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INLEIDING 

Dit is de gebruikershandleiding behorende bil' het computerprogramma nemod. Dit 
programma berekent de parameters van de v oeimodellen : 

- ... -n Hollomon (1.1) 0' = C'E 

- = C{eo + €)n Krupskowski, Swift (1.2) 0' 

- - + C·en Ludwik (1.3) 0' = 0'0 

- = B - (B - A)'exp(-n of) Voce (1.4) 0' 
V 

\Vaarin: 

- effektieve vloeispanning [N/mm2] 0' 

- effektieve deformatie [-] f 

it verstevigingsexponent (-] 
C karakteristieke spanning [N/mm2] 

- voordeformatie (-] EO 

0'0 voorspannmg (N/mm2] 

A spanning bij € = 0 [N/mm2] 

B spanning bij € = 00 [N/mm2] 

DV Voce konstante [-] 

bij willekeurige temperatuur en reksnelheid. Het berekenen vindt plaats op basis van 
vloeikrommen uit de literatuur of uit eigen onderzoek. Het programma kent 
mogelijkheden deze vloeikrommen in te voeren in een databestand. Dit wordt 
besproken in hoofdstuk 4. Het berekenen van de parameters uit de vloeikrommen 
geschiedt, indien nodig, door interpolatie van de meetgegevens voor de gewenste 
reksnelheid en temperatuur. Vervolgens wordt door de gelnterpoleerde meetwaarden 
de bestpassende kromme berekend met behulp van de kleinste kwadratenmethode. 
Dit wordt besproken in hoofdstuk 5. In de eerste hoofdstukken staan de benodigde 
(computer-) configuratie en het opstarten van het programma op verschillende 
typen Personal Computers. Voor rekenalgorithmen en een meer gedetailleerde 
opbouw van het programma wordt verwezen naar de TECHNICAL MANUAL. 
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1 OMGEVING VAN HET MATERIALENPROGRAMMA NCMOD 

Het programma is geschreven voor XT of AT IBM Personal Computers. Het 
minimale werkgeheugen moet 512 kB bedragen. Voor het grafisch gedeelte is een 
EGA-kaart gewenst. Binnen het programma bestaat een omstelmogelijkheid voor 
een CGA-kaart. Andere mogelijkheden zoals de Hercules-kaart worden niet 
ondersteund. Voor het grafisch printen wordt gebruik gemaakt van het programma 
"PIZAZZII dat is opgenomen op de programmadiskette en ingesteld voor een 
EGA-kaart en een EPSON FX-SO printer. V oor andere grafische kaarten en 
printers moet het programma PIZAZZ opnieuw worden gelnstalleerd. 
De CIRP XT 640 Personal Computers werken standaard met een klokfrequentie van 
4.77 MHz. Deze is te verhogen tot 8 MHz door het intoetsen van tegelijkertijd 
"ctrl-a.lt-_" (de laatste helemaal rechts op het toetsenbord). De schermopbouw en 
de berekeningen van het programma geschleden dan met bijna dubbele snelheid. 
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2 OPSTARTEN VAN HET PROGRAMMA NCMOD. 

2.1 Personal Computers met een diskettestation 

Na het opstarten van de computer met het besturingssysteem MS-DOS moet de 
programmadiskette in station A: worden geplaatst. Na intoetsen v~ : 

A>ncmod 

start het programma op. Het opstarten duurt ongeveer twee minuten. Na 
verschijnen van het titelscherm (figuur 2.1) moet de programmadiskette uit het 
diskettestation worden verwijderd en de datadiskette worden geplaatst. In paragraaf 
3.1.4 van deze handleiding wordt beschreven hoe een nieuwe datadiskette vanuit het 
programma wordt aangemaakt. 

2.2 Personal Computers met twee diskettestations 

Na opstarten van de computer met behulp van MS-DOS moet de 
programmadiskette in station B: en de datadiskette in station A: geplaatst worden. 
Het programma wordt vanuit station B: opgestart. Als de computer aangeeft : 

A> 

dan moet eerst station B: opgeroepen worden met : 

A>b: 

Ais verschijnt : 

B> 

kan het programma worden opgestart met : 

B>ncmod 

Na enkele minuten verschijnt het titelscherm van figuur 2.1 en kan men met het 
programma beginnen. 

2.3 Personal Computers met een diskettestation en een harddisk 

Naar wens kan men aIleen het diskettestion A: gebruiken of het programma 
kopieren op de harddisk. In het eerste geval kan men werken zoals in paragraaf 2.1 
na diskettestation A: aangeroepen te hebben met : 

C>a: 

In het tweede geval plaatst men eerat de programmadiskette in station A:, maakt 
men een nieuwe directory aan op de harddisk met: 

C>md ncmod 

Daarna overgaan op de directory ncmod met: 

C>cd ncmod 

De inhoud van de programmadiskette naar deze directory kopieren met : 
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C\NCMOD>copy a:*. * 

Het opstarten van het programma gebeurt nu met: 

C\NCMOD>ncmod 

Na 10 seconden is het programma opgestart. De datadiskette moet zich nu in 
diskettestation A: bevinden. Het voordeel van gebruik van de harddisk is dus het 
veel snellere opstarten van het programma.. 

Belangrijk : DE DATADISKETTE MOET ZICH ALTIJD IN 
DISKETTESTATION A: BEVINDEN 

LSTART. ______________________ ---.J 

Velcome to nCmod 

This program performs temperature and strain-rate dependent 
calculations of plastic material constants. 

Jeroen van Liempd version 1.00 ottober 1981 

I press any tey to continue 

figuur 2.1 het titelscherm 
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3. HOOFDMENU 
(main menu) 

Na opstarten van het programma verschijnt het titelscherm (figuur 2.1). Na 
indrukken van de return-toets ("<cr>") wordt het hoofdprogramma geladen en 
hoofdmenu verkregen (figuur 3.1). Vanuit ieder niveau komt men met een of twee 
toetsaansl~en in dit menu terecht. De keuze bestaat uit de programmadelen 
databewerkmgen (data control) en berekeninsen (calculation of material constants) 
en uit een mogelijkheid om het programma duekt te stoppen. 

CHAIN IlENU'----________________ _ 

-calculation of aaterial constants 
-data 'control 
-stop program 

I <esc) : stop program 

figuur 3.1 het hoofdmenu 

III 
(2) 
( 3) 

In het dee} databewerkingen vindt het invoeren van de meetgegevens plaats. Deze 
worden opgeslagen in het databestand, de datadiskette. In het Cleel berekeningen 
vindt de bepalin~ van de parameters plaats. HiervooI zijn ge~evens uit het 
databestand no(ilg (iguur 3.2). Het databestand moet dus alhjd toegankelijk zijn, 
dat wil zeggen : de datadiskette moet zich altijd in diskettestation A: bevinden. 

invoer invoer 

;. ;(£,£,T) 

figuur 3.2 opbouw van het programma 
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4 DATABEWERKINGEN 
(Data control) 

Inleiding 

,., 
-1-

In dit hoofdstuk komen de programmadelen a.a.n bod die vallen onder het gedeelte 
databewerkingen. Het menu van het deel databewerkingen is weergegeven in figuur 
4.1. 

L:ATA COHTROL-L ----------------------' 

-iDsert Dew data from a row of strain/stress values (1) 
-insert new data from a strain/stress plot (2) 
-update existing data (3) 
-print existing data (4) 
-prepare a datadisk (5) 
-return to aain aenu (6) 

I <esc> : return to main aenu 

figuur 4.1 het databewerkingen menu (data control) 

4.1 Invoer van nieuwe meetgegevens 

Het invoeren van nieuwe meetge~evens is in het programma op twee verschillende 
manieren gerealiseerd. De eerste 1S invoeren van een rij spannings-rekwaarden en de 
tweede is invoeren van de grafiek van een vloeikromme. . 

4.1.1 Invoer van nieuwe meetgevens uit een rij meetwaarden 
(Insert new data from a row of strain/stress values) 

Na a.a.nroepen van deze menukeuze vraagt het programma eerst om een 
materia.a.lnaam, een nummera.a.nduiding, de herkomst van de gegevens en het type 
materia.a.lbeproeving waarbij de meetwaarden werden opgenomen (figuUI 4.2). Na 
controle van het gegevensbestand op het reeds voorkomen van de materia.a.lnaam, 
verschijnt een invoermenu waarin het a.a.ntal reksnelheden, het aantal temperaturen 
en het aantal meetpunten per vloeikromme moeten worden ingevoerd. Vervolgens 
vraagt het programma om de waarden van reksnelheid, temperatuur, spannin~ en 
rek (Iiguur 4.3). Het programma kontroleert de ingevoerde wa.a.rden op realiteIt. 
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CATA CONTROL_------------------------' 
INSERT DATA IROII'I-1-------------------, 

material 
verkstoff-Nr 
source Iliteraturel 
test:Compression,Tensile,tOrsion 
number of strain-rates 
number of temperatures : 
number of points per strlstr curve: 

I <esc> : return to data control menu 

C45 
100000 
Bf'F 
C 
1 
2 
2 

-8-

figuur 4.2 Invoer van nieuwe gegevens uit een rij meetwaarden, eerste scherm. 

IC45 LoATA CONTROL-____________________ --' 
INSERT DATA (ROII'I-2-----______________ --, 

strain-rate 
[lIs] 

0.25 
0.25 
0.25 

temperature 
(deqr C1 

20.00 
20.00 
30.00 

I<esc) return to main menu 

true strain 
[-] 

0.1000 
0.2000 
0.1000 

true stress 
[N/ftUII2j 

234 
456 

figuur 4.3 Invoer van nieuwe gegevens uit een rij meetwaarden, tweede scherm. 

De meetgevens die in het programmadeel databewerkingen (datacontrol) zijn 
ingelezen worden opgeslagen 10 het databestand. Dit databestand bestaat uit aIle 
ingevoerde meetwaarden, opgeslagen op datadiskettes. De opslag van de 
meetgegevens op de datadiskettes wordt gedetailleerd besproken in de 
TECHNICAL MANUAL. 
Tegelijk met het wegschrijven van de meetgegevens naar het databestand (de 
datadiskette) krijgt de materiaalnaam een plaats in de inhoudsfile van de diskette. 
Dit is een file die net aanta! materiaalfiles en de namen van die materiaalfiles bevat. 
Van de materiaalnaam worden de eerste acht karakters gebruikt als aanduiding van 
de file) de materiaalfile, waarin de gegevens op de datadlskette worden 
weggeschreven. 
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4.1.2 Invoer van nieuwe meetgevens uit een grafiek 
(Insert new data from a strain/stress plot) 

-9-

De meetgegevens in de literatuur zijn meestal grafieken van vloeikrommen. Bij het 
invoeren van meetgegevens volgens de methode in paragraaf 4.1.1. zouden we de 
waarden voor deformatie en vloeispanning uit deze grafleken moeten aflezen en 
invoeren in het programma. Afleesfouten zijn bij grote aantallen vloeikrommen 
moeilijk te vermijden. 

Met keuzemogelijkheid 2 van het databewerkingenmenu kunnen de grafieken van 
vloeikrommen door afstandsmetingen in het databestand ingelezen worden. 

De invoer van materiaalnaam, nummeraanduiding, herkomst van de gegevens en 
type materiaalbeproeving gebeurt ~p dezelfde manier als bij het invoeren van 
gegevens uit een rij meetwaarden (figuur 4.4). Na het invoeren van het aantal 
rek.snelheden, temperaturen en meetpunten per vloeikromme vraagt het programma 
de: 

-Iengte van de f-a.s in [mm) 
-Iengte van de q-a.s in [mm) 

-het bereik van 'f bij de opgegeven lengte van de 'f-as in [-] 
-het bereik van q bij de opgegeven lengte van de q-as in [N /mm2) 

CA.TA CONTROLL-____________________ ----l 

INSERT DATA IPLOT)-l-------------------, 

1nterial 
"erlitstoff-Nr 
.ource (literature) 
test:Compression,Tensile.tOrsion 
number of strain-rates 
number of temperatures : 
number of points per strfstr curve: 
lenqth of strain ax {mml 
lenqth of stress ax {mal 
ranqe of true strain [-I 
range of true stress [N/mm2] 

<esc> : return to data control menu 

SPDD 
1000001 
VDI 
C 
1 
.l 
4 
100 
200 
1 
1000 

figuur 4.4 Invoer van nieuwe gegevens uit een grafiek, eerste scherm 

Bet invoeren van een meetpaar «(T,E) bestaat nu uit het meten en invoeren van de 
afstanden van het meetpunt in de grafiek tot aan respektievelijk de spannings-as en 
de rek-as (figuur 4.5). De metingen kunnen eventueel uitgevoerd worden met een 
meetmikroskoop. Na invoeren van de gegevens rekent het programma de afstanden 
om naar rekken en vloeispanningen die worden opgeslagen in het databestand. De 
opslag van de gegevens in het databestand gebeurt op dezelfde manier als in 
menukeuze 1. 
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ISPOD 
LOATA CONTROL------------------------' 

INSERT DATA (PLOTI-2-------------------, 

strain-rate 
[l/s] 

0.10 
0.10 
0.10 

teaperature 
[degr C] 

20.00 
20.00 
20.00 

I<esc) return to aain .enu 

true strain 
[0] 

1.0000 
1.0000 

true stress 
(0] 
234 
256 

figuur 4.5 Invoer van nieuwe gegevens uit een grafiek 

4.2 Wijzigen van bestaande meetgegevens. 
(Update existing data) 

-10-

Dit programmaonderdeel is onder meer nodig voor het korrigeren van foutief 
ingevoerde waarden in de menukeuzen 1 en 2. 

Na aanroepen van de menukeuze 3 in het databewerkingen-menu (data control) 
verschijnt de inhoudsfile van de data.diskette op het scherm (figuur 4.6). 

CATA CONTROL-L ____________________ --' 

PDATE EXISTING D1TA-------------------, 

X5CrNil89 ( 0) 
CklS ( 1 I 
X12CrNilS-8 ( 2 I 
X10er!) { 3 I 
XSCrNi1212 ( 4) 
Cu99.9 ( 5) 
c60 ( 6) 
c15 ( 7) 
c3S ( 8) 
c45 ( '3) 
C45 ( 10 ) 

shift c : change filename 
<del> : reaove file 

<esc> : return to last aenu 

figuur 4.6 inhoudsfile datadiskette 

We kiezen het materiaal dat we willen wijzigen door intypen van het volgnummer of 
met behulp van de cursorbesturing. Het is mo~elijk de materiaalfile te verwijderen 
of een andere naam te geven met respektieveliJk <del> en shift c. Na intypen van 
<cr> zoekt het programma de gegevens op en geeft in 5 kolommen achtereenvolgens 
(figuur 4.7): 
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-een volgnummer 
-de reksnelheid 
-de temperatuur 
-de deformatie 
-de v loeispanning 

Met behulp van de cursorbesturing kan men de cursor verplaatsen naar de te 
wijzigen wa.a.rde en kan de nieuwe wa.a.rde worden ingetypt. Om de 
interpolatiemogelijkheden bij de berekeningen te behouden moeten bij verandering 
van een reksnelheid, temperatuur of deformatie alle dezelfde oude waarden worden 
veranderd in dezelfde gekorrigeerde waarden. Dit gebeurt automatisch. De 
veranderde gegevens kunnen na.a.r wens worden opgeslagen op de datadiskette. HET 
IS NIET MOGELIJK WAARDEN TOE TE VOEGEN OF TE VERWIJDEREN. 

1c1ll5 UATA CONTROiL-L---_________________ .... 

no 

PDATE DATA,----------------------, 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 

10 
11 
12 

strain-rate 
(lIs) 

40.00 
40.00 
40.00 
40.00 
40.00 
40.00 
40.00 
40.00 
40.00 
40.00 
40.00 
40.00 
40.00 

temperature 
[degr C] 

20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 

500.00 
500.00 
500.00 
500.00 

c) : return to data control menu 

true strain 
H 

0.0500 
0.1000 
0.2000 
0.3000 
0.4000 
0.5000 
0.6000 
0.1000 
0.8000 
0.0500 
0.1000 
0.2000 
0.3000 

true stress 
[N/mm2} 

470.00 
515.00 
560.00 
590.00 
615.00 
625.00 
630.00 
630.00 
625.00 
400.00 
480.00 
520.00 
540.00 

figuur 4.7 het veranderen van bestaande gegevens 

4.4 Printen van bestaande gegevens 
(Print existing data) 

Dit programmadeel kan worden gebruikt als hardcopy van een materiaalfile of als 
hulpmiddel bij het lokaliseren van foutieve invoer. Na aanroep van deze keuze 
verschijnt op het scherm de inhoudsfile van de datadiskette. Na het kiezen van het 
gewenste materiaal worden de gegevens in vijf kolommen a!gedrukt op de printer. 

4.5 Gereedmaken van een datadiskette voor gegevensopslag 
(Prepare datadisk) 

In dit programmadeel worden lege diskettes geschikt gemaakt voor dataopslag. 
Hiertoe worden de inhoudsfile en een demonstratiefile (demo) op de datadiskette 
aangemaakt. 
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5 BEREKENINGEN 
( Calculat ions) 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het programmadeel berekeningen (Calculations) besproken 
aan de hand van het "Calculations input menu" en het IICalculations output menu ll 

van het materialenprogramma. De titels van de paragrafen in dit hoofdstuk komen 
overeen met de keuzes die in het in-en uitvoermenu gemaakt kunnen worden 
(figuur 5.1). 

vloebodel 
vloeiparaaeters 

invoer 

aateriaalnull . \It 

figuur 5.1 opbouw van het programmadeel berekeningen 

5.1 Berekeningen-invoermenu 
(Calculations-input menu) 

V oor het berekenen van verstevigingsparameters moeten eerst enkele gegevens 
worden ingevoerd. Dit gebeurt in de menukeuzes I, 2 en 3 van het 
IICalculations-input menu" (figuur 5.2). Ais hiervan een keuze wordt overgeslagen 
geeft het programma een foutmelding. 

ALCULATIONS-INPUT !ENU _________________ ----, 
-seleet lIaterial (11 
-select floWllodel 121 
-select strain-rate and temperature (3) 
-perform calculations (4) 
-cbange settings (5) 
-cbange strain/stress points (6) 
-go to calculations-output menu (7) 
-return to main lIenu (8) 

<ese) : return to main lIenu 

figuur 5.2 calculations-input menu 
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5.1.1 Selederen van bet materiaal 
(select material) 

-13-

Na intoetsen van deze eerste menukeuze verscbijnt op bet scberm de inboudsfile van 
de datadiskette die zicb in diskdrive A: van de computer bevindt (figuur 5.3). Door 
bet intoetsen van een nummer of met behulp van de cursorbesturing wordt een 
materiaa.lnaam gekozen. Vervolgens worden de meetgegevens ingelezen. 

ALCULATIOHS-INPUT' __________________ ---l 

TERIAL SELECTIONI---------=-------------. 

XSCrNi18S 0 ) 
CtlS 1 ) 
X12CrNi18-8 2 ) 
IIOCrI3 3 I 
XSCrNi12I2 4 ) 
CuSS.S 5 ) 
e60 6 ) 
elS "I ) 
e35 8 ) 
e45 ( 9) 
C4S I 10 ) 

I 'no' : return to last menu 

figuur 5.3 inboudsfile datadiskette 

5.1.2 Selekteren van het vloeimodel 
(Select flowmodel) 

Intoetsen van deze keuze heeft het verschijnen van de vloeimodellen tot gevolg 
(figuur 5.4). Met de cursorbesturing of door bet intypen van een nummer wordt. een 
model gekozen. 

CALCULATIOHS-IHPU'!' __________________ _ 
ODEL SELECTION'---_________________ ...., 

(/WC*tll (Bollollon) 

(lrupskowsky/Swift) (2) 

(/Woo+.I(*,., (Ludlfik) 

(/W!-(B-Alexp(-nt) (Voee) 

e> : return to aain menu 

figuur 5.4 modelkeuze 

(3) 

(4) 
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5.1.3 Keuze van reksnelheid en temperatuur 
(Select strain-rate and temperature) 

-14-

Het programma geeft op het scherm de uiterste waarden van de reksnelheid en de 
temperatuur in de meetgegevens weer (figuur 5.5). Bij het intypen van de gewenste 
reksnelheid en temperatuur is het niet noodzakeliik binnen deze reksnelheids- en 
temperatuurgrenzen te blijven. 

Door interpolatie wordt de vloeikromme bij de gewenste 
omstandigheden verkregen uit de meetgegevens. 

Katerial: XSCrRi189 Kodel: o=C*(to+t)n «(rupstowsky/Swift) (2) ALCULATIOifS-IHPUT' _________________ ~ __ ___I 

nAIR-RATE AJrID TEMPERATURE SELECTIOMI _____________ ---, 

The maximua strain-rate in the data is: 63.00 
The minimua strain-rate in the data is: 0.25 
Strain-rate (not necessarily within the maximum and minimum): 1 

The .aximua temperature in tbe data is: 1100.00 
The mini.ua temperature in the data is: 20.00 
Temperature (not necessarily within the maximum and minimum): 

Insert the temperature. Then press <cr) 
<esc) : return to main menu 

figuur 5.5 keuze reksnelheid en temperatuur 

5.1.4 Uitvoeren van de berekeningen 
(Perform calculations) 

De bestpassende vloeikromme door de geinterpoleerde meetwaarden wordt berekend 
met behulp van de kleinste kwadratenmethode. De v loeiparameters worden 
berekend via een iteratieproces. Tijdens het uitvoeren van de berekeningen 
verschijnt op het beeldscherm een schaalverdeling van een van de vloeiparameters 
met een pijJtje dat de momentane waarde aangeeft. Eveneens wordt een aanduiding 
voor de nauwkeurigheid weergegeven (figuur 5.6). 

Katerial: X5CrNi189 lodel: O=C*(lo+(ln «(rupskowsky/Swiftl (2) 
Strain-rate : 1.00 [l/sl Temperature: 20.00 rOC] ALCULATIOifS-IHPUT' ____________________ ___ 

ALCULATIONS: _______________________ ..., 

Please wait. DOW calculating 

Residual sum squared: 18396.966656 (MiamI] 
Searching for the best fitting pre strain epsO 
-1 0 1 2 3 

figuur 5.6 het beeldscherm tijdens het iteratieproces 
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5.1.5 Veranderen van de instelwaarden 
(Change settings) 
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Met deze keuze is het mogelijk de instelwaarden van het iteratieproces, besproken in 
de TECHNICAL MANUAL te veranderen. Met item 1 is het type beeldscherm te 
veranderen van EGA naar CGA. Ra.a.dpleeg voor de overige instelwaarden eerst de 
TECNICAL MANUAL. 

5.1.6 Veranderen van de geinterpoleerde spannings/rek waarden 
(change strain/stress points) 

Met dit dee 1 van het programma is het mogelijk de uit de meetgegevens 
geinterpoleerde vloeikromme te veranderen (figuur 5.7). 

lLCUltATIONS - INPUT-------------------, 
CHANGE STRAIN/STRESS COKBINATIONS 

strain stress 
[-) (N/a2] 

0.0500 556.11 
0.10 612.90. 
0.20 804.83 
0.10 904.83 
0.40 1002.90 
0.50 1011.93 
0.60 1010.96 
0.10 1000.00 
0.80 988.06 

I <esc) return to calculations 

figuur 5.7 veranderen spanning/rek waarden 

Het is mogelijk waarden toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen. Men kan met 
deze mogelijkheid een gedeelte van de kromme beschouwen of een foutie£ ingevoerd 
punt verbeteren. Na veranderen van de waarden kan men de parameters van een 
gewenst vloeimodel berekenen. De waarden worden in het databestand niet 
veranderd. Na keuze van een ander materiaal of een andere reksnelheid of 
temperatuur zijn de veranderde waarden uit het werkgeheugen van de computer 
verwijderd. Toetsen voor het toevoegen en verwijderen van waarden zijn. 
respektievelijk <ins> en <del>. 

5.2 Berekeningen uitvoer-menu 
(Calculations output menu) 

Na intoetsen van keuze 7 van het berekeningen-invoermenu verschijnt het 
berekeningen-uitvoermenu (figuur 5.8). Dit geeft de mogelijkheid te kiezen uit 
verschillende presentaties van Cle berekende resultaten. 
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Kodel: a-C*(to+(IIl (Krupskolfsky/Slfiftl (21 
[l!sl Temperature 20.00 rOC] 

ALCULATIOIfS-oUTPUT HD1l--------------------, 

-results on the screen, without graphics (1) 
-printed results, without graphics (21 
-results on the screen, with graphics 131 
-printed results, with graphics (4) 
-plot aeasured strainlstress (5) 
-plot calculated against aeasured stresses (6) 
-go to calculations-input aenu (71 
-return to aain aenu (8) 

<esc) : return t~ aain aenu 

figuur 5.8 berekeningen-uitvoermenu (calculations outputmenu) 

5.2.1 Resultaten op het scherm zonder grafiek 
(results on the screen without graphics) 
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Met deze keuze wordt een lijst van resultaten op het beeldscherm van de computer 
afgedrukt: 

-de materiaalnaam en het verstevigingsmodel 
-de reksnelheid en temperatuuf 
-de berekende verstevigingsparameters 
-de nauwkeurigheidsaanduidingen kwadratische afwijkingensom en 

correlat iecoefficien t 
-bet soort materiaalbeproeving waarmee de meetgegevens zijn opgenomen 
-bet "Werkstoffnr" en de herkomst van de meetgegevens 
-de manier waarop de bestpassende lijn berekend is 

(figuur 5.9) 

Haterial: X5Crlfi189 Kodel: a-C*(to+tlll (Krupskowsky/Swift) (21 
ALCULATIONS-OUTPUT ____________________ ----' 
ESULTS SCREEN - NO GRAPBICS-________________ --, 

Temperature 20.00000 
Strain rate 1.00000 

Work hardening exponent n: 
Characteristic stress C : 
Pre strain epsO 

Correlation coefficient R 
Residual sua squared RSS 

0.15436 
1092.97959 
-0.03880 

0.9806243 
13019.558 

Option : lowest residual sua squared, linear approach 
werkstoff-nr : 000000 
source (literaturel : nvoera 
test : unknown 

Press <cr> to continue 

figuur 5.9 resultaten op het scherm 
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5.2.2 Resultaten naar de printer, zonder graIiek 
(printed results, without graphics) 

Met deze keuze worden dezel£de resultaten als in de vorige menukeuze afgedrukt op 
de printer. 

5.2.3 Resu1taten naar het scherm met ~rafiek 
(results on the screen with graphIcs) 

Na aanroep van deze menukeuze wordt een graIiek van zowel de gemeten punten als 
de berekende kromme op het beeldscherm getekend (figuur 5.10). 

I;ter id: XSCrll i 189 
4ALCUUI' 10fl.'HIIITPIJ r 

----" -""-"---------1 

II 

!-~~ 
e 
• 
11 

• 
I u:r) : cOIItilllf 

I .• 

figuur 5.10 grafiek op het scherm 

(lrup$kOlllsk~s.,irt) (2) J 

i'~ 1.88 [lis) 
T= D.1lI! ,'eJ 

.= '.15 (-) 
C: 1892 11II..r ) 
epsf!= -I.Il') l-l 

a" ' .• OZot H 
ISS. 13819.5 [1II.w) 

_ 1OCII1c:ulded ... -.~ 
z .• 

5.2.4 Resultaten naar de printer met grafiek 
(printed results with graphics) 

Nu worden zowel de berekende getalwaarden uit keuze 2 als de graIiek uit keuze 3 
naar de printer gestuurd (figuur 5.11) 

5.2.5 Afdrukken van de geinterpoleerde vloeikromme 
(plot measured strain stress) 

AIleen de uit de meetgegevens geinterpoleerde meetwaarden worden met deze 
menukeuze op het beeldscherm afgedrukt (figuur 5.12). 
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.. .. Temperature and strain-rate dependent calculation of plastic 
material constants 

* 

Date: 
Time: 

18-12-1987 
10:09 

Haterial : 
Hodel 

X5CrNi189 
o=C* ([o+tll') (Krupskowsky/Swift) (2) 

Temperature 
Strain-rate 

Strain hardening exponent n 
Characteristic stress C 
Pre strain epsO 

20.00000 
1.00000 

0.15436 
1092.97959 
-0.03880 

Correlation coefficient R 0.9806243 [-] 

[-] 
["/IIlIIII] 

[-) 

Residual sum squared RSS 13019.558 [llhaml) 
Option: lowest residual sum squared. linear approach 

wukstoff-nr 000000 

source (literature) nvoera 

test unknown 

288fUI88 
f 
[IV"",' J 
t 
r 
u 
e -1888._ .;. .... .. 
s 
t 
I' 

e 

.. .. 

.. 

=calculated 
s f , • =-easum 
s 

8 1.f!188 Z.f!188 
true strain (-]~ 

figuur 5.11 getalwaarden en grafiek naar de printer 
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llatwia!: XSCrfli189 IIN.I: ,,::e·uo·u· (lIrIIpakowlk!f"iwifU c:n I 
ALCUIIIT10llS-«Jfl'llf-----------------'c 

rIIE~URE1l 'OlHI'S - QlAJ'HICS--------------., 
28118 •• 

t 
(IV"'] 
t 
r 

• , 
• t 
r 

• • • 

UIIIl.M 

• 
I (u) : enU ... 

'.a ••• 

figuur 5.12 afdruk van de geinterpoleerde meetwaarden 
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Deze optie kan worden gebruikt als het programma geen bestpassende kromme vindt 
voor de ingegeven meetwaarden. We kunnen zo eventuele onregelmatigheden in de 
meetpunten opsporen. Het is mogelijk met keuze 6 van het 
berekeningen-invoermenu de waarden zo te veranderen dat berekening van de 
bestpassende kromme weI goed gaat. 

5.2.6 Afdrukken van de geinterpoleerde spanningswaarden tegen 
de berekende spanningswaarden 
(plot calculated against measured stresses) 

De gemeten spanningen als functie van de berekende spanning vormen een exacte 
recnte lijn als de correlatiecoefficient gelijk is aan 1. De punten moeten dan ook op 
de lijn x=y liggen . 

.. twi.l: XSCrflil89 IIN,I: .. ::e-(to.U· 
,"IIIUOIIS OIIfl'llJ-----------------.J 

,cALC ... II IISI IUS. SfIlESSES--------------., 
_8.188 

t 
(IV ... I) 

• t 
I' :-... / 
c 
• I 

~~r-------------, 
//_ "U_ fIl ... 1 Itr __ (corr._H:1) / 

/ •• _ •. at_ .,.hlSt ale. atren 

• lB.. 28118.B 
IItrea _I. (IV-' ~ 

I <Cl') : CGIIthue 

figuur 5.13 de berekende tegen de gemeten spanningen 
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6 FOUTMELDINGEN 

6.1 Disket te-leesfouten 

De meest voorkomende foutmeldingen zijn die ten gevolge van onjuiste manipulaties 
met programma- en datadiskettes. Het programma geeft twee verschillende 
meldingen bij het tegenkomen van leesfouten. 

1. Als zich een onjuiste diskette in drive A: bevindt, ~eeft het programma de 
meldin~ van figuur 6.1. Na plaatsen van een datadISkette en intoetsen van 
"<cr> kan men verdergaan met het programma. 

2. Ais zich ~een diskette in drive A: bevindt, geeft het programma op een 
willekeunge plaats op het beeldscherm de melding van figuur 6.2. Na plaatsen 
van een datadiskette en intoetsen van "r" (van Retry) kan men weer verdergaan 
met het programma. 

Deze foutmeldingen worden steeds gegeven als er iets fout gaat bij het lezen van en 
het schrijven naar diskettes. Daar deze uitwisseling van informatie veelvuldig 
plaatsvindt moet er ter vermijding van foutmeldingen op gelet worden de 
datadiskette altijd in drive A: te houden. 

LALCULATIOHS-INPUT' _________________ _____ 
. TERIAL SELECTION!----_____________ ---, 

Ilsert a datadisk in drive 1: and press (cr> 

figuur 6.1 foutmelding bij de verkeerde diskette in drive A: 
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LALCULATIOHS-IHPUT---_---------------J 
,...KATERIAL SELECTIOK-------------------, 
iot ready error reading drive A 
Abort. Retry. Ignore? 

figuur 6.2 foutmelding bij afwezigheid van een diskette in drive A: 

6.2 Fouten in de datadiskette 
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Door het uitvoeren van verkeerde manipulaties met de datadiskette buiten het 
programma om is het mogelijk dat de informatie niet korrekt wordt af~elezen. Het 
programma zal dan terugspringen naar het titelscherm waarna het opmeuw geladen 
zal moeten worden. Met behulp van de TECHNICAL MANUAL, waarin staat 
beschreven hoe de informatie is opgeslagen, en een "editorll (een prosramma 
waarmee tekst op een diskette kan worden ingevoerd) kan een datadlskette worden 
Ilgerepareerd". 

Het is verstandig van datadiskettes re~elmatig kopieen te maken zodat veel 
waardevolle informatie niet gemakkeli]k verloren kan gaan. Het kopieren van een 
diskette gebeurt in DOS met het commando: 

A>diskcopy 

6.3 Stoppen van de parameterberekening 

Het programma geeft de melding van figuur 6.3. Deze melding wordt gegeven als het 
programma door de meetpunten geen bestpassnde kromme kan berekenen. De laatst 
berekende iteratiewaarden kunnen volgens de normale methode zichtbaar gemaakt 
worden. Na veranderen van temperatuur, reksnelheid, model en/of matericial kan de 
volgende berekening worden uitgevoerd. 
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Katerial: eus Kodel: a-e*(to+t)1l (Krupsll:owsky/Swiftl u) 
Strain-rate: 40.00 [l/s] Teaperature! 20.00 [Oe] 
ALeULATIONS-IIfPUT~-------____________ ---l 
ALeULATIONS'------------_________ -... 

Please wait, now caleulating 

Residual sua squared: 922.510901 (N/alla 1 
Searching for the best fitting pre strain epsO 
-calculation crashed, change strain-rate. tellperature, model or aaterial 

<cr) : continue 

figuur 6.3 stoppen van bet programma tijdens de berekening 

6.4 Verkeerde invoer door de gebruiker 
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De ~ebruiker moet regelmatig getallen invoeren. Het programma reageert bil een 
foutlef getal zoals in figuur 6,4. In dit voorbeeld werd voor de effektieve rek '88011 

ingevuld, bet programma yond dit geen reele waarden en reageerde met IIInvalid". 
V oor de foutief ingevoerde waarde moet een nieuw getal worden ingetoetst. 

Istul 
WATA eONTROLl.----__________________ ...J 

INSERT DATA (ROV)-2---------------------, 

strain-rate 
[lIs] 

2.00 

temperature 
[degr e1 

24.00 

I Invalid 
(esc> return to malO menu 

true strain 
(-] 

880 

figuur 6,4 invoer van niet-reele waarden. 

6.5 Afbreken van het programma 

true stress 
[N/mm21 

Doordat bet programma nCmod nog niet geheel perfekt is) kan bet zichzelf in 
sommige gevallen stoppen. Het springt dan terug naar het titelscherm. Na intoetsen 
van "<cr>" wordt het programma weer opgestart vanaf de programmadiskette. Ook 
door "ctrl~" of "ctrl-break 11 kan het programma op ieder moment worden 
afgebroken. Het springt dan eveneens terug naar het titelscberm. 
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nEen computerprogramma voor het genereren van vloeiparameters uit 

meetgegevens, bij willekeurige procesomstandigheden. User's manual." 

Interne TUE publikatie WP A-rapport 0527. 

"Een computerprogramma voor het genereren van vloeiparameters uit 

meetgegevens, bU willekeurige procesomstandigheden. Technical manual." 

Interne TUE publikatie WP A-rapport 0528. 

"Een computerprogramma voor het genereren van vloeiparameters uit 
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