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SAMENVATTING 

De theorie van het plooihouderloos dieptrekken is nog in een 
ontwikkelingsfase en wijzigt steeds door nieuwe inzichten. 

Gedurende onze afstudeeropdracht hebben wij het proces nader 
onderzocht. 

Nadat in hoofdstuk 1 algemene informatie over het proces is 

gegeven, wordt er in hoofdstuk 2 aan de hand van het ver

richte onderzoek een nieuw deformatiemodel ontwikkeld. 

Door de complexiteit van de theorie~n en de opmars van de 

automatisering, is het wenselijk een programma te ontwikkelen 

waarin de technologie verwerkt is en waarin redelijk snel en 

eenvoudig uitbreidingen cq. aanpassingen aan te brengen zijn. 
Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het door ons ontwik

kelde CAD-programma dat universeel bruikbaar is voor het 

plooihouderloos dieptrekken van rotatie-symmetrische produkten. 
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a = afstand vanaf de flensrand 
~o = dieptrekverhouding (= Do/Dst) 
C = karakteristieke deformatieweerstand 
Do = platinediameter 
Dst = stempeldiameter 
A = toename 
[ = effectieve rek 
En = normale rek 
Er = radiale rek 
Et = tangentiale rek 
fl = deformatiefactor (verhouding EnlEr (rand) ) 
F4 = matrijShoogtefactor 
Fdv = deformatiekracht 
Fp = perskracht 
Fw = wrijvingskracht 
Fwv = wrijvingskracht (verticaal) 
h = produkthoogte 
i = element nr. (index) 
j = stap nr. (index) 
L = flenslengte 
n = verstevigingsexponent 
p = straal onderzijde flens 
R = elementstraal 
RM = straal bovenzijde flens 
En = normaalspanning 
Er = radiale spanning 
(t = tangentiale spanning 
s = wanddikte flens 
So = plaatdikte 
S = procesweg 
Sw = matrljscontourweg 
U = trekspleet 
Vol == volume 
Wd == arbeid (deformati~) 
Ws = arbeid per volume 
Xl == afstand vanuit de radius 
X = x-ccordinaat 
z = z-coordinaat 

V~~r hoofdstuk 3: 
Fr 
Gr 
R 
p 
6v 
s 
Et 
£ 
F2 

= radiale kracht = radiale spanning 
- straal bovenzijde flens 
== straal onderzijde flens 
= vloeispanning 
= momentane wanddikte 
~ tangentiale rek 
= effectieve rek 
E £actor voor berekening van de vloeispanning 



F 
Fperskracht 
rz 
X 
y 
L 
sm 
procesweg 
C 
n 
£0 
hfac 
rO 
r4S 
r90 
{3o 
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=perskracht zonder wrijving 
=perskracht met wrijving 
=zwaartepuntsstraal flens 
=x-coordinaat inwendige matrijsvorm 
=y-coordinaat inwendige matrijsvorm 
=lengte van de flens 
=gemiddelde wanddikte van de flens 
=procesweg 
=karakteristieke spanning 
=verstevigingsexponent 
=voordeformatie 
=oorhoogtefaktor o •. =anisotropiefaktor 0 op de walsrlchtlng 
=ahisotropiefaktor 4Soop de walsrichting 
=anisotropiefaktor 90

0
0p de walsrichting 

=dieptrekverhouding 
=maximale dieptrekverhouding 
=dieptrekverhouding waarbij net geen plooi-

vorming op zal treden 
=wrijvingsfaktor tussen matrijswand en pla-
tine 

=uitwendige diameter produkt 
=hoogte produkt 
=wanddikte produkt 
=bodemdikte produkt 
=afrondingsstraal stempel 
=dikte van de platine 
=platinediameter 
=aangepaste platinediarneter 
=stempeldiameter 
=nettohoogte produkt 
=brutohoogte produkt 
=gemiddelde oorhoogte 
=maximale oorhoogte 
=planaire anisotropie 
=volume produkt 
=volume oorhoogte 
=volume platine 
=volume bodem en afronding 
=volume brutohoogte 
=volume nettohoogte 
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HOOFDSTUK 1 

INLEIDING 

1.1 OMSCHRIJVING VAN DE AFSTUDEEROPDRACHT 

De afstudeeropdracht bestaat uit het ontwikkelen van een 

nieuw deformatiemodel en het ontwerpen van een gestructu

reerd CAD-programma voor het plooihouderloos dieptrekproces 

van rotatie-symmetrische produkten. 

1.2 WAT IS PLOOIHOUDERLOOS DIEPTREKKEN 

Plooihouderloos dieptrekken van rotatie-symmetrische pro~ 

dUkten is het omvormen van een metalen schijf (platine) m.b.v. 

een persstempel en matrijs tot een produkt zoals afgebeeld is 

in figuur 1.1. 

, ..... - .... lIIatrijs 

Fig. 1.1 Het plooihouderloos dieptrekken 
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1.3 BEPERKINGEN VAN HET PLOOIHOUDERLOOS DIEPTREKKEN 

Het plooihouderloos dieptrekproces kent een aantal proces

grenzen die bij overschrijding vcrmfouten van het produkt ver

oorzaken. De fouten kunnen zijn: 

1. plooivorming 

2. losgescheurde bodem 

3. schaalvorming 

ad 1 Bij het overschrijden van een bepaalde verhouding tussen 

de platinediameter en de stempeldiameter (benaming; 

dieptrekverhouding ~o) kan als gevolg van te hoge tan

gentiale drukspanningen in het materiaal, plooivorming 

optreden. (zie fig. 1.2). Bij dikker plaatmateriaal ver

schuift deze plooigrens zich naar hogere dieptrekverhou

dingen wegens een grotere knikstabiliteit. 

Fig. 1.2 Plooivorming Fig. 1.3 Losgescheurde 
bodem 

ad 2 Wanneer de trekspanningen die ontstaan tijQens het om

vormen van de platine, de treksterkte van het materiaal 

overtreffen, scheurt de bodem van het produkt los.{zie 

fig. 1.3) De dieptrekverhouding is dan te groote 

ad 3 Schaalvorming is het gevolg van een te kleine dieptrek
verhouding.(fig. 1.4) 

Fig. 1.4 Schaalvorming 
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1.4 DE BRUIKBARE PRODUKTHOOGTE NA HET DIEPTREKKEN 

Een diepgetrokken produkt heeft meesta1 de vorm die in fig. 

1.5 is aangegeven. In de figuur is te zien dat de hoogte 

varieert over de omtrek. Deze variatie wordt aangeduid met 

oorvorming. Oorvorming is het gevo1g van anisotropie (ge

richtheid van de mechanische eigenschappen van het metaa1, 

die is ontstaan gedurende de fabricage, voora1 tijdens het 

walsen). 

Fig. 1.5 Vorm van het eindprodukt 

Door de oorvorming is voor een produkt waarbij een vlakke bo

venzijde is benodigd, het oorgedee1te niet bruikbaar, het is 

ver10ren materiaa1. 

1.5 TOELICHTING OP DE AFSTUDEEROPDRACHT 

Met de in paragraaf 1.3 en 1.4 genoemde verschijnselen dient 

rekening gehouden te worden bij het p1ooihouderloosdieptrek

proces. 

1.5.1 Een deformatiemode1 

Het doel van een deformatiemodel is, dat uitgaande van het 

model relaties worden opgesteld waarmee procesvariabelen kun

nen worden berekend. Als voorbeeld van een procesvariabele, 

kan men de benodigde perskracht nemen. Het is dan gewenst een 

zo goed mogelijke voorspelling van de maximale perskracht die 

optreedt te geven. Kijkend naar fig. 1.6 willen we de maximale 

perskracht zonder te veel spreiding berekenen. 
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pers

kracht spreiding 

f 

--- weg 

Fig. 1.6 Spreiding van de maxima1e perskracht 

Deze procesvariabe1e en nog anderen zoa1s produktafmetingen 
en gereedschapsafmetingen dienen dUs nauwkeurig m.b.v. het 

deformatiemoce1 berekend te worden. 

1.5.2 De ontwikke1inq van het CAD-programma 

Op de T.U. te Eindhoven zijn reeds CAD-programma's voor het 
plooihouderloos dieptrekproces ontwikkeld. Deze programma's 

zijn echter in de programmeertaa1 BASIC geschreven. Een nadee1 

van het programmeren in BASIC is; dat door het gebruik van 
vee1 gosub-en goto-statements de overzichte1ijkheid van het 

programma ver10ren dreigt te gaan. Bet aanbrengen van veran

deringen cq uitbreidingen wordt hierdoor bemoei1ijkt. 

Een ander nadeel van de bestaande CAD-programma's is; oat 

ve1e variabele grootheden (o.a. de materiaalgrootheden) in 

de programma's als constanten zijn opgenomen. Bierdoor zUn de 
bestaande CAD-programma's maar beperkt bruikbaar. 

Bet belangrijkste van onze opdracht om een nieuw CAD-programma 

te ontwikkelen is; 

- het aanbrengen van een goede structuur, ter bevor
dering van de onderhoudbaarheid van het programma 

- het buiten het programma houden van de variabele 
grootheden voor het proces (door de gebruiker deze 
variabelen in te laten voeren), zodat het programma 
universeel bruikbaar is 
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HOOFDSTUK 2 

DE ONTWIKKELING VAN EEN NIEUW DEFORMATIEMODEL 

Als hoofdpunten van wat een deformatiemodel voortbrengt, 

kan naar het geen al in de inleiding is gesuggereerd, het 

volgende als belangrijkste worden beschouwd: 

Een deformatiemodel is o.a. op deeerste plaats bedoeld om 

de maximaal benodigde perskracht te kunnen berekenen. Is 
daarnaast de kracht-weg-kromme van de persstempel 

bekend, dan kan een keuze van de toe te passen pers gemaakt 

worden die de maximale kracht kan leveren. 

Andere belangrijke punten zijn de berekening van de produkt 

geometrie en de gereedschapgeometrie. Beide, en met name 

het eerst genoemde punt, zijn vrijwel altijd de grondslag voor 

de berekening van de benodigde perskracht. 

Over de manier waarop deze berekeningen worden uitgevoerd, 

zullen de komende paragrafen uitleg geven. Alvorens over te 

gaan tot het nieuw te ontwikkelen deformatiemodel voIgt eerst 

een korte beschrijving van de deformatiemodellen die reeds 

ontwikkeld zijn. . ... ____ .. 

2.1 HUIDIGE DEFORMATIEMODELLEN 

De tot nu toegepaste deformatiemodel1en zijn allen van elkaar 

afwijkende mode11en. De voorwaarden waarop deze mode11en ge

baseerd zijn, kunnen aan de hand van figuur 2.1 die de analyse

figuur voor het p1ooihouder1oos dieptrekproces aangeeft, wor

den beschreven. In totaal zijn er drie model1en genoemd: 

A, B en C. 
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Fig. 2.1 Algemene analysefiguur voor een deformatiemodel 

Modelbeschrijvingen: 

Model A: Hierbij wordt aangenomen dat de lengte van de flens 

constant blijft gedurende het dieptrekproces. 

Met andere woorden: er treedt geen rek op in radiale 

richting. Hiervoor is te schrijven dat: 

cr = 0 ( tr=Ln ~ ) 
t,.o 

Met behulp van figuur 2.2 is voor dit model de ma-

trijsvorm te bepalen. De bovenzijde van de flens raakt 

aan de matrijs. 

x 

x ---

Fig. 2.2 Analysefiguur traktrix-deformatiemodel 



-14-

Voor de vorm van deze matrijs geldt de vergelijking: 

Z = Bo.Ln (BO + VB0 2
- xi) - VB0 2 

X 

In de literatuur staat deze ook weI bekend als: traktrix. 

Model B: Bet uitgangspunt bij dit model is dat de wanddikte 

van de flens constant blijft tijdens het dieptrekken. 

De rek in de normale richting is dus O. Bet model: 

En = 0 E n=Ln s 
So 

Bij dit deformatiemodel en bij model C wordt niet verder in-

gegaan op de matrijsvorm. Deze modellen hebben echter een 
matrijsvorm die sterk verwant is aan de traktrix. 

Model C: Voorwaarden die hierbij gebruikt zijn, kunnen als 

voIgt worden samengevat: 

- De rek in radiale- en normale richting zijn aan de 
flensrand gelijk aan elkaar. 

En = Er (rand) [Lijnspanning J 

- Een uniforme wanddikte van de flens die in tijd ge

zien weI veranderlijk is. In symbolen uitgedrukt: 

s = s (00 en S #- 5 ( r ) 

2.2 BET NIEUWE DEFORMATIEMODEL 

2.2.1 De opzet van het model 

Voor de berekening aan een proces stelt men in veel gevallen 

van te voren een model op. Dit model zal dan achteraf gecon

troleerd worden in hoeverre het met de werkelijkheid overeen
komt. 

Voor de opzet van het nieuwe deformatiemodel is de tegenover-
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gestelde weg gekozen. Aan de hand van uitvoerig onderzoek 
zal het nieuwe model gestalte moe ten krijgen. 

Enkele redenen voor deze werkmethode zijn: 

- vanuit practisch oogpunt wordt een reele situatie be
keken 

om beter inzicht in het plooihouderloos dieptrekproces te 

verkrijgen 

2.2.2 Samenvatting onderzoek 

In bijlage 1 is o.a. de proef beschreven die de voorwaarden 
voor het nieuwe deformatiemodel op moet leveren. 

Het is een onderzoek naar relaties tussen rekken en hun 
verhoudingen. De reden hiervoor is dat de deformatiemodellen 

die er momenteel zijn, allemaal met een voorwaarde voor de 
rekken zijn opgesteld. 

Behalve het bovengenoemde, bevat het onderzoek ook de be

paling van enkele afhankelijke variabelen. 

Uit bijlage l,in samenhang met wat de figuren 2.3 en 2.4 tonen, 

kunnen de volgende conclusies worden opgesomd: 

a=afstand vanaf de 
flensrand 

Fig. 2.3 Het verloop van de rekken over de flens vanaf de 
flensrand tim de afrondingsstraal 
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-a 

Fig. 2.4 Het verloop van de verhouding normale- en radiale 
rek over de flens 

Conclusies: 

de rekken geven in tangentiale en normale richting een 
vrDwel lineair verloop. Door volumeinvariantie betekent 
dit, dat de radiale rek ook het boven vermelde verloop 
moet bezitten. Zie figuur 2.3. (De afwijking van cr is 
het gevolg van meetfouten). 

- de verhouding En/Er verloopt nagenoeg rechtlijnig over 
de flens. T.p.v. de flensrand heeft de verhouding een 
bepaalde waarce ~2fhankelijk van het materiaal en de 
plaatdikte) die afneemt tot 0 als de radius van het pot
je is bereikt. 

_ de grootte van de vloeispanning varrieert over de flens 
en bezit tevens andere waarden bij verschillende proces
hoeken. 

Aan de hand van deze onderzoeksresultaten wordt het nieuwe 

deformatiemodel geformuleerd. 

Opmerkingen: 

enkele tegenstellingen t.o.v. de huidige 
De conclusies geven 
deformatiemodellen. Duidelijk valt op te merken dat: 
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- De voorwaarden opgelegd door de rekken van de huicige 
modellen, blljken af te wljken van de wetkelijke situatie 

- De vloeispanning is niet constant (zie 2.2.4) 

2.2.3 Formulering van het nieuwe deformatiemodel 

Uitgengspunt van het nieuwe deformatiemodel is een lineair 

verloop van de verhouding En/[r over de flens, met een begin

waarde aan de flensrand en de waarde nul t.p.v. de afrondings

straal. In beeld gebracht, geeft dit figuur 2.5 • 

fl=deformatiefactor 
(tn/tr aan de flensrand) 

L=lengte flens 
a=afstand vanaf de flensranc 

XI=afstand vanaf de afroncings
straal 

Fig. 2.5 Model-analysefiguur met het verloop [n/tr 
over de flens 

Volgens fig. 2.5 geldt voor En/Er de relatie: 

En = fl. (I-a) ( I ) vanaf de flensrand 

Er L 

Dezelfde relatie vanuit de afrondingsstraal gezien geeft: 

met a=L-XI . , En = fl.XI 

[r L 

( 2 ) 
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Bij de procesanalyse zal formule (2) gebruikt worden i.v.m. 

minder rekenwerk. 

De omschrijving van het model: 

- een niet uniforme wanddikte van de flens die niet 
constant is in de tijd 

2.2.4 Rekenmethode 

Om de procesgrootheden met het nieuwe model te berekenen, kan 
de afgeleide formule (2) in meerdere rekenmodellen worden ge

bruikt. Hier wordt onaerscheid gemaakt tussen twee methodes. 

1. De rekenmethode volgens de Levy-von Mises vergelij
kingen 

2. Een arbeidsbeschouwing waarmee de berekeningen wor
den bewerkstelligd; arbeidsmethode 

Gekozen is voor methode 2: 

Het voordeel van deze methode is dat de vloeispanning 6v die 
afhankelijk is van«en r nu niet constant verondersteld hoeft 
te worden. 

Met de arbeidsmethode wordt de plaatselijke momentane waarde 

van de vloeispanning gebruikt. Hiermee wordt de werkelijkheid 
dichter benaderd. 
De uitvoering van de berekeningen vol gens de arbeidsmethode 

gebeurt numeriek. Dit i.v.m. de complexiteit die de analytische 

berekening geeft. 

2.3 PROCESBESCHRIJVING 

zoals reeds is aangegeven worden de grootheden van het plooi
houderloos dieptrekproces numeriek berekend met de arbeids

methode. Dit heeft ook consequenties voor de berekeningsstruc
tuur. De hier onder schematische aangegeven opbouw, is bij het 
nieuwe model de toegepaste procesbeschrijvingsvolgorde. ( fig. 2.6) 
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Fig. 2.6 Proces-berekeningsstructuur 

De opbouw za1 puntsgewijs worden besproken 

2.3.1 Produktqeometrie 

In bij1age 2 is de numerieke berekening gegeven waarmee de af

metingen van het produkt gedurende het proces worden bepaa1d. 

In fig. 2.7 zijn de gebruikte maten opgegeven. 

ELEMENT I 

$TAP j 

R -1 

---- - --"R -- - - --, 
~ .. 

Dst 

Fig. 2.7 Maatvoering 
dieptrekproces 



-20-

De numerieke berekening wordt voltooid met elementjes i en 
een stapje j (tijdstip) om veranderingen uit te rekenen. 

Het model numeriek uitgedrukt is dan: 

6E n .. = fl.XI .. 
_-.=.1 ...... 1 --.U (6 geeft een toename aan) 
ACr. . L .. 

1 J 1J 

Uit de berekeningen van het model in combinatie met volume

invariantie worden de rektoenamen berekend. Deze geven de 

nieuwe afmetingen van een element: zodat geldt: 

lengte element: 

dikte element: 

b .. 
1J 

t:oEr . . b = e 1J •.. I 
1J-

Als totale lengte van de flens die gedurende een processtap 
is ontstaan, is dit te schrijven als de som van de lengte van 

alle elementjes. 

n 
L.= L b .. 

J i=l 1J 

Door afwikkeling om de radius moet de lengte worden gecorri
geerd voor de volgende stap tijdens het proces. Deze lengte 
wordt: 

Lj(gecor.} = 

2.3.2 Deformatiearbeid 

Nu aan de hand van de vorige paragraaf de rektoenamen en de 
veranderingen van de afmetingen vastliggen, kan de deformatie

arbeid die benodigd is worden bepaald. In bijlage 3 is de af

Ieiding hiervoor gegeven. Samenvattend m.b.v. fig. 2.8 is de 
deformatiearbeid als voIgt uit te drukken: 
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o~----~~~~--------
:.sEij - E. [-J 

Fig. 2.8 De vloeispanning als functie van de effectieve rek 

Fig. 2.8 geeft voor het gearceerde gebied met gemiddelde vloei
spanning (t.b.v. de rekennauwkeurigheid), de deformatiearbeid 

per volumedeel: 

(a) 

Door (a) met het desbetreffende bekende volume te vermenig

vuldigen en dit v~~r aIle elementen bij de processtap te som

meren, is de deformatiearbeid als voIgt te formuleren: 

n 
A Wd. = 2. .ArlS ••• Vol .. 

) i=1 1) 1) 

2.3.3 Inwendige vorm van de matrijs 

Berekening van de inwendige vorm van de matrijs cq de matrijs

contour, geschiedt ook m.b.v. de afmetingen van het produkt 

gedurende het proces. Volgens figuur 2.9 is in bijlage 4 de 

constructiemethode en de contour uitgedrukt in x en z coordi

naten weergegeven. 
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x .. 

10 So '0+1 

Fig. 2.9 Berekening inwendige matrijsverm 

Ve~r de x en z coordinaten geldt: 

X .=RM .+0,5.s .• sinO(. 
J J nJ J 

i=n (laatste element) 

z .==Z. 1-0,5.s. .cosos. 1+0,5.s .• coso( .+(RM. l-RM.) .tan~ 
J J- n)-l)- n] J )- J 

met tan~ == F4.sin«.+ sino(. 1 
J J-_ 

F4.cos~.+ cos~. 1 
J J-

F4 == factor, die de hoogte van de matrijs bepaalt (minimale 
hoogte als F4=0, (F4>0}) 

Opm.: Deze berekening moet overigens eerst gemaakt worden al

vorens de procesweg bepaald kan worden. 
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2.3.4 Procesw€g 

Dit is de stempelweg vanaf welk punt het dieptrekproces begint. 

Meestal heeft de stempel een stuk aLbeidloze slag. 

De voor de krachtberekening noodzakel~ke procesweg voIgt uit 

de matr~scoordinaten en de produktafmetingen. Volgens b~lage 5 

geldt v~~r de procesweg: 

S.=s +Z.-0,5.s .+(L.-eh.~~)-~h.cosOC.+~ 
J 0 J nJ J J 

2.3.5 Optredende krachten en de benodigde perskracht 

V~~r de berekening van de uiteindel~k benodigce perskracht, 

is het krachtenspel van fig. 2.10 van toepassing. 

Fig. 2.10 Analysefiguur volgens de arbeidsmethode 

Uit de analysefiguur voortkomend geldt voor de benodigde pers

kracht; opgebouwd uit de verticale component van de deformatie

kracht en de wr~vingskracht, het volgende: 

Fp.=Fwv.+Fdv. 
J J ] 

A.d.h.v. b~lage 6 is hierin: 
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De deformatiekracht: 
"Arbeid per stempelverplaatsing" 

Fdv.=AWd. 
J --1. 

.as. 
J 

De wrijvingskracht: 

Fwv.= 6r .. 27T.RM .. s .• ASW. 
J nJ J nJ---l 

AS
j 

2.4 COMPUTERPROGRAMMA 

(ASw.=verpIaatsing van de 
J flens over de matrijs

contour per stap) 

Bovenstaande theorie is in'een computerprogramma verwerkt. Bet 

programma is overzichtelijk en in blokken opgebouwd. Bet heeft 

de berekeningsvolgorde van par. 2.3. Bet flowschema van dit 

programma bevindt zich op bijlage 7. Bet programma zelf met 

daarbij een uitvoer bevinden zich op bijlage 8. 

Bij de invoer van het programma moeten de volgende grootheden 

worden opgegeven: 

- platinediameter 
- stempeldiameter 
- afrondingsstraal 
- plaatdikte 
- toename hoek alpha 
- aantal elementen 
- deformatiefactor 

Bet programma zal na de berekeningen als uitvoer geven: 

- hoekstand 
- perskracht 
- procesweg 
- matrijscoordinaten 
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De uitvoer van de afmetingen van de elementen is achterwege 
ge1aten. WeI zijn de afmetingen gecontr01eerd. Voor de produkt-

hoogte zie resu1taten. 

2.4.1 Resultaten 

Om het deformatiemodel te controleren, is o.a. een met de com

puter berekende kracht-wegkromme vergeleken met een werkelijke 
kromme die bij de experimenten van bijlage 1 is opgetekend. 

Zie fig. 2.11. 

20 40 60 80 100 

procesweg S (mm) 

Fig. 2.11 Kracht-weg-kromme 

Bet blijkt dus dat de berekende kracht-weg-kromme ongeveer het

zelfde krachtmaximum heeft bij een factor van 0,75. (Afhan

kelijk van de materiaalconditie en de plaatdikte). 
Verder is het verloop van het begin van de kromme tot het 

krachtmaximum vrijwe1 identiek bij deze deformatiefactor. 
De afwijking na het krachtmaximum is een rekentechnische on

nauwkeurigheid (van Or .). Deze moet nog gecorrigeerd worden, 
nJ 

helaas was hiervoor onze afstudeertijd te kort. 
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Voorts dient nog opgemerkt te worden oat de deformatiefactor 
weI groter is dan bij de proeven tot uiting kwam. 

Ook is er nog de produkthoogte die met de werkelijkheid is 
vergeleken. De produkthoogte als functie van de deforrnatie

factor voor een willekeurig rnateriaal en plaatdikte, geeft 
figuur 2.12. 

h 
(mm) 29 

1 28 

27 

26 

0 
0,5 0,7 US 0,9 1,0 

-f1(-) 

Fig. 2.12 De produkthoogte als functie van de deformatie
factor 

In dit voorbeelc was de werkelijke hoogte 27,4 mm (aangegeven), 
Fl is dan 0,83. In fig. 2.11 was te zien cat Fl 0,75 be
droeg, waarbij de hoogte dan 27,7 mm is. 

Er is dus maar een geringe hoogte afwijking van enkele pro
centeno Ook voor andere gevallen is dit percentage gering, 
de afwCkingen blijven beneeen de rnaat van de pl?atdikte. 

Oprnerking: 

Wegens tijdgebrek kon dit deformatiemodel niet in het CAD

programma, als behandeld in hoofdstuk 3, worden opgenomen. 
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BOOFDSTUK 3 

CAD-PROGRAMMA VOORBET PLOOIBOUDERLOOS DIEPTREKPROCES 

3.1 VOOR WIE IS BET PROGRAMMA BESTEMD. 

Bet computerprogramma voor het p1ooihouderloos dieptrek

proces is opgezet als een technologiebank. De vaak moeilijke 

en omslachtige berekeningen en vele procesgrenzen zijn in 

het programma gebouwd, zodat personen met weinig voorkennis 

van het p1ooihouderloos dieptrekproces reeds met het pro

gramma kunnen werken. 

Bet programma kan een goede ondersteuning zijn voor: 

- de produktontwikkelaar 

- de werkvoorbereider 

- het onderwijs 

3.2 EISEN AAN BET PROGRAMMA 

Bet programma dient aan de volgende eisen te voldoen: 

I.Ten aanzien van de gebruiker: gebrui~rsvriendelijkheid 

2.Ten aanzien van de programmeur: onderhoudbaarheid 

ad 1 Onder gebruikersvriendelijkheid wordt verstaan: 

- een eenvoudige bediening van de computer door de ge
bruiker 

- een flexibele opzet, waarbij de gebruiker een keuze 
kan maken uit de door de computer opgesomde gegevens 

- het geven van informatie, betreft de werking van het 
programma en de door de gebruiker in te voeren gegevens 

- het waarschuwen van de gebruiker, wanneer deze een 
~out dreigt te maken 
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ad 2 Het plooihouderloos dieptrekproces is nog in een ont

wikkelingsfase, hierdoor kan de technologie door andere 

inzichten steeds wljzigen. Vandaar dient het programma 

gestructueerd opgebouwd te worden, zodat er redelljk snel 

en eenvoudig aanpassingen cq aanvullingen aan te brengen 

zljn. 

Dit stelt een eis aan de te gebruiken programmeertaal. 

Uit de verschillende programmeertalen hebben wlj gekozen 

voor Turbo Pascal van Borland Inc. omdati 

- de programmeur in Pascal gedwongen wordt gestructu
eerd te programmeren 

- er diverse toolboxen (standaardroutines) te verkrljgen 
zljn, die het programmeerwerk vergemakkelljken 

3.3 VOOR WELKE PRODUKTEN IS HET PROGRAMMA TE GEBRUIKEN 

Het programma voor het plooihouderloos dieptrekproces beperkt 

zich tot het rekenen aan rotatie-symmetrische produkten als 

afgebeeld in figuur 3.1. 

Het is de bedoeling om in de toekomst het programma uit te 

breiden met niet rotatie-symmetrische produkten. 

DO 

r l 
sw 

h 

sb 

Fig. 3.1 Het diepgetrokken produkt 
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3.4 WAT HET PROGRAMMA BEREKENT 

De berekeningen in het programma zijn in twee groepen te 

rangschikken: 

1.Berekeningen aan het door de gebruiker ingegeven 
produkt 

2.Berekeningen aan het plooihouderloos dieptrekproces 

ad 1 De gebruiker wenst een bepaalde produktgeometrie en 

voert deze tijdens het programma in. Gedurende deze in

voer, voert de computer enige controles uit en geeft 

indien noodzakelijk richtwaarden, waaraan de geometrie 

van het produkt dient te voldoen. Wanneer de geometrie 

van het produkt ingevoerd en geaccepteerd is, berekent 

de computer de benodigde platinemeter (Do). 

De gebruiker kan deze berekende platinediameter, indien 

gewenst, aanpassen met als gevolg dat de ingegeven pro

dukthoogte verandert. 

Aanpassing van de berekende platinediameter kan wen-

selijk zijn, wanneer de gebruiker reeds beschikt over snij

gereedschappen voor verschillende platinediameters. De 

gebruiker kan, indien hij de nieuwe produkthoogte accep

teerd, zo op zijn gereedschapskosten besparen. 

ad 2 In [2] zijn diverse formules afgeleid voor de berekeningen 

aan het plooihouderloos dieptrekproces. V~~r een groot 

deel zijn deze formules in het programma verwerkt. 

Het programma berekent: 

- de benodigde perskracht per hoekverdraaiing d~ van 
de flens (zie figuur 3.2) 

- de afgelegde procesweg per hoekverdraaiing d~ 

- de x en y co6rdinaten van de inwendige matrijsvorm 
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I 

+-stempel 

I 

platine 

I I , ] 

Fig. 3.2 Boekverdraaiing van de flens tijdens het proces 

Door in een grafiek de perskracht uit te zetten tegen de pro
cesweg kan de gebruiker de, voor het vervaardigen van het pro

dukt, benodigde pers bepalen. (gebaseerd op de benodigde in

bouwruimte, procesweg en de maximaal te leveren perskracht) 

Met de berekende x en y coordinaten kan de inwendige matrijs

vorm op een NC-draaibank vervaardigd worden. 

In dit verslag beperken wij ons tot het geven van de belang

rijkste formules van het berekengedeelte aan het plooihouder
loos dieptrekproces. Deze formules vindt u in bijlage 9. 

V~~r meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de listing 
van het programma en naar [2]. 

3.5 DE ALGEMENE STRUCTUUR VAN BET PROGRAMMA 

Bet programma is in drie gedeelten onder te verdelen: 

- een invoergedeelte, waarin de berekeningen aan het 
produkt zijn verwerkt 



-31-

- het berekeningsgedee1te van het p1ooihouderloos diep
trekproces 

- een uitvoergedeelte 

I~orn 
GEGEVENS 

BrnEKENING 
A~ ~T 

PROCES 

UITVOER 

Fig. 3.3 De algemene structuur van het programma 

In het invoergedeelte worden de variabele waarden ingegeven, 

die van belang zijn voor de diverse berekeningen in het pro

gramma. Deze door de gebruiker ingegeven waarden worden door 

de computer gecontroleerd. Deze controle dient om na te gaan of! 

de waarden ingegeven, en tevens reeel zijn 

- de procesgrenzen niet overschreden worden (zie 3.6) 

Wanneer de, in het invoergedeelte, ingegeven waarden door de 

gebruiker en de computer zijn geaccepteerd, voert de computer 

in het berekeningsgedeelte de voor de uitvoer benodigde be
rekeningen uit. 

In het uitvoergedeelte toont de computer resultaten van het 

berekeningsgedeelte en geeft de mogelijkheid deze resultaten 

uit te printen. 
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3.6 HET "RUNNEN" VAN HET PROGRAMMA 

Wanneer het programma wordt opgestart, dient de gebruiker aller

eerst zijn naam in te voeren. Deze naam wordt bij het uitprinten 

van de uitvoergegevens steeds vermeld. 

Figuur 3.4 geeft een afdruk van het beeldscherm. 

PIOOlhouderlOOS Oleptrekken Invoeren naam 

Uw naam: hermann en adrlaan············ 

Typ uw naam In. 
Fl: hulp <ctrj-x: W1S gegeven F2: accepteer lnvoer <esc): ultgang 

Fig. 3.4 Het naaminvoer-scherm 

Gedurende het gehele programma is het beeldscherm in drie ge

deelten opgesplitst: 

- het bovenste scherm: geeft informatie over de module 
waarin men werkt 

- het middelste scherm: hierin worden de in- en uitvoer 
gegevens verwerkt 

- het onderste scherm: dit doet dienst als boodschap
scherm voor de gebruiker 
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In het onderste scherm zijn diverse opties opgenomen die de ge

bruiker tijdens het programma kan cq moet gebruiken. 
De opties, die tijdens het programma kunnen worden gebruikt zijn: 

- Fl-toets: aktiveert een hulpscherm, waarin de gebruiker 
wordt uitgelegd wat hij aient te aoen 

. . 
- <esc>-toets: Door deze toets te gebruiken verlaat de 

gebruiker de betreffende menukeuze 

- F2-toets: met behulp van deze toets accepteerd de ge
bruiker de ingegeven waarden van de desbe
treffende menukeuze 

- <ctrl>-X: wist een invoergegeven 
- <ctrl>-C: hiermee beeindigt men voortijdig het programma 

- Return-toets: hiermee maakt de gebruiker zijn keuze 
kenbaar 

Nadat de gebruiker de F2-toets heeft ingedrukt verschijnt het 

hoofdmenu op het beeldscherm. (Figuur 3.5) 

PIOolhouderloos dleptrekken Hoofdmenu 

Algemene Informatle 

Invoer 

Uitvoer 

<esc>: beelndlg het programma 

Maak uw keuze met de cursorbesturlngstoetsen,de spatiebalk en backspace-toet. 
Fl: hulp Selecteer deze daarna met de <return>-toets <esc>: uitgang 

Fig. 3.5 Het hoofdmenu 
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In het hoofdmenu kan de gebruiker een keuze maken uit de in 

figuur 3.5 opgesomde menukeuzes. Deze keuze maakt hij kenbaar 

door de verlichte balk, die op het beeldscherm te zien is op 

de gewenste menukeuze te plaatsen. 

Het verplaatsen van de verlichte balk op ieder willekeurige 

menukeuze kan m.b.v.: 

- de t -toets: hiermee wordt de verlichte balk naar een 
bovenliggende menukeuze geplaatst 

~ - de -toets: hiermee wordt de verlichte balk naar 
onderliggende menukeuze geplaatst 

een 

- de spatiebalk: doet hetzelfde als de ~ -toets 

- de PgDn -toets: plaatst de verlichte balk op de on
derste menukeuze 

- de PgUp -toets: plaatst de verlichte balk op de bo
venste menukeuze 

De gebruiker maakt zijn keuze definitief door de return-toets 

in te drukken. 

Wanneer de gebruiker de algemene informatie kiest, wordt er in

formatie gegeven betreffende de opzet van het programma en wordt 

het gebruik van de verschillende opties, die in het boodschap

scherm vermeld zijn,uitgelegd. 

Met de menukeuze"<esc) beeindig het programma" verlaat de 

gebruiker het programma. Mocht de gebruiker alvorens het invoer

menu te kiezen naar het uitvoermenu willen, dan"v~rwijst de ' 

~omputer hem eerst fiaar het iovoermenu. 

3.6.1 De invoer 

Wanneer de gebruiker in het hoofdmenu de invoer kiest, ver

schijnt het invoermenu op het beeldscherm. 

(zie fig. 3.6) 
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PIOolhouderloos dleptrekken Invoermenu 

Invoer materlaalqrootheden 

Invoer proceskondities 

Invoer geometrle produkt 

Invoer geometrle blenk 

<esc>: terug naar het hoofdmenu 

Maak uw ":euze met de cursorbestL\rlngstoetsen~de spatlebalk en backspac:e-toets 
Fl: hulp Selecteer deze daarna met de (returnj-toets <esc): uitgang 

Fig. 3.6 Het invoer-menu 

De gebruiker maakt weer een keuze m.b.v. de verlichte balk 
en de return-toets. 

Bij de menukeuze "Invoer materiaalgrootheden" dient de gebrui

ker de volgende gegevens in te voeren: 

- de naam van het materiaal, waaruit het produkt wordt 
vervaardigd 

- een eventuele materiaalcodering 

- de karakteristieke spanning (C-waarde) van het materiaal 
- de eventuele voordeformatie (£ ) van het plaatmateriaal. 

De computer geeft hier al een ~aarde in van 0,002. 
Deze ingevulde waarde kan echter naar believe veranderd 
worden. 

- de verstevigingsexponent (n) 
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- de oorhoogtefactor (h fac.) 
- de anisotropie waarden in resp. 0

0
, 45

0 
en 90

0 
op de 

walsrichting (rO, r45 en r90) 

De oorhoogtefactor (h fac.) en de anisotropie waarden (rO, 

r45 en r90) worden gebruikt voor het berekenen van de tijdens 
het dieptrekproces ontstane oorvorming. Met behulp van de 

F2-toets accepteerd de gebruiker zijn invoer. 

Bij de menUkeuze nlnvoer proceskondities" dient de gebruiker 

de volgende gegevens in te voeren: 

de van de gebruikte smering afhankelijke wrDvlngs
factor (m) tussen de matrijswand en de platine 

- de maximaal toegestane dieptrekverhouding (foo) voor 
het proces 

Wanneer de waarden voor het materiaal en de procescondities 

zijn ingegeven en geaccepteerd kan de gebruiker de "Invoer 
geometrie produkt" kiezen. De in te voeren gegevens zijn: 

- een eventuele naam van het produkt 
- een eventuele produktiecodering 

- de uitwendige diameter (DO) 

- de hoogte van het produkt (h) 

- de wanddikte (sw) 
- de bodemdikte (sb) 

- de afrondingsstraal (R ) van de stempel o 

Bijlage 10 geeft een overzicht van de in te voeren gegevens met 

de in het programma opgenomen begrenzingen en berekeningen aan 

het produkt. Wanneer de computer konstateert, dat de begren
zingen worden overschreden, worden de door de gebruiker inge

voerde waarden niet geaccepteerd en dienen opnieuw correct In

gevoerd te worden. De computer geeft in het boodschapscherm 

de minimaal of maximaal in te voeren waarden aan. Als de in

voergegevens voor de produktgeometrie geaccepteerd zijn, toont 
de computer in "invoer geometrie platine" de volgende gegevens: 
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- de platinedikte (so) (=bodemdikte van het produkt) 

- de bereikbare hoogte van het produkt 

- de berekende platinediameter (Do) 

- de aangepaste platinediaTheter (Dol) 

De gebruiker kan de berekende platinediameter aanpassen, hier

door verandert tevens de bereikbare hoogte van het produkt. 

De computer verandert de bereikbare hoogte automatisch. Het 

is aan de gebruiker de keus of hij deze nieuwe hoogte accepteerd. 

Wanneer de gebruiker de berekende diameter aanpast, 'controleert 

de computer allereerst of de minimale of maximale dieptrek

verhouding niet overschreden wordt. 

De maximale dieptrekverhouding voor het plooihouderloos diep

trekproces is in theorie 2,8. Een gebruiker die het diepge

trokken produkt in massa wil fabriceren, zal een vaak lagere 

maximale dieptrekverhouding willen hanteren (minder uitval). 

Deze lagere maximale dieptrekverhouding heeft hij dan reeds in

gegeven bij "invoer proceskondities". Als maximale dieptrek

verhouding geldt dan deze ingevoerde waarde. 

Het kan echter ook voorkomen oat, voordat de maximale dieptrek

verhouding bereikt wordt, plooivorming ontstaat. Als maximale 

dieptrekverhouding wordt dan de waarde aangehouden waarbij net 

geen plooivorming optreedt (berekend volgens berekening 2 in 

bijlage 10). 

De minimale dieptrekverhouding volgt uit de formule die ge

bruikt wordt voor het berekenen van de oorhoogte: 

wanneer/3 2 < 1,9 volgt uit de formule een negatieve oor-o . 
hoogte. Dit is geen reele waarde, daarom wordt voor de mini-

male dieptrekverhouding de waardej30=~~1,4 aangehouden. 

Als de maximale of minimale dieptrekverhouding niet over

schreden wordt en de gebruiker de nieuwe produkthoogte (be

rekend vol gens berekening 3 in bijlage 10) met de F2-toets 

accepteert, keert het programma terug naar het hoofdmenu. 
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3.6.2 De uitvoer 

Wanneer de gebruiker in het hoofdmenu de uitvoer kiest, voert 

de computer de berekeningen uie aan het proces. Na enige tijd 

(ca 1 minuut) verschijnt het uitvoermenu op het beeldscherm. 

(zie figuur 3.7) 

P100lhouoerioos dieptrekken Uitvoermenu 

Tekening produkt 

Perskracht ultgezet tegen procesweg 

Perskracht uitgezet tegen proceshoek alpha 

Uitprinten resultaten 

(esc>: terug naar het hoofdmenu 

Maak uw keuze met de c:ursorbesturl ngstoetsen, de spatlebal k en bac:~~spac:e-toet& 
Fl: hulp belecteer ceze daarna met de (return}-toets. (esc): uitgang 

Fig. 3.7 Bet uitvoermenu 

De gebruiker maakt weer een keuze m.b.v. de verlichte balk 

en de return-toets. 

Bij de menukeuze "Tekening produkt" wordt er een tekening op 

het beeldscherm gemaakt van het gewenste produkt en platine 

met de bijbehorende bemating. 

Bij de menukeuze "perskracht uitgezet tegen procesweg" en 

"Perskracht uitgezet tegen proceshoek" tekent de computer het 

desbetreffende perskrachtverloop. 
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Tevens wordt de waarde vermeld van de maximale perskracht, die 
bij een bepaalde procesweg cq proceshoek optreedt. 

Bij de menukeuze "Uitprinten resultaten" wordt de gebruiker in 

staat gesteld om de berekende en ingevoerde waarden uit te prin

ten. De gebruiker kan een keuze maken of hij de gegevens uit

geprint cq uitgeplot wil hebben van: 

- het materiaal (invoergegevens) 
- de procescondities (invoergegevens) 
- de geometrie van het produkt (invoergegevens) 
- de geometrie van de platine (invoergegevens) 
- de perskracht met bijbehorende proceshoek en proces-

weg, in tabelvorm 
- de x en y coordinaten van de inwendige matrijsvorm, 

in tabelvorm 
- het produkt (maatschets) 
- de platine (maatschets) 
- het perskracht-procesweg verloop, in grafiekvorm 
- het perskracht-proceshoek verloop, in grafiekvorm 

Bijlage 11 geeft een compleet voorbeeId van de menukeuze "Uit

printen resuItaten". 

Nadat aIle of enkele gegevens zijn uitgeprint komt de gebruiker 

met de menukeuze "<esc>: terug naar het hoofdmenu" in het hoofd

menu, alwaar hij het programma kan beeindigen of opnieuw de in

voer kan kiezen. 

3.7 MOGELIJKE UITBREIDINGEN VAN HET PROGRAMMA 

Omdat het programma logisch en structureel van opzet is kunnen 
uitbreioingen van het programma eenvoudig en snel ingepast 
worden. Mogelijke uitbreidingen kunnen zijn: 

- een maatschets van de inwendige vorm van de matrijs 
met de bijbehorende minimaal benodigde inbouwruimte 
en slag van de pers. 

- het uitvoeren van controleberekeningen aan de optre
dende spanningen in de matrijs en in het produkt. 
(voorspellen bodemscheur) 
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het berekenen van de benodigde perskracht tijdens het 
kalibreren van het produkt 
een simulatie van het plooihouderloos dieptrekproces 

het opnemen van een persen-bestand die de gebruiker 
tot zijn beschikking heeft 
het opnemen van een materialen-bestand, waarin aIle 
nu nog in te voeren variabele grootheden opgeslagen 
worden. Met behulp van dit bestand kunnen de proces
grenzen en de begrenzingen aan de geometrie van het 
produkt per toegepast materiaal bepaald worden 
(vereist echter een zeer uitgebreid onderzoek) 
het opnemen van het door ons in hoofdstuk 2 ontwik
kelde deformatiemodel 



-41-

CONCLUSIE 

Het resu1taat van onze afstudeeropdracht bestaat uit een 

nieuw deformatiemodel en een CAD-programma voor het plooi
houderloos dieptrekken. 

Wat betreft het deformatiemodel; 

Hiervan kunnen we zeggen dat het de praktijk dichter benadert 

omoat er van reele waarden is uitgegaan bij de opstelling van 

het deformatiemodel. De resultaten geven dit ook aan. 

Verder heeft het nieuwe model t~o.v. andere modellen het 

voordeel dat door de deformatiefactor de mogelijkheid bestaat 

om zelf uitgangspunten vast te leggen. 

Wat betreft het CAD-programma; 

- de structuur: 

Aangezien het programma is opgebouwd uit een aaneenschake

ling van op zich losstaande procedures, is het eenvoudig om 

procedures toe te voegen, aan te passen of te verwijderen. 

De verwachting is dat inpassing van eventuele uitbreidingen 
cq aanpassingen binnen een afzienbare tijd gerealiseerd kan 

worden. 

- de gebruikersvriendelijkheid: 
Door het opnemen van een hulpscherm en het geven van alge

mene informatie in het programma, wordt de gebruiker uit

voerig uitleg gegeven van de werking van het programma en 

bediening van het toetsenbord • 

.,-""" 
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BIJLAGE 1 

ONDERZOEK NAAR RELATIES TUSSEN REKKEN EN BUN VERBOUDINGEN 

DOEL VAN BET ONDERZOEK 

Bet vinden van reele voorwaarden voor een deformatiemodel dot 
het plooihouderloos dieptrekproces beschrijft. 

* Bet 'waarom' van het onderzoek van de rekken wordt in de nu 

volgende paragraaf verklaard. 

BETEKENIS VAN DE REKKEN 

Uit de plasticiteitsleer is bekend, dat aan de hand van volume 

invariantie geldt: de som van de rekken in de drie hoofdrichting

en,tangentiaal, radiaal en normaal is gelijk aan nUl. ~Et+£r+£n)=O 

Om nu een model op te stellen is het nodig om te weten, of voor 

een bepaalde rek of verhouding van rekken een relatie bestaat. 

Door het bepalen van de waarde van de rekken, mede door de ver

melde formule, zijn tijdens het dieptrekproces relaties te achter

halen. Bet dieptrekproces is dan met een relatie ~n m.b.v. fomu
letingen uit ee plasticiteitsmechanica te beschrijven. De gromtheden 

zoals de benodigde perskracht en de geometrie van het produkt 

liggen dan geheel vast. 

UITVOERING 

De proeven worden uitgevoerd met een reeds bestaand traktrix 
gereedschap. 

Ter bepaling van de rekken in zowel de tangentiale, radiale 

en de normale richting worden concentrische cirkels m.b.v. een 
kraspasser op de platines aangebracht. Biermede kunnen aan de hand 

van de onderlinge afstanden van de cirkels en de plaats ervan 

tijdens het proces, respectievelijk de lengte- en dikteveranderin

gen worden bepaald. V~~r de diameterverandering wordt gebruik ge

maakt van de lengteverandering en bijbehorende proceshoek. 
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In fig. B 1.1 is de oorspronkelijke situatie van een p1atine met 

opeenvo1gende eoneentrisehe eirkels gegeven. Fig. B 1.2 geeft 
van het ontstane produkt tijdens het dieptrekproees de toestand 

aan. 

Fig. B 1.1 Oorspronke1ijke situatie 
platine met eoneentrisehe 
eirkels 

Fig. B 1.2 Produkt tijdens het 
dieptrekproees 

Tijdens deze proef worden yan divetse platines ~otjes met versehil

lende proceshoeken getrokken. Hierbij is een eindprodukt en een 

produkt dat ontstaat wanneer de perskraeht maximaal is. Het pro

dukt gevormd bij de maximale perskracht eq. het kraehtmaximum is 
belangrijk omdat de berekening van de kracht-weg kromme vol gens 

een model, de werkelijk optredende kracht moet geven. Een en 

ander is gerealiseerd door een x-y schrijver aan de dieptrekpers 

te koppelen, waardoor met de opgetekende kracht-weg kromme deze 

punten eenvoudig te bepalen zijn. 

Overige belangrijke variabelen zijn de plaatdikte en het materiaal. 

Om de invloed van deze variabelen zo efficient mogelijk te meten, 

worden een kolom en een rij van een materiaal/plaatdikte matrix 
beproefd. (zie proefgegevens) 

De te gebruiken materialen zijn aIle anisotroop. Dit betekent dat 

er oorvorming optreedt. De invloed van oorvorming op de rekken 
wordt beproefd, door zowel op de walsriehting a1s in de richting 

45
0 

t.o.v. de walsrichting te meten. Deze riehtingen zijn van te 
voren op de platine aangebracht. De meetnauwkeurigheid in lengte

richting heeft hierdoor minder spreiding. 



PROEFGEGEVENS 

Materialen/afmetingen platines 

Materiaal 

SPEDD 

SPD 

KMS-63 

Plaatdiktes (mm) 

225 , 
x x 

x 

x 

* x : Beproefde platines 

Diameter platines ¢ 62mm 

Gebruikt gereedschap 

3 
x 

Materiaalconstanten 
C (N/mm 2

) n (-) 
585 0.23 
580 0.23 

505 0.225 

Sack und Kiesel Bach; 18 ton perskracht 
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Pers 
Matrijs 

Stempel 
Traktrix-vorm, 0,1 Ho afbreekfunctie, D t" = ¢ 31,50 mm 

rna flJS 

So (mm) 

3 

2,5 

2 

De stempeldiameter wordt zodanig gekozen dat de trek-

spleet (U) zo groot is dat vrije door gang van het eind

produkt plaatsvindt. Als er namelijk geen vrije door

gang is, is een duidelijke uitspraak over de rekken 

niet mogelijk. V~~r de vrije doorgang geldt: s=U=s Vpo · /D t 
o - s 

, waarbij a=D /D de dieptrekverhouding is die gelijk /"1;) 0 st 
is aan 2,48. Met een radius van de stempel e=2~so geeft 

dit het volgende overzicht: 

U (mm) Dst (mm) e (mm) 

4,5 22,5 6 
3,75 24 5 

3 25,5 4 

Concentrische cirkels 

De concentrische cirkels zijn op de platines aangebracht met een 

diameterverschil van 4 mm. Het begin hierbij is de buitenrand van 

de platine. De grootte van deze maten is een keuze voor een compro

mis van de volgende punten: 

- Het zoveel mogelijk benaaeren van de plaatselijke rekken 
- Een niet te kleine onderlinge afstand van de concentrische cirkels i.v.m. 

grot ere procentuele meetfouten 
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MEETPROC~D~S 

Lengte metingen 

Het vastste1len van de afstanden tussen de concentrische cirke1s 
geschiedt m.b.v. een flexibel, transparant meetpapier (schaa1-

verceling in 0,1 mm) met gebruikmaking van een microscoop. 

Bij de oorspronkelijke afstanden, wordt de verschilafstand tussen 

de buitenrand en de eerste cirkel opgemeten wegens geringe excentri

citeit van het middelpunt. De overige afstanden liggen vast door

dat er met een meerpasset is gewerkt. 

Het meten van de verschilafstanden bij een produkt met een be
paalde proceshoek, vindt plaats vanaf de flensrand. (zie fig. B 1.3) 

R flensstraal 

meetrichting 

dikte 

Fig. B 1.3 Meetrichting bij een produkt 

Dikte metingen 

Diktes over de flens worden gemeten tussen de concentrische cir
kelso Hierbij is een micrometer met bol1e bekken gebruikt. 

Opm.: Het getrokken potje dient hiervoor weI opengezaagd te 
worden anders is deze meting onmogelijk. 

Meting diameters f1ensrand 

Deze diameters worden met een schuifmaat opgemeten. 

Vaststel1en van een proceshoek~ 

De meting van de proceshoek gebeurt m.b.v. een microscoop (20x 

vergroot) die een profie1projectie van het potje afbeeldt. Dit 

vergrote beeld is op een calque overgenomen. Op een tekentafel 
is door het profie1 een lijn getrokken en is vervo1gens de proces-
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hoek opgemeten. Fig. B 1.4 geeft deze proceshoek aan. 

Fig. B 1.4 Bet opmeten van de proceshoek 

RESULTATEN VAN DE METINGEN 

Van de metingen zijn voor SPD 2mm, bij een proceshoek ~= 90
0

, de 

gegevens in tabel BU gegeven. De overige. meetgegevens bevind-eh 

ziCh in het onderzoeksrapport. 

BEPALEN VAN DE REKKEN UIT DE MEETGEGEVENS 

Aan de hand van de figuren B 1.5 en 1.6 worden de rekken bepaald. 

AhXr-X. 

Fig. B 1. 5 Maatvoering diep<;tetrokken 

produkt 
Fig. B 1. 6 Maatvoering bij 

p1atine 

In formu1evorm, geldt vol gens de bovenstaande figuren voor de 

rekken: 



Richting 

tangentiaal 

radiaal 

normaal 

Formule voor de rek* 

E t =In .oX/.4Xo 
Cr=ln r/ro 
e, =In s/so 

n 

*Dit is de eincige rek per gebiedje 

V~~r de afgeleide variabelen geldt: 

r=R-cosd.a ; a=Xe-~.4X 
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De nader te gebruiken formules voor de effective rek en de effec
tive-of vloeispanning zijn respectievelijk: 

"' -n v.,= CE 

RESULTATEN EN RESULTATENVERWERKING 

De rekken in de desbetreffende richtingen zijn voor aIle onder

zochte materialen met bijbehorende plaatdiktes, uitgezet tegen de 

afstand 'a' vanaf de flensrand, die het midden van een rekgebiedje 

aangeeft. (zie tab. B Llvoor de waarden van de rekken) 

Bepaald zijn: de rekken bij het eindprodukt en het krachtmaximum, 

zowel voor de oOals voor de 45° richting. 

In dit rapport zijn op de pagina's B l.~ t/m B l.lldeze grafieken 

voor het representatieve SPD 2mm gegeven. (opm.: dit zijn niet de 

ingetekende rechte lijnen) 

Lineaire verlopen 

Vervolgens zijn in de grafieken van de tangentiale en normale rek

ken, lijnen getrokken die zo goed mogelijk door de meetpunten lopeno 

Dit is overigens gedaan vanwege het bij benadering lineaire verloop 

van deze grafieken, welke ook het meest betrouwbaar zijn m.b.t. de 

meetnauwkeurigheid. 

Met de betrekking voor de volume invariantie (c +f +Ct=O) n r 
geldt dan dati de radiale rek ook een rechtlijnig verloop moet 

hebben. Deze rek is de som van de tangentiale en de radiale rek 

met een tegengesteld teken. De radiale rekken zijn na bepaling 
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van de vergelijkingen van de lijnen ook in de grafieken ingetekend. 

Voorts is met de bekendheid van de vergelijkingen van de rekken 

(de rekken uitgedrukt in de afstand a), een computerprogramma ge

schreven waarmee aIle rekken vol gens deze vergelijkingen over de 
flens worden berekend. 

Tevens is binnen het programma gebruik gemaakt van:ee~oetekende 

rekken om de effectieve rekken en de effectieve spanningen even
eens over de flens vast te stellen. 

Als laatste punt zijn ook de rekverhoudingen van de normale en 
radiale rek berekend. 

Verwijzingen 

Het computerprogramma en de resultaten zoals die gelden voor de 

figuren B 1.7 tim 1.9 bevinden zich op de pagina's B 1.12 tim B 1.13 
De genoemde rekverhoudingen zijn voor aIle beproefde materialen 

met de betreffende plaatdiktes gegeven in tabel B 1.2. De maxi

male bijbehorende perskrachten zijn ook in deze tabel vermeld. Een 
grafische weergave van de rekverhoudingen voor enkele eindproduk

ten is te zien op bladzijde B 1.15 in figuur B 1.10. Tenslotte is 
op pagina B 1.16 in figuur B 1.11 de kracht-weg kromme van SPD 
2mm toegevoegd. 



NO. METING VERRICHT DOOR: DATUM: 

GEGEVENS f-LATINE I PROCE5- SYMBOLENVERKLARINGI r=STRAAL TOV HARTLIJN Tl'V A VAIU ARI"LI"N 

MATERIAAL : SPD 
c( = 90 • oC. • 

£ .. REK 
N/mni-

PROCESHOEK 
INDEX!TE:KE:N r C : 580 S .. STEMPELWEG (PROCfSWf&) 

n : 0.23 - S .. 82,0 mm X .. AFSTAND VANAF FLENSRAND 
~'LAATDIKTE (50) 2 mm n (normaa1 ) , rCradiaal) : WR .. RICHTING TOV WALSRICHTING t (tangentiaal ) f-LATINEOIAMETER (Do) . lIS 62 mm F .. 36,0 kN . R .. STRAAL BOVENZIJDE FLENS A =VERSCHIL TU5SEN TWEE OPEEN LEVERANCIER PLAATMAT.: Rr 14,6 mm TOV HARTLIJN VOLGENDE MEETPUNTEN 

. 5 14,5 .s • WANDDIKTE TPV a o .. OORSfnONKELIJK 

Xo AXil X AX a..X-t4X S 1:, r-R-CIU«a! .4X 
£,,=In i. te'l n .! (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) E.,.=1nn. ["0 

WR.O· 1 1,8 1,8 2,4 2,4 1,2 2,49 29,9 14,6 0,29 0,22 -0,72 

2 3,8 2,0 5,4 3,0 3 9 2,43 28,0 14,6 0,41 0,19 -0,65 
3 5 8 2.0 8.5 3 1 6 95 2 33 26 a 14 6 o 44 0.15 -0 58 
4 7 A 2.0 11 6 3 1 10 .05 222 a 146 044 o 10 -0.50 
5 Q A 2,0 14,7 3,1 13,15 2,13 22,0 14,6 0,44 0,06 -0,41 

6 11 ,8 2,0 17,5 2,8 16,1 2,05 20,0 14,6 0,34 0,02 -0,31 

7 13,8 2,0 20,3 2,8 18,9 2,01 18,0 14,6 0,34 0,00 -0,21 : 

8 15,8 2,0 22,7 2,4 21,5 1,96 16,0 14,6 0,18 -0,02 -0 09 

9 17,8 2,0 25,1 2,4 23,9 1,93 14,0 a 18 -0 04 
1( 19,8 2,0 27,8 2,7 26,45 .1,79 12,0 0,30 -0,11 

WRa4S· 1 1,7 1,7 2,5 2,5 1,25 3 11 29,9 14,5 0,39 0,44 -0,72· 

2 3,7 2,0 5,6 3,1 4,05 2,46 28,0 14,5 0,44 0,21 -0,66 ! 
3 5,7 2,0 8,5 2,9 7,05 2,31 26,0 14 5 0,37 0,14 -0,58 I 

4 7,7 2,0 11,4 2,9 9,95 2,22 24,0 14 ,5 0,37 0,10 -0,50 

5 9,7 2,0 14,2 2,8 12,8 2,17 22,0 14,5 0,34 0,08 -0 42 

6 11,7 2,0 16,9 2,7 15,55 2,12 20,0 14,5 0,30 0,06 -0 32 

7 13 .7 2,0 19,6 2,7 18 25 2 06 18,0 145 o 30 0,03 -0,22 

8 15,7 2 0 22,1 2,5 20,85 2 02 16 0 14 5 o 22 0.01 -0 10 
9 17,7 2,0 24,6 2,5 23,35 1 95 14 0 o 22 -0 03 
10 19,7 2,0 27,2 2,6 25,9 1,85 12,0 0,26 -0,08 
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Materiaal/plaatdikte SPD 2mm 

Eindprodukt ; CI.. =90 0 
--0004 ..... a (mm) 

o 5 10 15 20 25 

o 

-0,4 

1 -0'6~~"fIII -0, 7 1~=::;~~=t= 

(- ) 

Frodukt bij het krachtmaximum (F=36 kN) • d..=73° , .. a (mm) 
o 5 10 15 20 25 

o 

-0,2 

-0,3 

-0,4 .~~~ -0,5 

-0,6 ~+=t=~~~~~~~~t=~ j 
€'t 
(-) -0,8 

Fig.i3 1.7 Verloop TANGENTIALE REK over de flens 
vanaf de flensrand. 



0,5 

En 
( - ) 0,4 

1 
0,3 

0,2 

0,1 

0 

-0,1 

-0,2 

-0,3 

0,5 

£n 
(- ) 

0,4 

f 

0,3 

0,2 

0,1 

0 

-0,1 

-0,2 

-0,3 

Materiaal/plaatdikte SPD 2mm 

Eindprodukt ; 0£=90 0 

Produkt bij het krachtmaximum (F=36 kN) ; «=73° 

Fig. B 1.8 Verloop NORMALE REK over de flens 
vanaf de flensrand. 
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Er 0,7 
(-) 

1 
0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 

Er 
0,7 

(- ) 

1 
0,6 

O,p 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 
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Materiaa1(pJa~tdikte SPD 2mm 

Eindprodukt ; 0( =90 0 

0 5 10 15 20 25 
---.... a ( mm ) 

Produkt bij het krachtmaximum (F=36 kN) 

0 5 10 15 20 25 

• a (mm) 

Fig.B 1.9Verloop RADIALE RER ov.er de.flehs····;~ 

vanaf de f1ensrand. 



10 PRINT H***_ E!ERF'"":FNl NG VAr'~ REKt<EN FN SPftNNl NGI::'N ~·iIi"" 
40 PRINT 
:".(11 PR1Nl "11~;lI'·Rl(.'H"i IFIJ"llPJI<lF : SPD ::'Illm" 
55 PRINT 
6(11 PRINl ".. AFRTAND W'N{\F DF FI E"'Sk(INn" 
70) PRINT "ET TANGENTIALE REf< (-)" 
80 PR:JNT "FN NORNI')LE kl-'I< I-I" 
90 PRINT "ER RADIALE REK (-)" 
10(11 PRHn "FE'" FFFFr:TlFVF nFK (-I" 
110 PRINT "SF'" SPANNING EFFFCTIEF (N/mm2'· 
17(11 PRINT "JNDFX:f" '" ETNDPROrH/VT" 
130 PRINT .. INDEX: m. "" PRDDIJKT BLl HEr KRACHTMAX mur1" 
14171 PR1NT 
150 PRINT 
16"" PRINT 
170 FOR A==l TO 70 
18171 ETE"". Ill::'!.! 7::-.*1"\-.795 
190 ENE=-.01172*A+.2336 
2(11171 ERE:-.~1953*A+.5614 
210 EEE"'SQR (2/3* (ETE'~"2+ENE'~?+ERE"'21 I 
27171 SFF=58171* (EEl-' I r,. 23 
230 IF A)l THEN 310 
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740 PRJ NT TAB (7) "?"TAB (1 ~,) "ET","l AB (2:') "FNp"TAB (35) "ER.·"lM'\ (11':'0) "t-:I::" "'flP (54) "Ph 
TAB(65,"SEe" 
7::;0 PRJ NT TAB (5f;) "FR"," 
260 FOR T~t TO 69 
270 PRINT "_"; 
280 NEXT T 
790 PRINT 
31i1(lJ PRINT 
310 PRINT l~lNGn.ID# •• ff 
320 NEXT A 
330 PRJIH 
340 PRINT 
::".:,)C'I PRlN1 
360 FOR A=l TO 20 
37171 FTM='.11!17442*A-.43442 
380 ENM=-.1iI1~4*A+.IA42 
39C'1 ERM~-.0~7C'1~*A+.27022 

" ; A, F. TF , FNr: , FRF , FFF ,f' NF IERF , SFI-' 

4m0 EEM=SQR (2/3* (ETW'2+ENM-"2+EF.:M~'2) ) 
410 SEM~5R0.(EEM)A.23 
420 IF A)l THEN 500 
430 PRINT lAB (7) ";0\ "1 AB (5) "F1m"TAB (2::,) "FNm"TAB (35) "FRm"TAB (4~i) "Ff-.m"TAR (54) "P! 
TAB(65) "SEm" 
440 PRINT lnB(55)"ERm" 
450 FOR T=1 TO 69 
4bli'l F'R}NT "_"; 
470 NF.:Xr T 
4RI?t F'R1N1 
490 PRINT 
50., f.'P J Nl LJS J NG" ~H;'~lL f! # 
510 NEXT A 
5?1iI END 

";A,PTM,FNM,E:RM,FEM,FNM/ERM,SFM 

Programma voor bet berekenen van rekken en spanningen. 



MATER 1 flAt. IF'LAATI1 I KTE : SPD 2(M) 

a AFSl AND VAN()F nr: Fl FNSh'ANn 
ET TANGENTIALE REK (-) 
FN NORMAL eo REV (-) 
ER RAD HILE REK ( -) 
EF EFH"r:nFVl:'. REI( (-) 
SE SPANNING EFFECTIEF (N/mfl.Z) 
I NDE"X : eEl NI1PRODLlI<1 
tNDEX:m '" PRODUf:T BI.J HEr KRACHTMr,XII"II.IM 

ETe ENe> 

1.00 -(7).76 P) .. '2 0.54 
2.00 -0.73 0.21 0.52 
3.0(1) -0.7111 0.70 0.5\11 
4.00 -[.'l.67 12l.19 171.48 
5.0~ -0.64 171. )8 0.46 
6.00 -0.61 111.16 121.44 
7.£'10 -0.58 £'I. l~i 0.42 
8.0121 -0.55 0.14 111.41 
9.00 -0.51 0.13 111.39 

10.00 -121.48 0.12 0.37 
11.00 -121.45 0. H'I 0.35 
12.00 -0.42 0.09 0 .. 33 
13.l?Il7I -0.::W 0.08 0.31 
14.00 -0.36 0.07 0.29 
15.00 -0.33 1lI.l7lt. 17.1.27 
16.017.1 -0.30 0.05 0.25 
17.0fi'\ -0.:26 0.0::". 0.23 
18.00 -0.23 0.02 121.21 
19.17.10 -11J.?ri'l 0.01 PI. 19 
20.00 -0.17 -121.00 0.17 

a Elm ENm ERm 

0.79 
0.75 
121.77 
0.69 
121./:.6 
121.63 
0. 6 CIt 
0.57 
0.53 
0.5121 
Ii',\, 47 
121.44 
171.41 
121.:58 
ftI.::<:5 
0.32 
0.79 
17.l.26 
0.23 
121.20 

EErn 

ENel 
ERe 

0.41 
1?l.4C1t 
0.39 
0.39 
Ii'\. 38 
CIt. 37 
0.36 
0.35 
0.33 
~.32 

171. :::-,111 
0. ~'8 
ftI.2A 
17.l.24 
0.2? 
0.19 
0.1.5 
121.11 
ri'l.l7.Ib 

-0.0l'1 

ENml 
ERm 

B 1.13 

548.71 
543 .. 59 
5::;8. ::<'171 
;-:;:)2.83 
5'7.~A 
521.29 
515.20 
5(')8.86 
St.,?,. ::'~r 
495 •. 34 
488.1 (71 

480. ::;0 
477.49 
464.!7!2 
455.(113 
lI43.115 
435.18 
1J·24. 11 
41:'.12 
399.flI6 

SEm 

----------------------------------------------------------------------_.-
1.00 -0.42 Ill. 15 ftI.26 17.1.42 PI. 58 47:'1.54 
2.00 -0.4121 0.14 0.26 121.40 0. 471.08 
3.0iZ\ -17.1.38 fi'\. J ::"; 0.25 0.39 0. 466.49 
4.00 -17.1.36 121.12 0.24 1'1.37 0.51 461.76 
5.0(11 -0.35 0. 1 ! 1(\.2'1 t1\.35 CIt. 48 .1156.88 
.... 00 -0.33 0.10 121.23 0.34 0.45 451. f-l5 
7.00 -Pl.::q 111.09 0.?2 fi'I.37 fi'I.41 446.6b 
8.00 -0.29 0.£'18 1'1.21 0.30 0.38 441.29 
9.(7;(.'1 -171.28 QI.1ZI7 t?l.7! 0.29 1(\.34 4::'5",7~ 

1f'1.(7)0 -0.26 0.06 0.217.1 0.27 0.30 429.99 
1 1 • flll) -17.1.74 0.05 0.19 171.76 0.76 4:::'4.1(\4 
12.00 -0 .. 73 0.04 0.19 0.74 0.21 1117.89 
13. VI!?, -Vl.21 0.03 0.18 111.22 (11.16 411 .54 
14.VlI7I -0.19 tll.02 0.17 0.21 01.11 ~Vl4. 97 
15.00 -~.j7 0.1111 QI.1A 171.19 VI. 1715 ::"98.77 
16.00 -0. 1.6 -0.00 VI. 16 0.18 -0I.11l1 391. .31 
l7.Qlel -0.14 -111.1111 0.15 Pl. 17 -VI. VIR ::"84.79 
lR. (i"") -Vl.12 -0."'2 (l).14 Ill. 1~, -0.16 7'.'1'1. : . .'6 
19. ({'lv' -01.1(71 -l?I.~3 ({'l. 14 171.14 -\11.74 370.36 
7(' •• 0V1 -1'1.09 -VI. 04 t?l.13 0.13 -121.34 363.82 

Resultaten van het programma voor SPD 2mm 
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Eindprodukt : ()(=90 0 

Mat./pl.dikte (mm) SPD 2 SPEDD 2 SPEDD 2 L 5 SPEDD 3 KMS-63 3 

a (mm) 1 t.n/Cr 0,41 0,34 0,30 0,28 0,34 
2 0,40 0,33 0,30 0,27 0,34 
3 0,39 0,32 0,29 0,26 0,33 
4 0,39 0,31 0,28 0,26 0,33 
5 0,38 0,29 0,27 0,25 0,33 
6 0,37 0,28 0,27 0,24 0,32 
7 0,36 0,26 0,26 0,24 0,32 
8 0,35 0,25 0,25 0,23 0,31 
9 0,33 0,23 0,23 0,22 0,30 

10 0,32 0,21 0,22 0,21 0,29 
11 0,30 0,19 0,21 0,20 0,28 
12 0,28 0,16 0,19 . 0,19 0,27 
13 0,26 0,14 0,18 0,17 0,26 
14 0,24 0,11 0,16 0,16 0,25 
15 0,22 0,07 0,14 0,14 0,23 
16 0,19 0,03 0,12 0,12 0,21 
17 0,15 -0,01 0,09 0,10 0,18 
18 0,11 -0,06 0,06 0,08 0,14 
19 0,06 -0,12 0,02 0,05 0,09 
20 0,00 -0,18 -0,02 0,01 0,02 

Produkt bij het krachtmaximum 

Mat./p1.dikte (mm) SPD 2 SPEDD 2 SPEDD 2 1 5 SPEDD 3 KMS-63 3 
F ~ kN) 36 37 46 55,S 38,25 
0<.( o} 

73 74 73 71 73 
a (mm) 1 En/c r 0,58 0,36 0,43 0,38 0,61 

2 0,56 0,35 0,42 0,36 0,58 
3 0,53 0,33 0,40 0,34 0,55 
4 0,51 0,31 0,38 0,33 0,51 
5 0,48 0,30 0,37 0,31 0,47 
6 0,45 0,28 0,35 0,29 0,44 
7 0,41 0,25 0,33 0,27 0,40 
8 0,38 0,23 0,30 0,25 0,35 
9 0,34 0,21 0,28 0,23 0,31 

10 0,30 0,18 0,25 0,20 0,26 
11 0,26 0,15 0,22 0,18 0,21 
12 0,21 0,12 0,19 0,15 0,15 
13 0,16 0,08 0,16 0,13 0,09 
14 0,11 0,04 0,12 0,10 0,02 
15 0,05 -0,01 0,07 0,07 -0,05 
16 -0,01 -0,05 0,02 0,03 -0,12 
17 -0,08 -0,11 -0,03 -0,00 -0,20 
18 -0,16 -0,17 -0,10 -0,04 -0,29 
18 -0,24 -0,25 -0,18 -0,08 -0,39 
20 -0,34 -0,33 -0,26 -0,12 -0,50 

Tabel B 1.2 Verhoudingen van de norma1e en de radiale rek over 

de flens. 
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B 1.15 

Materiaal/plaataikte 
Einaproaukt ~ 0( =900 

SPD 2mm 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 

-0,1 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 

-0,1 

Materiaal/plaataikte 

Einaproaukt ; cI. =900 
SPEDD 3mm 

Fig. B 1.10 Verhouaingen van ae normale en raaiale 

rek over ae flens. 
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F 50~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=±~~ 

(kN) 

o 
20 40 60 80 100 

----~.- procesweg S (mm) 

Fig. B 1.11 De kracht-weg kromme (SPD 2mm) 
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CONCLUSIES 

- Een vrijwel lineair verloop van de tangentiale rek en de normale 

rek over de flens. 

- Een onregelmatig verloop van de radiale rek over de flens. 
(vooral het gevolg van meetfouten) 

- Door volume-invariantie moet vol gens de eerste conclusie gelden, 
dat het verloop van de radiale rek ook nagenoeg rechtlijnig is. 

- De absolute waarde van de tangentiale rek is ongeveer gelijk aan 

de effectieve rek. 

- De vloeispanning is niet constant maar deze varieert over de 
flens en heeft andere waarden bij verschillende proceshoeken. 

- De verhouding £ IE geeft een bij benadering lineair verloop 
n r 

over de flens waarbij de beginwaarde 0,3 a 0,6 bedraagt (t.p.v 

de fl€nsrand) en afneemt tot 0 naarmate men bij de radius van 
het potje komt. 
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BIJLAGE 2 

VASTSTELLING VAN DE GEOMETRIE VAN HET PRODUKT BIJ HOEK~ 

Bij de numerieke berekening van de afmetingen van het pro

dukt gedurende het dieptrekproces, is uitgegaan van de maat

voering vol gens onderstaande figuur. 

Fig. B 2.1 Maatvoering dieptrekproces 

Daar het om een numerieke berekening gaat, is de flens van 
het produkt opgedeeld in elementen. Om nu de nieuwe afmetingen 
van een element bij een bepaalde hoekverdraaiing (stap j) te 

bepalen, is het nodig te weten hoe groot de toenamen van de 
rekken van het betreffende elementzijn.-

Bij de berekening van de rekken is als uitgangspunt de tangen
tiale rektoename gebruikt. Deze is namelijk vrij goed te voor

spellen. 

Aan de hand van figuur B 2.2 geldt voor de tangentiale rek
toename, waarbij in eerste instantie de nieuwe elementstraal 

met een cirkelboog is benaderd, het volgende: 



Fig~ B 2.2 Afmetingen t.b.v. tangentiale rektoename. 

AEt .=Ln R .. 
J 1J· 

R .. 1 1J-

Voor R. . en R. . 1 kunnen we het volgende schrijven: 
1J 1J-

Rij=~lj*cOSdj+Pj_l (X1 t.p.v. midden van 
een element) 

R .. 1=X1·· l*cOSCI(, l+P· 1 1J- 1J- J- J-

B 2.2 

Als volgende stap in de berekeningen van de rektoenamen is 

het nieuwe model van toepassing. Met deze numerieke berekening 

is het model dan als voIgt te schrijven: 

AEn - f Xl (I) 
_---=-i ..Lj - l' =ii 
AEr.. L. 

1J J 

Met volumeinvariantie [1], bekendheid van de tangentiale rek

toename en het deformatiemodel, kunnen de overige rektoenamen 

worden berekend en daarmede de nieuwe afmetingen van een ele

ment. De afleiding van de formules die hiervoor zijn benodigd, 

is hieronder gegeven. 

Volumeinvar iantie: At: t .. +Atn .. +Atr .. =0 
1J 1J 1J 

(2 ) 

Radiale rektoename en de nieuwe lengte van het element. 

Uit (1) en (2) voIgt: 



AEt .. i-AEr .. (l+fl.Xl .. ) =0 
1 J 1 J --1.J. 

L
j 

Zodat; .1Er .. = -Att .. 
1J 1J 

Q 

waarbij Q= (l +fl • Xl. .) 
--1.J. 
L. 

J 

B 2.3 

De radiale rektoename is gelijk aan de natuurlijke logaritme 

van de verhouding nieuwe lengte/oude lengte • 

.1£r .. =Ln b .. 
1J .....!..L. 

b .. 1 1J-

V~~r de nieuwe lengte van het element geldt: 

b 
A[r .. b .. =e 1J •.. 1 1J 1J-

Normale rektoename en de nieuwe dikte van het element. 

De rekenprocedure hiervoor is vrijwel identiek aan de vorige. 

AEn .. = -Att ..• Q 
1J 1J 

waarbij T=l+Q 

T 

V~~r de normale rek geldt verder dat: 

AEn .. =Ln s •. 
1J IJ 

S .. 1 1J-

De nieuwe dikte is gelijk aan: 

Aen .. 
s .. =e IJ.S .. 1 

1 J 1 J-

Totale berekeningsprocedure 

De berekening van de rektoenamen en nieuwe afmetingen van een 

element begint vanuit de afrondingsstraal. Is de verlen~ing van 

het eerste element berekend dan wordt deze bij de Xl-maat van~et 
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navolgende element opgeteld. Bet element daarna krijgt de ver-
-

lenging van zijn voorgaande element en aan de Xl-maat toegevoegd. 

Dit herhaalt zich totdat de flensrand is bereikt. Deze cyclus 

begint dan opnieuw met aangepaste Xl-maten en aangepaste lengte 
van de flens wegens verlensing. 

Als de verandering tussen de berekende afmetingen nihil 

blijkt te zijn, wordt de flens over een hoek 6~ gedraaid. Van 

de ontstane lengte van de flens (a) wordt echter de afwikkeling 
om de radius in mindering gebracht. In formulevorm is dit uit 

te drukken als (b). Zie ook fig. B 2.3 

n 
L.= ~ b .. 

J i=l 1J 
(a) (b) 

Fig. B 2.3 Correctie van de lengte Lv.m. afwikkeling. 

Door de afwikkeling zal het eerste element kleiner worden of 

mogelijk verdwijnen. In het laatste geval wordt overgegaan naar 
het volgende element welke nu de startwaarde voor een cyclus is. 

Deze geheel beschreven procedure herhaald zich totdat alpha 900 

is, waarna de tot standkoming van het produkt is voltooid. 
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BIJLAGE 3 

HET BEPALEN VAN DE DEFORMATIEARBEID 

Bij de berekening van de deformatiearbeid wordt uitgegaan van 

de geometrie van het produkt vol gens bijlage 2. 

Alvorens over te gaan op de numerieke berekening van de 

arbeid, zal eerst de algemene theoretische achtergrond voor 

deze berekening vol gens lit.[l] kort worden samengevat. 

Algemene theoretische achtergronc [1] 

Bij de vormverandering van eeen elementair blokje.cq volume

element, waarbij het blokje zo klein is dat de rekken in het 

blokje uniform verdeeld zijn, geldt voor de arbeid per volume

element: 

dW = () .dE 
s v 

o =vloeispanning, effectieve 
v spanning 

d£=inkrementele effectieve rek 

Voor de effectieve inkrementele rek geldt: 

dE= Vi· (d£t 2+dEr2+dtn 2 )' 

De vloeispanning is volgens Ludwik te schrijven als: 

Hierin is: 

n=verstevigingsexponent 
C=deformatie weerstand 

£o=voordeformatie 

eindige effectieve rek 

De totale inkrementele deformatiearbeid (=over het gehele 

lichaam): 

dW=jdWS·dV 
v 

(dV=volumedeel) 



De totale deformatiearbeid: 

W=JJOV·d£.dV 
V€ 

De numerieke berekening van de deformatiearbeid 

B 3.2 

Met debek~eid van de toenamen van de rekken volgens bij

lage 2, ligt dus ook de effectieve rektoename vast. 

c • 12 (~tt, ,2+.1tr, ,2+Atn, ,2)' 
dc... ,= V'!. 1) 1) 1.) 

1.) . 

Daar voor de eindige rekken geldt: 

E=dt +.1t2" •••• +t.£ ; 
1 n 

is ook E. ,bekend. 
1.) 

E., =dl.·
l
+d£.2 ••••• +lJ.E .. 

1J 1 1 In 

De vloeispanning kan nu ook berekend worden. Met de gegeven 
figuur B 3.1 is deze als voIgt uit te drukken: 

OV 
[N/nm2JI __ -<--~""" 

f 

o~--------~~---------
4fij - l [-] 

element i 
stap j 

Fig. B 3.1 De vloeispanning als functie van de effectieve rek 

6 - - n v
1
,),= C.(c .. + E .. 1) 

1) 1)-

2 
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Het oppervlak onder de kromme van figuur B 3.1 geeft de 

arbeid per volumedeel. De schrijfwijze voor deze specifieke 

arbeid per stap en element: 

(5 -AWS, ,= v,, .ilE. , , 
1J 1J 1J 

De deformatiearbeid per stap j, is de som van het produkt 

specifieke arbeid en het bijbehorende volume. Het volume is 

aan de hand van figuur B 3.2 te bepalen. 

Fig. B 3.2 Bepaling van het volume. 

Het volume voor een element in de omtrek van het produkt: 

Vol. ,=2.7T.R, ,.b, ,.s, , 
1J 1J 1J 1J 

Tenslotte is de deformatiearbeid per stap j te formuleren als: 

n 
2: AWS, ,.Vol, , 
i=l 1J 1J 

AWd = 
j 
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BIJLAGE 4 

DE INWENDIGE VORM VAN DE MATRIJS 

Bij de bepaling van de inwendige vorm van de matrijs is de con

structie zoals figuur B 4.1 die toont, gebruikt. Deze construc
tie komt tot stand met behulp van de afmetingen van het pro

dukt gedurende het proces. 

Fig. B 4.1 Inwendige matrijsvorm constructie 

Construct ie-methode 

Uitgaande van een bepaalde stand van de flens tijdens het diep

trekproces, krijgt de flens bij een volgende stap cq hoekver
draaiing, een nieuwe lengte en een andere stand. Denk hier 
even bij dat de stempel stil staat. In z'n nieuwe stand moet 
de flens een raakpunt hebben aan de matrijsvorm die gelegen is 

op de gestreepte lijn. Door nu de stempel omlaag te verplaatsen 

kunnen de nieuwe coordinaten van de matrijsvorm worden bepaald. 

De verplaatsing is echter beperkt. Punt c moet namelijk mini
maal dalen tot punt d, anders wordt ondersnijding van de con

tour verkregen. 
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Algemeen wordtde contour bepaald door de verhouding van de 

lijnstukken e en f (e: evenwijdig aan de nieuwe stand van de 

flens; f: evenwijdig aan de oude stand van de flens). 

Door de verhouding e/f=F4 wordt ook de hoogte van de matrijs 

beinvloed. De hoogte is minimaal als F4 = 0 (e=O) en de hoog

te neemt toe als F4 groter wordt. 

Berekening coordinaten 

De coordinaten kunnen berekend worden aan de hand van figuur 

B 4.2. 

z" J 

~" 

RM" 

x" 
X"-1 

x 

(i=n;laatste element) 

Fig. B 4.2 Afmetingen van het produkt en de matrijsmaten tij

dens het dieptrekproces. 

V~~r de x-coordinaat (X.) kan uit fig. B 4.2 worden afgeleid: 
J 

X.=RM.+O,5.s .• sin~. 
J J nJ J 

RM. is de maximale buitenstraal; deze straal is te berekenen 
J 

uit de afmetingen van het laatste element en de straal tot het 
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midden van dit element. Figuur B 4.3 geeft hiervoor de si

tuatie aan. 

Fig. B 4.3 Situatie voor de berekening van de maximale buiten

straal. 

De berekening van de z-coordinaten geschiedt aan de hand van 

figuur B 4.4. (Dit is een uitvergroting van de flensranden). 

Rj'-1 

ZR' X J- -
Iz 

~ 

ZR· 
J ~ 

Ri' 

Fig. B 4.4 Situatie voor de berekening van de z-coordinaten (Z.) 
J 

Volgens de sinusregel geldt: 

F4=e/f - F4.sin(~ .-~)=sin(~-~. 1) 
) )-

= e 

sin(/3-lX. 1) 
J-

F4. (sinO( .• cos(3-COSd.. .• sin(3)=sin/-3.cosO(. -cosf3. sino<.. 1) 
J J )-1)-
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COSA.(F4.sin~.+sinoc. 1)=sin~.(F4.cosOC.+cos«. 1) 
,... J J- J J-

tan~=F4.sina.+sinoc. 1 
J J-

F4.cosoc.+cOSOC. 1 
J J-

Veroer kunnen we uit fig. B 4.4 afleiden: 

tan~=ZR.-ZR. 1/(RM. l-RM .) -- ZR.=ZR. 1+(RM. l-RM.).tan~ (1) 
J J- J-] J]- J- ] 

M.b.v. fig.B 4.2 geldt: 

ZR. I=Z' 1-0 ,5.s . l· coscl . 1 ]- J- nJ- J- ( 2 ) 

ZR .=Z .-0,5.s .. coseC 
]] n] J 

( 3 ) 

(2) en (3) ingevuld in (1) geeft: 

Z .=Z. 1-0 ,5.s . l' cosc(. 1+0,5.s .. cOSiX.+(RM. l-RM.).tan/3 ] J- n]- ]- nJ J ]- J 
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BIJLAGE 5 

BEREKENING VAN DE PROCESWEG 

De procesweg, die o.a. be1angrijk is om met de berekende defor

matiearbeid, de deformatiekracht te bepa1en, wordt door de op

gelegde inwendige matrijsvorm in combinatie met de produktaf

metingen bepaald. Het verband tussen de proceshoek en proces

weg is namelijk hierdoor bekend. Uit fig. B 5.1 kunnen we deze 

betrekking afleiden. 

z· J 

Fig. B 5.1 Procesweg bepaling 

V~~r de procesweg geldt: 

~. 

I 
s· J 

S.=s +Z .-0,5.s .• cos~.+(L.-~h.~«) - ~h.coS~J'+~ 
J 0 J nJ J J 

Opm. In de procesrelatie is de gecorrigeerde f1enslengte van 

bijlage 2 van toepassing. 
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BIJLAGE 6 

DE OPTREDENDE PROCESKRACHTEN EN DE BENODIGDE PERSKRACHT 

De benodigde perskracht is opgebouwd uit twee optredende 

proceskrachten: 

Deformatiekracht 

Deze kracht is te berekenen als de deformatiearbeid en de 

stempelverplaatsing bekend zijn. M.b.v. de bijlagen 3 en 5 kan 

de deformatiekracht worden berekend. 
De deformatiearbeid per stap en de optredende stempelver

plaatsing geven als berekeningsresultaat de verticale defor

matiekracht. (zie ook figuur B 6.l) 

AWd .=Fdv .. 6S . 
J J J 

zodat; 

Fdv.=AWd. 
J --.l 

AS. 
J 

Fig. B 6.1 De optredende deformatiekracht 

Wrijvingskracht 

Daar de wrijving aanzienlijk is tijdens het dieptrekken, is er 

naast de deformatiekracht nog de wrijvingskracht die overwonnen 
zal moeten worden. 

De invloed van de wrijving wordt, zoals figuur B 6.2 te zien 

geeft, voorgesteld door de radiale spanning die optreedt aan de 
flensrand. 
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Fig. B 6.2 De optredende wrijvingskracht 

De wrijvingskracht in de r-richting is als voIgt te schrijven: 

Fw . = 6 r .. 2 7T • RM .• s . 
J J J nJ 

Gr. is vol gens de Levy-von Mises relaties, waarbij geldt: 
J 

Gn.=o, uit te drukken als: 
J 

6r.=t·6v .• (~l~.r .-t;£n.) 
J nJ nJ nJ 

Cnj 

Om de wrijvingskracht in de verticale of we I z-richting te be

rekenen, moet uitgegaan worden van de arbeid die ter plaatse 

van de flensrand wordt verricht. 

FW .. 6SW.= arbeid door wrijving verricht t.p.v. 
J J de flensrand 

De in deze formule nog onbekende ASW j , is de verplaatsing van 

de flens over de matrijscontour. Zie fig. B 6.3. 



AS' J 
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Fig. B 6.3 Verplaatsing van de flens over de matrijscontour 

ASW.= \Ax. 1-X.)2 + (Z.-Z. 1)2 
) )-) J]-

Met een arbeidsbeschouwing geldt: 

Fw .• ASW . =Fwv .. .1S . 
J J J J 

zodat de bijdrage van de wrijvingskracht in verticale richting 

zich 1aat berekenen als: 

Fwv .=Fw .• ASW. 
J J----1 

AS. 
J 

De benodigde perskracht 

Met de som der verticale komponenten van de deformatie- en 

wrijvingskracht ligt de benodigde perskracht vast. Zie fig. B 6.4 

FP
J
' =Fdv . +Fwv . 

J J 

Fig. B 6.4 De benodigde perskracht 



BIJLAGE 7 

FLOWSCHEMAi COMPUTERPROGRAMMA NIEUW DEFORMATIEMODEL 

( start) 
i 

vaststellen constanten 

Dimensionerlng varlabe1en 

Opgave grootheden 
bij (X_=...;;O __ --.J 

Berekening: 
toename rekken + 

nieuwe afmetingen element 
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Berekening: 
- effectieve rek 
- vloeispanning 

- volume 
- specifieke arbeid 

- arbeid 

nee 
.>-----~...;;.--f 4 

Berekening: 
- radiale en normale rek 

- radiale spanning 
- wrijvingskracht (v) 

Berekening: 
- matrijscoofdinaten 

Berekening: 
deformatiekracht 

Correctie 
door 

nieuwe iteratie 
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::>-__ "","~~a;...... __ e i nde 

Aanpassingen voor een 
nieuwe stand 

de hoek stand 
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BIJLAGE 8 

COMPUTERPROGRAMMA VAN HET NIEUWE DEFORMATIEMODEL 

Hieronder volgen een aantal opmerkingen over het programma 

i.v.m. de beperking van de programmeertaal en wegens de lees

baarheid van het programma. 

Platinediameter Do = Dpl 

Afrondingsstraal e = RHO 
Toename A = D(ELTA) 

Stap j = stap a 
Procesweg S = U 

Enkele variabelen die in de theorie weI zijn geindexeerd met 

element i en stap j , hebben in dit programma geen index. 

Dit is gedaan om geheugenruimte te besparen. (werkgeheugen). 

Gebruikte arrays nemen namelijk zeer veel geheugenruimte in 
beslag. Om welke variabelen het gaat, is in het programma 
duidelijk aangegeven. 
Op de nu volgende pagina's bevindt zich het computerprogramma 
en daarna een uitvoer. 



10 ·"II •• * •• tt**.****************.*** ••••• ***************t**** 
20 ••••••••••• , •••••••••• *.* •• * •••••••••••••• ** •• * •••••• *,t*t,t 
30 ' •• *1"'*.' •• 1** Naam programma: ARBEID.BAS t*I**t'*'*lt**t 
40 ' ••••••••• 1 •••••••• ,.""",*,*,**,**",*",*******,**tttt*' 
50 .* •••••••• Berekening van de benodigde perskracht *t"'*'t* 
60 '1* ••••• ** en de geometrie van Met gereedschap biJ *t***i"* 
70 •••••••••• het plooihouderloos dieptrekken I**it"" 
80 ••• *.~**.**** ••• ***.*.* •••• *.***.***.*.**.*******.*******t** 
90 '1"_11 ••• 1**.' •• * •••••• *****.**** •••••• * ••••• ** •••• *****'** 
100 °1""",,"'" Copyright 1987 ~ versie 1.00 , •• ",*,**"", 
110 ••••• *.**_ ••• _. A. Overheul ~ H.H. Thorsen *****_***1****' 
120 ·***I.*., ••• a* •••••••••••••••••• ****.* ••• * •••••••• *****.".* 
130 0'**'*"***,** __ ,*,*,*_""**",*,,*,,*,***,,***,,,,,**11*** 
140 
150 • 
160 ' 
170 'i**I***.*. Invoer **~ ••• * ••• 
180 ' 
190 PRINT 
200 PRINT 
210 INPUT 
220 INPUT 
230 INPUT 
240 INPUT 
250 INPUT 
260 INPUT 
270 INPUT 
280 • 
290 • 
300 

"Voer de volgende grootheden In 

"Platinediameter (mm) 
"Stempeldiameter (mm) 
"Afrondlngsstraal (mm) 
"Plaatdikte (mm) 
"Toename hoek alpha (graden) 
"Aantal elementen 
"Verhoudingsfactor En/Er (- ) 

: it 

II ,DPL 
11 ~DST 
u ,RHO 
" ,SO 
" ,DGR 
" , IE 
", Fl 

310 '1 •• 11*.1.* Constante grootheden ••••• ** ••• 
32{) 
330 PI=4IATN(1) 
340 DA=PI! 180*DGR 
350 RH=RHO+SO/2 REM Straal tot de halve plaatdikte 
360 " 
370 
380 ' 
390 '*llII**t** Dimensionering variabele grootheden tl**t***** 
400 
410 AH=90/DGR:REM Aanta! standen 
420 'IE:REM Aantal elementen 
430 Nr-1=5: RE~l I'lax i mum aantal I ussen per stand 
440 DIM A(AH):REM Hoek alpha 
450 DIM L<AH): REM lengte flens 
460 DIM P (AH): REM Binnenstraal flens 
470 DIM R(IE.AH):REM Straal tot het midden van een element 
480 DIl'l X1(IE,AH~NM):REI'l Afstand vanuit afronding tot midden element 
490 DIM B(IE.AH,NM):REM Lengte van een element 
500 DIM S<IE,AH,NM) :REM Dikte van een element 
510 DIM D<IE):REM Ontstane lengte na het I-de element 
520 DIM C<IE):REM Lengte na het I-de element 'oorspronkelijk' 
530 DIM DEPSECIE,AH):REM Toename epsllonstreep 
540 DIM EPSE(lE,AH) :REM Epsilonstreep voor element I en stand A 
550 DIM RMCAH):REM Maximale buitenstraal 
560 DIM Z(AH):REM Z-coordinaat 
570 DIM X(AH):REM X-coordinaat 
580 DIM U(AH):REM Procesweg 
590 
600 ' 
610 
620 'l*******t* Overige varlabele grootheden l***I***t* 
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620 '********** Overige variabele grootheden ********** 
630 ' 
640 'O(ELTA): Toename 
650 'EPSt Tangentiale rek 
660 'EPSr 
670 , EPSn 
68(1 'SIGMAv 
690 ' Ws 
700 'Vol 
710 'Uw 
720 'Wd 
730 'SIGMAr 
740 'Fw 
750 'Fwv 
760 'Fdv 
770 ' Fp 
780 
790 
800 ' 

: Radiale rek 
Normale rek 
Vloelspanning 
Arbeid per volumedeel 

: Volumedeel 
Verplaatsing Iangs matrijscontour 

: Arbeid 
: Radiale spanning 

WriJvingskracht in r-richting 
: WriJvingkracht 1n z-richtlng 

Deformatiekracht 
Perskracht 

810 '*1 •••• *.** Variabele grootheden bij alpha=O .t.*.*.**. 
820 
830 F'O=DST!2-RHO 
840 LO=DPLl2-PO 
850 BO=LO/IE 
860 L (1) =LO 
870 P «)} =PO 
880 Xl(1~0,0)=.5*BO 
890 Xl'1.1~lJ=.5*BU 
900 FOR 1=1 TO IE 
910 8(1.0,0)=80 
920 B (l , 1, 0) =BO 
930 8(1.0,0)=SO 
940 NEXT I 
950 D (0,=0 
960 C(O)=O 
970 A (O) =0 
980 Z (0)=0 
990 X (0) =OPLl2 
1000 U(O)=O 
1010 RM(O)=DPL/2 
1020 V=l:REM Start vanaf dit element 
1030 F4=1:REM factor, die de matrijshoogte bepaald 
1040 ' 
1050 ' 
1060 ' 
1070 '* •• ******* Printen tabelhoofd t***** •• *** 
1060 ' 
1090 PRINT 
1100 PRINT 
1110 PRINT"STAND 
1120 PRINT" 
1130 PRINT 
1140 ' 
1150 ' 
1160 ' 

KRACHT 
(N) 

PROCESWEG 
(mm) 

x 
(mm) 

1170 '******************.***********************************t*' 
1180 ,*,.*,t***. Berekening grootheden bij alpha < ) t.*.*.**** 
1190 ,*.,tt* •• **t •• * •• *.*.** ••• **.*****.****** •• * •• * ••••• *.*1'* 
1200 • 
1210 ' 
1220 • 
1230 '========== BeginpLlnt loops ========== 

Z" 
(mm) " 
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1230 '========== Beginpunt loops ========== 
1240 ' 
1250 FOR A=l TO AH 
1260 A(AJ=A(A-1J+DA 
1270 FOR hI::1 10 NM 
1280 FOR I=V TO IE 
1290 
1:;::00 
1310 
1320 

'========== ~erekenlng elementstraal ! tangentiale rek --------------------

1330 R(I.A-l}=xl(r~A-1~0)*COS(A{A-l)J+P(A-l) 
1340 R(I,A)=Xl(I,A.N)'COS(A(A»+P(A-l) 
1350 DEPST=LOGIR(I.AI/R(i,A-l) 
1360 • 
1370 • 
1380 '========== Berekenlng radIale rek I lengte element ========== 
1390 
1400 Q=Fl*Xl(I.A,NliL(AI 
1410 T=1+Q 
1420 DEPSR=-DEPST/l 
1430 B(I,A.N)=EXP(DEPSR)'B(I,A-l,O) 
1440 
1450 
1460 
1470 

'========== Berekening normale rek 1 dikte element 

1480 DEPSN=-DEPST*Q/T :REM Voor Q en T zie boven 
1490 S(I,A.N,=EXP(DEPSN'.S(I,A-l,O) 
1500 IF N=NM THEN 1590 ELSE 2270 
1510 
1520 
1530 
1540 

--------------------

1550 ,.*t ••••• ** Berekenlngen t.D.v. de arbeid *** •••••• * 
1560 
1570 ---------- Effectleve rek ----------
1580 
1590 DEPSE (I. AI =SQR (2/3* ( (DEPST) "'2+ (DEPSRI""2+ (DEF'SN) '2) ) 

1600 EPSE(I~AI=EPSE(l,A-l)+DEPSE(I,A) 
1610 
1620 ,---------- Vloelspanning ----------
1630 • 
1640S15MAV=580*(CEPSE(I,A-l)+EPSE(I,A»/2)A.23 
1650 ' 
1660 '---------- Arbeid per volumedeel ----------
1670 
1680 DWS=SI5MAV*DEPSE(I,A) 
1690 
1700 ,---------- Volumedeel ----------
1710 
1720 VDL=2*PI'R(I,AI*B(I,A,NI'S(I,A,NI 
1730 
1740 '########## Arbeld ########## 

1750 ' 
1760 DWD=DWS*VOL+DWD 
1770 IF 1=IE THEN 1830 ELSE 2270 
1780 
1790 
1800 
1810 ' •••••••••• Berekening wrlJvingskracht ••• ** •• * •• 
1820 ' 
1830 EF'SR=EPSR+DEPSR 
1840 EPSN=EPSN+DEPSN 
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1840 EPSN=EPSN+DEPSN 
1850 SIGMAR=2/3ISIGMAV/EPSE(I,A)'(EPSR-EPSN) 
1860 RM(A)=R(I~A)+.5*B(1,A,N)'COS(A(A)} 
1870 FW=SIGMAR*2*PI*RM(A)'S(I,A,N} 
1880 ' 
1890 
1900 > 

1910 ·*.*1 •••••• Berekenlnq lnwendige matrijscoordinaten 1**'1'*'" 
1920 • 
1930 X(AJ=kM(A)+.5'S(I.A,N)ISIN(ACA) 
1940 TANBETHA=(F4*SIN(A(A»+SIN(A(A-1»)!(F4*COS(ACA»+COS(A(A-l») 

B 8.5 

1950 Z(A)=Z(A-l)+TANBETHA*CRM(A-l)-RM(A»+.5*5(I,A,N)'COSIA(A»-.5IS(I.A-l.0)*COS(A(A 
1960 IF Z(A){O THEN Z(A)=O 
1970 • 
1980 ' 
1990 ' 
2000 '**'*~.'*'* Berekeninq procesweg """,,,* 
2010 
2020 U(AI=SQ+Z(A)-.5'S(I.A,N)'COSCA(A)+(LCAJ-RH'DA)'SIN(A(A)}+RHO-RH*COS(A(A) 
2030 DJ=U(A)-U(A-l) 
2040 DUW=SQR ( (X (A) - X \ 11-1 i i --2+ U (A) - L (A-ll ) ---2) 
2050 • 
2060 
2070 
2080 ' •• *._ •• **. Berekenlnq defermatle-, wrijvings- en perskracht 1 •• *.* ••• 1 
2090 
2100 FDV=DWDIDU 
2110 FWV=FW,DUW/DU 
2120 FP=FDV+FWV 
2130 DWD=O 
2140 ' 
2150 
2160 
2170 ",,** •••••• Prlnten berekende waarden .*.** •• * •• 
2180 • 
2190 PRINT USING \I 

2200 PRINT USING " 
2210 PRINl USING " 
2220 PRINT USING II 

2230 PRINT USING \I 

2240 
2250 ' 
2260 ' 

##"; A; 
####'I*.##";FP; 

###.##";UtAJ; 
###.####";X(A); 

#'fl'#.#'fl'##";l(A} 

2270 ' •••••••••• Cerrectle veor de verlenglng 1 ••• 1* ••• 1 
2280 
2290 D(I)=B(I.A,N)+D(I-l) 
2300 C(I)=B(I,A-l.O)+C(I-l) 
2310 IF l=IE THEN 2360 
2320 Xl(I+l.A,N'=D(I)+.5*B(I+l,A,N-l) 
2330 Xl(I+1.A-1,O)=C(I)+.5*B(I+l.A-l.OJ 
2:540 NEXT I 
2350 
2360 L{A)=D(I) 
2370 IF N=NM THEN 2430 
2380 Xl(V,A,N+l)=.5*B(V,A,N) 
2390 NEXT N 
2400 ' 
2410 
2420 
2430 "1**1*.* •• ' Aanpasslngen voer een nleuwe stand •••• 1 ••••• 
2440 ' 



2450 IF A=AH THEN 2710 
2460 LCA+l)=L(A)-RH*DA 
2470 P(A)=P(O)+RH*SlN(AIA») 
2480 I=V 
2490 B(I.A,O)=BII,A,NI-RH*DA 
2500 E=B(I,A,O) 
2510 BII.A+l,l)=B(I,A,NI-RH*DA 
2520 S(l~A,O)=S(I,A,N) 
2530 GOSUB 2670 
2540 FOR I=V+l TO IE 
2550 B(I.A,O)=B(I,A,N) 
2560 BII,A+l,l)=BII,A,N) 
2570 SCI,A,O)=S(I,A,NJ 
2580 NEXT I 
2590 IF E=<.O THEN V=V+l ELSE :i700 
2600 I=V 
2610 BlI.A,O)=BCI.A,NI+E 
2620 BII,A+l,ll=B(I,A,N'+E 
2630 GOSUB 2670 
2640 D (I -1) =0 
2650 C \ 1-1 ) =0 
2660 GOTO 2700 
2670 Xl(I,A,U)=.5*B(I,A,O' 
2680 Xl(l,A+l,l)=.5*B(I,A,0) 
2690 RETURN 
2700 NEXT A 
2710 END 
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Voer de volgende grootheden in 

Platinediameter (nun) 62 
Stempeldiameter (nun) 22.5 
Afrondingsstraal (nun) 6 
Plaatdikte (nun) 3 
Toename hoek alpha (graden) 5 
Aantal elementen 10 
Verhoudingsfactor En/Er (-) .75 

STAND KRACHT PROCESWEG X Z 
(N) (nun) (nun) (mm) 

1 1125.41 2.22 31. 0645 0.0000 
2 4187.18 4.41 30.9999 0.0125 
3 9075.75 6.58 30.8096 0.0614 
4 14783.19 8.76 30.4967 0.1697 
5 20935.36 10.97 30.0641 0.3618 
6 27235.58 13.23 29.5152 0.6643 
7 33402.62 15.58 28.8533 1.1072 
8 39180.19 18.04 28.0817 1.7258 
9 44329.46 20.65 27.2039 2.5636 

10 48646.32 23.48 26.2232 3.6762 
11 51910.08 26.59 25.1427 5.1387 
12 53925.29 30.09 23.9648 7.0586 
13 54505.61 34.16 22.6918 9.5998 
14 53476.32 39.06 21.3244 13.0353 
15 50636.69 45.32 19.8623 17.8735 
16 45751.57 54.06 18.3024 25.2414 
17 38502.76 68.73 16.6383 38.5490 
18 28384.81 113.41 14.8570 81. 8393 
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BIJLAGE 9 

FORMULES VOLGENS MODEL LIT. [2] 

Formu1es voor het berekenen van de benodigde perskracht: 

Voor de gebruikte grootheden zie figuur B 9.1 

R 

t--__ Jz"-__ 

Fig. B 9.1 Analysefiguur 

F' =Fr • sinIX=()r. 2 7r. p. s. sinD<: 

. , 

waarbij Et=Ln(1-F2).P(OC)+F2.R(~») 
(1-F2).p(O)+F2.R(O) 

Fperskracht=F.(l+m.tan«) 

met Gr=1,1.Gv.Ln(R/p) 

(zie conclusies bij1age 1) 

F2=O,3 

m=wrijvingsfaktor 

Formules voor het berekenen van de inwendige matrijsvorm: 

Voor de gebruikte grootheden zie figuur B 9.2 
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x 

R" 

;v 

.!-.-:..;x _____ --.: 

x" 

Fig. B 9.2 De inwendige matrijsvorm 

X=R+O,5.sm.sinCX 

y=y -O,5.smo.cos~ +O,5.sm.cosOC+(R +R).tanj3 o 0 0 

waarin de bepaling van tan~vergelijkbaar is met de in bijlage 4 

vermelde berekeningsmethode. 

Formule voor het berekenen van de procesweg: 

procesweg=so+Y-O,5.sm.cosOC+L.sin~-(Ro+So/2).COS~+RO 



BIJLAGE 10 

DE INVOER EN CONTROLES OP DE INVOER TIJDENS "INVOER 

GEOMETRIE PRODUKT" 

De in het programma opgenomen begrenzingen zijn: 

- V~~r de wanddikte (sw): 

minima1e wanddikte=DO/32 (ervaringswaarde) 

maximale wanddikte=6 mm 

- V~~r de bodemdikte (sb): 

minimale bodemdikte=sw 

B 10.1 

maximale bodemdikte=sw/0,8 (een maximale wandreductie 
van 20%) 

- V~~r de uitwendige diameter (DO): 

minimale diameter=l2 mm (i.v.m. slankheid van de 
stempel) 

maximale diameter=l92 mm (als de minimale wanddikte= 
6 mm dan is de maximale dia
meter: 6x32=192 mm) 

- V~~r de hoogte van het produkt (h): 

minimale hoogte=sb+Ro 

maximale hoogte: wordt berekend 

- V~~r de afrondingsstraal (Ro): 

minimale afrondingsstraal=l mm 

maximale afrondingsstraa1=Dst/2 
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flowschema; invoer geometrie produkt en platine 

Invoer ui twendiee dia.meter (DO) 

Nee Veer een andere DO in. 

Invoer hoogte (b ) 

Invoer wanddikte ( .. ) 

Nee 
Voer een andere .. in. 

Invoer bedemdikte (.b ) 

Nee 
Veer een andere Ib in. 

Invoer afrondingsstraal (Ro ) 

Nee 
Veer een andere Ro in. 



De opgegeven hoogte is geen 
rel!le waarde.Voer een a.ndere 
hooe;te in. 

> .......... _ De minimale stempel diameter 
is ea. 11 mm.Voer een kleinere 
wanddikte in. 

De opgee;even afrondingsstraal 
>-'-;;;.;;..- is geen rene waarde.De af

rondingsstraal is nl. croter 
dan de straal va.n de stempel. 
Voer een kleinere afrondings
straal in. 

Beraken de benodigde pla.tinediameter (DO) (berekening 1) 
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~o ineegeven bij 
"invoer proees
kondities") 

Do is bekend. 



Set-Fls&: Tecrotedieptrekverhouning= TRUE 

De ince~even hooGte kan niet ~e
realiseerd worden.Ret .~ocramms 
rekent nu aan de maximaal bereik
bare hooCte. 
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Do (maximaal)=fo0 x Det <p. ° inlOegeven bij "invoer 
proceskondities") 

De maximaal bereikbare 
~~N~e~e __ ~ hoogte wordt nu uitge

rekend.De gebruiker kan 
nu deze hooste accepteren 

berekening ~ 



l3epaal Ln(Dst/ lib V'8b) 

Vercelijkine 2: y=-O,4x + 2,24 

l3epaal uit de veree
lijkine de 

l3eta-optimaal 

Geen tans op plooien. 
De berekende Do voldoet 
aan de voorwaarden. 
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Vergelijking I: y=-0,79x + 3.65 

(Beta-optimaal • de maximale diep
trekverhouding,waarbij nog net geen 
plooivorming optreedt) 

De maximale pla.tinedia.
:>------4 meter is: 

Do=~et&_optimaal x Dst 

Set-Flag:plooivorming_ 
treedtopao'l'RUE 

De maximaal bereikbare 
hooete wordt nu uitge
rekend.De gebruiker kan 
deze hoogte accepteren. 

e berekening 3) 
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=B=e=r=e=k~e=n==~=l: Bepaling van de benodigde platinediarneter (Do) 

- Bepaling volume van het ingegeven produkt: 

V=N.«OO-sw).sw.(h-sb-Ro)+(OO/2-sw-RO)2. s b+ 
~/4.(OO-SW-Ro).(sw+sb}.(RO+sb/4+sw/4}) 

- Bepaling volume van de optredende loren': 

Uit [4] komt de experimenteel bepaalde formule voor de 

berekening van de gemiddelde oorhoogte (~h). 

~h=hfac.ost.Ak·(~02-l,9) 

(met~k=2.(rO-r45)/(1+rO)/(1+r45» 

Oe (3 is op di t moment nog niet bekend, daarorn wordt de 
o 

waarde Cl ingevoerd. 

CI=2,5.~h/(~ 2-1,9}.sw. T .(OO-sw) 
o 

Hieruit VoIgt V ~h=Cl.(~ 2-1,9} 
o 

Uit volumeinvariantie voIgt: 

71"/4.00 2 .sb=V+V ah 

Voor de platinediameter vinden we dan: 

oo=V 4.0st 2
• (V-l,9.CI)/(7T.Sb.Ost 2-4.Cl) 
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Berekening 2: Controle op plooivorming 

Uit [6] komt de in figuur B 10.1 gegeven kromme. Deze kromme 

wordt in het programma gebruikt als richtwaarde v~~r de con

trole op plooivorming. De kromme geeft voor de verhouding 

Dst/sb\.!.so de maximale dieptrekverhouding (Do,:/Dst). Boven 

deze lijn treedt er plooivorming OPe Door deze kromme in een 

dubbel-log grafiek uit te zetten, kunnen er twee lineaire ver

gelijkingen ingetekend worden. Deze twee vergelijkingen worden 

in het programma gebruikt. 

V~~r lijn 1 vinden we de vergelijking y=-0,79xt~i65 
Voor lijn 2 vinden we de vergelijking y=-O,40x+2,24 

Hierbij geldt: x=Ln(Dst/sbVSb) en y=Ln(Do/Dst). 

De maximale dieptrekverhouaing zonder plooivorming is dan eYe 

Wanneer Ln(Dst/sbVSb) groter is dan 3,6 wordt in het programma 

vergelijking 2 gebruikt. 

Berekening 3: Bepaling van de maximaal te bereiken hoogte 

Vplatine=~/4.Do2.sb 

Vbocem+afronding= 1T;. ( (DO/2-sw-Ro) 2 • sb+ 7T/4. (DO-sw-Ro) • 
(sw+sb).(Ro+sb/4+sw/4» 

Vbrutohoogte=vplatine-Vbodem+afronding 

Vnettohoogte=Vbrutohoogte-2,5.hfac.Dst/2.Ak. 
(Do 2 /Dst 2 -1,9).sw.V.(DO-sw) 

Nettohoogte=Volumenettohoogte/(7T.(DO-sw).sw)+sb+Ro 
(hnet) 
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,'>ot. 

'~" . 

Fig. B 10.1 Krorome cie de ?looivormingsgrens aangeeft 
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BIJLAGE 11 

UITGEWERKT VOORBEELD VAN DE MENUKEUZE "UITPRINTEN RESULTATEN" 

De voorbeelden bevinden zich op de navolgende pagina's 



PLOOIHOUDERLOOS DIEPTREKKEN : Versie 1.00 
Copyright 1987, Technlsche Unlversitelt Eindhoven 

CUP ,bladzijde 1 

ADRIAAN EN HERMANN 

Datum: 27 mei 1987 

Tijd ; 15: 33 u 

materiaalgegevens 

Materiaalnaam :SPEDD 
Codedering :W-09 
Karakteristieke spannlng C:5.8E+02 IN/mm.i ] 
Verstevigingsexponent n: 0.23 (- ] 
Voordeformatie EO: 0.0020 L -] 

Oorhoogtefaktor hfac: 0.21 (-J 
Anisotropie in O'-richting rO: 1.60 [- ] 
Anisotropie in 45°-rlchting r45: 1.10 [- ] 
Anisotropie in 90 o -richting r90: 1.60 [ -] 
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PLOOIHOUDERLOOS DIEPTREKKEN : Versie 1.00 
Copyright 1987, Technische UniversIteIt EIndhoven 

CUP .hladzijde 2 

ADRIAAN EN HERMANN 

Datum: 27 mei 1987 

Tij d : 15: 33 u 

procesgegevens 

Dieptrekverhouding eo: 
De wrijvingsfaktor m: 

2.8 [-j 
0.05 [-] 
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PLOOIHOUDERLOOS DIEPTREKKEN : Versle 1.00 
Copyright 1987, Technlsche Universiteit Eindhoven 

CUP .bladzijde 3 

ADRIAAN EN HERMANN 

Datum: 27 mei 1987 

Tijd : 15:33 u 

produktgegevens 

Produktnaam 
Code 
Buitenste dlameter 
Bruto cuphoogte 
Netto cuphoogte 
Wanddikte 
Bodemdikte 
Afrondingsstraal 

: CUP 
:PR-12 

DO: 31.00 
hbru: 32.56 
hnet: 27.45 

sW: 3.00 
sb: 3.00 
Ro: 6.00 

[mm) 
[mm] 
[mm] 
lmmJ 
[mm] 
[mm] 
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PLOOIHOUDERLOOS DIEPTREKKEN : Versle 1.00 
Copyright 1987. Technische Universlteit EIndhoven 

CUP .bladzijde 4 

ADRIAAN EN HERMANN 

Datum: 27 mei 1987 

Tijd : 15:33 u 

blenkgegevens 

Blenkdiameter 
Blenkdikte 

Do: 62.UO (nun] 
so: 3.00 [nun] 
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PLOOIHOUDERLOOS DIEPTREKKEN : Versle 1.00 
Copyright 1987, Technlsche Unlversltelt Eindhoven 

CUP .bladzijde 5 

ADRIAAN EN HERMANN 

Datum: 27 mei 1987 

Tij d : 15: 33 u 

hoek procesweg perskracht 
[ • 1 [mm} [kN) 

1 0.43 0.59 
2 0.85 1. 28 
3 1. 27 2.04 
4 1. 70 2.85 
5 2.12 3.69 
6 2.53 4.56 
7 2.95 5.44 
8 3.36 6.34 
9 3.78 7.23 

10 4.19 8.13 
11 4.61 9.01 
12 5.02 9.87 
13 5.43 10.72 
14 5.84 11.58 
15 6.26 12.43 
16 6.67 13.28 
17 7.08 14.12 
18 7.49 14.96 
19 7.91 15.80 
20 8.32 16.63 
21 8.74 17.45 
22 9.16 18.26 
23 9.58 19.07 
24 10.00 19.86 
25 10.42 20.64 
26 10.84 21.41 
27 11.27 22.16 
28 11.70 22.91 
29 12.13 23.63 
30 12.56 25.27 
31 13.00 27.00 
32 13.44 28.70 
33 13.89 30.37 
34 14.34 32.01 
35 14.79 33.63 
36 15.25 35.22 
37 15.71 36.79 
38 16.17 38.33 
39 16.65 39.84 
40 17.12 41.31 
41 17.61 42.76 
42 18.10 44.16 
43 18.59 45.53 
44 19.10 46.86 
45 19.61 48.14 
46 20.13 49.38 
47 20.65 50.56 
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48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

21.19 
21.74 
22.30 
22.86 
23.44 
24.04 
24.64 
25.26 
25.90 
26.55 
27.22 
27.90 
28.61 
29.34 
30.09 
30.87 
31.67 
32.51 
33.37 
34.27 
35.21 
36.20 
37.23 
38.31 
39.44 
40.65 
41.92 
43.28 
44.73 
46.29 
47.98 
49.82 
51.84 
54.07 
56.57 
59.41 
62.70 
66.60 
71.38 
77.56 
86.24 

100.79 
144.66 

De maximale perskracht bedraagt 
Dit treedt op bij een procesweg van 
en bij een proceshoek van 

51.70 
52.78 
53.80 
54.76 
55.65 
56.48 
57.24 
57.93 
58.54 
59.07 
59.51 
59.88 
60.15 
60.34 
60.42 
60.42 
60.31 
60.10 
59.78 
59.35 
58.82 
58.16 
57.39 
56.50 
55.48 
54.33 
53.06 
51.64 
50.10 
48.41 
46.58 
44.60 
42.47 
40.19 
37.75 
35.15 
32.38 
29.45 
26.34 
23.06 
19.59 
15.94 
0.00 

60.42 [kN] 
30.09 [nun 1 

62 [ • 1 
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PLOOIHOUDERLOOS DIEPTREKKEN : Versie 1.00 
Copyright 1987. fechnlsche Unlversltelt EIndhoven 

CUP .bladzijde 6 

ADRIAAN EN HERMANN 

Datum: 27 mei 1987 

Tij d : 15: 33 u 

Xcoordinaat 
[mm] 

31.00 
31.02 
31.04 
31.06 
31.07 
31.07 
31.07 
31.07 
31.06 
31.05 
31.03 
31.01 
30.98 
30.95 
30.92 
30.88 
30.83 
30.78 
30.73 
30.67 
30.61 
30.54 
30.47 
30.39 
30.31 
30.23 
30.14 
30.05 
29.95 
29.85 
29.74 
29.63 
29.52 
29.40 
29.28 
29.15 
29.02 
28.88 
28.74 
28.60 
28.45 
28.30 
28.14 
27.98 
27.82 
27.65 

Ycoordlnaat 
Lmm] 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.01 
0.02 
0.02 
0.03 
0.04 
0.06 
0.07 
0.09 
0.11 
0.13 
0.16 
0.19 
0.22 
0.25 
0.29 
0.34 
0.38 
0.44 
0.49 
0.55 
0.62 
0.69 
0.77 
0.85 
0.94 
1.03 
1.13 
1. 24 
1. 36 
1.48 
1. 61 
1. 76 
1.90 
2.06 
2.23 
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27.48 
27.30 
27.12 
26.93 
26.74 
26.55 
26.35 
26.15 
25.94 
25.74 
25.52 
25.30 
25.08 
24.86 
24.63 
24.39 
24.15 
23.91 
23.67 
23.42 
23.16 
22.90 
22.64 
22.37 
22.10 
21.83 
21.55 
21. 26 
20.97 
20.68 
20.38 
20.08 
19.77 
19.46 
19.14 
18.82 
18.50 
18.16 
17.83 
17.48 
17.14 
16.78 
16.42 
16.05 
15.68 

2.41 
2.60 
2.80 
3.01 
3.23 
3.47 
3.72 
3.99 
4.27 
4.57 
4.88 
5.21 
5.56 
5.94 
6.33 
6.75 
7.19 
7.66 
8.16 
8.69 
9.26 
9.86 

10.50 
11.19 
11. 92 
12.71 
13.56 
14.47 
15.46 
16.53 
17.70 
18.97 
20.38 
21.93 
23.66 
25.62 
27.83 
30.39 
33.40 
37.02 
41.52 
47.41 
55.81 
70.08 

113.66 

B 11.9 



t-i 0 .... '" I...t. ('1" 

~ § .. .. 
..... tv 

Cegevens Pk'Odukt U1 '-I .. 
~ 51 
U1 (0 .... 

NaaM pk'Odukt : CUP ~ ..... 
\0 
CD 
'-I 

Kodek'ing : PR-12 
31 

Buitenste diaMetek' DO: 31.99 [MM] 

s .11 Netto cuphoogte hnet: 21.45 [MM] 

OOl'hoogte 6hMa)(: 5.11 [MM] 

Wanddikte sw: 3.99 [MM] 

27 ,.5 BodeMdi kte sh: 3,99 [MM] 

Afl'ondingsstl'aal Ro: 6.99 [MM] 

)101 n 
0 C 
:0 "tt ..... 
)01 . 
)101 tt z ...... 

'" tt:! ~ 
Z N .... 
~ 

I...t. 

~ 

~ 
(0 

):01 
Z ..... 
!Z 

n"tt 
Ot"' 
'tJ0 
'<0 
'1 ..... .... ::z: 
\QO 
;;6 

tt:! 
..... :0 
\Ot""' 
CD c· 
'-10 
-00 

t-iO 
(0 ..... 

ott:! 
:;r"tf 
:Jt-i 

a;~ 
~~ 
(Ott:! 

!Z 
C 
:J .. ..... 
<:< 
(0(0 

'1'1 
til til .......... 
M'(o 
(0 
......... 
('1". 

0 
I:!:IO .... 
:J 
~ 
::r' 
0 
<: 
(0 

:J 

..... 

..... . 

..... 
o 



PLOOIHOUDERLOOS DIEPTREKKEN : Versie 1.00 
Copyright 1987, Technische Universiteit Eindhoven 

CUP .hladzijde 2 

ADRIAAN EN HERMANN 

Datum: 27 mei 1987 

Tijd 15 :45 u 
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PLOOIHOUDERLOOS DIEPTREKKEN : Versie 1.00 
Copyright 1987, Technische Unlverslteit EIndhoven 

CUP ,bladzijde 3 

ADRI AAN EN HERMANN 

Datum: 27 mei 1987 

Tijd 15:45 u 
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PLOOIHOUDERLOOS DIEPTREKKEN : Versie 1.00 
Copyright 1987. Technische Universlteit Eindhoven 

CUP .bladzijde 4 

ADRI AAN EN HERMANN 

Datum: 27 mei 1987 

Tijd 15:45 u 
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HOOFDSTUK I 

DE TECHNISCHE STRUCTUUR VAN HET PROGRAMMA 

Het programma is opgebouwd uit 3 grote modules. Deze modules 

zijn: 

- Routines: 

bevat de standaardroutineR van Turbo Pascal o.a. de 
routines van de Graphix toolbox (zie [9]). Deze module 
wordt niet nader toegelicht en is ook niet opgenomen 
in de listing van het programma. 

- Invoer: 

bevat aIle procedures benodigd tijdens het invoermenu 

- Uitvoer: 

bevat aIle procedures benodigd tijdens het uitvoermenu 

Deze drie modules zDn in de zgn. hoofcmodule opgenomen. 

Figuur A 1.1 geeft een overzicht van de modulaire opbouw van 
het programma. (zie volgende pagina) 

1.1 DE GLOBALE VARIABELEN 

De programmeertaal Pascal kent twee niveau's, waarin variabelen 

verwerkt kunnen worden, namelijk: 

- Het lokale niveau 

- Het globaIe niveau 

Lokale variabelen zijn tijdens het programma aIleen bekend in de 

procedure waarin deze variabelen gedeclareerd zijn. 

Globale variabelen zijn tijdens het gehele programma bekend, dus 

ook in aIle procedures. Omdat vele variabelen in het programma 

in diverse procedures gebruikt worden, zijn deze als globale 

variabelen in een aparte file opgenomen. Dit bespaart program

meertijd, omdat deze variabelen in de procedures niet meer be

hoeven te worden gedeclareerd. 



Programma: CUP 

Hoofcmodule 

I Routines 'I 

I 1nvoer I 

Uitvoer 

Globale variabelen 

.. 

Fig. A 1.1 

1.2 DE 1NVOERMODULE 

De invoermodule bestaat uit de file 1nvoe4ffiod 

cedure invoermenu bevat. 

A'+ 

I die de pro-

De procedure invoermenu bevat de volgende "geneste" (=procedure 

in een procecure) procedures: 



AS 

- Materiaalinvoerscherm: voor de invoer van de materiaal
grootheaen 

- Procesinvoerscherm: voor de invoer van de procescon
cities 

- Produktinvoerscherm: voor de invoer van de produktgeo
metrie, controle op de invoer en 
de benodigde berekeningen 

Deze procedure bevat de volgende procedures: 

1.3 DE U1TVOERMODULE 

- Tekenhuls: tekent op het beeldscherm het 
produkt 

- Tekendiameter: 

- Tekenhoogte: 
- Tekenwanddikte: 

- Tekenboderndikte: 
- Tekenafrondingsstraal: all~n benodigd voor 

het inschrijven van 
de bemating van het 
produkt 

- Blenkinvoerscherm: voor de aanpassing van 
de berekende platinedi~ 
meter en de cbntroles 

De uitvoermodule bestaat uit twee files: 

- uitvoer I.mod 
- uitvoer 2.mod" 

Deze beide files omvatten de procedure uitvoermenu. De proce
dure uitvoermenu bevat de volgende "geneste" procedures: 

- Haal gegevens op: verzamelt de voor het uitvoermenu be
nodigde resultaten van de berekeninge 
aan het proces 

- Bepaal windowverhouding: stelt een assenstelsel in, 
waarin de eenheden verticaal 
en horizontaal op elkaar afge
steld zijn 

- Bepaal schaalfactor: schaalt de geometrie van het pro
dukt in om in het tekenwindow ge
tekend te kunnen worden 
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- Schrijf cupgegevens: schrijft de gegevens van de geo
metrie van het produkt op het 
beeldscherm 

- Schrijfblenkgegevens: schrijft de gegevens van de geo
metrie van de platine op het 
beeldscherm 

- Teken cup 

- Teken blenk 

- Teken produkt: tekent het produkt en de platine op 
het beeldscherm m.b.v. de procedures 
Teken cup en Teken blenk 

- Teken perskrachtverloop: tekent de perskracht-proces
weg-kromme op het beeldscherm 

- Teken hoekperskrachtverloop: tekent de perskrachtpro
ceshoek-kromme op het 
beeldscherm 

- Print resultaten: drukt aIle gewenste informatie af op 
de printer 

1.4 DE HOOFDMODULE 

De hoofcmodule bestaat uit zes files: 

- Setuptxt. mod.: bevat de procedure initialiseer. Deze 
procedure reset aIle globale variabeleI 

- Hoofdmen. mod.: bevat de procedure hoofdmenu. Deze pro
cedure roept de, bij de in het hoofdmenl 
gemaakte menukeuze, benodigde procedurE 
aan 

- Bereken.mod.: bevat de procedure bereken • 1ndeze pro
cedure worden de berekeningen aan het 
proces uitgevoerd 

- Routines.chn*: de gecompileerde module Routines 

- 1nvoer.chn*: de gecompileerde module invoer 

- Uitvoer.chn*: de gecompileerde module uitvoer 

*De modules Routines, invoer en uitvoer zijn te groot voor het 

werkgeheugen van de computer en dienen gecompileerd opgenomen 

te worden in de hoofdmodule. 

Het programma CUP roept de hoofdmodule aan, van waaruit het 

programma wordt gestuure. re 

dule is als voIgt: 

sturinssvolgorde in de hoofdmo-
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- haal de globale veriabelen op uit CUP.GLO 

- reset de waarden m.b.v. de procedure initialiseer 

- roep de procedure hoofdmenu aan 

- indien de menukeuze in het hoofdrnenu "Invoer" is, 
roep dan de procedure invoermenu aan 

- indien de menukeuze in het hoofdmenu "Uitvoer" is, 
roep dan de procedures bereken en uiwoermenu aan 

- indien de menukeuze in het hoofdmenu "<esc> beeindig 
het programma" is, roep dan de procedure Quit aan 
(gedeclareerd in de module routines) 



const lIaxMorldsSlb=4'1 
MaxWindowsSlb= bj 

type 

var 

IIaxPlotGlb=91j 
StringSizeGlb=a8; 
HeaderSizeGlb=ll' 
Ra.ScreenGlb:booiean= false' 
CharFile:stringCStringSizeGlbl='4xb.fon'j 
MaxProcsGlb=21; 
lIaxErrsGlb=7; 

wrkstring=string£StringSizeSlblj 
ilorldType=record 

xl,yl,x2,y2:realj 
end' 

lIindOMType=re~ord 
xl,yl,x2,y2:integer; 
beader:wrkstringj 
drawn,top:booleanj 
sizeanteger; 

end' 
worlds=array rl .. MaxMorldsGlbl of WorldType: 
windows=array [l •• lIaxilindowsSlb] of lIindowTr'pe; 
PlotArray=array [1 •• IIaxPlotSlb,1 •• 2] of rea; 
character=array [1 •• 3] of byte' 
CharArray=array (32 •• 12b] Of character; 
BackgroundArray=array rl •• 71 of byte; 
lineStyleArray=array [8 •• 71 of boolean; 

XlllldGlb,X2111dGlb,Vll11dGlb,V2WldGlb,AxGlb,AySlb,BxGlb,ByGlb:real; 
XIRefGlb,X2RefSlb,VlRefGlb,V2RefGlb:integerj 
LinestyleSlb,MaxllorldSlb,lIaxllindowGlb,lIindowNdxGlb:integerj 
XIGlb X2Glb,VlGlb,Y2Glb:lnteger; 
XTextelb,VTextGlb VStepGlb:integerj 
PieSlb,Dlrectllode~lb,Clipping6IblAxisSlb,HatchGlb:booleanj 
lIessageSlb,BrkGlb,HeaderGlb,TopGlb,GrafliodeGlb:boolean; 
Cnt61b,ColorSlb:bytej 
ErrCodeGlb:byte' 
lineStyleArrayGlb:LineStyleArraYi 
ErrorProc:array £1 •• lIaxProcsSlbl of ~WrtString; 
£rrorCode:array [1 •• KaxErrsGlbl of AWrkStringj 
PcGlb:string[4IJ; 
AspectGI b: real; 
SrafBasf: integer; 
world:worldSj 
windoNtllindollsl 
CharSet:CharArraYi 

(111 •• I •• f.flf.f •• fffflflllffffffflffff •• I.fff •••••• lf111.11) 
(f I) 

(I TURBO GRAPH IX version 1.aSA I) 
II I) 
(f Graphics .odule 40r 18K Color/Graphics Adapter I' 
(f lIodule version 1.IlA I) 
If ') 
(f Copyright (e) 1985 br I) 
If BORLAND Internationa I) 
(f f) 
(f.ff •• lf.f.llffll.llf.llllflflllfl.fl.lflff.ll.flllll1.1111) 

const XllaxGlb=79' 
XScreenKaxGlb=639j 
YKaxGlb=199; 
IVStep6Ib=2' 
ScreenSizeSlb=8191' 
HardwareGrafBase=19918; 
FontLoaded:boolean=falie; 
KinForeground:integer=8; 
"axForeground:integer=15j 
KinBackground:integer=8j 
"axBackground:integer=8j 
AspectFactor=I.44; 
SaveStateSlb:integer=18; 
ForegroundColorGlb:integer=lSj 

{ Nu.ber of BYTES -1 in one screen line} 
{ Nu.ber of PIXELS -1 in one screen line} 

{ Nu.ber of lines -Ion the screen} 
{ Initial value of VStepGlb } 

{ Total size in integers of the screen) 
{ Seg.ent location Ot the hardware screen ) 

{ Flag: has the tont been loaded yet? } 
{ Lowest allowable foreground color} 

{ Highest allowable foreground color} 
{ Lowest allowable background color} 

{ Highest allDwable background color} 
( Aspect ratio for a true circle) 

type ScreenType=array rl •• ScreenSizeGlbl of integer; 
Screen POI nter=~'Screen Type; 
FontChar=array [1 •• 71 of byte' 
IB"Font=array [1 •. 255] of FontChar; 
WindowStackRecord=record 

II:WindoNTypej 
Contents:ScreenPointer; 

end' 
stads=arr ay [I,. "axlll ndolisSl b) of Wi ndowSt ackRecord; 
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canst KaxWorldsGlb:4
1
' 

MaxWindowsGJb= 6; 

type 

var 

"axPJotGlb=91; 
StringSizeGlb=8lj 
HeaderSizeGlb=ll' 
RaaScreenGlb:boolean= falSI!; 
CharFile:stringCStringSizeGlbJ='4x6.ton'; 
KaxProcsGlb=21; , 
"axErrsSlb=7; 

wrkstring=string[StringSizeSlbJ; 
liar 1 dType=record 

xl,yl,x2,y2:realj 
end; 

MindowType=record 
xl,yl,x2,y2:integerj 
header:wrkstring; 
drawn,top:boolean; 
si zen nteger; 

end' 
warlds=,rray [l .. KaxWorldsSlbl of 1I0rldType; 
windows=,rray [l .• KaxllindowsGlbl of NindowTrpe; 
PlotArray=array [1 •• "axPlotGlb,1 •• 2] of rea; 
character=array [1 •• 3] of byte' 
CharArray=array [32 •• 126J of character; 
BackgroundArray=array [1 •• 7] of byte; 
lineStyleArray=array [1 •• 71 of boolean; 

11NldGlb,X2111dGlb,VIWldSlb,V2WldSlb,AxGlb,AyGlb,BxGlb,ByGlb:real; 
IIRef6Ib,X2RefGlb,VIRefGlb,V2RefSlb:integer; , 
LinestyleGlb,KaxWarldGlb,"axWindow61b,NindowNdxGlb:integer; 
X1Glb X2Glb,YlGlb,V2Glb:lntegerj 
XTextGlb,VTextGlb VStepGlb:integerj 
PieGlb,Dlrect"Ode~lb,CliPPingGlbIAXiSGlb,HatchGlb~bOOlean; 
"essageGlb,BrkGlb,HeaderGlb,TopG b,Graf"odeGlb~boolean; 
CntGlb,Color61b:byte; 
£rrCodeGlb:byte' 
lineStyleArrayGlb:lineStyleArraYi 
ErrorPrac:array [1 •• KaxProcsGlbJ Of AWrkString; 
[rrarCade:array (1 •• "axErrsGlbl of AWrkStringi 
PcGlb:string[481; 
AspectGlb:real; 
GrafBase:integerj 
world:worlds; 
window:windowsj 
CharSel:CharArray; 

(lflffflfttllf •• I.lf •••• f •• lllllfl •• f"f'I" •• 'f"""".flll 
(f f) 

(. TURBO GRAPHIX version I.B5A .) 
(. f) 

(I Graphics lodule for IBft Color/Graphics Adapter f) 
(f "odule version I.IIA I) 
(. I) 
(f Copyright IC) 1985 br .) 
(I BORLAND Internationa f) 
(f .1 
(lff.llf'.'I.'f •• "I'lf ••• ' •• fff.ffffffffff •• ffffff.'fflffff) 

const X"axSlb=19' 
XScreen"ax~lb=639; 
Y"axGlb=199; 
IVShpGlb=2' 
ScreenSizeSib=8191' 
HardwareGrafBase=t88BBj 
FontLoaded:boolean=falsei 
"inForeground:integer=I' 
KaxForeground:integer=t5; 
KinBackground:integer=8; 
"axBackground:integer=.; 
AspectFactor=I.44; 
SaveStateGlb:integer=lli 
ForegroundColorGlb:integer=15; 

{ MUlber of BYTES -1 in one screen line} 
{ MUlber of PIXELS -1 in one screen line} 

{ MUlber of lines -1 on the screen) 
{ Initial value of VStepGlb } 

{ Total size in integers of the screen } 
{ Segaent location of the hardware screen} 

{ Flag: has the font been loaded yet? } 
{ Lowest allowable toreground color} 

{ Highest allowable foreground color} 
{ Lowest allowable background color} 

{ Hi~hest allowable background color) 
\ Aspect ratio for a true circle} 

type ScreenType=array II .. ScreenSizeSlbl of integer; 
ScreenPOl nter="Screen Type; 
fontChar=array CI •• 71 of byte' 
IBKFont=array [1 •• 255J of FontChar; 
WindowStackRecord=record 

N:WindowTypej 
Contents:ScreenPointer; 

end' . 
stacks=array [1 •• ftaxWtndows61bJ of WindowStackRecord: 
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ConOutPtrSave:integerj 
Font:IBI'IFont; 
Stad:Stacks' 
DisplayType: lIBKPCjr,IBKCGA, IBKEGA,NoDisplaY)j 

CONST laxTextWindsGlb: lb' (f laxilul nUlber of text windows II 
laxTextScreensGlb=~! (I laxilul nUlber of text ~creeos fl 
lax TextProcsGlb = 1;; (f nUler of procedures in trrorfxt.MS61) 
laxTextErrsGlb = b; (f nUlber of errors in ErrorTxt."56 .) 
x"ax = 79; (I nu.ber of tolulns -1 of the screen .) 
y"ax = 24j (I nueber of rows - 1 of the screen .) 
textScreenSize = 2147; If total size of the screen in INTEGERli 
FirstScreenBase = SB800; (. seglent location of the 1st screen ') 
SecondScreenBase = $B900; (I seglent location of the 2nd screen .) 
nUlberOfPixels = 8: (. nUlber of pixels in one leiter .J 
siringSize = a0; (I length of one screen line I) 
charHeight = 8; (. nutber of pixels in one I) 
charlH dLh : a· (I char ader 's hei ght and wi dth I) 
saveTextStateSlb : INTEGER: 10 (I for the a~ register fl 
iextScreensSlb : INTEGER: 1 ; (f nutber of textpages I) 
RAKTextScreenGlb : BOOLEAN: TRUE; (. RAM screen installed fl 

TYPE Regs : RECORD CASE INTE6ER OF 

VAR 

1: (ax, bx, ex, dr, bp, si, di, ds, eSt figs: INTEGER); 
2: (ai, ah, bl, bh, el, ch, dl, dh: BY EI; 

END' 
TextString 
KonitorTypes 
Video~ode 
ForegroundColor 
BadgroundColor 
ScreenColor 
ColorSet 

: STRiNG [StringSizel; 
: (color, lonochrotel; 
: (low, nor.al); 
= blad .. white· 
: black •• lightSray; 
: black •• lightGraYj 
: RECORD ' 

colorOfBorder, 
colorDfHeader, 
colorOfText : ForegroundColor; 
colorOfBackground: BaekgroundColorj 

END' 
TextScreenColors : ARRAV [1 •• laxTextScreens61bJ OF SereenColor; 
TextMindowType = RECORD 

xCursor, ,Cursor, 
xl, yl, x2, y2 : INTEGER : 
header : TextString; 
dralln, top, 
border, double : BOOLEAN ; 
colors : ColorSet ; 
si ze : INTEGER ; 

END' 
TextMindows : ARRAv [1 ••• axTextWinds61bJ OF TextWindowType; 
TextScreenType : ARRAY [0 •• textScreenSizeJ OF INTEGER; 
TextS~reenPointer: ATextScreenType; 
TextMlndowStaekRecord : RECORD 

TextShcks 

t : TextWindowType ; 
contents: TextScreenPointer; 

END' 
: ARRAY [1 ••• axTextWinds61bl OF 

TextWindowStackRecord; 

reg : Regs 
textWindoll : TextWindows 
textStack : TextStacks ; 
textScreenColor : TextScreenColors : 
textScreenGlb : TextScreenPointer; 
attributeGlb, 
screenAttributeSlb, 
textErrorCodeGlb : BYTE 
textScreenBase, 
conOutPtrTxtSave, 

(I starting address of the screen .) 

iextWindowNdxSlb, 
lixTexUind61b, 
activeScreen61b, 
xTxt61b, 
yTxtGlb, 
x tTextRefSlb , 
ytTextRefSlb, 
x2TextRelGlb, 
y2TextRef61b, 
xTextLen, 
vTextLen 
borderCoiorGlb, 

(I holds t~e orIginal .ode f) 
If nu.her of actIve window fl 
(f total nu.ber of windows in use IJ 
(f nUlber of the active textscreen .J 
If absolute position of the cursor I) 

(. upperleft 
(. and 
/I I owerri ght 
If coordinates 
(I lenth and 

., 
of the active .1 

WIndow fl 
fl 

If height Ot the active window 
(f actual color of border 

fl 
fi 
fl 
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screenColorGlb, It actual color of screen I) 
headerColorSl b, It header t) 
textColorGlb It text and tl 
backgroundColorGlb: INTEGER If bad ground II 
textBlinkingGlb, 
textScrolling61b, 
textHeaderGlb, 
textTopGlb 
textBreakslb 
texUlessageGfb I 
textllodeGlb, 
doubleBorder61b 
directText"odeGIb : BOOLEAN-
errorTextProc : ARRAY rL.axTextProcsGlbJ OF '·TextString; 
errorTextCode : ARRAY U ••• axTextErrsGlbl OF '·TextString ; 
PCTextGlb : STRING (48]; 

TYPE 
Produkten = RECORD 

produktKode, It kodering van het produkt fl 
produktNaa.: TextString; If benaling van het produkt fl 
hCup, 
Ro, 

Blenks 

"aterialen 

Sit, 
Sb, 
dUlhendig, 
controlel, 
betaplooi, 
betauxdiep 
brutohoogtellens, 
nettohoogteflens: REAL; 

END; 
= RECORD 

Dpl, 
dBlenk 
suggesliedia : REAL; 

END; 

If blenkdikte 

= RECORD 
.ateriaalKode, 
.ateraalNaa.: 
C, 
:&sUonl, 
r4S, 
r91, 
H, 
n : REAL' 

END; , 

(f kodering van het .ateriaal 
TextStringi If benaling van het laterlaal 

It karakteristieke spanning 
If voordeforlitie 

It verstevigingsexponent 

Proceskondities=RECORD 
SHAllA X 

END; 
: REAL; 

YAR 

f) 

II 
I) 
fi 
Ii 

fJ 

pradult : Produttenj 
blenk : Bienks' 
procesKonditie : Proceskondities; 

1* bevat de geoletrie van het produkt 
1* bevat de geoletrie van de blenk 

lateria.l : "aterialen; If bevat de gegevens van het .ateriaa! 

f) 
II 

II 

wrijvingsfaktor:REAL; II bevit de wiarde voor de wrijvingstaktor f) 

TYPE Ruilte=ARRAY[I •• 98J OF REAL; 

YAR Ste'pelweg, 
Hoekalpha, 

TYPE 

perskracht 
lcoordinaal, 
Ycoordinaat : Ruilte; 

String2 = STRING [2]- If definitie van string-types 4) 
StringlB= STRING [l8~; 
String25= STRING [251; 
String40= STRING [4B1; 
StringSI: STRING [581; 
St 
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ring7e: STRINS [7el; 

VIlR 
fOUtHUllef, 
foutAdres, 

kopNindoM, 
boodschapWindoM, 
helpllindoll, 
scberlWindow : INTEGER; 
gegevenslngevuld, 
produktlngevuld, 
blenklngevuld, 
procesIngevuld, 
lateriaalIngevuld, 
tegrotedieptrekverhouding, 
plooivorlingtreedtop, 
tussenResultatenAfdrukken: BOOLEAN; 

strTijd 
strDatuI, 
fi leNaal, 
helpNijzer 

strNaal 
'trHeader 
strBoodsehap., 
strBoodsehapl 
hulpFile 
Ueurl, 
kleurl, 
Ueur2, 
kleur3 

stringtl; 

: String2S; 

string41; 
stringSI; 

stringlB; 
TEXT; 

ForegroundColori 

If bevatten het nUller en het f) 
(f ad res van de opgetreden fout f) 
(I t.D.v. foutenafhandeling f) 
(I bevatten de nu •• ers van de I) 
(f windows vgor het naal- ~erk-, fl 
(f hulp- en oodsehap gedeeltes f 
(4 van het seherl I) 
(I zijn aIle gegevens ingevuld I) 
(I zijn gegevens prodult ingevuld I) 
(4 zijn gegevens blenk iogevuld " 

II en lateriaal ingevuld I) 

I. geeft aan of tussenresuitateo I' 
II afgedrukt loeten lIorden .1 
(I bevat de string voor de tijd I) 
(f be vat de string voor de datul II 
(I bevat de naal van de hulpftle .) 
(I bevat de wijzer t.b.v de on- *) 
(I line hulpprocedure Help II 
(. bevat de naa. van de gebruiker I) 
(. bevat de prograllaheader II 
If bevat de inhoud van de beide *1 
(f regels in het boodsehapvenster I) 
(I de hulpfile van het tvpe TEXT I) 
If geeft de achtergrongkleur aan *1 
(I geeft de highvideo Kleur aan Ii 
(I geeft de lowvideo kleur aan fl 
(4 geeft de lleur van de randen I) 
If van de windows aan II 

TYPE FunktieToetsen= (Fir F2~ F3, F4, FS, F6 ,F7, Fa, F9 ,FIe, 
Nu 1, ~ar il<ter , 

(I de functietoetsen links I) 
(I lege of een karaktertoets fl 
(f de eursorbesturingstoetsen I) 
II regel- en seher.sprongen II 

LeftArrow
t 

RightArrow, UpArrow, DownArroll, 
Hale, End oets1 PageUp, PageDown, 
Ins, Del BiCk~p etr X, 
Tab, Shi~tTab, ctr_C,-Esc, Return); 

(f oplaat toetsen I) 
(I overiye funktietoetsen f) 

(1IIIIIIIII*II*I*II'*lllfllll***'**I*I'IIII'IIIIIIIIII11111*'111**.11*11' 
If I) 
(I FUNCTION ToetsStatus I) 
(I *) 
If Deze funktie scant of er een toets aangeslagen is: zo ja dan I) 
(I levert hij de lIaarde TRUE zo nee dan de waarde FALSE. I) 
(I Daarna kijkt de funktie of deze toets een funktle- of cursor- I) 
If besturingstoets is, en zo ja levert dan de naal van de funktie- I) 
(* toets terug in de variabele funktieToets. Het ingetikte karakter II 
(I wordt uitgevoerd in de variabele th. In het geval van eeo funktie- I) 
(J toets be vat th de waarde {esc} 1.271. I) 
(I I) 
(1IIfll*lff.*IIIII*III*IIIIIIIIIIIIIIIIIII*IIII.IIIIII11141*111111111'1*1 

TYPE 
lnvoerltel = RECORD 

ite. : STRINS [bll; 
kolol, 
rij : INTEGER; 

END-
InvDerltels= ARRAY {1 •• 9} OF Invoerltel; 
"enultel: RECORD 

itel: STRING ebB]; 
kolol, rij: INTEGER; 

END-
"enultels= ARRAY [1 •• 9] OF "enuIte.; 

PROCEDURE FoutenOpvang ({OutNuller, foutAdres: INTEGER); FORWARD; 
(I verzorgd de afwerKlng van het progra •• a in het geval van een 4) 
(f run-tile error. De body van deze procedure staat in de file ·SETUPTXT."OO· .) 
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{globals for BIGTURBO} 
CONST 

PlainPlodule=8; 
ROUTINES::! j 
INVOER=2' 
UITVOER=!; 
PlaxNull!odules=3' 
PlaxStackSize::25b; 

CONST 
{load data area for BUILDEXE} 
loadDataldentifier:string[381::'DATA AREA FOR BUILDEXE FOLLOWS'; 
LoadDataCloneKyself:boolean=falsej {used to aid in building EXt file} 
LoadDataIsEXEfl1e:boolean=falsej {used at run tile to see If already EXE file} 
LoadDataPlaxNu.Plodules:integer=lj {,ax nu.ber of .odules actually loaded} 
{holds load seg.ent of each extra aadule relative to CSEG - relocated for EXE files} 
loadDataReISeg:array[l •• PlaxNull!odulesl of integer = 

(1,',111 ; 
{holds size of each extra .odule, including copy of runti.e library} 
loadDataReISize:array[l •• PlaxNu.Plodules] of integer :: 

(B,.,I) ; 
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PROCEDURE Initialiseer; If allerlei variabelen Morden van een default waarde voorzien fl 
BEGIN (f Initialiseer fl 

ErrorPtr:= Of5 (FoutenOpvangli (f initialiseer de fouten afhandelings routine Ij 
gegevenslngevuld := FaLSE; 
produktlngevuld := FALSE; 
blenkIngevuld := FALSE; 
proceslngevuld := FALSE; 
.ateriaaJIngevuld .:= FALSE: 
tegrotedleptrekverhoudlng:= FALSE; 
plooivor.ingtreedtop := FALSE; 
tussenResultatenAfdrukken:= FALSE; 
wrijvingsFaktor := •• 2; 
kopllindoll := 1; If benoe. de windolls en hun funkties I) 
boodschapllindoll:= 2; 
scher.Mindoll := 3; 
helpllindow := 4' 
lileNaa. := ·cUP.HLp'; 
kleur8:= blackl (f de achtergrondkleur fl 
lIeur1:= li9htaray; 
kleur2:= IIhl te; 
kleur3:= greeni 
tilTH produH Du 
BEGIN 

produktKode := "; 
prooduttNaal .= ". 
R ;= l.iE-6; 
dUitwendig := 2.IE-6; 
5. := 1.8E-6; 
Sb := 1.IE-6; 
hCup := 2.IE-6; 
controlel := 2.IE-6; 
betaplooi := 2.8E-6; 
brutohoogteflens :=1.1; 
nettohoogteflens :=1.1; 
beta.axdlep := 2 •• E-6; 

END' 
IIITH blenk DO 
BEGIN 

dBlenk := 1.IE-6; 
Dpt := 2.IE-6; 
suggestiedia := 2.IE-6; 

END-
!11TH lateriaal DO 
BEGIN 

.ateriaaIKode:= "; 

.ateriaalNaa.:= ", 
C := 1~-5' 
epsilonl := •• 102; 
n := lE-5; 
n := lE-5; r' : = lE-5; 
r45 := 1E-5; 
r91 := lE-5; 

END; 

IIITH proceskonditie DO 
BEGIN 

beta.ax := lE-S' 
END' ' , 
InitGraphici (f initialiseer de grafische lode en de daarin benodige ~indQW5 II 
SetHeaderOft; 
DefineTextllindoll IkopWlndow, 2, 2, 79, 2, 3): 
DetineTextllindOIl (boodschapWlndow, 2, 23, 79, 24, 3); 
DefineTe~tWindDW (scher.Wlndo~, 2,., 79, 21, 3): 
DefineWorld (I, ., 1100, 1110, eli 
Definellorld 12, 8, 1 ••• , 1001, IIi 
LeaveGraphi c; 

InitText"ode; If initialiseer de text.ode en de daarin benodigde windows fl 
SelectTextScreen Ill; 

DefineTextWindOIlI IkopWindow, I, ., 79, 2); 
SetBorder5ingle' 
SetTextHeaderOff' 
SetTextBackgroundColor tkIeur"; 
SetBorderColor Ikleur31; 
SetTextCoior tkleur21j . 
SetColors tkopWindolll; 

(f definieer de bovenste regel voor II 
(f het gebruik van de progra •• akop f) 

DefineTextWindowI (boodschap~indow, 0, 21, 79, 24); 
setBorderSinglej 

If definteer de onderste regels voor II 
If het gebruik als boodschappenregel I) 
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SetTextHeaderOff; 
SetTextBaclgrounoColor (lIeur.); 
SetBorderColor Ikleur31; 
setTextColor (kleur2li 
SetColors (boodschapWlndowl; 

DefineTextWindowI Ischer.Window, I, 3, 79, 211; 
SetTextHeaderOffj 
SetBorderSinglej 
SetTextBackgroundColor (kIeur.); 
SetBorderCoIor Ikleur31; 
SetTextColor (kleur21; 
SetColors (scher.Window); 

DefineTextNindowI (helpNindow, I, 3, 79, 21); 
SetTextHeaderOffj 
SetBorderSingle; 
SetTextBackgroundColor (kieurl); 
SetBorderColor (kleur31; 
SetTextColor (kleur2)' 
SetColors (helpWindowlj 

leaveText"ode' 
ENDj (f Initialiseer II 

(I definieer het invoerscher. I) 

If definieer het helpscher. I) 

PROCEDURE SetUpTextModej (f deze routine initialiseert aIle windows en kleuren e.d. f) 
BEGIN (f SetUpTextMode f) 

EnterTextHode; 
SelectTextScreen (21; 

SelectTextWindow fhelpNindow)j 
DrawTextBorder; 

SelectTextWindow (kopWindow); 
DrawTextBorder; 

SelectTextWindow (boodschapWindow); 
DraNTextBorder; 

SelectTextScreen (II; 
SwapTextScreen (1)' 
SelectTextWindow l~opWindoM); 
DrawTextBorder; 

SelectTextNindoM (boodschapWindow); 
Dr awTextBorder; 

SelectTextWindoM (scher.WindoM); 
Dr aliT ext Border; 

SMapTextScreen Ill; 
END; If SetUp Text Mode fl 

PROCEDURE FoutenOpvang; If toutNu •• er
j 

foutAdres: 
(f FORWARD gedeclareerd in WERK.SLO f 

INTESER I) 

FUNCTION HexString (brt: By tel: String2' 
CONST hex: ARRAY [a •• 5] OF CHAR = '112~4567B9ABCDEF'; 
BEGIN (f HexString I) 

HexString:= Hex (bvt Shr 4] + Hex [byt AND 15]; 
END; (f HexString fl 

BEGIN (. FoutenOpvang I) 
IF gratModeSlb THEM LeaveGraphic; (I als we in de graphische lode zitten, dan eruit II 
IF textModeGlb THEN leaveTextMoae; 
CursorOnj . 
ClrScr; 
GataXY It 11 ; 
IIrihLn ('Voortiidige be indiging van het progralla: 'I; 
Nrihlnj 
CASE Hi (foutNuller) OF 

I: BEGIN 
Writeln ('U hebt zeit het progralla a4gebroken. 'J; 

END' . 
1: BESiN 

IIriteLn l'Er is een Input/Output- fout opgetreden. '); 
IIriteln ('De foutkode is: ' + HexString ILo UoutNullerl»; 

2: ~~~IN 
WriteLn ('Er is een run-tile fout opgetreden. ')j 
IIriteLn ('De foutkode is: . + HexStrlng (Lo (foutNullerl)); 

END-
END' If CASE fl 
WrileLn ('Het ad res op h~t Ic.!nt van afbreten was! . 
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PROCEDURE HoofdHenuj 
VAR 

controle : BOOLEAN; 
r : REAL-
i fout : INTEGERi 
s{rNaaIGebruiker: textStrlngj 
chr : CHAR-
funktieToetsB : Funk{ieToetsen-
lenuKeuzes : Henultels; (I bevat de keuzelogelljkheden in een lenu I) 
ge.aakteKeuze, 
aantalKeuzes : INTEGER; (I bevat het aantal logeJiJke keuzes I) 

BEGIN (t HoofdHenu fl 
SelectTextWindow Ischer.Window); 
ClearTextWindow (scher.Window); 
(I begin let een infor.atiescher. I) 
Progral.aHeader ,'lnforlatie'); . 
Boodschap II, ' ')-
Boodschap 111 • bruk op een toeh 01 het progr a •• a te starten. 'I; 
GotoXVText 1~5, 1)-
MriteText ('Technoiogieprogral.a voor het'); 
GotoXVText 126 31-
MriteText "PLboIHOUDERLOOS DIEPTREKKEN'I; 
6otolVText (29, 5); 
MriteText ('van ronde produkten. 'I; 
6otoXYText 113, BII 
WriteText I'Copyright 1987, Technische Universiteit Eindhoven'l; 
BotoXVText 121, 9)' 
MriteText I'Laboratoriul voor olvorltechnologie'l; 
GotolYText (31, Ill-
Writetext ('Versie 1.'1'1; 
GotoXYText (22 12Jj 
MriteText ('Inlichtlngen: Tel. 141-474521 'I; 
GotoXVText 153 13); 
WriteTe.t ('H.A. Thorsen/A. Overheul ')i 
6otoXVText (56, 14); 
WriteText ('ir. L.J.A. Houtackers'); 
GotolYText (54, 15)' 
MriteText I'dr.ir. l.A.H. Ralaekers'J; 
WHILE NOT ToetsStatus {ehr, funktieToetsl' DO BESIN (I geen aktie 4) END; 
IF funktieToetsl = Ctr_C THEN Quit (funktieToetsBI; 
If wacht tot er een toets ingedrukt is II 

SelectTextMindow (scher.Window); 
ClearTextWindow (scher.Window); 

(4 laat de naal van de gebruiker jnvoeren 4) 
Progra •• aHeader ('Inyoeren naal'l; 
Boodschap (I, 'Typ uw naa. in. 'I; 
Boodschap (1, • <ctr)-x: wis gegeven F2: accepteer jnvoer 'I; 
helpWijzer:= 'Maallnvoer'; 
GotolVText (18, a); 
MriteText {'Uw naal: 'I; 
strNaa.Sebruiker:= "; 
REPEAT (I totdat (return) of {esc) ingedrukt is I) 

HaalString (27, B, 
31, I, 
FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, 
strNaalGebrulker, r, I, fout, 
funktieToetsBl' 

IF funktieToetsl = Ctr C THEN Quit (funktieToets8); 
UNTIL funktieToetsl IN [Return, F2, Esc]; 
IF funktieToetsl = Esc THEN EXit; 
strNaall= strNaa.Gebruikerj 

(I en dan nu het eigenlijke hoofd.enu II 
controle:= TRUE; 
ge.aaktekeuze:= 1; 
aantalKeuzes:= 3-
FOR i:= 1 TO aantalKeuzes + 1 DO 

WITH lenuKeuzes [i] DO 
BEGIN 

kolo.:= 24-
rij:= i I 3 - l' 

END; , 
lenuKeuzes [11.itel:= 'Alge.ene infor.atie'; 
.enuKeuzes £21.itel:= 'Iovoer'; 
lenuKeuzes [3l.itel:: 'Uitvoer'; 
.enuKeuzes [41.itel:= '{esc}: be indig het progra •• a'j 

REPEAT (I totdat de escape of Ctr-C ingedrukt is I' 
helpWij2er:= 'Hootd"enu • 
SelertTeKtWiodow {scher.~lndow); 
CI ear T t'k till! 

All 



ndow (scher.Window); 
Progra •• aHeader ('Hoofd.enu'); 
IF controle THEN 
BESIN 

Boodschap (I, 'Kaak uw keuze .et de cursorbesturingstoetseo1de spatiebalk en bacKspace-toets'); 
Boodschap (1, 'Selecteer deze daarna let de (returni-toets' ; 

END' 
controle:= TRUE; 
Kenu l.enuKeuzes, aantalKeuzes1 TRUE,ge.aakteKeuze

1 
funktieToets81; 

IF «(ge.aakteKeuze = 31 AND (NuT gegevenslngevuldl THEN 
BESIN 

Boodschap II, 'Er zijn nag geen gegevens ingevuld. 'I; 
Boodschap (11 'Doorloop eerst het lnvoer.enu. 'Ii 
controle:= FALSE' 
gelaakteKeuze:= 1; 

END 
ELSE 

CASE ge.aakteKeuze OF 
1: Alge.enelnfor.atiej 
2: InvaerKenuj 
3: BEGtN 

9aadschap (I, 'Even geduld a.u.b. '). 
Boodschap 11, ' De resultiten worden la.enteel berekend. 
Bereken' 
Uitvoerltenu; 

END-
END- If CASE fl 

ge.aa~teKeuze:= gelaakteKeuze + l' 
IF ge.aakteKeuze= 5 THEN ge.aakteKeuze:= 1; 
IF funktieToetsl = Esc THEN 
BEGIN 

Boodschap (I, 'U hebt ap (esc) gedrukt. 'J; 
Baadschap (1 ' Wilt u het progralla verlaten? [J/N]: Ja 
IF INOT Ja (fRUE, funktieToets8)) THEN funktieToetsl:= Null 

END; 
UNTIL (funklieToetsl = Escl; 
LeaveTextllodej . 
ClrScr' 

END; If HoofdKenu .) 

ELSE funktieToets0:= Esc; 

'I; 

, ) ; 
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PROCEDURE Invoer"enuj (I voert aIle benodigde grootheden in fl 
VAR 

i : INTEGER-
funktieToetsl: FunktieToetsen· 
.enuKeuzes : "enulte.s; II bevat de keuze.ogelijkheden in een .enu fl 
aantalKeuzes, (f bevat het aanlal logelijle Keuzes I) 
gelaakteKeuze: INTEGER; If bevat de gelaakte leuze I) 
controle : BOOLEAN; 

PROCEDURE "ateriaallnvoerScher.; 
YAR 

invoerGegevens 
controle 
i, iI, fout, 
oudePosi tie, 
ni eUllePosi t1 e, 
aantalGegevens, 
xVerschUl ving 
strKode, 
strNaaa, 
strKarakteristiekeSpanning, 
strVerstevigingsErponent, 
strEpsi lonNu}, 
strOorfactor, 
strAnisotroplel 
strAnisotropie45, 
strAnisotropie90 
funktieToets2 
ch 
karakteristiekeSpanning, 
verstevigingsExponent, 
epsilonNul, 
oorfactor, 
anisotropleB 
anisotropie45, 

Invoerltets; 
BOOLEAN; 

INTEGER; 

: TextString· 
: funktieToetsen: 
: CHAR; . 

anisotropie91, 
r1 : REAL; 

B£GIN If MateriaalInvoerScher. II 
Progra •• aHeader ('lnvoer .ateriaalgrootheden'l; 
SelectTextWindoll (scher.Windoll); 
ClearTe~tWindOIl (scher.Windolll; 
WITH .ateriaal DO 
BEGIN 

strKode := lateriaalKode; 
strNaa. := .ateriaalNaal; 
karakteristiekeSpanning:= Cj 
verstevigingsExponent := nj 
epsilonNuI := epsilon.; 
oorfictor := H; 
anisotropieB := r.' 
anisotropie45 := r45; 
anisotropie91 := r9Bj 

END; 
Str IkarakteristiekeSpanning:7:1, strkarakteristiekeSpanning I; 
Str (verstevigingsExponent:7:2, strVerstevigingsExponenti; 
Str (epsilonNul:5:4, strEpsilonNul); . 
Str (oorfactor:7:2 stroorfactorl; 
Str (anisotropiel:;:2 stranisotropiel)' 
Str (anisotropie45:7:2, strani50tropie451; 
Str lanisotropie91:7:2, stranisotropie911; 

aantalSegevens:= 9; 
FOR i:= 1 TO 2 DO 

WITH invoergegevens [il DO 
BEGIN 

kolo.:=1B· 
rij:= U+l! I 1; 

END' 
FOR i:= 3 TO 5 DO 

WITH invoergegevens til DO 
BEGIN 

kolo.:=ll; 
rij :=li+21 I 1; 

END' 
FOR ii= 6 TO aantalgegevens DO 

WITH invoergegevens £il DO 
BEGIN 

kolo.:=l. i 
rij:=(i+3) I 1; 

END; 

invoerGegevens [1].itea:: 'Materiaal , + strNaalli: 
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invoerGegevens [21.itel:= 
invoerGegevens [3~ .ite.:: 
invoerSegevens [4l.ite.:= 
invoerSegevens [Sl.ite.:: 
invoerSegevens [bJ.ite.:: 
invoerGegevens [7l.itea:= 
invoerGegevens [Bl.tte.:= 
InvoerGegevens [9l.1tel:= 

xVerschuiving:= 31; 

'"ater aalkodering : 
'De karakteristieKe spanning C: 
'De verstevigingsexponent n: 
'De voordefor.atie fto: 
'De oorhoo9tefactor hfac: 
'Anisotrople Ix-richting rl: 
:Anisotropie 4~r-richting r45: 
Anlsofrople 9~X-rl(htlng r9M: 

FOR i:= t TO aantalGegevens DO 
TekenInvoerIte. (i, invoerGegevens, kleorll; 

heIpWijzer:= '"ateriaallnvoer'j 
nieuNePositie:= 1; 
controle:: TRUE; 

REPEAT (f totdat F2, Esc of Ctr-C ingedr~vt is f) 
IF centrole 
THEN 
BEGIN 

, + strKode; 
, + strKarakteristiekeSpanning + 
, + strVerstevigingsExponent + ' 
, + strEpsilonNoL t' [-l'; 

· + stroorfactor +' [-]'; 
, + stranisotropiel +' [-)'j 
· + stranisotrotie45 +: [-l;j 
• + stranl~~tro~le9. + [-] t 

Boodschap (a, . 'I; 
Boodschap (1, 'F2: al~~pteer invoer {ctr)-X: wis gegeven')j 

END; 
oudePositie.~ nieuwePositie' 
TI!:: .. nlnvoerlte. {nieuwePosihe, invoerGegevens, Ueur21j 

_!TH invoer&egevens [nieuwePositiel DO 
CASE nieowePositie OF 

1: BEGIN 
Boodschap (I, 'Welk .ateriaal gebruikt o?'I; 
HaalString (kolol + xVerscholvlng, rii , 

25, " 
FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, 
strNaalt rl, it, tout, 
funktie oets2lj 

itel:: 
END' 

2: BEGiN 

'"ahriaal ! ' + strNaa.; 

Boodschap II, 'Geef een eventuele kodering van het .ateriaal. 'I; 
HaalString (kolol + xVerschoivino, rii, 

25 I, • 
FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, 
strKode

t 
rl, iI, fout, 

funktie oets2Jj 
'"ateriaalkodering i te.:: 

3: &~~iN 
controle:=TRUEl 
IF controle TH~N 
BEGIN 

: ' + strKode; 

800dschap {11 'Voer de karakteristieke spanning in. 'I; 
controle:= THUEj 
HaalString {koloa + xVerschuiving, rij, 

7 1 

IF (Abs 
BEGIN 

FALSE, TRUE, TRUE, TRUE, 
strKarakterlstiekeSpannlng, karakteristiekeSpanning, ii, fout, 
funktieToets2l; 

(karakteristiekeSpanningl { 1£-4l THEN 

(ontrole:: FALSEi 
Boodschap II, 'Dlt is geen re 

END' 
ele invoer: opnieow invoeren a.u.h. '); 

END' ' 
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, [N/ •• }] , : 
[- J ' ; . 

, 
lte.:= 'De karakteristieke spanning C: ' + strKarakteristiekeSpanning +' [N/'ll]'; 

END' 
4:8EGIN' 

centrole:=TRUEi 
IF controle TH~N 
BEGIN 

Boodschap III 'Voer de verstevigingsexponent in. 'l; 
controle:= TKUE' 
HaalString (koio. + xVerschuiving, rij, 7 ., 

FALSE, TRUE, TRUE, TRUE 
strVerstevigingsExponent, verstevigingsExponent, ii, foot, 
t unkt i e Toet s2 I; 

IF ((AbslverstevigingsExponentl ( 1[-4) OR {verstevigingsExponent } 1.0)) THEN 
BEGIN 

controle:= FALSE; 



Boodschap 11, 'Oit is geen re ele invoer: opnieuw invoeren a.u.b. 'I; 
END' 

END; , 
ite.:= 'De verstevigingsexponent nl' + strVerstevigingsExponent +' [-J'; 

S:B~:~~ 
controle:=TRUEi 
IF controle THtN 
BEGIN 

Boodschap (II 'Voer de voordefor.atie yan het .ateriaal in. 'Ij 
controle:= TKUE; 
HaalString (tolol + xVerschuiving, rij, 

7 4 
FALSE, TRUE, TRUE, TRUE, 
strEpsilonNul, epsilonNul, il, fout, 
funlr:tieToets21' 

IF (epsilonNul < '.a'10) ok (epsilonNul ) •• el'l) THEN 
BEGIN 

controle:= FALSE, 
Boodschap {I, 'Dlt is geen re ele invoer: opnieuw invoeren a.u.b. 'I; 

END-
END- ' , 
itel:= 'De voordeforlatie 80: • + strEpsilonNul +' [-]'; 

END' 
b:BEGiN 

controle:=TRUEi 
IF controle THtN 
BEGIN 

Boodschap (11 'Voer de oorfactor van het .ateriaal in. '); 
controle::: TKUE; 
HaalString (koiol + xVerschuiYing, fij, 

7 2 
fALSE, TRUE, TRUE, TRUE, 
'th~Yi~,~~~~!)yorfactor, ii, fout, 

IF tAbs (oorfaetDr) < B.I' OR (oorfactor )0.6 )THEN 
BEGIN 

controle:= FALSEj 
Boodschap II, 'Dlt is geeo re ele invoer: opoieuw invollren a.u.b. 'I; 

END; 
itel:= 'De oorhoogtefaetor hfac: ' + stroorfactor +' [-]'; 

END; 

7:;~~IN 
eontrole:=TRUEi 
IF controle THtN 
BEGIN 

Boodschap (', 'Voer de anisotropiefactor in de walsrichting in. 'j; 
controle:=TRUE' 
HaalString (kolo. + lVerschuiving, rij, 

7 2 
FALst, TRUE, TRUE, TRUE, 
stranlsotropiel,anisotropiel, ii, fout, 
funUieToets21' 

IF lAbs (anisotropiel) ( lE-4) THEN 
BEGIN 

controle:= FALSEi 
Boodschap (1, 'Dlt is geen reeele invoer: opnieuw invoeren i.u.b. 'Ij 

END; 
ite.:= 'Anisotropie 0x-richting r0:' + stranisotropie0 ",' [-]'; 
END; 

END' 
B:9EGIN' 

controle:=TRUq 
IF controle TH~N 
BEGIN 

Boodschap 'I, 'Voer de anisotropiefactor 451 op de walsrichting in. 'I; 
controle:=TRUE' 
Haalstring (kolo. + xVerschuiving, rij, 

7 2 
FALSi, TRUE, TRUE, TRUE, 
stranisotropie45,anisotrapie45,il, fout, 
funHi eToets2)' 

IF (Abs(anisotropie45i { 1£-41 THEN 
BEGIN 

controle:=FALSE' 
Boodschap (1, 'bit is geen reeele iovaer: opnieuw ioyoeren a.u.b. ')j 
END; 
ite.:= 'Anisotropie 45.-richting r45: ' • stranisotropie45 +' [-)'; 
END' . 

END' ' 
9:BEGIN ' 

controle:::TRUE: 
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IF controle THEN 
BEGIN 

Boodschap (8, 'Voer de anisotropiefactor 91x op de walsrichting in. 'I; 
controle:=TRUE' 
Haalstring (koio. + xVerschuiving, rii, 

7 2 
FALS£, TRUE, TRUE TRUE, 
stranlsotropie90,lnisotropie98,il, fout, 
funktieToets2) • 

IF (Abslanisotropie901 { 1~-4) THEN 
BEGIN 

cantrole:=FALSE' 
Daodschap II, 'bit is geen fee!!le jnvaer: opnieuw jnvoeren a.u.b. 'I; 
END' 
ite~:= 'Anisotropie 9Bx-richting r98: ' + stranisotropie90 +' [-]'; 
END; 

END' 
END; If CASE I) 

Paslnvoerlte.Aan (controle, aantalGegevens, I, 
oudePositie, nieuwePositle, funktieToetsZ); 

TekenlnvoerIte. (oudePositie, invoerGegevens, kleurl}j 

UNTIL funktieToets2 IN [Ctr_C, Esc, FZlj 

IF funktieToets2 :: F2 THEN 
NITH .ateriaal DO 
BEGIN 

.ateriaalKode:= strKode; 

.ateriaalNaa.:= strNaa'j 
C := karakteristiekeSpanningj 
n := verstevigingsExponentj 
!PF silonl := epsilonNulj 
Fk : =oorfadoq 
ra :=anisotropleB' 
r45 :=anisotropie45j 
r98 :=anisotropie98j 

END; 

IF (anisotropie90 ) 1£-41 THEN .ateriaallngevuld:= TRUE; 
END; (I "ateriaallnvoerScherl I) 

PROCEDURE ProceslnvoerScherlj 
VAR 

invoerGegevens Invoerltelsj 
controle BOOLEAN; 
i, il, fout, 
oudePositie, 
nieuwePosi be, 
aantal Gegevens , 
xVerschul ving : INTESER; 
strv"isesNriJvingsFaktor, 
strDieptrekverhouding :TextString; 
funktieToets2 : FunktieToetsenj 
ch : CHAR' 
v"isesNrijvingsFaktar, I 

dieptrekverhouding, 
rl : REAL' 

BESIN (I ProceslnvoerScherl II 
SeJectTextWindow Ischer.Window}j 
ClearTextWindow (scher.Window); 
PrograllaHeader ('lnvoer proceskandities'); 
Boodschap (I, ' 'J; 
Boodschap II, . '). 
v"isesWrljvingsFaklor:= wrijvingsFaktor; 
NITH proceskonditie DO 
DEliIN 
Dieptrekverhouding:=beta.ax; 
END' 
Str' (v"isesWrijvingsFaktor:7:2, strv"isesWrijvingsFaktorlj 
Str (dieptrekverhouding:7:2, strDieptrekverhoudingl; 

aantalSegevens:= 2-
FOR i:= [ to aantafSegevens DO 

NlTH invoergegevens [i] DO 
BEGIN 

kolol:= 12; 
rij:= 2 + 1 I 3; 

ENDj 

xVerschuiving:= 31; 



invoerGeqevens [Il.it .. :: 'De wrijvingsfaktor 
invoerGegevens t21.ite.:: 'De dieptrelverhouding 

FOR i:= 1 TO aantalgegevens DO 
Tekenlnvoerlte. (1, invoergegevens l kleurl); 

helpNijzer:= 'ProcesVariabelenlnvoer ; 
nieuwePositie:= 1; 
controle:= TRUE; 

REPEAT (, totdat F2, Esc of Ctr-C ingedrukt is *) 
IF controle 
THEN 
BESIN 

I: + strv"isesWrijvinQsFaktorj 
a0: + strDieptrekverhouding; 

Boodschap (II, ' 'I; 
Boodschap (1, 'F2: accepteer invoer {ctr}-X: wis gegeven')j 

END; 
oudePositie:= nieuwePositie' 
Tekenlnvoerlte. (nieuwePositie, invoergegevens, kleur2); 

WITH invoerGegevens [nieuwePositiel DO 
CASE nieuwePositie OF 

h BEGIN 
IF controle THEN Boodschap /., 'Voor de wrijvingsfaktor adviseren we als waarde .= •. 2'); 
controle:: TRUEj 
HaalString (kolol + xVerschuiving, rij, 

7 2 
FALSE, TRUE, TRUE, TRUE, 
strv"isesWrljvingsFa~tor, v"isesWrijvingsFaktor, il, fout, 
funktieToets21; 

IF (Iv"isesWrijvingsFaktor ( •• 8) OR (v"isesWrijvingsFaktor ) 1.111) THEN 
BEGIN 

controle:: FALSEi 
loodschap II, 'Dlt is geen re ele invoer: opnieuN invoeren a.u.b. 'I; 

END' 
ite~:: 'De wrijvings4aktor I: ' + strv"isesWrijvingsFaktor; 

2: i~~iN 
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IF controle THEN Boodschap (8, 'Voor het plooihouderloDs dieptrekproces is alilaxl: 2.0 [-)'1; 
controle:= TRUE; 
HaalString (kolol + xVerschuiving, rij, 

7 2 
rALs£, TRUE, TRUE, TRUE, 
strDieptrekverhouding, dieptrekverhouding,il, fout, 
funktieToeh21; 

IF (dieptrekverhouding { 1.41 THEN 
BEGIN 

controle:: FALSE; 
Boodschap (', 'Dele waarde is te laag: opnieuw invoeren a.u.b. 'I; 

END; 
itel:= 'De dieptrekverhouding al: '+ strDieptrekverhoudingj 
IF (dieptrekverhouding ) 2.81 THEN 
BEGIN 

controle:= FALSE; 
Boodschap (', 'Deze waarde is te groot: voer een lagere waarde in. 'Ij 

END; 
itel:= 'De dieptrekverhouding all: ' + strDieptrekverhouding; 

END' 
END; It ~ASE f 1 

PaslnvoerIte.Aan (controle aantalGegevens, 1, 
oudePositie, nieuwePositle, funktieToets2lj 

TekenInvoerIte. (oudePositie, invoergegevens, kleurl); 

UNTIL funktieToets2 IN rCtr_C, Esc, F21; 

IF funktieToets2 = F2 THEN 
BEGIN 

wrijvingsFaktor:= v"isesWrijvingsFaktorj 
MITH proces~onditie DO 
BEGIN 

END-
betalax :: dieptrekverhouding; 

IF ldieptrekverhouding } 1£-41 THEN proceslngevuld:= TRUE; 
END; 
END; (f ProceslnvoerScherl fl 

PROCEDURE ProduttInvoerScherlj 
VAR 

invoerGegevens 
controle 
i, il, fout, 

InvoerItels; 
BOOLEAN; 



tekenWindow, 
invoerWindow, 
oudePosi ti e, 
nieuwePosi he, 
iantalGegevens, 
strul, 
hoogte 
xVer~chuiving, 
xBegln, 
blenkduletl'r, 
yBegin INTEGER; 
strNaa., 
strKode, 
strDiileter, 
strHoogte, 
strWandDi He, 
strAtrondingsstraal, 
strBodelDitte : TextString; 
strkleinstewanddikte, 
str.inilalewanddikte, 
strlaxilalebodeldikte, 
strnettohoogte : Strlng11; 
funktieToets2 : FunktleToetsen: 
en : CHAR; . 
dia.eter, 
cupHoogte, 
wandDHte, 
bode.Dikte, 
afRondingsstraal, 
Kaxilaledieptrekvernouding, 
oorfietor, 
anisotroplel 
anisotropie4S, 
anisotropie98, 
PI 
vol uaeprodukt, 
Deltak, 
Dste.pel, 
Cl 
lnhor, 
Lnvert 
Betaoph.aal, 
Dieptrekverhouding, 
Dplatine, 
Voluleblenk, 
Volulebodelenafronding, 
Volulebrutohoogte, 
Volulenettohoogte, 
Nettolhoogte t 
Nettohoogte, 
platinedlaleter 
kleinstewanddikfe, 
linilalewanddikte, 
laxilalebodeldikte1 rl : HEAL; 

PROCEDURE TekenHuls 

CONST 
punt = 251; 
streep = 179; 
streepHor = 95; 
streepVer = 179; 
hulsSeglent= 219; 

VAR 
saveAttr: BYTE· 
it j INTEGER; 

hBegin, yBegin, 
straal, 
hoogte: INTEGER; 
kleur: ForegroundColar!; 

BEGIN If tekenHuIs II 

(4 de beginpositie van de tekening fl 
{f de straal van de (UP 4) 
(f de haagte van de cup fl 
If de kleur Naarin de- cup getekend wardt fl 

j:=tektWindowNdxGlbj If bewaar de huidige aktieve window I) 
saveAttr:= attributeGlb~ (4 bewaar de tekst[leur en zet de kleur ap de .) 
SelectTextWindow Iteken.indowlj 
TextColor Ikleurlj If gewenste kleur waarin "getekend" gaat worden II 
GotoXYText IxBegin, yBegin - 11; 
NriteChar (streep); 
FOR i:= yBegin TO yBegin + hoogte - 1 DO 
BEGIN 

GotoXYText (xBegin - straal, il; 
WriteChar (hulsSeglent); 
GotoXYText (KBegin, i I; (f teken de (upwaRd II 
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IF Odd (i - yB~ginl THEN NriteChar (puntl 
ELSE WriteGhar (streeplj 

GotolVText Ixgegin + straal, il; 
NriteChar IhulsSeglent); 

END-
GotbXVText (xBegin, ygegin + hoogtel; 
NriteChar Istreep}' 
FOR i:: xBegin - straal TO xBegin + straal DO 
BEGIN 

GotoXVText IiI yBegin + hoogte - II; 
WriteChar Ihu sSeglentlj 

END-
FOR'i:: 1 TO straa! DO 
BEGIN 

GotoXVText (xBegin - ., yBegin - 1); 
NriteChar (streepHorlj 
SotaXYText (xBegin + I, yBegin - II; 
NriteChar IstreepHarl; 

(f teken de streeplijn f) 

(f telen de cupwand 

(f teken de bodel 

(I teken de sluitlijn II 
(f aan de bovenrand fl 

Ii 

END' 
foR'i:: xBegin - straal - 4 TO xBegin - straal - 1 DO 
BEGIN 

GotoXYText Ii, y8egin + hoogte - Ilj II teken de aanhaailijnen I) 
lIri teChar (streepHorl; II voor de bod~ldi kte I) 
GotoXYText (i, yBegin + hoogte - 21; 
lIriteChar IstreepHor); 

ENDj 
FOR i:: xBegin + straal + 1 TO xBegin + straal + 3 DO 
BEGIN 

SotoXYText (i, y8egin - II; 
NriteChar (streepHor); 
GotoXVText Ii, yBeqin + hoogte - 1); 
NriteChar (streepHor); 

f~R;i:: ySegin - 1 DONNTO yBegin - 2 DO 
BEGIN 

GotoXVText IxBegin - straal, il; 
NriteChar (streepVerl; 
GotoXVText (x8egln + straal, ill 
WriteChar (streepverl; 

ENDj 
SelectTextWindow Ijl' 
attributeGlb:= saveAttr; 

END; II TekenHuls fl 

(I teken de aanhaallijnen II 
(I voor de cuphoogt~ II 

(I te~:en de aanhaaU i jnen f I 
(I voor de dialeter I) 

II ga terug naar het vorige window fl 

PROCEDURE TekenDia.eter IxBegin, yBegin, 
strul, 

II de beginpositie van de tekening II 
(I de straal van de cup II 

hoogte: INTEGER; 
tleur: ForegroundColorl; 

I f de hoogt~ van de cup I) 

CONST 
II de lleur waarin de cup getekend wordt I) 

pijlRechts = 16; 
pijiLinks = 17; 
pijlStreep :: 45; 
D 6B; o : 19; 

VAR 
?av~Attr: BYTE! 
I, J : INTEoERj 

BEGIN (I TerenDia.eter .1 
j:= tektWindowNdxGlb' 
saveAttr:= attributeGlb' 
SelectTextWindow ItekenWindowl; 
TextColor Ikleur)j 
GotoXVText (xBegin - straal + 1, yBegin - 21; 
WriteChar IpijlLinksl; 
FOR i:= xBegin - straal + 2 TO xBegin + straal - 2 DO 
BEGIN 

GotaXVText Ii, yBegin - 2); 
NriteChar (pijlStreep)j 

END; 
6otoXVText (xBegin + straal - I, yBegin - 21; 
WriteChar IpijIRechts); 
6otoXVText (xBegin,· yBegin - 31; 
Wri teChar (0). 
GotoXVText (x~egin+l,ybegin - 31; 
IiIr i teChar (0); 
SelectTextWindoN (j)' 
attributeGlb:: saveAttr; 

END; (I TekenDialeter fl 

PROCEDURE TekenHoogte (xBegin, yOegin, 
straal, 
hoogte: INTEGER; 

(. de beginpositie van de tekening 
If de straal van de cup 
II de hoogte van de cup 

4) 
II 
II 

A30 



kleur: ForegroundColor)j If de kleur Naarin de cup getekend Nordt fl 

CONST 
pijIOlhoog = 24; 
pijlOllaag = 25; 
streepVer = 179; 
h = IB4; 

VAR 
~aveAttr: BVTEi 
J, J, k : INTEgER; 

BEGIN If TekenHoogte il 
k:= textWindoNNdxGlb' 
5aveAttr:= attributeGlb' 
SelectTextWindow (teken~indoN); 
TextColor (kleur); 
i:= xBegin + straal + 4; 
GotoXVText IiI yBegin); 
WriteChar IpiJIOlhoogJ; 
FOR j:= yBegin + 1 TO yBegin + hoogte - 2 DO 
BEGIN 

SotoXYText (i, j). 
WriteChar (5treepVerl; 

END; 
GotoXYText li~ y8egin + hoogte - I); 
WriteChar (~iJIOllaagl; 
GotoXYText Ii + 1, yBegin + hoogte Div 2); 
lIriteChar {hI; 
SelectTextWinaoN (k)-
attributeGlb:= saveAttr; 

END; (f TekenHoogte il 

PROCEDURE TekenWandDikte IxBegin, yBegin, 
straal, 

CONST 
pijiLinks = 17; 
pijlRechts = 16; 
pijlStreep = 45i 
5 = 11::1; 
" = 119; 

VAR 
~av~Attr: BYTEi 
I, J, k : INTEgER; 

BEGIN Ii TekenWandDikte il 

boogte: INTEGER; 
kleur: ForegroundColor)j 

k:= textNindowNdxGlb' 
SelectTextWindow ItekenWindoN); 
TextColor (kleur)j 
j:= yBegin' 
6otoXYText'lxBegin - straal + 1, jl; 
WriteChar IpijILinkslj 

(i de beginpositie van de tekening f) 
(i de straal van de cup il 
(I de hoogte van de cup il 
(i de kleur Naarin de cup getekend Nordt I) 

GotoXYText IxBegin - straal - 1, jl; 
NriteChar (pijIRechtsl-
FOR i:= xBegin - straaI - 5 TO xBegin - straal - 2 DO 
BEGIN 

GatoXYText li\ jli 
MriteChar (piJIStreepl; 

END; 
FOR i:= xBegin - straal + 2 TO xBegin - straal + 3 DO 
BEGIN 

GotolYText Ii, jl; 
NriteChar (pi)IStreep)j 

END; 
GatoXYText IxBegin - straal - 4, j - II; 
MriteChar (5)- ' 
GataXYText Ix~egin - straal - 3, j - II; 
IIriteChar (lI)i 
5electTextNindoN Ikl; 

END; If TekenWandDikte fl 

PROCEDURE TekenBadelDikte (xBegin, yBegin, 
straal, 
haogte: INTEGER; 
kleur: ForegroundColor)j 

CONST 

(f de beginpositie van de tekenlng I) 
(I de straal van de cup fl 
(l de hongte van de cup I I 
If de kleur waarin de cup getekend wordt I) 

A31 



piH = 23i 
s :; 11:1j 
h : 98; 

VAR 
saveRttr: BYTEi 
k : INTEbER; 

BEGIN (. TekenBodelDikte Il 
k:= textWindowNdxSlb' 
saveAttr:= attributeGlb: 
SelectTextWindow ItetenMindowli 
Telttalor Ikleur)j 
GotoXYText IxBegin - straal - 4, y8egin + hoogte - 1); 
WriteChar (pij11i 
GotoXYText IxBegln - straal - 5, yBegin + hoogte - 1); 
WriteChar (h)- ' 
GotoXYText Ix~egin - straal - b, yBegin + hoogte - II; 
WriteChar (s); 
SelectTextWindow Ik)' 
attrihuteGlb:= saveAttr; 

ENDi (. TekenBodelDikte fl 

PROCEDURE TekenAfrondingsstraal (xBegin,yBegir., 
straal, 
hoogte: INTEGER; 
kleur: ForegroundColor); 

CONST 
R : 82; 
o : 111; 
YAR 
saveAttr: BYTEi 
k :INTEtiER; 

BEGIN (ITekenAfrondingsstr~alfl 
k:: textWindowNdJ61b' 
saveRttr:: attributeGlb' 
SelectTextWindow (tekenWindowl; 
TextColor (kleur); 
GotoXYTextlxBegin-straal+2,yBegin+hoogte-21: 
WriteChar (Rlj . 
GotoXVTextlxBegin-straal+3,yBegin+hoogte-21j 
IiriteChar tol; 
SelectTextWindow Ikl-
attributeSlb:= saveR!trj 
END; (ITekenAfrondingsstraal l ) 

BEGIN II ProduktInvoerScherl II 
tetenllindow:: o' 
invoerWindow:= ~j 
xbegin:= 15; (f initialiseer de laten en plaatsing Vin de cup ') 
yBegin:= 3; 
straat:: 8; 
hoogte:: 12; 

IIITH produkt DO 
BEGIN 

strNaal:= produktNaalj 
strKode:= produktKodej 
dialeter:= dUitwendigi 
cupHoogte:= hCUPi 
wandDHte: = Sw' 

If plaats de wiarden uit het record produkt fi 
I' in de tijdelijke variabelen I) 

bodeIDikte:= s6' 
afrondingsstraai:=Roj 
Str IdUitwendig:7:2, strDia.eterl; 
Str IhCup:7:2, strHoogtel'\ 
Str ISw:7:2, strllandDlkte • 
Str ISb:7:2, strBodeIDikte!' 
Str (Ro:7:2, strAfrondingssiraallj 

END; 

IIITH proceskonditie DO 
BEGIN 

.axilaledieptrekverhouding:=betala~; 
END; 

IIITH lateriaaI DO 
BEGIN 

corfaetor ::Fkj 
anisotropie0 :=r8' 
anisotropie45 :=r45; 
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anisotropie98 :=r98; 
ENDi 

WITH blenk DO 
BEGIN 

plattnedialeter:= DpI; 
ENDi 
xVerschuiving:=221 
aantilSegevens:= /. 
FOR i:= 1 TO aantaiGegevens DO 

WITH invoerSegevens [i] DO 
BEGIN 

(f initialiseer de nalen van de I) 
(I gegevens Ii 

kolol:= 1; 
rij:= i f 2; 

END; 
invoerGegevens [11.ite.:= 
invoerGegevens [21.itel:= 
invoerGegevens £3l.itel:: 
invoerGegevens [41.itel:= 
invoerGegevens [Sl.itel:= 
invoerGeqevens [bJ.itel:= 
invoerGegevens [71.itel:= 

'Produktolschrijving : 
'Produktkodering : 
'Buitenste dialeter DO: 
'Cuphoogte hi 
'Wanddikte SN: 
'Bodeldikte sb: 
'Afrondingsstraal Ro: 

• + strNaal; 
, + strKode; 
, + strDialeter +' [II]'; 
, + strHoogte +' [II]';' 
, + strWandDikte +' [II]'~ 
, + strBodelDikte +' [Ill; 
• + strAfrondingsstraal +' [II]'; 

Progra.laHeader ('lnvoer afletingen produkt'); If zet de kop boven het progral.a Il 
Boodschap II, • '); 
Boodschap II! ' '); 
SelectTextWindoll (scherIWindow); 
ClearTextMindow (scher.Window); 

DefineTextWindowI ttekenMindow, I, 4, 29, 19/; (I gebruik de linker helH van II 
SetTextHeaderOffj II net invoerscherl voor het I) 
SetTextBackgroundColor (black); (I "tekenen" van de cup I) 
SelectTextWlndoll (teKenWindow); 
TekenHuls IxBegin, yBegin, straal, hoogte, kleurt); 
TekenDialeter {xBegln, yBegin, straal, hoogte, kleurl); 
TekenHoogte (xBegin, yBegin, straal, hoagte, kleur!); 
TekenMandDikte {xBegin, yBegin, straal

I 
noogte, kleurl1

1
' 

tekenBodelDikte (xBegin, yBegin straa, hoagte, lIeur1 ' 
TekenAfrondingsstraal {xBegin,ySegin,straal,hoogte,lleurl'j 

defineTextWindowI linvoerWindow, 32, 4, 78, 191; 
SetTextHeaderOffj 
SetTextBackgroundColor (black}j 
SelectTextWlndow linvoerMindowl; 
FOR i:= 1 TO aantalGegevens DO 

TekenInvoerltel (i, invoerGegevens, kleurl); 

helpWijzer:= 'Produktinvoer'j 
nieuwePositie:= 1; 
controle:= TRUE; 

REPEAT (I totdat F2, Esc of Ctr-C ingedrukt is I) 
IF controle 
THEN 
BEGIN 

Boodschap 'I, ' 'I; 
Boodschap (1, 'F2: accepteer invoer {ctr)-X: wis gegeven'lj 

END; 
oudePositie:= nieuwePositie-
TekenlnvDerltel {nieuwePositie, invoerGegevens, kleur21j 

WITH invoerGegevens [nieuwePositieJ DO 
CASE nieuwePositie OF 

1: BEGIN 
controle:= TRUE-
Boodschap (8, 'Geef een olschrijving van het produkt. 'I; 
HaalString {tolol + KVerschuivinq, rij, 

i tel: = 
2: ~~~iN 

28, 8, 
FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, 
strNaal

t 
rl, ii, fout, 

funktie oet521 j 
'Produktolschrijving : ' + strNaal; 

controle:= TRUE-
Boodschap (8, '~eef een eventuele kodering van net produkt. 'l; 
HaalString (kolol + xVerschuiving, rij, 

2m, 8, 
FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, 
strKodet r1, ii, fout, 
lunUle oets2)j 

itel:: 'ProdukUoden ng : ' + 5trKode; 
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3: ~~~iN 
IF controle THEN Boodschap (I, 'Voer de dialeter van de cup in. 'J; 
controle:: TRUE; 
TekenDialeter (xBegin, yBegin, straal l hoogte, kleur21; 
HaalString (tolol f xVerscfiuiving, riJ, 

7 2 
fALS£, TRUE, TRUE, TRUE, 
strDialeter, dialeter, II, tout, 
funHieToets21' 

IF {Abs (dialeter) { 12) THEN 
BEGIN 
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controle:: FALSE; 
Boodschap 1M, 'De dialeter loet groter of gelijk aan 12 [Ill ,ijn:opnieuw jnvoeren a.u.b. 'I; 

END; 
itel:: 'Buitenste dialeter DO: ' + strDia.eter +' [Ill'; 
TekenDialeter (xBe~inl yBegin, straal, hoogte, kleurl); 
IF IAbsldialeter) I 1v21 THEN 
BEGIN 

controle:: FALSE; 
Boadschap II, 'De dialeter loet kleiner of gelijk aan 192 [Ill ziJn:opnieuw invoeren a.u.b. '); 

END; 
itel:: 'Duitenste dialeter DO: ' + strDialeter +' [Ill'; 

EN~:kenDia.eter IxBegin, yBegin, straal, hoogte, kleurl)j 

4: BEGiN 
IF controle THEN Boodschap 18, 'Voer de hoagte van de cup in. 'I; 
controle:: TRUE; 
TekenHoogte (xBegin, yBegin, straal,hoogte, kleur21; 
HaalString (kolol + xVerschuiving, rlJ, 

IF lAbs 
BEGIN 

7 2 
FALS~, TRUE, TRUE, TRUE 
strHoogte, cupHoogte, ii, fout, 
lunktieToets2) -

IcupHoogtel ( 1E-41 THEN 

controle:= FALSEi 
Boodschap (I, 'Dlt is geen reele waarde: opnieuw invoeren a.u.b. 'Ij 

END; 
itel:: 'Cuphoogte h: ' + strHoogte +' rll]': 
TetenHoogte Ix8egin, y8egin, straal, hoogte, ~leur1); . 
IF lAbs lcupHoogtel ) IS*dialeterl) THEN 
BEGIN 

controle:: FALSE; 
Boodschap II, 'De hoogte is zeker niet te halen let dieptrekken. '); 

END; 
ite.:: 'euphoogt! h: ' f strHoogte +' [II]'; 
TekenHoogte (xBegin, yBegin, straal, hoogte, kleur1); 

END-
s: BEGIN 

IF controle THEN Boodschap IH,· 'Voer de wanddikte van de cup in. 'I; 
controle:= TRUE-
linilalewanddikle:=dialeter/32; 
Str !linilalewanddikte:7:2, strlinilalewaoddiktel; 
TekenWandDikte IxBegio, yBegin, straal, hoogte, kleur2); 
HaalString Ikoloa f xVerschuivlng, rij, 

7 2 
FAlSf, TRUE, TRUE, TRUE, 
strWandDikte1 MandDikte, il, tout, 
funHieToets:llj 

IF lAbs IwandDiktel ( Iliniialewanddikte)I THEN 
BEGIN 

controle:: FALSE; 
Boodschap IH, 'De lini.ale wanddikte is: ' + strlinilalewanddikte +' ['11'1; 

END' 
i te~:: 'Wanddikh sw: ' + strWandDi kte +' [Ill'; 
TekenWandDikte (xBegin

1 
yBegin, straal, hOQgte, kIeur11; 

IF IAbslNanddiktel ) b THEN 
BEGIN 

controle:: FALSE; 
Doodschap 'I, 'De laxilale wanddikte bedraagt b [Ill 'opnieuw jnvoeren a.u.b. 'Ij 

ENDj 
itel:: 'Wanddikte SN: ' f strWandDikte +' [II]'; 
TekenWandDikte (xBegin, ygegin, straal, hoogte, kleurl1j 

6: i~~iN 
IF controle THEN Boodschap la, 'Voer de bodeldilte van de cup in. 'I; 
controle:: TRUE-
laxilalebodeldikte:=wanddikte/B.8j 
Str (laxilalebodeldikte:7:2, str.axilalebodeldiktelj 
TekenBode.Dikte h:l:legin, yBegin, straal, hoogte, Ueur2); 
HaalString (kolol f xVerschulvlng, rij, 

7l 2, 



FALSE TRUE TRUE, TRUE 
strBoaelDitte, bodelDitte, ii, fout, 
funktieToets21j . 

IF lAbs (bodeIOitte) ( wanddikte) THEN 
BEGIN 

controle:= FAlSE; 
Doodschap (I, 'De bodeldikte is kleiner dan de wanddikte: opnieuw invoeren a.u.b. 'I; END-

ite':: 'Bodeldikte sb: . + strBodelDikte +' [II]'; 
TekenDodelDikte (xBegin, yBegin, straal, hoogte, kleur!); 
IF (Abs(bndeldiktel }(laxllaJebodeldiktell THEN 
BEGIN 
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controle:= FALSE; 
Boodschap (8, 'De bodeldikte lag niet grater zijn dan: ' +strlaxilalebodeldikte+ ' [11]'1; 

END' 
ite~:= 'Bodeldikte sb: ' + strBodelDikte +' [Ill'; 
TekenBodelDikte (xBegin, yBegin, straat, hoogte, kleur1); 

END' 
1: BEGiN 

IF controle THEN Bondschap 'I, 'Yoer de afrondingsstraal van de cup in. 'I; 
controle:=TRUEj 
TekenAfrondingsstraal (xDegin,yBegin,straaI,hoogte,kleur2)j 
Haalstring (kolol +xVerschuiving,rij, 

IF lAbs 

1 2 
FALS£, TRUE, TRUE, TRUE, 
strAfrondingsstraal,afrondingsstraal,il,tout, 
funktieToets21; 

IAfrondingsstraal) < 1) THEN 
BEGIN 

controle:=FALSE; 
Boodschap (I, 'De liniiale afrondingsstraal is 1 [Ill: Opnieuw lnvoeren i.u.b. 'I; 
END; 
itel:= 'Afrondingsstraal Ro:' + strAfrondingsstraal +' [II)'; 
TekenAfrondingsstraal (xBegin,yBegin~straallhoogte,kleurllj 

IF (Abs(Afrondingsstraall )(ldialeter-L'wanddlkteI/21) THEN 
BEGIN 

controle:=FALSEj 
Boodscnap Ii, 'De afrondingsstraal is grater dan de straal van de cup: Opnleuw invoeren a.u.b. 'i; 
END' 
ite~:= 'Afrondingsstraal Ro:' + strAfrondings5traai +' [Ia]'; 

END,TekenAfrondingsstraal (xBegin,yBegin,straal,hoogte,kleurll; 

END; II tASE I) 

TekenInvoerItel (oudePositie, invoerGegevens, kleurll; 
IF funktieToets2 = F2 THEN 

BESIN 
IF (controle AND IlbodelDikte+afrondingsstraall >= cupHoogtel1 THEN 
BEGIN 

Boodschap (I, 'De bodeldikte + afrondingsstraal is grater dan de cuphoogte. 'I; 
Boodschap II, 'Oit is geen re ele invoer: opnieuw invaeren a.u.b. 'Ii 
nieuwePositie:= 4; 
controle:= FALSE' 
funktieTaets2:= Null; 

END; 
IF (conirole AND «(dialeter - 2 I wandOikte) < 1111 THEN 
BEGIN 

Boodscnap (8, 'De stelpeldla.eter IS te klein voer deze dlaleter van de cup. 'J; 
Boodschap (I, 'Olt is geen re ele lnvoer: opnleuw Invoeren i.u.b. 'I; 
nieuwePositie:= 5; 
controle:= FALSE-
funktieToets2:= Null; 

END; 
IF (controle AND (wanddikte { Iliniialewanddikte») THEN 
BESIN 

Boodschap II, 'De lIanddikh is kleiner dan Di32 'I; 
Boodschap (I, 'Dit is geen reele invoer: Opnieuw invoeren a.u.b. 'l; 
nieuwepositie:=5; 
controle:=FALSE' 
funktietoets2:=Nullj 

, END; 
IF (controle AND IbodelDikte < wandDikte)) THEN 
BEGIN 

Boodschap (I, 'De bodeldikte is Kleiner din de wanddikte. 'I; 
Boodschap (1, 'voer een andere bodeedikte in. 'I; 

controle:= FALSE' 
nieuliePositie:= b; 
funktieToets2:= Null; 

END; . 
IF Icontrole AND (bodeldikte } Iwanddilte/B.BIII THEN 
BEGIN 



Boodschap (I, 'De bode.diHe is grater dan WIttS: Opnieuill invoeren a.u.h. ')j 
controle:= FALSE' 
nieuwePositie:= b; 
funktieToets2:= Null; 

END; 
IF (IAbs(Nanddiktel )= tdia.eter/321) AND tAbslbode.diktel }= wanddiktel AND 

IAbslbodeldiktel(={wanddilte/l.BI) AND tafrondingsstraal }= 1) 
AND (atrondingsstraal{=«(dialeter-2fwanddikte)/2))) THEN 

BEGIN 
PI:=4fARCTANlll' 
Volu.eprodukt:=PIf(ldia.eter-wanddikteltwanddikteficuphoogte-bode.dikte-afrondingsstraall 

+ldialeterI2-Nanddikte-afrondingssiraal)f 
Idia.eter/2-wanddikte-afrondingsstraall fbode.dikte 
+PI/4f ldia.eter-Nanddikte-afrondingsstraal)f 
Iwanddikte+bode.dikte)flafrondingsstraal+ 
bode.dikte/4+lIIanddilte/4))· 

Deltak:=ABSI2f(anisotropie~-ani50tropie451/(1+anisotropiell/(1+anisotropie4S))j 
Dste.pel:=dia.eter-2fwanddiktej 
Cl:=2.5foorfactorfDste'pel/2fDeltakfllianddiktefPIf(dia.eter-wanddiktel' 
Dplatine:=sqrt(4fDste.pelIDste.pelf(Volu.eprodu~t-l.9'Cl}/IP[fbode.diktet 

Dsle.pel fDste.pel-4fCl}}; 
Dieplrekverhouding:=Dplatine/Dslelpel-
IF Idieptrekverhoudlng ) laxi.aledieptrekverhouding) THEN 
BEGIN 

Tegrotedieptrekverhouding:=TRUEi 
Dieptrekverhouding:=laxilaledieptrekverhoudingj 

END 
ELSE tegrotedieptrekverhouding:=FALSE; 
lnhor:=LnIDstelpel/lbodeediktefsqrtlbode.diktel))j 
IF (Lnhor ) 3.6) THEN 
BEIiIN 

Lnverl:=-1.4fLnhor +2.24; 
END 
ELSE Lnvert:=-a.79fLnhor +3.65; 

END-
Bet~optilaal:=EXP{Lnvertl-
IF {dieptrekverhouding } Letaoptilaall THEN 
BEGIN 

PI ooivor.ingTreedtDp:=TRUE' 
Dieptrekverhouding:=Betaopti.aal; 

END 
ELSE plooivor.ingtreedtop:=FALSE; 
Dplaline:=dieplrekverhoudingfDstelpe1i 
IF ITegroteDieptrekverhouding OR PloolVorlingTreedtOpl THEN 
BEGIN 

Volu.eblenk:=PI/4fDplatinefDplatinefbodeldikte
Uolulebodelenafronding:=PII(dialeter/2-wanddikte-afronding5straallf 

Idialeter/2-wanddikte-afrondingsstraall 1bode.dikte 
+PI/4 f !diaieter-lilanddikte-afrondingsstraal)f 
(wanddikte+bode.dikte)1 
(afrondingsstraal+bode.dikte/4+wanddikte/4)); 

VoluleBrutoHoogte:=Vol~.eblenk-Volu.ebodelenafrondingj 
VolUleNettoHoogte:=VoluleBrutoHoogte-2.SfoorfactorIDste'pel/2fDeltakf 

((DplatinefDplatinel/IDste.pelfDste.pell-l.9If 
wanddikteIPlfldia.eter-wanddikte)· 

NettolHoogte:=Volu.eNettoHoogte/IPlf(dialeter-wanddikte)lwanddiktel + 
bodeldikte+afrondingsstraalj 

Nettohoogte:=Nettolhoogte - 8.01; 
Str {nettohoogte:7:2, strnettohoogtel; 
IF (controle AND (Plooivorlingtreedtop AND (NOT Tegrotedieptrekverr.oudingll) THEN 
BEGIN 

Boodschap I., 'I.v ••• plooivor.ing is de .aK. te behalen hoogte: '+strnettohoogte+ '[ •• 1'); 
Boodschap 11, 'Voer een grotere bodeldikte in 'I; 
tontrole:=FALSE' 
NIEUWEPOSITIE:=6; 
funktietoets2:=Null; 

END' 
IF ~cDntrole AND Tegrotedieptrekverhouding) THEN 
BEGIN 

Boodschap (8, 'De .axilaal te behalen hoogte is: '+ strnettohoogte + ' [I.l 'I; 
Boodschap (I, 'Voer een lagere cuphoogte In • 'I; 
controle:=FALSEj 
nieuNepositie:=4j 
tunktietoets2:=Null; 

END
END; , 

END; 

PasInvoerlte.Aan (controle, aantalGegevens, 1, oudePositie, nieuwePositie, funktieToets21j 

UNTIL funktieToets2 IN [Ctr_C, Esc, F2Jj 
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IIITH produkt DO 
BElnN 

produktKode := strKode; 
produktNaal := strNaal; 
dUitNendig := dialeteri 
SN := wandDitte; 
hCup := (up'Hoogte; 
Sb : = boaelDl khj 
Ro := afrondingsstraal; 
controle1 := cl' 
betaploot := betaoptilaal' 
betalaxdiep := laxilaledieptrekverhoudingj 

END' 
IIITH blenk DO 
BEGIN 
Dpt :=Dplatinej 
END' 
IF ltdia.eter ) lE-41 

AND ((upHoogte ) lE-41 
AND (wandDiite > lE-4) 
AND (afrondingsstraal ) lE-4) 
AND (bodelDitte ) lE-4») THEN produktlngevuld:= TRUE; 

END; (I ProduktInvoerScherl II 

PROCEDURE BlenklnvoerScherl; 
VAR 

invoerGegevens 
controle 
i, il, fout, 
oudePasitie, 
nieuNePosi tie, 
aantalGegevens, 
xVerschulving, 

: Invoer Hels; 
: BOOLEAN; 

xBegin, yBegln 
strBlenkDiHe 
strSuggestieBlenk"etToegitt: Stringl8; 
strplatinedialeter, 
strSuggestiePlatinedialeter, 
strCuphoogte 
strnettohoogte, 

: INTEGER; 

strblenkd, 
strBlenk"etToegift 
funHieToets2 
eh 
dialeter, 
eupHoogte, 
wandDiHe, 
bodelDitte, 
afrondingsstraal, 
blenkDikte 
suggestieplatinedialeter, 
oorfaelor I 
anisotroplelt 
anisatropie45, 
anisotropie91 
PlATINEDIA"ET~R, 
betaoptiual 
"axilaledieptrekverhouding, 
dieptrekverhouding, 
PI 
Dstelpel, 
Deltak, 
voluleblenk, 
Yolulebodelenafronding, 
volulebrutohoogte, 
Yolulenettohoogte, 
nettohoogte, 
nettolhoogte, 
blenkd, 
oorhoogte, 
r1 . 

TextString' 
FunHieToetsenj 
CHAR; 

REAL; 

BEGIN If BlenklnvoerScherl II (I Ne gaan nu de blenkdialeter bepalen fi 
controle:= TRUE; 
SelectTextWindow (scher.llindoN); 
ClearTextWindow (seher.Window); 
laodschap (., , 'I; 
Baud schap 11 ,. ) , 
PrograllaHeader ('lnvoer afletingen blenk'l; 
aantalGegevens:= 4' If initialiseer de nalen van de I) 
FOR i:: 1 TO aantaiGegevens DO (4 gegevens f) 
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MITH invoerGegevens til DO 
BEGIN 

kolal:= 16' 
rij:= i I !. 

END; , 

!lITH produkt DO 
BEGIN II ~laats de waarden uit het record produkt II 

dialeter:= dUitwendig; (I In de tijdelijke variabelen I) 
cupHoogte:= hCup; 
wandOHte:= SII; 
badeidikte:=Sb' 
blenkdikte:= s6· 
afrondingsstraaI:=Ro' 
betaoptiuil :=betaplooij 
laxilaledieptrekverbouding :=betalaxdiepl 

END- ' 
!lIT~ blenk DO 
BEGIN 

Platinedialeter:=Dpl; 
suggestieplatinedialeter:=Dpl; 
blenkd:=Dplj 

END-
MIT~ lateriaal DO 
BEGIN 

oarfaetar :=Fk: 
anisatropiel :=r.; 
anisotropie45 :=r45; 
anisatropie91 :=r90; 

END; 

Str (blenkDikte:1:2, strBlenkDiktel; 
Str (cuphoogte:7:2, strcuphoogtel; 
Str (suggestieplatlnedialeter:7:2, strSu9gestiePlatlnedialeterl; 
Str (platinedialeter:7:2,strplatinedialeter); 
Str (blenkd:1:2,strblenkdl; 

invoerSegevens [11.itel:= 'Blenkdikte 
invoerGegevens [21.itel:= 'Sereikbare cuphoogte 
invoerGegevens [31.ftel:= 'Blenkdialeter 
invoerGegevens [41.ite.:= 'Aangepaste blenkdialeter 

sb: ' + strblenkdi kte+' [I.]'; 
h: ' + strcupboogte+' [1.1 'j 

Do: ' + strplatinedialeter +' [I.]'; 
Dol: ' + strblenkd +' [,I]'; 

xVerschuiving:= 31; 

helpMijz@r:= 'BlenkInvoer'j 
Progral.aHeader ('Oepallng blenkdialeter'lj {I 2et de kop boven het progralaa'i 
Baodschap (I, 'U kunt hier de blenkdialeter aanpassen 'Ij 
loodschap II, 'F2: accepteer invoer <etr)-X: lIis gegeven'l; 
FOR i:= 1 TO aantalSegevens DO 

Tekenlnvoerftel Ii, Invoer6egfvens, kleurl)j 

REPEAT 
TekenInvoerltel (4, invoerGegevens, kleur21j 
IIITH invoer6egevens [4] DO 
BEGIN 

controle:= TRUE; 
HaalString {kolol + xVerschuiving, rij, 

7 " 
FAlS£, TRUE, TRUE, TRUE 
strblenkd, blenkd, ii, lout, 
tunHieToets21 j 

itel:= 'Aangepaste blenkdia.eter Dol:' + strblenkd +' [II]'; 

[NO; 

IF (betaoptilaal (= laxilaledieptreKverhoudingl THEN 
BEGIN 

Dieptrekverhouding:=betaoptilaalj 
END 
ELSE dieptrekverbouding:=laxilaledieptrekverhouding; 

IF (Iblenkd I {dialeter-2'"anddiktell } dieptrekverhoudingl THEN 
BESIN 

controle:= FALSE; 
Boodschap 10, 'De blenkdialeter overschrijd de dieptrekverhouding:opnieu" invoeren 'J; 
Boodschap 11,' , I j 

END; 
IF (blenkd { ((dialeter-21wanddiktelll.41) then 
BEGIN • 

controle:=FALS[' 
Boodschap (a, 'De blenkdialeter is te klein: Opnieuw invoeren a.u.D. 'J: 
Boodschap (I,' 'I: 
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END-
IF lDieptrekverhoudinq }= (Blenkd/(dia.eter-2*Manddiktel)1 AND 
(BLENKD ) ((DIAKETER -2fWANDDIKTEil1.4i) THEN 
BEGIN 

Boodschap II, ' '); 
Boodschap (1,' 'J; 
PI: =4fARCTANI1l' 
Dstelpel:=diale!er - 2fwanddikte; 
Deltak:=ABS(21 (anisotropieH-anisotropie4SI/I1 + anisotropie0l/{1 + anisotropie4SII; 
Voluleblenk:=PI/4fblenkd f blenkd f bodeldiktej 
Vo!ulebodelenafronding:=PlflldialeterJ2-Nanddikte-afrondinqsstraallf 

(dialeter/2-Nanddikte-a~rondingsstraallfbode.dikte 
+PI/4 t (dia.eter-Manddikte-afrondingsstraallt 
(wanddlkte+bodeldiktell 
(afrondingsstraal+bodeldikte/4+Manddikte/4Ilj 

VoluleBrutoHoogte:=Volu.eblenk-Volu.ebode.enafronding· 
VoluleNettoHaogtel=Volu.eBrutoHoogte-2,S'oor~a(torIDste.peI/2*Oeltakf 

((blenkdfblenkdI/IDste.pelfDstelpell-l.9). 
NanddikteIPII(dia.eter-Nanddikte); 

NettolHoogte:=VoluleNettoHoogte/IPlf(dia.eter-ManddiktellNanddiktel + 
bodeldikte+afrondingsstraal; 

NettaHaogte:=Nettolhoogtej 
Str (nettohoogte:7:2 strnettohoogte); 
invaergegevens [21.ite.:= 'Bereikbare cuphoogte 
Teteninvoerite. (2, invoergegevens, kleurll; 

END; 
IF IINDT controlel AND Ifunktietoets2 = F211 THEN 
BEGIN 
funktietoets2:=Null; 
END 

n: '+ strnettahoogte + ' [1.1 '; 

ELSE Boodschap (1~ • F2: accepteer invaer (ctr-X): Nis gegeven 'Ii 
UNTIL funktieToetsL IN [Ctr_c, Esc, F21j 

Tekenlnvoerltel (4, invoerGegevens, kleur11; 

IF funktieToets2 :: F2 THEN 
oornoogte:=2.Sf oorfactor f deltakIDste'pel/2f((blenkd1blenkdl/(Dstelpe1 4Dstelpell-l.91; 
IIlTH produkt DO 
BEGIN 

nettonoogteflens:=nettohaogte; 
hCup :=nettohoogte; 
brutohoogteflens:=nettahoogte+oorhaogtej 

END' 
IIlTH blenk 00 
BEGIN 

Dpl := blenkd; 
END; 

IF Iblenkd > Idialeter-2fwinddiktell THEN blenklngevuld:= TRUE; 
END; If BlenklnvoerScher. II 

BEGIN If InvoerKenu II 
ge.aaktekeuze::: 1; 
iantalkeuzes:= 4; 
control e::: TRUE; 
FOR i:= 1 TO aantalKeuzes + 1 DO 

WITH .enuKeuzes [il DO 
BEGIN 

kolol::: 24; 
ri j : = i I 2; 

END; . 
KenuKeuzes [il.ltel:= 'Invaer lateriaalgrootheden'j 
lenuKeuzes [2l.ite.:: 'lnvaer proceskondities" 
KenuKeuzes [ll.itel:= 'lnvoer geoletrie produkt'j 
lenuKeuzes [4].ite.:= 'Invoer geo.etrie platine" 
aenuK@uzes [51.itel:= '(esc>: t@rug naar het hoofdlenu'j 

REPEAT (I totdat de escape of Ctr-C ingedru~t is II 
helpWijzer:= 'lnvoer"enu'; 
SelectTextVindON (scher.WindoNI; 
ClearTextWindow (scher.WindoN); 
Progra •• aHeader ('Invoer.enu'); 
IF controle THEN 
BEGIN 

Boodschap tl, 'Kaak UN keuze let de cursorbesturingstoetsen,de spatiebalk en backspace-toets'); 
Boodschap (1, 'Selecteer deze daarna .et de <return>-toets'lj 

END' 
canlrole:= TRUE; 

"enu IlenuKeuzes, aantalKeuzes1 TRUE,gelaakteKeuze, funktieToetsl'; 
IF ((NOT lateriaallngevuld) ANI! (gelaakteKeuze > 1) lTHEN 
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BEGIN 
laodschap (8, 'De .ateriaalgrootheden Zil0 nog niet ingevoerd, 'Ii 
Boodschap (t I 'Doorloop eerst het .ateriaaliovoer gedeelte. 'I; 
4unktieToets := Null; 
controle:= FALSE' 
ge.aakleKeuze:= i; 

ENDj 
IFIINOT proceslngevuldl AND (ge.aakteKeuze )21) THEN 
BEGIN 

Boodschap II, :De procesgrootheden zijn nog niet iogevoerd. 'I; 
Boodschap (1 , Doorloop eerst het procesinvoer qedeelte. 'I; 
4unktieToetsl:=Null; 
controle:=FALSE' 
ge.aaktekeuze:=I; 
END; 

IF ((NOT produktingevuldl AND (ge.aakteKeuze >J» THEN 
BEGIN 

Boodschap (I, 'De geo.etrie van het produkt is nog niet ingevoerd. 'i' 
Boodschap III 'Doorloop eerst het produktgeo.etrie invoer gedeelte. 'I; 
4unktieToets :=Null; 
controle:=FALSE' 
ge.aakteKeuze:=i; 
END; 

IF (NOT blenkingevuldl AND (gelaakteKeuze )41) THEN 
BEGIN 

Boodschap "\ 'De geo.etrie van de blenk is n09 niet ingevoerd. 'I; 
loodschap Il, 'Doorloop eerst het blenkgeoletrle iovaer gedeelte. 'I; 
4unktieToetsJ:=Nullr 
controle:=FALSE' 
ge.aakteKeuze:=i; 
END 

ELSE 
CASE gelaakteKeuze OF 

1: "ateriaalInvoerScherlj 
2: ProceslnvoerScherlj 
3: ProduktlnvoerScherlj 
4: BlenklnvoerScherl; 

END- (f CASE I) 
gelaa[teKeuze:= gelaakteKeuze + I' 
IF ge.aakteKeuze= 6 THEN ge.aaktekeuze:= 1; 
IF {funktieToetsl = Esc) THEN 
BEGIN 

IF (NOT .ateriaalIngevuld) AND controle)THEN 
BEGIN 

BODdschap II, 'Er zijn nog geen waarden ingevuld voor het aateriaal. 'I; 
Boodschap ItA 'Doorloop eerst het lateriaalinvaergedeelte. 'Ii 
controle:= F LSE' 
gelaakteKeuze:= I; 
funktieTQetsl:= Null; 

ENDj 
IF IINOT procesIngevuld) AND control e) THEN 
BEGIN 

Boodschap 'I, 'Er zijn nog geen waarden ingevuld veer het proces. 'I; 
Boodschap III 'Doorloop eerst het procesinvoergedeelte. '); 
control!:= FRLSE' 
gelaakteKeuze:= ~; 
funktieToetsl:= Null; 

END; 
IF «NOT produktlngevuld) AND controlel THEN 
BEGIN 

Boodschap II, 'Er zijn nog geen waarden ingevuld voor de geDletrie .an het produkt. 'I; 
Boodschap (II 'Doorloop eerst het produktinvoergedeelte. 'j; 
controle:: FRLSE· 
gelaakteKeuze:= 3; 
funktieToetsl:= Null; 

END; 
IF (INOT blenkIngevuldl AND control e) THEN 
BEGIN 
Boodschap (I, 'Er zijn nog geen waarden ingevuld voor de geoletrie van de blenk. 'I; 
Boodschap (1, 'Doorloop eerst het blenkinvoergedeelte. '); 
controle:=FALSE' 
gelaakteKeuze:=4j 
funktieToetsl:=Null; 
END; 

END' 
IF JunktieToetsl = Esc 

THEN 
BEGIN 

WITH praceskonditie DO 
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IF (Iprodukt.beta.axdiepl {) beta.ax) 
THEN 
BEGIN 

Boodschap C" 'U heeft veranderingen aangebracht in de proceskonditie-invoer. 'I; 
Boodschap III 'Doorloop dan opnieuw het produkt en blenk invoer gedeelte. '); 
controle:= FHLSE' 
Qe.aakTeKeuze:= 3; 
funktieToetsl:= Null; 

END-
END' ' 

WITH'.ateriaal DO 
BEGIN 

IF Ilprodukt.controlell {) 12.5*Fkl(produkt.dUitwendig-2f 
produkt.Swl/2 IABS(2f(rB-r451/(1+ 
rll/ll+r45))lprodukt.Sw4 (44arctanll)) 
Ilprodutt.dUitwendlg-produkt.SN))) 

THEN 
BEGIN 

Boodschap CI, 'U heeft veranderingen aangebracht in de .ateriaal-invoer. ')1' 
Boodschap II, 'Doorloop dan opnieuw het produkt en blenk invoer gedeelte.' ; 
controle:=FALSEi 
ge.aakTeKeuze:=~; 
funktieToetsl:=Nullj 

END' 
END' ' 

END" , . 
UNTIL funktleToetsl = Esc; 
gegevenslngevuld:= TRUE; 

END; II Invoer"enu II 
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11.5 Bereken.mod 
(procedure bereken) 

SYMBOLENLIJST BEHORENDE BIJ BEREKEN.MOD 

Fl 

F4 
F2 

Alpha 
P 
PZ 
Volumeafname 
V 
SWmax 
Swm 

RZ 
Swgem 
L 
S 
R 
Fpers 
Fperswrijving 
X 
Y 
Epstang 
Sigmav 
Sigmar 
Weg 
Slag 
Dstap 
Q 
Epsstreep 
V~~r 

Na 

:correctiefaktor op wanddikte boven
zijde flens 

:faktor die de matrijshoogte bepaalt 
:faktor voor berekening van de vloei-
spanning 

:proceshoek in radialen 
:straal onderzijde flens 
:gemiddelde straal onderzijde flens 
:volumeafname van de flens 
:volume produkt 
:wanddikte bovenzijde flens 
:gecorrigeerde wanddikte bovenzijde 
flens 

:zwaartepuntsstraal flens 
:gemiddelde wanddikte 
:lengte flens 
:momentane wanddikte 
:straalbovenzijde flens 
:perskracht zonder wrijving 
:perskracht met wrijving 
:x-coordinaat inwendige matrijsvorm 
:y-coordinaat inwendige matrijsvorm 
:tangentiale rek 
:vloeispanning 
:radiale spanning 
:procesweg 
:proceshoek in graden 
:toename proceshoek 
:normaalanisotropie 
:effektieve rek 
:beginwaarde nulpuntsbepaling 
:eindwaarde nulpuntsbepaling 



PROCEDURE BEREKEN; 
CONST 

FJ=8.3; 
F4=1; . 
F2=8.3· 

VAR ALPHA, ' 

~i 
VOlUIIEAFNAIIE, 
V, 
SIlIIAX, 
511", 
RZ 
SIl6E" , 
L si, 
Rl, 

~PERS 
FPERsNRIJVING, 
I, 
Y 
Ril, 
L1 
EPSrANG, 
SISIIAV, 
SIGI'IAR, 
IIEG, 
slag, 
o :RUIIITEj 
PI 
Dstap, 
Q, 
K, 
Tanbetha, 
karakterlstiekespanning, 
verstevigingsexponent, 
epsilonnul, 
anisotropiel 
anisotropie45, 
anisotropie9., 
dieptrekverhouding, 
Nrijving, 
dialeter, 
cuphoogte, 
lIanddiHe, 
bodeld ikte, 
afrondingsstraal, 
epsstreep, 
voor 
voorl, 
na 
nai, 
fpersNrijvinglax, 
Neglax, 
blenkdlaleter :REAL' 
I : INTESER; 
OK
l OK :BOOLEANj 

FUNCTION FNFIX:REAL):REAl; 
BEGIN 

FNF:=D[IJIIX1X-P[IJ*P[Il)IIFlfPOWER((R[8J/XI,K)+2-Fl)-Vel]; 
E~; '. 

FUNCTION FNFl(XIREAl):REAL; 
BEGIN 

FNFl:=SlrllIPI/COS(AlPHA[IJ)IPOWER{IRl[01/Xl,KII!XtX -P[IlfP[I1J-V[Ilj 
ENDj 

FUNCTION NULNAIX:REAlIIREALj 
BEGIN 

NULNA:=I-•••• 2 fFNF(XI/IFNF(X+ ••• 811-FNFIX-8.8811': 
END; . 

FUNCTION NULNAIIX:REALJ:REAL; 
BEGIN . 

NULNA1:=X-'.e.2 IfNF1{XI/(FNF1(X+0 •• 811-FNFliX-8.8011): 
~D; . 
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BEGIN 

WITH lateriaal DO 
BEGIN 

karakteristiekespanning:=C; 
verstevigingsexponent :=n, 
epsilonnul :=Epsilon0: 
ani sotropi e0 : =rl' . 
anisotropie4S :=r45; 
anisotropie98 :=r91; 

END; 

WITH proceskonditie DO 
BEGIN 

Dieptrekverhouding:=betalaxl 
END; . 

IIITH produkt DO 
BEGIN 

dialeter :=dUitMendig; 
cuphoogte :=hCup; 
Manddikte :=5M; 
bodeldikte :=Sb; 
afrondingsstraal :=Ro; 

END; 

WITH blenk DO 
BEGIN 

Blenkdialeter:=Dpl; 
ENDj 

wrijving:=Mrijvingsfaktor; 

ALPHAr8J:=8;Y[8J:=ljFPERS£01:=I'FPER5WRIJVIN6[01:=8j 
PZ[81:=8iVOLU"EAFNA"El0J:=8:SISKAVr81:=I;SIGKARr81:=I; 
IIES[IJ:=a'SLA6[81:=I'D[IJ:=8j 
STE"PELWEGr8]:=WEGr.~; 
HOEKALPHA[8J:=5LAGrl]' 
PERSKRACHT[IJ:=FPERSIIRIJVINS[IJ; 
YCDORDINAATrll:=Y[llj 
S1[ll:=Bodeldikte' 
Rl(8J:=blenkdlaleier/2j 
P[81:=(dialeter-2IManddiktel/2-afrondingsstraal; 
Ll[81:=Rl[8]-P[81' 
RZ1[Sl:=IRlr81+p[ilI/2; 
SW"AXlIl:=bode.diktej 
SIIGE"[ll:=bodeldiktej 
SII"(ll:=bode.diktej 
R(IJ:=blenkdia.eter/2; 
U8l:=Rrll' 
ICOORDINAAtr81:=XrIJ; 
Uel:=R[SJ-P[8J' 
Rl{I]:=(R[ll~P[i]1/2i 
PI:= 4fARCTANlll; 
V[8J:=PlfSM"[BJIIR[81IRrIJ-prIJIPrIJ): 
EPSTANSCB1::B; . 
DSTAP: =PIII9B; 
D:=(Anisotroplel + 21Anisotropie4S • anisotropie9Bi/4j 
K: =1/(0+11; 

FOR 1::1 TO 91 DO 
BEGIN 
slag£Il:=I' 
ALPHA[ll:=AlPHA[I-IJ+DSTAP; 
P[Il:=P[8J+(afrondingsstraal+bodeldikte/2I f SIN(AlPHA[I11; 

If I BEREKENINS VAN HET VOLU"E If I 

PZ[ll:=(P[Il+P[I-IJI/2: 
VOLU"EAFNA"E[Il:=bodeldikteIDSTAPI {bodeldi kte.2fafrond ingsstraalIIPIIPZ(IJ: 
Vrll::V[I-lJ-VOlU"EAFNA"E[ll; 
IF I <> 91 THEN 
BEGIN 

D[Jl:=PI I bode.dikte I 12fCOSIALPHA[Illl; 
VOOR:=R[Hl; 
OK :=FAlSE; 
REPEAT 
NA:=NULNA(VDOR)' 
IF IABS(VOOR-NAI ( 8.'.81) THEN 
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BEGIN 
OK:=TRUE
END ' 

ELSE VOOR:=NA; 
UNTIL Ok; 

R[Jl:=NA' 
END ' 

ELSE RtIl:=P[Il; 

(I BEPAlEN DVERIGE GRDDTHEDEN .) 

Sw"AXtIl:=SM"AX[BliPOWERIIR[11/R[I1I,K)
SwM[ll:=bodeldikte+F14(SM"AX[11-bodeldiktelj 
RZ[Il:=(R[ll+P{111/2; 
SwGE"lI1:={Sw"[IJ+bodeldikteI/2-
l[Il:=V[Il/12IPII/SwGEM[I1/RZ[Ii; 

(INULPUNTSBEPALING 0" RI TE BEPALENII 

YOOR1:=RHH1; 
OKl:=FAlSE; 
REPEAT 
NAl:=NULNAl(YODRt)· 
IF (ADSIVOORI-NAll' < B.IBB11 THEN 
BEGIN 

OK1:=TRUEj 
END 

ELSE YDOR1:=NAl; 
UNTIL DKI
RHll:=NAlj 

(IBEPALING OVERIGE GROOTHEDEN UIT Ril) 

SI[Il:=Sl[llIPOWERIIRl[B1JRl[Ill,Kl; 
Rll[Il:=(Rl[11+P[I))/2' 
ll[Il:=V[11/12IPI)/Sl[il/RZl[11; 

(IBEREKENING VAN DE VLOEISPANNIN6 I) 

EPSTANG[Il:=Lnl«1-F21 I rei] + F2 Ip[iJI/((1-F2)lr[ll+F2 Ip[B])); 
IF IABSIEPSTANGfIll{ABSIEPSTANG[I-tll) THEN EPSTANG[ll:=EPSTANG[I-llj 
EPSSTREEP:=ABSIEPSTAHG[I11; 
SIG"AV[Il:=karakteristiekespanningIPOWER(IEPSSTREEP+EPSILONNULI,verstevigingsexponent)j 

If KRACHT ZDNDER WRIJVING I) 

SIGHARlIl:=t.t ISIG"AV[llflNIRl[IJ/P[I]); 
FPERS[Il:=2IPIIP(I]tSl(I]fSIG"AR[IlfSIN(ALPHA[Il); 

(f KRACHT HET WRIJVING I) 

FPERSWRIJVING[ll:=FPERS[IJ f ll+wrijvingtiSINIALPHA[!])!COS(ALPHA[Il))); 

(IBEREKENING I EN Y COORDINATEN INWENDIGEHATRIJSt) 

l[Il:=R[Il + B.sISwK[I]ISINIAlPHA[Ill; 
Tanbetha:=IF4 f SINIAlPHA[ll) + SIN!AlPHA[I-l])/IF4 f COSIALPHA[I11 + 

CDSIAlPHA[I-I1J): 
Y[11:=Y[I-1] + Tanbetha * (R[I-I]-R[I]) + 1.5 ISw"[Il fCOS(ALPHA[IJ) -

1.5 • SwK[I-l1 t COSIALPHA[I-l]); 
IF IY[I] { 81 THEN 
BEGIN 
YO]:=" 
END- ' 
WEGII):=BODE"DIKTE + V[ll -1.SfSw"[IlfCOSIALPHA[IJ) + LlI1ISIN(ALPHA[I11-

(AFRONDINSSSTRAAL+BODEMDIKTEf2itCOSIALPHA[I])+AFRONDINGSSTRAALj 

IF IFPERSNRIJVING(Il > FPERSWRIJVINGHAXI THEN 
BEGIN 
FPERSWRIJVING"AX:=FPERSWRIJVIN6[!]j 
WEGKAX: =WEG[l] i 
END; 

STEHPElWEG[IJ:=WEG[IJi 
HDEKAlPHAlIl :=SlAGlIJ' 
PERSKRACHTlIl:=FPERSWRIJVING[IJ/18BB; (fIN KnlJ 
lCOORDINAAHll :=H Il; . 
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PROCEDURE UitvoerKenu; 
TYPE 

uitvoerGegevens= RECORD 

VAR 

stelpelperskrachtGegevens 
hoekpersKrachtGegevens: PiotArray; 
laxilalePerskrarht, . 
laxPerskrachtSte.pelweg, 
lalperskrachthoek : REAL; 

END; 

geglvens : uitvoerGegevens; 
funktieTDetsl: FunktieToetsen:· 

aenuKeuzes : "enuItels; 
i, 
tekenllindDN, 
geaaaHeKeuze, 
aantalKeuzes : INTEGER; 
windowVerhouding, 
tekeningBreedte, 
tekeningHoagte, 
sch.alFaktor : REAL; 

(f bevat de keuzelogelijkheden in een aenu fl 

(f het grafisch window waarin getekend gaat worden I) 

{f bevat het aantal logeliJke keuzes II 
(f bevat de breedte-lengte verhouding van het tekenwindoN I) 
(f bevatten de halve breedte en hele hoogte I) 
(f van een te tekenen onderdeel f) 
(f 01 de tekeningen in de windows in tl schalen fl 

PROCEDURE HaalGegevensOp (VAR gegevens: uitvoerGegevens); 
VAR teller, i : INTEIiER; 
BEGIN 

IIITH gegevens DO 
BEGIN 

fOR teIler:= 1 TO laxPlotGlb DO 
BEGIN 

stelpelperskrachtliegevens [teller 1 21:= m.m; 
hoekperskrachtGegevens (teller 2J:= '.0' 
stelpelperskracht6egevens [telier l 11:= i.0; 
hoekpersKrachtGegevens [teller, IJ:= 1.0; 

END' .' P laxllale ersKracht:= •• 1; 

FOR teller:=2 TO "axplotGlb DO 
BEGIN 

stelpelperskracht6egevens [teller l 11 := stelpelweg[teller-l1; (I de procesweg fl 
hoekperskracht6egevens [teller 11:= hoekalpha[teller-11; 
stelpelperskracht6egevens [teller l 21 := perskracht[teller-llj 
hoekpersKrachtgegevens [teller, 21:= perskracht[teller-lJj 

If Istelpelperskrachtgegevens [teller, 2] ) laxilalePerskrachtl 
THEN 
BEGIN 

laxilalePerskracht:= stelpelperskracht6egevens [teller 2]; 
.axPerskracht5te'pelweg:=ste.pelperskrachtGegevens [teilef~ 11; 
Iixperskrachthoek:=hoekpersKrachtgegevens[teller,11; 

END' . 
END' I 

END; , 
END; C I Haa 1gegeven sOp f} 

PROCEDURE BepaalliindowVerhouding (VAR windowVerhouding: REALI; 
BEGIN (f gepaaiWindowVerhouding II 

WITH window ltekenWindowl DO 
windawVerhouding:= aspectFactor I (x2 - xl) I 41 (y2 - yll; 

II de breedte-Iengte verhouding van het window wordt berekend I) 
DefineWorld (2, - windowVerhouding f 1108, 1000, windowVerhouding I 1888, II; 
(f er Mardt een assenstelsel ingesteld Naarin de eenheden vertikaal *) 
(f en horizontaal redelijk op elkaar afgesteld zijn I) 

END; (f BepaalliindoNVerhouding I) 

PROCEDURE DepaalSchaalFaktor ItekeningBreedte, teleningHoogte: REAL; 
VAR scnaalFaktor: REAl)j 

BEGIN (I BepaalSchaalFaktor fl 
IF IltekeningBreedte/tekeningHoogtel }= (NindoNVerhouding)) 

THEN schaaIFaktor:= tekenlngBreedte 1 1990 I windowVerhouding) 
ELSE schaaIFaktor:= tekeningHoogte I 998; 

END; (f BepaalSchaalFaktor I) 

PROCEDURE SchrijfCupGegevens (kolol: INTEGER); 
VAR strDiaeeter 

strNETTOCupRoogte, 
strOorhoogte, 
strWandDi He, 
strAfrondingsstraal, 
strBodelDikte : StringlH; 
strNaal, 
strKode : 5tring25; 
dialeter,oorhoogte : REAL: 
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BEGIN (I SchrijfCupSegevens I) 
WITH produkt DO 
BEGIN 

strNaa.:: produktNaa.; 
strKode:= produktKode; 
dia.eter:= dUitNendig; 
Str (dialeter:7:2 strDialeterl; 
Str ,nettohoogteflens:7:2, strnettoCupHoogtel. 
Str (S":7:2, strWandDikte • ' 
Str ISb:7:2, strBodelDittel· 
Str (Ro:7:2, strAfrondingsstraal)j 

END' 
Oorhoogte:=produkt.brutohoogteflens-produkt,nettohoogteflens; 
Str (oorhoogte:7:2, strOorhoogte); 

SotolVSraph (kola. + 9, 4); 
IIriteSraph ('Segevens produkt'l; 
IF NOT (strNaa. = "j THEN 
BEGIN 

GotoXVGraph (kola., 61; 
IIriteGraph ('Naal produkt ' + strNaal); 

END' 
IF Nor IstrKode = "j THEN 
BEGIN 

SotoXVGraph (kolol, BI; 
WriteGraph n:odenng : ' + strKode); 

END; 
sotoXVGraph (kolOI, Ie); 
IIriteSraph ('Buitenste diaaeter DO: ' + strDia.eter + ' [I.]'); 
SotoXYSr.ph (koloa, 121; 
IIriteSraph ('Netto cuphoogte hoet: ' + strnettoCuphoogte + ' [a.l'); 
GotoXVGr. h (kolol, 141; 
IIrit ('Oorhoogte thlax: . + strOorhoogte + [aal '); 
SotoXVSraph (kolol! 16); 
IIriteSraph ('Wandd1kte SN: ' + strWandDikte + [1.]'1; 
6otoXVGraph (kolol, tB); 
WriteGraph ('Bodeadikte sb: • + strBodeaDikte + • [ •• ]'1; 
SotoXVSraph (kolol, 21'; 
MriteGraph ('Afrondingsstraal Ro:' + strAfrondingsstraal + • [II]'); 

END; (f SchrijfCupSegevens II 

PROCEDURE SchrijfBlenkGegevens (kolol: INTEGER); 
VAR strDiaaeter 

strBodeldikte : String18; 
dia.eter,bodeldikte : REAL; 

BEGIN (. SchrijfBlenkGegevens '1 
diaaeter:= blenk.DpI; 
Str Idia.eier:7:2, strDialeterl; 
tlITH produkt DO 
BEGIN 

Str (Sb:7:2, strBodeldikte)j 
END; 
GotolVGraph (kolol + 11 8); 
WriteSraph I'Segevens platine'l; 
GotoXVSraph (kolol, 111; 
IriteGraph ('Platinedialeter Do: ' + strDialeter + . [IIJ'); 
SotolVGraph (kalal, 131; 
WriteGraph ('DiHe Yin de plahne so:' + strBodeidiHe + ' [11]')i 

END; (f SchrijfBlenkSegevens II 

PROCEDURE TekenCup; 
VAR straa!, 

cupHoogte, 
toegift 
.andDi kte, 
bodelDUh, 
sMschuini ng, 
afrondingsstraal, 
xbegin, 
ybegin 
xbeginl, 
ybeginl, 
xbegin2, 
ybegin2, 
xbeginl, 
ybeginl, 
oortoeglft : REAL; 
xStraallinks, 
xStr.al Rechts, 
xWandDiktelinks, 
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vBodel 
yBodelOiUe, 
yHulslloogte, 
yToegift, 
xafronding, 
yafronding, 
Ylaatwandol Ue, 
xstraallinksafronding, 
xstraalrechtsafronding l xVerschuiving : INTEbER; 
strDialeter, 
strCupHoogte, 
strToegift 
strWandDikle, 
strBodelDi He, 
strAfrondingsstraal, 
stroortoegift, 
strAfschulning : Stringl0; 

BEGIN (I TekenCup I) 
MITH produkt DO 
BEGIN 

straal := dUitwendig • 
tupHoogte:= nettohoogteflens; 
lIandDikte := SII ; . 
bodeIDitte:= Sb' 
afrondingsstraal:=Roj 

II haal aile laten op fl 

END
oorloegift:=produkt.brutohoogteflens-produkt.nettohoogteflens; 
xVerschuiving:= 0; 
Str (straal :18:2, strDialeter)'! II zet aile laten 01 in strings I) 
Str (Cuphoogte :11:2, strCupHoogte ; 

. Str (wandDi He : U:2, strMandDiHe) i 
Str (bodelDikte :lB:2 strBodemDiktelj 
Str (afrondingsstraal:lB:2, strAfrondingsstraallj 
Str (oortoegift :1B:2, stroortoegiftl; 

straal := straal/2; 
straal := straal /schaalFaktor; (f schaal aIle laten in I) 
cupHoogte := cupHoogte IschaaIFaktor;' 
wandDikte := wandDikte IschaalFaktor; 
bode.Dirte := bodelDi~te /schaaIFaktor; 
afrondingsstraal:=afrondingsstraal IschaalFaktor; 
oortoegift := oortoegift IschaalFaitor; 

xbegin:=-straal+bodeldikte+afrondingsstraal; 
xbeginl:=-straal+bodeldikte; 
ybeginl:=bode.dikte+afrondingsstraalj 
ybegin:=B; 
xbegin2:=straal-bode.dikte-afrondingsstraal; 
ybegin2:=bode.dikte; 
xbegin3:=straali 

If haal aile overbodige infor.atie 4) 
ybegin3:=bodeldlkte+afrondingsstraal; 
KapStringAf (strDia.eter)· 
KapStringAf (strCupHoogtel; 
KapStringAf (strwandDiHe)'1 
KapStringAf !strBodelDikte • 

If van de strings af I) 

KapStringAf IstrAfrondingsstraal); 
KapStringAf tstroortoegiftl; 

Setaspect!l/8.44); 
SetLineStyle IBl; (I stel een ononderbroken lijn In 4) 
TekenHartLijn 11,- IcupHoogte+oortoegltt ) 4 8.1, 

l(upHoogte+oortoegift ) 11.ll; (f telen de hartlijn . 
Dra.line (B, " - {straal - If teken het produkt llnksol 

II 
I) 

afrondingsstraal-bodeldiktel,Blj 
Dra.CircleSeglent !-. {straal-afro~d~ng5straal-bodeldiltel, bode.dikte+afrondingsstraal, 

xbegln,ybegln,I,1,-98,I, ,B,II; 
Drawline (- straal, bode.dlkte + afrondiogsstraal, 

- straal, cupHoogte+oortoegift Jj 
Dr •• line {- straal cupHoogte+oortoegift I 

- (straa! - bodeldikte), cupHoogte+oortoegift ); 
Drawline (- Istraal - bodeldikle), cupHoogte+oortoegltt , 

- (straal - bodeldiktel, bodelDlkte + afrondingsstraal)' 
DrawCircleSeglent (- (straal -afrondingsstraal-bodeldiktel, bodelDikte + afrondingsstraal, 

xbeginl vbeginl,B,B 90,1 .. 1,2); 
Dra.Line 1- (straall + bodeldlkte +alrondingsstraal, bodelDikte, 

straal - wandDikte-afrondingsstraal , bodeIOikte)' 
DrawCircleSeglent Istraal - bodeadikle -afrondingsstraai, bodelbikte + afrondingsstraai, 

xbegin2, vbegin2,1,I,90,B,' ',0,8); 
DrawLine (straal - bodeldlkte, bode.Dlkte + afrondlngsstraal , 

straal - bodeldikte, cupHoogte+oortoegift l; 
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DrawLine (straal - bode.dikte f cupHoogte+oortoegift , 
straal, cupHoogte+oortoegift Ij 

Drawline (straal, cupHoogte +oortoegift, 
straal bode.diHe + afrondingsstraall; 

DrawCircieSeg.ent (straal-bodeldikte-afrondlngsstraal,bode.dikte+afrondingsstraal, 
xbeginl,ybegin3,l,l,-98,.,· ·,.,Bl

r
· 

DrawLine Istraal-bode.dikte -afrondlngsstraa , I, 
I, II j 

Drawline (- straaI, cupMoogte+oortoegift , (f sluit de Iijnen van het produkt II 
straa!, cupHoogtefoortoegift Ij 

Drawline (- straal, cuphoogte,-straal+bodeadikte,(uphoogtel; 
Drawline (straal-bode.dikte,cuphoogte,straal cuphoogtel; 
Drawline (-straaI+bode.dikte+afrondingsstraai,bode.dikte+afrondingsstraal f 

-straal+bode.dikte bode.diktel; 
II Drawline (-straalfbode.dikte+afrondingsstraal,bode.dikte+afrondingsstraal

1 -straai+bode.dikte+2I afrondingsstraal,bode.dikte+afrondingsstraal i l ) 

xStraalLinks := MindowX (- straal); 1* vertaal aIle laten naar II 
xStraalRechts := liindowX Istraal! j II scherllcoordinaten f} 
xWandDikteLinks := liindowX (- Istraal - bodeldlkte»j 
y8ode. := liindowY III; 
yBode.Dikte := liindowY (bodeIDikte)j 
yHulsHoogte := liindowY (cupHoogtel: 
toegift := Dortoegift; 
ytoegift := Windowy (cuphoogte + toegiftl; 
Ylaa{wanddikte := Windowy (cupnoogte/2); 
xafronding := Nindowx l-straaI+bode.dlkte+afrondlngsstraal+2f charHelght): 
yafrondinq := Windowy Ibode.dlkte+afrondingsstraal+34charHelghtll 
xstraallinksafronding:=Windowxt-straal+afrondlngsstraaII; 
xstraalrechtsafronding:=Windowx(straal-afrondingsstraaIi; 

SetWindow"odeOffj 
Sete li pp i ngOff i 
Drawtext (xafronding,yafronding,l,strafrondingsstraallj if.aat voor afronding l ) 
Drawline (xStraallinks,ytoegift, 

xStraallinks,ytoegift - 2 I charHeight); 
Drawline ( xStraalRechts,ytoegift, 

xStraalRechts,ytoe9ift - 24 charheightl; 
Be.atinqHorizontaal (xStraalLlnks, xStraalRechts1 . 

ytoegift - 21 charheight + ~, strDia.eterl; 
{f teken de laat voor de dia.eter fl 
Be.atingHorizontaal IxStraallinks, xWandDikteLinks, 

y.aatwanddikte, strWandDikte)j 
If teken de laat vaor de wanddikte II 

Drawline (xStraallinks, yBode.Dikte, 
xStraallinks - 4 f charWidth, yBodeIDjkte); 

Drawline (xStraallinKsafronding,ybode.,xStraaILinks -4 *charWidth,ybodell; 
B@.atingVertikaal IxStraallinks - 4 I charWidth + 3l yBode., yBodelOikte, strBode.Dikte)j 
(f teken de laat voor d@ bode.dikte I) 
{f teken de .aat voor de hulshoogte II 
Drawline (xStraalRechts,yhulshoogte, 

xStraalRechts + (3 + xVerschuivingl I charWidth,yhulshoogtel; 
Drawline (xStraaiRechtsafronding,ybode., 

xStraalRechts + (3 + xVerschulvingl I charWidth,ybode.)· 
Be.atingVertikaal IxStraalRechts + (3 + xVerschuivingl • charWidth - j, 

ybodel1yHulsHoogte,strcuphoogte); 
II teken de laat voor de toeqift *1 
Drawline (xStraalRechts,ytoegift,xStraalrechts +13 +xVerschuivingllcharWidth, 

ytoegiftl; 
Belatingvertikaal (xStraalrechts + (3 + xVerschuivingl l charWidth-3, 

yHulshoogte,yToegift,stroorToegift); 
SetClippi ngOn' 
SetWindowl'lodeOnj 

END; (f TekenCup f) 

PROCEDURE TekenBlenk; 
VAR strul, 

blenkDlkte REAL; 
xStraalLinks, 
xStraalRechts, 
yBode. 
yBlenkDikte INTEGER; 
strDialeter 
strBlenkOikte String10; 

BEGIN (I tekenBlenk I) 
straal := lSI; (IBLENK.DPL;fl 
blenkOikte := 21; (fprodukt.Sb;l) 
Str (blenk.dpl:ll:2 strDia.eter); 
5tr IprDdukt.sb:10:~. strBlenkDiktel: 
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KapStringAf (strDialeter); 
KapStringAf IstrBlenkDikte)j 
straal:= straaI/2.'; 
straal := straal IschaalFaktor; 
blenkDikte := blenkDikte IschaalFaktor; 

SetlineSty!e (II; 
TekenHartlijn 18

1 
- blenkDikte I e.l, 

b enkDikte 4 1.5); 
DraNUm! (I, .f 

- Istraal I, 81; 
Dr.Nline (- Istraal Ii e, 

- straal b enkdikteJ; 
DraNline I - straaI

i 
blenkDikte, 

straa!, b enkDiktel; 
DraNUne (straai, blenHiHe, 

straal, II; 
DraNline Istraal, 8, 

8, .1; 
DraNline {-straal,l,straal,11; 
DraNline (-straal,2,straai,21; 
(I de blenk is nu getekend. Nu de laten nag. fl 

xStraalUnks 
xStraalRechts 
yBodel 
yBlenkDikte 

SetllindoN"odeDffj 
SetClippingOffj 

:= NindowX (- straal); 
:= NindowX (straal); 
:= lIindoNV (II; 
:= NindowV IblenkDikte); 

(I zei aile laten 01 in f) 
If scherlcoordinaten II 

Drawline (xStraallinks, yBlenkDikte, 
xStraallinks, yBlenkDikte - 2 f charHeight); 

Drawline (xStraalRechts, yBlenkDikte, 
xStraalRechts yBlenkDikte - 2 I charHeight); 

BelatingHorilontaal (xSlraalLinks, xStraalRechis, 
yBlenkDikte - 2 I charHeight + 3, sirDia.eterl; 

(I de laat yoor de dia.eter is nu getekend II 
DraNline (xStraaIRechts, yBode., 

xStraalRechis + 3 I charWidth, yBode.li 
Drawline (KStraalRechts, yBlenkDikte, 

xStraalRechts + 3 I charWidth, yBlenkDiktel; 
Be.atingVertikaal (xStraalRechts + 3 I charWidih - 3, 

yBode., yBlenkDikte, strBlenkDiktel; 
(I de laat voor de blenkdlkte I) 
setClippingOn' 
SetNindow"odeOnj 

END; (f TekenBlenk fl 

PROCEDURE TekenProdukt; 
VAR ch : CHAR; 

funktieToets2 : FunktieToetsenj 
BEGIN (I TekenProdukt II 

LeaveText"odej 
SetUpGraphic"ode; 
GraphicsPragrallaHeader ('Tekening produkt 'I; 
SraphicsBoodschap (', 'Druk op <return> vaor de volgende tekening. '); 
GraphicsBoodschap (1, '{esc): uitgang'); 
DefineTextWindoN ItekenWindow, 7, 7, 32, 19, 21; 
BepaalNindowVerhouding (windowVerhoudingl; 
tekeningHoogte:= produkt.brutohoogteflens; 
tekeningBreedte:= produkt.dUltwendig/2; , 
BepaalSchaalFaktor (tekeningBreedte, tekenlngHoogte, schaalFaktor); 
SelecUlor 1 d (2) i 
Selectllindow (tekenWindowl; 
TekenCuPi 
SchrijfCupGegevens 1411; 
REPEAT II totdat return, escape of conirol-c ingedrukt wordi II 

WHILE NOT ToetsStatus (chi funkiieToeis21 DO BEGIN (I geen aktie II END; 
If (funktieToets2 = Ctr C THEN Quit (funktieToets2l; 

UNTIL funktieToets2 IN (return, Esell . 
IF (funktieToets2 = Esc) , 
THEN 
BEGIN 

leaveGraphiq 
SetupText"odej 
Exit; 

END; 
SelectWindow (scherlWindowll 
SeiBackground (I); (I veeg'het scher. leeg Il 
DrawBorilerj 
GraphicsProqrallaHeader ('Tekening platlne 'Ij 
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GraphicsBoodschap (I, 'Druk op (esc) 01 terug te keren naar het uitvoerlenu. 'I; 
GraphicsBoodschap (8' 'J-
DeflneTextWindoN ttekenWindoN, ii, 1\ 30, 18, 21; 
BepaalWindowVerhouding 'windoNVerhouaingJ; 
tekeningHoogte:= 21' (fprodukt.Sbf) 
tekeningBreedte:=lSi· (lblenLDpU) 
BepaalSchaalFaktor (tekeningBreedte, tekeningHoagte, schaaIFaktor): 
SelectWorld {21j -
SelectWindow (tekenWindow)i 
TekenBlenk; 
SchrijfBlenkGegevens (41)-
REPEAT (f totdat escape ol control-c ingedrukt wordt f) 

WHILE NOT ToetsStatus (ch, funktieToets21 DO BEGIN If geen aktie ~) END; 
IF IfunktieToets2 = Ctr CI THEN Quit (funktieToets21: 

UNTIL funktieToets2 IN [Esc]; , 
LeaveGraphiq 
SetUpText"odej 

END; {f TekenProduH fl 

PROCEDURE TekenPerskrachtVerloop; 
VAR funktieToets2: FunktieToetsenj 

str"axstelpelweg 
strPersKracht: String1a; 
ch : CHAR; 
lelp : REAL' 

BEGIN (f TekenPerskrachiVerloop II 
Str (gegevens.laxilalePerskracht:7:2, strPersKrachtl; 
Str (gegevens.laxperskrachtstelpelweg:b:2, strMaxstelpeiNeglj 
leaveTextModej 
SetUpGraphicMode; 
6raphicsPrograiiaHeader ('Gra~iek perskracht - procesMeg 'I: 
GraphicsDoodschap (1, 'Druk op <esc> 01 terug te keren naar'het uitvoerlenu. 'I: 
6raphicsBoodschap (a, ' 'I; -
FindWorld (2, ~egeVen5.stelpelPersKracht6egevens! 91, I.B, 1.11; 
De~ineWorld (~, 1.1, ylWldGlb, x2WldGlb, v2WIdS hI: 
SelectWindow (scherIWindow)j , 
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SetlineStyle (I,; 
DrawAxis (5, 4, (charWidth Div 8)" charHeight '" 2111 J icharWidth Div 81 + 1, IcharHeight Div 4), I, ", TRUE); 
DrawPolygon (gegevens.stelpelpersKrachtSegevens, ,91, a, 0, II; 
GotoXYGraph {2, 41; 
WriteGraph ('perskracht [kN]'I; 
GotoXVGraph (32 ,41, 
WriteGraph ('De laxiiale perskracht bedraagt: ' + strPersKracht + ' [kNl')j 
GotoXYGraph (32 ,5); 
WriteGraph ('bij een procesweg van: ' +str"axstelpelMeg+ ' [111'1; 
6otoXYGraph 164, 2al; 
WriteGraph ('procesweg [11]')i 
REPEAT 

WHILE NOT ToetsStatus (ch, funktieToets21 DO BEGIN If geen aktie I) END; 
IF (funktieToets2 = Ctr CI THEN Quit (funktieToets2lj 

UNTIL funktieToets2 IN [Esc]; 
leaveGraphic; 
SetUpText"odej 

END; (f TekenPerskrachtVerloop I) 

PROCEDURE TekenhoekperskrachtVerlooPi 
VAR funklieToets2: FunktieToetsen; 

strperskracht, 
strla~hoek : Stringll; 
en : CHAR~ 
telp : REAL; 

BEGIN If TekenhoekperskrachtVerloop J) 
str (gegevens.laxilaleperskracht:1,2, strperskracht); 
Str (gegevens.lakperskrachthoek:2:I, str.a~hoek): 
lea ve T ex Ulode j 
SetUpGraphic"odej 
GraphicsPrograllaHeader ('Srafiek perskracht - proceshoek ')~ 
GraphicsBoodschap (1, 'Druk op (esc,> 01 terug te keren naar het uitvoerlenu. '): 
GraphicsBoodschap IB, , 'J: -
FindWorld (2, gegevens.hoekperskrachtSegevens, 91, 1.1, 1.1): 
SelectWindoN (scnerIWindoM); . 
SetLineStyle (81i 
DrawAxis IS, 4, IcharWidth Div 81, charHeight + 21 17 J (charWidth Diy Bl + I, (charHeight Div 4), 0, 0, TRUE): 
DrawPolygon (~egevens.hoekperskrachtGegevens, I, ~1, 0, a, alj 
GotoXYSraph (L, 41; 
WriteGraph ('perskracht [kNl'l; 
GotoXV6raph (28, 41, 
VriteSraph ('De lailiale perskracht bedraagt ' + strperskracht + ' [kNl'); 
GatoXYSraph (4S t SI; 
WriteGraph l'biJ een proceshoek van '+str'ilxhoek+ '[ xJ'); 
GotoXVGraph (64, 281j 
IiIr i teSr aph (' proceshoek r x)' I: 
err-,:; r 



WHILE NOT ToetsStatu5 (ch, funktieToets21 DO BEGIN (f geen aktie f) ENDi 
IF {~unKtieToets2 = Ctr CI THEN Quit (funktieToets2)j 

UNTil funktieToets2 IN fEsc); . 
leaveSraphic; 
SetupText"odej 

END; If TekenhoekperskrachtVerloop I) 
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PROCEDURE F'rintResulhten: 
VAR tabelItels, . 

grafiekltels : InvcerIte.s; 
str.axstelpelweg, 
strlaxhoek, 
strGegeven : string2Sj 
ch2 : CHAR-
funktieToets2 : FunktieToetsen; 
bladNu.ler, 
i j : INTEGER; 
kleur : ForegroundColor' 
printUit : ARRAV [1 •• 121 OF BOOLEAN; 

PROCEDURE PrintHeader; 
BEGIN (I PrintHeader I) 

bladNu.ler:= bladNuI.er + 1; 
Write (Lst, Chr (121); 
IIriteLn (lst); 
IIriteln (lst, 'PlOOIHOUDERlOOS DIEPTREKKEN : Versie 1.10'); 
Writeln (lst, 'Copyright 19B7, Technische Universiteit Eindhoven 'I; 
Writeln (lstl; 
IF Iprodukt.produktNaa. <> "j THEN Write (Lst, produkt.produktNaal'; 
IIriteLn (Lst

l 
' ,bladzijde ',bladNu •• er:2); 

IIrihln (Lst ; 
WriteLn (lst} strNaal); 
IIriteLn (lst ; 
IIriteLn ILst, 'Datu.: ' + strDatull; 
IIriteLn (lst/; 
IIriteLn (lst} 'Tijd : ' + strTijdl; 
lid teln (Lst ; 
IIr i teln !LstJ j 

END; {I PrintHeader Ij 

BEGIN (I PrintResultaten I) 
FOR i:= 1 TO b DO 
BEGIN 

WITH tabelItels [il DO 
BEGIN 

Kolol:= 2; 
ri j : =- i f 2 - 1; 

END' 
!11TH grafiekItels [il DO 
BEGIN 

kolol:= 41; 
rij := i f 2 - 1; 

END; 
ENDj 

tabelItels [ll.itel:= 'Gegevens lateriaal'i 
tabellte.s [2l.itel:= '6egevens proceskondlties'; 
tabelltels [31.itel:= 'Gegevens produkt'; 
tabelIte.s [4J.itel:= 'Gegevens platine'; 
tabellte'5 [51.itel:=- 'Tabel perskrachtverloop'j 
tabelltels [bl.itel:= 'Tabel coordinaten inNendlge .atrijs'j 

grafieklte.s [1].itel:= '"aatschets produkt'j 
grafiekltels [21.itel:= '"aatschets plattne'; 
graliekltels [ll.itel:= ' '; 
grafiekltels [41.itel:= 'Grafiek perskrachtverloop-procesNeg'; 
graHeklte.s [51. itel:= 'Grafie.: perskrachtverloop-proceshoek'; 
grafielltels [bl.itel:= "j 

SelectTextWindoN (scherIWindow); 
ClearTextWindow (scher.WindoN); 
helpWijzer:= 'PrintResultaten'; 
PrograllaHeader {'Uitprinten resultaten')j 

fOR i:= 1 TO 6 DO 
BEGIN 

Tekenlnvoerltel (i, tabelltels, kleur!): 
Tekenlnvoerltel (i, grafiekltels, lleur!); 

END; . 
fOR 1:= 1 TD 12 DO 
BEGIN 

IF Ii { 7) 
THEN 
BEGIN 

TekenlnvoerIte. {i, tabelltels, kleur2)j 
Boodschap (1, 'uitgeprint hebben ? [J/N]: Ja'); 

END 
ELSE 
BEGIN 

Tekenlnvoerlte. (i - 0, grafiekltels, kleur21: 
Boodschap t1. 'uitgeplot hebben 7 [J/N): Ja'l; 

rNIl! 

ASS 



CASE i OF 
1: Boodschap tl, 'Wilt u de gegevens over het lateriaal 'I; 
2: Boodschap tl, 'Wilt u de gegevens over de procesKondities')j 
3: Boodschap t8, 'Wilt u de gegevens over het produkt'); 
4: Boodschap II, 'Wilt u de gegevens over de plat!ne'); 
5: Boodschap Ie, 'Wilt u een tabel lel de gegevens over het perskrachtverloop'l; 
6: Boodschap (I, 'Wilt u de coardinaten van de lnwendlge latrijsvorl'l; 
7: Boodschap t8! 'Wilt u een laatschets van het ~rodukt'); 
8: Boodschap II, 'Wilt u een laatschets van de plat!ne'l-

II: Boodschap (8, 'Wilt u de grafiek let het perskrachtverioop-procesweg'j.\ 
11: Boodschap IB, 'Wilt u de grafiek let het perskrachtverloop-proceshaek' ; 

END' If CASE I) 
IF ~OT Ii IN [9 121) THEN 

IF Ja (TRUE, lunktieToets21 
THEN 
BEGIN 

printUit til:= TRUE; 
Heur:= kleurl; 

END 
ELSE 
BEGIN 

printUit (il:: fALSE; 
Ueur:= kleurlll; 

END' 
IF IftinktieToets2 = Esc) THEN Exit; 
IF Ii ( 7) 

THEN TekenlnvoerItel ti, tabelItels, kleurl 
ELSE Tekenlnvoerltel Ii - 6, grafiekltels, kleurlj 

END; 

Boodschap tl, 'Zet de printer aan en aan het begin van een nleuNe pagina. 'I; 
Boodschap II 'Druk op <return) ais u gereed bent. 'I; 
REPEAT (I toldat (return), {esc} of (ctr)-C irtgedrukt is II 

WHILE NOT ToetsStatus Ich2, funktieToets2) DO BEGIN (f geen aktie 4) END; 
IF funktieToets2 : Ctr C THEN Quit {funktieToets21; 
IF funktieToets2 = Esc-THEN Exit; 

UNTIL funktieToets2 IN [Return, Esc, etr Cl; 
If het printen kan nu beginnen fl -
Boodschap II, , 'j; 
Boodschap 11, ' De gegevens worden ,o.lmteel afgedruH. 'J; 
Datul (strDatu.'; (4 haal de datu. uit het geheugen II 
Tijd (strTijdl; II haal de tijd uit het geheugen Ii 

~&~d~~:.!rTO ~~ DO 
BEGIN 

IF ItextModeGlb AND 
Ii } 61 AND 
printUit [ill THEN (I de grafische lode inschakelen fJ 

BEGIN 
LeaveTextMode; 
EnterGraphic; 
SelectScreen (1)' 
DefineWindow (s(~er.Nindow, I, ., xMaxGlb, y"axGlbl; 
II gebruik het hele scher I fl 
SelectNindow (scher.Windowl; 

END' 
IF ToetsStatus (ch2, funktieToets21 THEN 

IF (funktieToets2 IN [Esc, Ctr Cll THEN 
FOR j:= 1 TO 12 DO printUit rj):: FALSE' 

(I ais er in de tussentijd op <esc> of {ctr)-c gedrukt is, dan stoppen *1 
IF (printUit [ill THEN 
CASE i OF 

1: WITH .ateriaal DO 
BEGIN 

Pri ntHeader; 
Write (Lst, '.ateriaaIgegevens 'I; 
Wr iteLn (Lstl; 
WriteLn (lst)j 
Writeln (Lst, 'Materiaalnaa. :' I .ateriaalnaa. ); 
liriteln (Lst, 'Codedering :', lateriaalkode I; 
Writeln (lst, 'Karakteristieke spanning C:', C:4, ' [N/ •• l]' I; 
Writeln ILst, 'Verstevigingsexponent n:', 0:7:2, ' [-J' 1;[_], 
Writeln Ilst, 'Uoordeforlalie »0: " epsllon0:6:4. ' I; 
Writeln (Lst, 'Oorhoogtefaktor hfac:', Fk:7:2, ' (-J' Ii 
Writeln (Lst, 'Aoisotropie in h-richting ra:', r0:7:2 [-]'). 
Writeln (lst, 'Anisotropie in 45x-richting r45:', r45:7:2, [-]' Ii 
Write!o Ilst, 'Anisotropie io 9mx-richting r90:', r90:7:2, ' [-]' ,; 
Writeln {Lstl; 

END; 

2: BEGIN 
PRINTHEADER; 
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Write (lst, 'procesgegevens '): 
Writeln (lst); . 
Writeln Ilstl ; 
Writeln (lst, 'Dieptrekverhouding a8:' I PROCESKONDITIE,beta.ax:7:1

1 
' [-1' II 

Nriteln (lst, 'De wrijvingsfaktor .:', wrijvingsfaktor:7:2, '[-] ); 
Wr i tel n ILst/; 

END-
3: WItH produkt DO 

BEGIN 
Pr i ntHeader; 
Write (lst, 'produktgegevens ')i 
IIri teln Ilstl; 
Nr i teln (Lsi); 
WriteLn Ilst, 'Produktnaa. :', produktnaa. Ij 
Nriteln (lst , 'Code :', produkUode )-
IIriteln (Lst, 'Buitenste dialeter DO:', dUitwendig:7:2, ' [ •• 1' 
Writeln Ilst, 'Bruto cuphoogte hbru: " brutohoogteflens:7:2, ' 
IIriteln {Lst, 'Netto cuphoogte hnet: " nettohoo~teflens:7:2, ' 
Nriteln (Lst, 'Wanddikte sw: " Sw:7:2, rill'); 
IIriteln (Lst, 'Bode.dikte sb:', Sb:7:2, ' [,,]' I; 
Nriteln ILst, 'AfrondingsstraaI ROl'! Ro:7:2, ' [,I]' Ij 
Writeln ILstlj 

4: i~~iN 
Printheader; 
IIrite ILst, 'blenkgegevens '); 
IIri teln (lst); 
IIriteln (lst); 

) -
[~I]' ); 
[II]' }; 

IIriteln ILst, 'Blenkdia.eter 
Writeln Ilst, 'Blenkdikte 
Writeln (Lstlj 

Do: ' ,blenk. DpI: 7:2~ , ["l' ) '\ 
so:' ,produkt.5b:7:", '[,I]' ; 

END-
s: IIIT~ gegevens DO 

BEGIN 
Pri ntHeader; 
Write Ilst, ' hoek 

Write ILst ' 
IIr iteLn (lst J: 
Write (Lst, " [ xl 

IIrite (lst ' 
IIriteln (Lsd; 
IIri teln (Lstl! 
FOR j:= 2 TO vi DO 
BEGIN 

procesweg 'j
perskracht'); 

IIrite Ilst,' ',(j - 11:2, , 
llri te (lst ' 

lirihln (Lstl; 
END-

" stelpelperskrachtGegevens [j, 1]:7:21; 
stelpelpersKrachtGegevens [j, 2]:7:21; 

IIriteln (lstl; 
liriteln (Lst)' 
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IiritfLn (lst, , De taxitale perskracht bedraagt 
WriteLn (Lst, ' Dit treedt op bij een procesweg van: 

: " laxilalePerskracht:7:2 '[kNl'l; 
" laxPerskrachtStelpelNeg:}:21 ' [I.]'); 
" .axperskrachthoek:7:8, '[ '1'); IIriteln (lst, ' en bij een proceshoek van : 

printUit [51:= FALSE; 

6: ~~~IN 
PrintHeader; 
Write (Lst, ' Xcoordinaat 
liri teln (Lst); 
!lrite (lst,' [ •• 1 
IIri teln Ilst); 
IIr i tel n (lst) i 
FOR 1:=8 TO 9~ DO 
BEGIN 

Write (lst ' ',xcoordinaat[Il:7:2, 
IIritelnILst); 

END-
END- ' 

7: BEGiN 
PrintHeader; 
SelectWindow (scherIWindowl; 

Vcoordinaat'J; 

[.1] 'I; 

, ,ycoordinaat{Il:7:2); 

SetBackgrou~d (II; If veeg het scher~~le~~ f~ 
DeflneTextWlndow (tekenWlndow, 7, 4, ~L, t~, ~); 
BepaalliindowVerhouding {wlndowVerhoudinglj 
tekeningHoogte:= produkt.brutohoogteflens; 
teteningBreedte:= produkt.dUitwendiq/2; 
BepaalSchaalFaktor (tekeningBreEdte, tekeningHoogte, schaalFaktorlj 
SeledWorld (2); 
SelectWindow (tekenliindowl; 
TekenCup' 
SchrijfCtipSegevens 1411; 
PrintScreen; 

£ltD; 
B: BEG tN 

. ~ , ;' ~ ~.1 __ , .. 



SelectWindow (scher.Window); 
SetBackground (0); If veeg het scherl lee~ ') 
DefineTextWindow ItekenWindow, 11, 4, 38, ~2, 21; 
BepaalMindowVerhouding (NindowVerhouding)j 
tekeningHoogte:= 20' (fprodukt.Sb;*1 
tekenin Breedte:=150' II blen~.DplI2;fl 
Bepaal haalFaktor IlekeningBreedte, tekeningHoogte, schaalFaktorl; 
Select d (21; . 
SelectWindoN (tekenWindoNI; 
TekenBlenkj . 
SchrijfBlenkSegevens (41); 
PrintScreen; . 

ttl: ~~~iN 
Pr i ntHeader; 
Sir (gegevens •• axi.alePerskracht:7:2, strGegevenlj 
Str IgegeYens •• axperskrachtstelpelweg:6:2, str"axstelpeINeg)j 
SelectMlndDN (scher.Window); 
SetBackground 141; If veeg het scherl leeg I) 
FindWorld (2, gegeyens.stelpelperskrachtGegevensl 91, 1.0, 1.BI; 
DefineMarld {2, 1.8, ylWldGlb, x2WldGlb, y2WldG bl; 
SelectWindoN (scheraWindow); 

ASS 

SetLineStyle (I); 
DraNAxis IS, 4, (charWidth Div Bl, charHeight + 2t 17 I (charNidth Div S) + 1, (charHeight Div 4), 8, 0, TRUE): 
DrawPolygon (gegevens.stelpelpersKrachtGegevens, ,91, 8, H, 8)i 
GotoXYSraph 12, 11; 
IIri teGraph ('perskracht [UJ'l j 
GotoXYGraph (32 ,Iii 
IIriteGraph ('De laxllale perskracht bedraagt: ' f strGegeven + ' [kNl'lj 
SotoXVGraph 132 ,21; 
IIriteSraph ('bij een procesweg van: 'fstrlaxstelpelNegt ' [Ial'); 
GotoXVGraph (64, 241; 
IIriteGraph ('procesweg [al]'); 
Pri ntScreen; . 

11: ~~~iN 
PrintHeader; 
Str {gegevens.laxilalePerskracht:7:2, strSegevenl; 
Str (gegevens.aaxperskrachthoek:2:0, strlaxnoekl; 
SelectWl0daw (scheraWindowl; . 
SetBackground 131; If veeg het schera leeg II 
Findllorld (2, gegevens.hoe[PerskrachtSegevens, 91, 1.8, I.Hl; 
Selectlliodow (scherIWindow); 
SetLineStyle (01; 
DrawAxis (5, 4, Icharllidth Diy BI, charHeight + 21 17 * (charllidth Div 81 + 1, (charHeight Div 4), H, H, TRUEI; 
DrawPolygon (gegeyens.hoekPerskrachtSegevens, 1, vi, I, ., 0); 
GotoXYGraph (2, 1); 
IIriteGraph ('eerskracht [kNl'l; 
GotoXVGraph {~2, Iii 
IIriteGraph ('De laXllale perskracht bedraagt: ' + strSegeven + ' [kNJ'); 
GotoXYGraph (32\ 21; 
IIriteSraph ('biJ een proceshoek van: ' +str.axhoek+ '[ xl'l; 
GotoXYSraph 164, 241; 
WriteSraph ('proceshoek r xl'); 
PriotScreen; 

END' 
END; II ChSE I) 

END; 
IF grafftodeSlb THEN {I ,itten we nag in de grafiscne lode, 
BEGIN . 

DefineTextWindow (s~ner.WindoN, 2, 4, 79, 21, 3); 
LeaveGraphici . 
SetUpTextKode; 

END; . 
END; (I PrlntResultaten fl 

BEGIN (I Uitvoer"enu 41 
tekenWindow:= 4; 
gelaakteKeuze:= 1; 
aantalKeuzes:= 4-
FOR i:= 1 TO aantalKeuzes + 1 DO 

IIITH lenuKeuzes {il DO 
BEGIN 

kolol:= 24; 
rij := li+11 4 2 - 1; 

END; , 

dan eruit II 

lenuKeuzes [1).ltel:= 
lenuKeuzes [2].itea:= 
aenuKeuzes [3J.itel:= 
aenuKeuzes [41.ite.:= 

'Tekening produH'; 
'Perskracht uitgezet tegen procesweg 'j 
'Perskracht uitgezet tegen proceshoek alpha'; 
'Uitprinten resultaten'j 



.enuKeuzes [SLite.:::: '{esc): terug naar het hootdlenu'; 

HaalGegevensOp !gegevenslj 

REPEAT II totdat de escape of Ctr-C ingedrukt is II 
helpWijzer:= 'UitvoerMenu'j 
SelectTextWindow (scherIWindowl; 
ClearTextWindow IscherIWindow)'; 
Progral.aHeader ('Ultvoerlenu' ; 

Boodschap 1. , :Maak uw keuze let de cursorbesturlogstoetseo1de spatiebal~ en backspace-toets'l; 
Boodschap (1, Selecteer deze daarna let de {return>-toets. I; . 

Henu IlenuKeuzes, aantalKeuzes, TRUE,gelaakteKeuze, funktieToetsll; 
CASE gelaakteKeuze OF 

1: T ekenProdukt I 
2: TekenPerskrachtverloop' 
3: TekenhoekPerskrachtVerloop; 
4: PrintResultaten; 

END; II CASE f' 
gelaakteKeuze:= gelaakteKeuze + I' 
IF gelaakteKeuze= 6 THEN gelaakteKeuze:= 1; 

UNTIL funktieToetsl = Esc; 
END; (f UitvoerHenu fl 
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