehoek voor deformatie van een lijn. aangebracht 
op het ~eferentieylak in het werkstukmateriaal .. 

:ori;ntatiehoek voor de deformatie van een lijn in het mo
del met de·normaal op het afschuifvlak. 

:orientatiehoek,+voor deformatie me.t de richting van de . 
snijdende beweging. 

:orientatiehoek voor deformatie van de kristallieten in 
de structuurfoto. 

:orientatiehoek ~oor deformatie van een reeds vervormd 
zeskant van het model. 

:orientat~ehoek ns. deforma.tie van dat lijnstuk in het mo
del dat na deformatie de grootste verlenging heeft onder
gaan. 

:orientatiehoek van een structuurlijn op de spaan t.o.v. 
de normaal op het afschuifvlak. 

:orientatiehoek na deformatie van het model 
!orientatiehoek na ~eformatie van een lijn in het model 
met de normaal op het afschuifvlak 

:orientatiehoek na deformatie van de kristallieten in de 
structuurfoto. 

: oriente.tiehoek na deformatie van een zeskant van het 
model. 

:deformatiehoek. 

:rek. 

:normaalspanning bij de trekproef. 

:schuifspanning in het afschuifvlak. 

:afschuifhoek in het model. 

:afschuifhoek op structuurfoto. 

:orientatiehoek van de kristallieten in de spaanstructuur 
ten opzicht van het spaanvlak. 

:spaanhoek. 
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. 
2. Inleiding. 

. 
I 

De eenvoudigste vorm van het verspaningsproces is het orthoganaal 
of tweedimensionaal verspanen. (Hellingshoek 00 en snijden zonder 
hulpsnijkant). Dit proces is daarom het meest geschikt om een in
zicht te krijgen -in de aard van het verspaningsproces'. Omdat lood
recht op het referentievlak geen krachten werken en geen materiaal
transport plaats heeft, is het gebeuren in het referentievlak re
presentatief voor het gehele proces (fig. 1). 

In een structuurfoto van het referentievlak die een moment van het 
verspaningsproces vastlegt, is duidelijk een deformatiezone aan te 
wijzen (fig. 2). 

L._. __ 

LI __ I_.· i I\~~. f 
Fig. 1. Referentievlak bij 

tweedimensionaal 
snijden. 

Fig. 2. Structuurfoto van een twee
dimensionaal verspanings
proces. 

Als hypothese wordt gesteld dat de deformatie door afschuiving 
pleats vindt volgens het model van fig. 3. 

werkplaatstechn 10k technische hogeschool eindhoven 
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E'B' = EB 

C'B' = CB 
~ . 

Fig. 3. Afschui!modelvan het verspaningsproces. 

De deformatiegraad. 

BB' 
tany = -- = AB = 

BE' EB 
AB' + AB = 

tany :: tan(cpm-S) + c'O't8lllP~J' 

dit is te herleiden tot: 

cos S 
tany = sinq> cos(q> -s) 

m m 

werkplaatstechnlek 

tan(cp-s) + 1 • tancp 
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!. 

Volgens dit model heeft de afschuiving plaats in een zone welke 
een hoek ~ maakt met het gesneden vlak. Deze afschuifhoek , geeft 
tevens de afschuifrichting aan. 
In:dezefiguur is de deformatie getekend ten gevolge van deze af-

5r- schuiving. De rechthoek ABCD is daardoor gedeformeerd tot het paral-
lellogram AB 'C 'D. . 
De rek (e) van een willekeurig lijnstuk AF in deze deformatiezone 
ter breedte van AB, moet gekoppeld zijn aan een te definieren de
formatiehoek (y) welke uit het structuurbeeld bepaald kan worden. 

1Q - Deze de forma tiehoek is eert functie van, en de spaanhoek s. 
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3. Deformat~e van lijnen. 

3.1 J De forma tiehoek: y (cp .s). 
m 

De afschuifrichting maakt met de richting van de Bnijdende 
beweging een hoek ~m (afschuifhoek). 

De deformatiehoek (y) wordt gedefinieerd als de hoek tUBBen 
een normaal op het afschuifvlak voer deformatie en de afbeel
ding van de normaal na deformatie. 
De deformatiehoek is af~ankelijk van .m e.n s (fig. 3): 

cos S 
Y = ar~ tan. () . s~nqlm cos CJlm-S 

~.2. Deform~tiegraad: tan y. 
. 

D.e deformatiegraad wordt gedefinieerd ala! tan y. 
Uit" fig. 3 bli.jkt: { } 

. ta.n y = tan(cp m -B) ... cotan;Wm 
(1) 

werkplaot.technlek technische hogeschool eindhoven 
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3.3. DefQrmatie van een lijn. 

13 ml (Y t IX ml ) • 

V~~r deformatie'zal de richting van een lijn ten opzichte van 
de normaal op het afschuifvlak bepaaldworden do'or de hoek IX. 

Deze lijn maakt na deformatie met de normaal op het afschuif
vlak de orientatierichting hoek~. 

E'F' = EF 

Fig. 4. Orienta tie van een lijn voor en na deformatie. 

In fig. 4 is de orienta tie Van een .lijnst,uk AF voor deforma
tie bepaald door de hO,ek I1ml met BA (Y:;o) .. Dit 1ijnstuk zal 
na deformatie de positie' AFf innemen, die met BA een hQek 
~ml insiuit. Deze afbeelding AF - AFt is afhanke1ijk van de 

deforma.tiehoek Y en van de orientatiehoek aml. 
Uit fig. 4 blijkt: . 

. tan t3 ml = tan Y+ t~n(l ml ' (2) 

3.4. Richting van maximale rek. 

I3 tmax (y). 

In fig. 3 is het lijnstuk Be napa.seage ,van de afschuifzone 
niet gerekt;.liet lijnstuk AB is vervormd tot ABI. Voor een 
willekeurig lijnetuk AF wordt de rek gedefinieerd ala: 

werkplaatstechnlek 

, Al' 12 AF' 
e = T = 1 - 1 = AF - 1. 

1 
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De orientatiehoek (X uit fig. 5,van een lijnstuk waarvan £max 
na afschuiving de rek het grootst is, wordt gegeven dool": 

tana = 
V 2' _ tanr (3) emax 

tar: 1 + 1 
2 

(voor de afleidingi' :'zie appandix I). 

Uit fOl"mule (2) en (3) volgt voor f3 de relatie: 
~ ____ ~I___ £max 

t 
f.l ... Vtan2x 1'tany , . 

an... - 4 + + 2 €max 
(4) 

Deze uitdrukking voor ~. maakt het mogelijk de l"ichting ,,£max 
van maximale verlenging te berekenen (fig. 5). 

_ ... 

I • 

I I V 
./ 
/' 

1'/ A 1£ '"_ Ie 
(ttl 

~V 
~ 

".,.. 

,--' ' 
r.......... 

10 

"t-....... 

" r(~-" ........... 

N ~~ 
" " ~ I 

J() 

20 

Fig. "5 •. De orientatiehoeken ~"" t a.,. als functie van X • , , . ~ max c. max 

3.5. Deformatie van textuur. 

Indien het uitgangsmateriaal een textuur vertoont, wOl"dt daze 
bij afschuiven gedeformeerd. Het materiaal van de spaan zal 
een textuur vertonen t waarvan de orienta tie hoek ~ +:'(X , s s 
de orientatiehoek voor deformatie. Voldaan zal IDoeten worden 
aan de transfol"matieformule (2) : 

tan~ ='tanr + tana • s s 

werkplaatstec:hnlek technische hogeschool eindhoven 
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Als het materiaal ondanks dezetextuur isotroop zou zJ.Jn, 
zou tevens moeten gelden dat de richting waarin maximale rek 
is opgetreden na deformatiewordt bepaald door ~) 

tanf3 ' ;:', \ 1 tan
2
y l' tan! 

sJUax V 4 + + 2 ' 

Dit houdt in dat de orientatie op de spaan niet eenduidig is. 
t, 

Als de textuur :teer duidelijk is, zal na afschuiven de gede
formeerde textuur zich op de spaan aftekenen en ~al derhalve 
de transformatieformule (2) moeten gelden. Indien de oorspron
kelijke'textuur echter gering is, is' het mogelijk dat niet de 
gedeformeerde textuur op de spaan zichtbaar wordt, doch dat 
de richting welke bij het aischuiven, maximaal gerekt wordt t 

te zien is. Dan geldt blijkbaar relatie ,(4). De textuur van de 
spa an zal daneveneens gering zijn. Jvlen kan zich ook de situa
tie indenken dat noch (2), noch (4) ~itsluitend geldt of over
weegt, doch ook in dat geval zal de. textuur op de spaan gering 
zijn. Samengevat: als de textuur van de spaan gering is kan 
niet met zekerheid worden beslist of deze textuur is ontstaan 
door de deformatie~alleen,"of beinvloed ,'is door de voororien
tatie. 

werkp laatstec hn lek technische hogeschool eindhoven 
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4. Verificatie van het model. 

4.1. Methode. 

Teneinde na te gaan in hoeverre het model overeenatemt met 
de werkelijkheid van het verspaningsproces, moeten we de re
gela die VOOr het model gelden verifieren met experimentele 
gegevens. 

A. Hiertoe kunnen lijnen op het werkstuk getrokken worden welke 
een bepaalde hoek Q maken met. de richting van de snijdende 
beweging. Na deformgtie zal deze lijn met het spaanvlak een,~ 
hoek x insluiten. '. ' 

(Uit fig. 4 blijkt Pml = x~+ , - s). 

Met relatie (1) kan ~:::.y berekend worden en vervolgens wordt 
~ml bepaald met relatle (2).' -

De confrontatievan de berekende"en de gemeten waarde van p 
dient als verificatie van het model. ' 

B. Een andere mogelijkheid is om uit te gaan van materiaal dat 
reeds een deformatie (bv. door walsen) heeft ondergaan. Het 
bezit daardoor een duidelijke textuur. Door nu in een.rich
ting (<<0) ten opzichte van deze textuur teverspanen, zal 
deze te;x:tuur na afschuiving in de spaan een hoek x inslui
ten met het spaanvlak. 
Met rela tie (1) kan nu YI bepaald worden en vervolgens met 
relatie (2)jj'3 berekend worden. 

De verificatie bestaat ook hier weer rn de confrontatie van 
de gemeten en de berekende p-waarde.;:~ 

4.2. Experimentele gegevens. 

A. Op aluminium plaatjes 30x25x4 worden lijnen getrokken in een 
gegeven richtingao ten opzichte van het'gesneden vlak. Met 
0,2 mm snedediepte worden 8 proefstukjes geschaafd met resp. 
Cl O : 0-30-45-60-90-120-1 35-1 600 • De schaafbank wordt hierbij 
zo ingestel.d, dat de einde van de slag in het materiaal valt. 
De op het materiaal getrokken lijnenzijn nog op de spaan 
zichtbaar. De hoeken ~, 41 en ~l worden aan de proefstukjee 

, , 

gemeten met behulp van een projector. 
In tabel 1 zijn de waarden yen de gemeten hoeken opgenomen. 
Rier is 'tany berekend met: 

;. ';~ ~ . .:e:;" '.. ~ 

'. ,,,,,,,,,t~h,l~ =. tari(q>-e) + cotan~! 
,t", ","'~ ',~. J ~ 'V 

en ~~i'berekehd·,u~.~:'. : ... ~ ' ..... ~ 

tar$ ml = tan y + tanam1 • 

werkplaot.techn lek technische hogeschool eindhoven 
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<JIgem f3ml 

t---'_',+--3_4_O_1 o_~ +-_1_,_5_1-_-:-°-1 _'_0 __ ,+1_,_5-+_2_3_0_3_0-j' _-_1 _,5_+--1_0_-+ __ 18_0_°--+-1_8_0_°-/ 

2 · 36°30' 1.35 3 0,05 1,4 98 -7,' I -5,6 100° 1050 

i--~-----~-------+--~~-------~ 

3 42° 1,1 3 0,05 ~,15 90 - I -. 90°90° 
~-+-------+------~---4---~----L-- I 

4.360 10' 1,39 -3 -0,05 ',34 66 2,25], 3,59 74° 80° 
----+-----+------~----+--__l 

5 I 380 ',28 ° ° . 1,28 400 30' 0,9 I 2,18 65° 64° 
~~-------+-----,---+-----j------ ----+-------+-----~~-----I--,-----,~---! 

6 145° 1 ,4 0,25 1,25 16°30· 0,30 1,55 57° 

-.6 1,1 47° 44° 
, I 

1,2 1,2 -0,1 ° ° 
1 11 0,19 1,19 -17 -0,31 

tabel 1. Waarnemingen en berekeningen aan een afgeschoven lijnen
patroon. ' 

B. St. 37 ¢ 10, gewalst tot 6,5mm ~t is als uitgangsmateriaal 
gebruikt voor een aantal proefstukjes. De textuur ligt in de 
richting Van de staefe.s en is duidelijk te onderscheiden in 
een doorsnede loodrecht op de welsrichting. 
Met 0.2 nun snedediepte worden 8 proefstukjes ges,chaafd met 
resp. a : 0-30-45-60-90.120-135;;'1500 ten opzichte van de tex
tuurricftting. De schaafbank wordt hierbij zo ingesteld, dat 
het einde van de slag ,in het materiaal valt. 
Van"de acht preparaatjes zijn str.uctuurfoto's gemaakt (appen
dix III). Deho,eken Ipt as en f3 s worden san de preparas tjes'" 
gemeten m.b.v. een projector. . 
In tabel 2 zijn de wsaiden van'de gemeteh hoeken opgenomen. 
Hierin is.tany berekend met; 

tany = tan(<p~s) + cotan<JI 

en 13 met: m 

tan~ = tany + tanCl 
m s 

werkplaatatechnlek technische hogeschool eindhoven 
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0-

a tana tan!' 
6 6 m "m "6 Pe'max 

1 18 3,08 -1 -0,017 3,06 90 
5-

2 27 0,37 

3 20 " 2,75 1 .0,017 2,77 70 2,75 I· 5.52 80°85° 72° 
~--4------+------~~'--'-+-------~----~----+------+------~-----+ ____ +-__ ~ 

lOr I 4 ; 27 1,96: 7· 0,123 2,08 55 1,43 ~ 3,51 I 74° 75P 68° 

:=5="====2=3=:I===2=t=46==I'='=4:!==O=,=O=7=:=2='=5=3~1~3-5~1_-__ O~'~7-0_~~!~~3_t_23 __ ~1 __ 7_30~._7_0_°4-_7_1-4° 
6 i 40 1,19! 21 0,384 i 1,57; 10l 0,18 1,75 1 600 65° 640 

lSr--~--4------+------~--~-------1----~--~+~------r------4------~---+~--~ 

0.194 1.92 1-10 -0,18 1 t 74 600 65° 66° i . 

20 c-

2S -

30 -

35 -

A5 -

50 -

7 30 1,73 11 

8 2,25 2,34 -40 -0,84 1,50 " 560 600 70° : 

tabel 2. Waarnemingen en berekeningen aan arg~schoven materiaal met 
textuur. 

Alleen proef nr. 2 levert een groot ver6chil op tU6sen de bere
kende waarde Pm en de gemeten waarde "s. De hoek f36 is zeer slecht 
te meten wegens de onduidelijke textuur van de spaan. Met relatie 
(4) is f3emax te berekenen: 

"" = 68
0 

• . " emax 
Als f3 m ~ "emax zal de textuur op de spaan zeer duidelijk zijn; bij 

deze proef 'waarbij f3 sterk van "t' verschil t, is een onduide-
m 'max 

lijke textuurte verwachten. 

In fig. 6 is het berekende f3(a)y verband grafisch weergegeven en 
de gemeten "-waarden uit de experimenten A en ::a. zijn hierin opge
nomen. 

werkplaotstechn I.k technische hogeschool eindhoven 
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~ 0 () 0 

lJ_L J Ps 
n~----~----~ ____ ~ ____ ~ ____ ~ ____ ~-4-t ____ ~, 

/0-'0 .-

II . 
I 

I; 
/g~~ ____ -+ ______ +-____ ~1 ______ ~ ______ ~ ____ ~ ____ ~ , . 

/ 
~O~----~-------t-------+-----~------~------+---__ ~ 

/ 
1~r-----~r------+------~------4-------+-------~----~ 

./ 
/ppr-------r-------L-----~------_+------~------_+------~ 

'/ 
I It • 

1/+ 
iJo )l "" • 

OJ I--------r-------r-----~~~~~~~------~------~--~--~ 
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X 

II 
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!fEr iE)( T{/(//C. 
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o 
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Fig. 6. Verificatie van het model. 
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5. Conelusie. 

De meetresultaten die in het experiment A verkregen zijn. eorre
leren vrij goed met de uitkomsten van de mod.elregels. Deze resul
tatenbevest±gen de hypothese dat hetverspaningsproe8s een af-
sehuifproces'. is.' . 
De meetresultatenuit experiment B leidenook tot een bevestiging 
van deze hypothese. De verificatie zou· evenwel- aap. waarde.hebben 
ge1tlonnen ala meerdere wa.arnemingen waren verricht bij .hoge nega
tieve waarden van« • a 

Een oorzaak van eventuele afwijkingen kan gezoeht worden in het 
feit, dat het materiaal ni"e_t volledig isotroop is, zodat het ver
onderstelde afschuifproces niet·omkeerbaar is. Aangenomen is name
lijk, dat een voorgedeformeerde krista.lliet, die een negatieve 
orientatiehoek heeft (fig. 4), tengevolge van voortg.aande af'schui
ving eerst samengedrukt.en na ~ = 0 uitgerekt zal worden. 

Er zijn meerdere series waarnemingen nodig om tot een definitieve 
uitspra,ak te komen aangaende de juistheid van ons model. De veri-' 
fieatiemethode die onder ~.1.A besehreven is, is hiervooi:' het 
meest gesehikt~' 

Opm. Een verifieatie bevat ook rapport WT 0068. 

I. 
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6. Consequenties.,_ 

hi z. 16 van 21 bl z.1 
I 

6.1. De afschuifho~k', als functie vande orientatiehoek x. 

Blijkt het afschuifmodelaannemelijk, dan kan met de gevonden 
rekenregels de :B.fschuifhoek CP. bepaald worden uit de 'orie'nta
tierichting van de kr:i,.stallieten in de spaanstructuur'. en 
wel met onderstaandeva.Jf, ·vergelijlcii.ngen: 

, .... l' 

tanY = tan( cp-s) ~ cotCP ... . 

tanp. = V tat2y + 1 -+ tany voor materiaal zonder textutir 
,2 

tanl3 = tanY + tianexsJ s' 

~s - cp = x - s 
, .. 

ex = 90 + ex ..., 
o S 

:"Yoor materiaal met, textuur 

Hierin is xae hoek. die de orientatierichting van de kris
tallieten in de'7':Spaanstructuurm~aktmet he.t spaanvlak en 

·q,o is de- ho~k v~n de textuitr met de rich.ting "Van de snijdende 

25:- . 
beweging. . 

30 -

35 '-

40 -

45 -' 

501-

6.2., Bepalin$ vandeschuifspanning in de deformatiezone. 

1) 'e .,(y) , 
max ' 

Met relatie (4) isde,richting bekend ,waarin max. rekis 
, opgetreden. De grootte· van de rek al.s iunctie van de de
formatiegraad:tanY 'kan'eveneens _ worden" bepaald. 

Der:ek" 43. ;i.s' (zieappen9-ix I): 

I 2' f 2 '= '1+t"'n2n'_J1+t'an2a.' £ _ & _ Y1 +( tanr+tan«) -V1 +tan a. V a ~ 
- 1 - . I '. 2 . .1' 

v1+tan ex .V1+tan2a 

Uit vermenigvuldiging van relatie (~)en (4) voIgt: 

tanl3i - tana .. ;- =~," .. c;max:Emax . 1 
Hi.ermee wordt: 

. 2' , 
1+tan J3~' _", - "l. __ _ _ ~£'max .J 

'2 
1 +cotan 13 .... -. .£max 

f. = tanJ3., - 1 
max elnax· 

of: 
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2) are) 

Uit de ware trekkromme kan het aCe) verband bepaald worden. 

3) a('f) 

Met behulp van 'bijvoorbeeld de vlo-eivoorwaarde:van von 
Mises en de aangenomen spanningstoestand (zuiver afschui
ven) kan nu een verband gelegd worden tussen de trekspan
ning (0) uit de trekproef en de schuifspanning ('f)uit 
het.verspaningsmodel, geldendin het plastische gebied. 

4) 'fey) 

Uit combinatie van de, 3 relaties s(y), .(0) en ~('f) kan 
nuhet 'fey) verband bepaald worden. 

Aangezien de deformatiegraad zods.nig is gedefinieerd dat 
deze uit bet structuurbeeid bepaald kan worden, is het 'moge
lijk om met het structuurbeeld als gegeven, een voorspelling 
te doen aangaande de grootte van de afschuifkracht. 
Terverificatie Van de aangenomen spanningstoestand kan de 
berekende afschuifkracht vergeleken worden met de gemeten 
kracht in de richting Van de deformatiezone. 

Literatuur: 

1) G.C.J. Romijn. 
Bepaling.van de schuifspanningsverdeling in de door ponsen 
gedeformeerde zone van het werkstukmateriaal (WT 0063). 

2) E.T.W. Zweekhorst. 
Commentaar op llet verspaningsmodel van Merchant (wT'oo67) • 

. 3) E.T.W. Zweekhorst. 
Commentaar II op het verspaningsmodel van Merchant. 
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'Appendix I 

( ) l3i ,max y 

Aflei'ding van ~de .relatie voor de richting van maximale rek. 

De deforma,tiegraad: tany = tan ( ,-s) + cotan<p (1) 

De rek wordt bepaBld met behulp van fig. 7~ 

BF' = BB' + B'F' 

• 

BBt + BF = a(tany+~an«) 

fig. 7 Bepaling van de rek. 

:a . 
=,,~ 

coso. 

= V AB2 +BFt 2 '= . JJ1 +( tany+tana.) 2' 

De,rek: 8 

e is maximaal indien 
1 ' 

2 . 1 1"" max~maa 
1 

12 
is maximaal, indien 

11 

~~l2/1.1? 
do. = o. 

do. 
. \ '1 ( t v. t ,. ) 2 \ . co. s ex [. ta~« +tan"! = -s~n ex V + an ,'to an... + • 2-. V1 +( tany+tan)2' cos ex 

2 2 tany 1 
1,+tan y+2tanytana+tan « = sinacosa + 2 

cos « 

] = 0 

werkplaatstechnlek technische hogeschool, eindhoven 
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o I-

Met 1 tan 2 1 volgt: -
r~; ,'2 = a + 
cos a 

= 2 tan:r tan y + 2tanytana = sinacosa 
5 

... ~ -, . . 
Waaruit: 

~ 

2(1-2sin2a1 
, , -

c-
tany :: 

sin2a 
";:.,, t,' 

1Q 

2cos2a 2 .. 
tany = sin2a = tan.?a 

, 

I-15 , . . 
4~~." . 

" 

2tana . 
Met: tan2a :; 

"'. 2 levert dit: 
1-tan a 

.. 

'-- tan2a + tanytana - 1 :: o. 20 

=Vtar/r 
• 

tana. + 1 .- ,tanI 
&max 2 

25 -
.. l 

" 

" 

- ..., 
30 

-
.'. 

, 

35 c-

, . 
~ 

.. 

40 -

, . --
.. 

- .. 45 

, 
.. 

.< , 

so - -. 
." . 
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Appendix II 

In WT 0068 werd voor een afgeschoven cirkel gevonden: 

K + X + ~ - $ = 900 (1) 

Hierin is K de hoek die de hoofdas van de ell ips maakt met het 

afschuifvlak. 

Uit fig. 4 van dit rapport voIgt: 

151- Uit eombinatie van (1) en (2) voIgt: 

20 I-

25 I-

·30 !-

35 I-

4S I-

50 -

. 0 
K + ~ =·90 (hetgeen klopt) 

Hieruit voIgt dat de hoofdasvan de ellips de meest vervormde 

richting aangeeft. 

>.r. 

-, 
. -

, 

. ..-,.. 
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Appendix III 

Verificatie van het afschuifmodel . 

Fig. 5 <P=23° a 
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