
 

Toepassing van de eindige elementenmethode in de
technische plasticiteit
Citation for published version (APA):
Hoogenboom, S. M. (1970). Toepassing van de eindige elementenmethode in de technische plasticiteit. (TH
Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde, Laboratorium voor mechanische technologie en werkplaatstechniek : WT
rapporten; Vol. WT0277). Technische Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1970

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/6f8c491f-13d1-4acd-844e-a6a15fa386bf


tech ....... ho ....... , .... as •• 
la ......... '¥OOf lII.llllltCh • ....... t ...... w"" ........... III Ie 

... : 
Toepassing van de eind1ge elemeM.-.e1Aode in .. 
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P. C. Veenstra 

..... ,' ...... 
Nagegaan wordt of het mocelijk is de eiftdig. elementen
methode te· gebruiken om plastiscbe vervormincen te 
beschrijven, waarbij grate deformaties optreiien. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Prandtl-Beuss
reIaUes en bet vloeiflriterium van von Mises. 
Uitgaande van een in de plasticiteit relatief eenvoudig 
vervormingsproces. n.l. het stuiken van een cilinder, 
kunnen de berekende realiltaten wordell ,everifieerd. 
In principe kan met het ad hoc samengestelde reken
programma zowel het pval van inklemming hij het 
kontaktvlak stempel-cilinder als van wrljving gelijk aan 
nul worden berekend. Ret laatste geval wordt uitgebreid 
benut am Vaal' zover mogelijk de methode en het pro
gramma te testen. In het ,eval van de inklemming 
worden de resultaten ,everifi~erd met in de literatuur 
gevonden waarden. 

Afgaande op de resultaten die verkregen zijn, mag 
verwacht worden dat de eindige elementenmethode, bij 
nadere uitwerking van de in dit rapport gebruikte 
methode van aanpak en van de vele andere mogeUjkheden 
die binnen de eindige elementenmethode aanwezi, zijn, 
in kombinatie met de ontwlkkeling van snellere en goed
kopere computers, een handlg hulpmiddel zal worden 
vooX' de oplossing van prOblemen ift de pla.tieit~it. 
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0- Symbolenlij st 

symbool omschrijving dimensie 

~ a, A, b, c, d componenten uit de matrixformulering van de 
5- wet van Hooke 

a~, AI. bl. componenten uit de matrixformulering van de 
cl, dl Prandtl-Reuss vergelijkingen 

L- l [B], [B] differentiatiematrices 
10 - C evenredigheidsconstante 

dsvt toelaatbare stap in de vergelijkspanning 
[De] matrix uit de wet van Hooke 
[nP] matrix uit de Prandtl-Reuss vergelijkingen 

15 E elasticiteitsmodulus -2 -
F momentaan oppervlak L2 
G glijdingsmodulus ML-1T- 2 

h momentane cilinderhoogte L 

20- ho initrele cilinderhoogte L 
hv cilinderhoogte bij juist vloeien 
6h stempe 1 verplaatsing L 
H' verstevigingsfactor uit de Prandtl-Reuss verg. ML -IT- 2 

i, j, k, 1, m, n indices 
25 - MT- 2 [k]e elementenstijfheidsmatrix 

K stempelkracht MLT- 2 

{K} totale belastingsvector MLT- 2 

jKV} vector met de voorgeschreven componenten uit {K} MLT- 2 
30 - K r}. 1K"} vectoren met de onbekende componenten uit {K} MLT- 2 

M totaal aantal elementen 
N totaal aantal knooppunten 
P,Q,R co~ffici~nten uit de Prandtl-Reuss verg. M2L- 2'I ..... 4 

35 f0- p, q, r evenredigheidskonstanten 
[Q] totale stijfbeidsrn atrix MT-2 

[Qij] onder.",matrices van [Q] MT-2 

r lopende cilinderco5rdinaat L 
40 - ru momentane cilinderstraal L 

ruo initi~le cilinderstraal 
rv cilinElerstraal bij juist vloeien L 
s verhoudingsgetal 

45 - S co~ffici~nt uit de gei'nverteerde Prandtl-Reuss verg. M2L- 21 4 

t cilinderco5rdinaat, momentane plaatdikte(appE) L 

to initUHe plaatdikte L 
tv plaatdikte bij juist vloeien L 

50 fo- t(i) verhoudingsgetal 
u,v componenten van het verplaatsingsveld L 
ui, vi componenten van de verplaatsingsvector L 

uiv·viv verplaatsingen bij juist vloeien L 

werlc,laat,technlek 
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x 
Xo 
Xv 
[X] 
Xi, Yi 
Xiv, Yiv 
[y], [YJ 
r 
tSij 
Eij 
E! . 

1J 
E~' 
E~~ 
if} 

1E} 
d). 

V 

°ij 
Oij 
(; 

°v 
to} 
°ij(k) 
CPe 

"" 
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elementenverplaatsingsvector 
totale verplaatsingsvector 
vector met de onbekende componenten uit ,{u} 
vector met de voorgeschreven compo uit {ul 
volume omwentelingslichaam 
momentane lengte plaat (app. E) 
initUHe lengte plaat 
lengte plaat bij juist vloeien 
combinatiematrix 
componenten belastingsvector 
componenten belastingsvector bij juist vloeien 
matrix die het verband aangeeft tussen{£} en {a} 
zie appendixA 
kronecker-symbool 
rektensor 
deviatorische rektensor 
elastische rektensor 
plastische rektensor 
effectieve plastische rek 
kolomvector van Eij 
evenredigheidsfactor 
constante van Poisson 
spanningstensor 
deviatorische spanningstensor 
ve rgelijkspanning 
vloeispanning 
kolomvector van Oij 
spanningen in de ke stap van de berekening 
vormveranderingsenergie per element 
totale potentHHe energie 

IdL V till biLl 

L 
L 
L 
L 
L3 

L 
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-/L 
MLT-2 
MLT-2 

1 
M2L- 4 

ML-1T-2 
ML- 1T-2 
ML-1T-2 
ML -IT-2 
ML-1T-2 
ML- 1T-2 
ML2T-2 

-2 



5r-

1Q f-

151-

20!-

25 I-

30 I-

lOr-

rappert nr. 0277 biz. VI vln 

IndeUng van het rapport 

Na een korte inleiding betreffende de plasticiteitsleer en de 
eindige elementenmethode in hoofdstuk I wordt in hoofdstuk II 
een korte beschrijving gegeven over de spanning-rek relaties 
in de elasticiteits - en plasticiteitsleer. 
In hoofdstuk III wordt een van de mogelijke rekenwijzen in de 
eindige elementenmethode, m. n. zoals die oij dit onderzoek is 
toegepast,aangegeven. 
Hierop aansluitend wordt in hoofdstuk IV een nadere specificatie 
gegeven voor het geval van een cilinder;tevens wordt in het kort 
het verloop van het programma uiteengezet. 
In hoofdstuk V zijn de resultaten, die met het programma zijn 
verkregen, en de daarbij horende verificaties vermeld. 
Tenslotte zijn in hoofdstuk VI de konklusies en enige 
opmerkingen gegeven. 

Ten behoeve van de leesbaarheid van het rapport zlJn de 
detailberekeningen opgenomen in appendices (A: B, C etc.) 
of er wordt verwezen naar de literatuuropgaven [i]. 
In de laatste appendix (F) is het rekenprogramma met 
een korte be schrijving opgenomen. 
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[ Inleiding 

Een korte historische beschouwing over de plasticiteitsleer wordt 
gegeven door Hill [1]. 
De historie van deplasticiteit als wetenschap gaat terug naar het 
jaar 1864 toen Tresca de resultaten van zijn pons- en extrusie
experimenten publiceerde. Entge jaren later formuleerden 
Saint Venant en Levy, gebruik makend van de resultaten van Tresca, 
een aantal grondslagen van de moderne plasticiteitsleer. 
In de daarop volgende decennia werden belangrijke bijdragen 
geleverd door o.a. von lVIises (1913) • Prandtl (1924), Hencky (1925) 
en Reuss (1930). 
De sindsdien bekende Prandtl-Reuss relaties kregen meer fysische 
achtergrond door beschouwingen van Prager (1948) en Drucker (1949) 
waarbij tevens meer universele incrementele spanning-rek relaties 
werden afgeleid. 

Hoewel de dHferentiaalvergelijkingen (m.n. de Prandtl-Reussverg.). 
die het elastisch-plastisch gedrag van materialen beschrijven. al 
enige tientallen jaren bekend zijn, zijn de toepassingsmogelijkheden 
ervan beperkt gebleven omdat veel van de problemen uit de techni
sche plasticiteit door hun wiskundige ingewikkeldheid onoplosbaar 
bleken. 
Het laatstgenoemde heeft er toe geleid dat er in de loop der jaren 
een verscheidenheid aan benaderingsmethoden zijn ontwikkeld en 
min of meer met succes zijn toegepast. Gedurende de laatste Hen 
jaar is het door de snelie ontwikkeling van de digitale computer 
mogelijk geworden de verschillende numerieke benaderingsmethoden 
met nauwkeuriger resultaten en effektiever toe te passen. 

De methode die in dit rapport tel' sprake komt gaat vit van de 
veronderstelling dat een lichaam opgebouwd gedacht kan worden 
ult een eindige verzameling elementen die volgens een systema
tische ordening aan elkaar gekoppeld zijn in een discreet aantal 
punten. De methode heet dientengevolge de "eindige elementen
methode" (the finite element method) 

De eindige elementenmethode is reeds veelvuldig met succes 
toegepast in de elasticiteitsleer. Een overzicht van de resultaten 
hierin is o.a. gegeven door Zienkiewicz [2]; tevens wordt hierin 
Zeer summier aangeduid de mogelijkheid van toepassing in de 
plasticiteit. 
Voor het geval van vlakspanning, vlakke de formatie! en rotatorische 
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syrnmetrie, waarbij kan worden volstaan met een twee-dimensionaal 
verplaatsingsveld, wordt er door P. V. Marcal [3], Y. Yamada [4] en 
C. H. Lee [5] e.a. een mogelijke uitwerking gegeven van de eindige 
elementenmethode toegepast in de plasticiteit. 
Afgezien van een aantal gemeenschappelijke punten hebben deze en 
andere artikelen gemeen dat er slechts kleine plastische defomaties 
(enige keren de vloeirek) worden toegelaten; alleen door Lee worden 
resultaten gegeven van grotere plastische deformaties (~O,15) zonder 
echter de bijbehorende spanningen te vermelden. 

Generaliserend kan worden gesteld dat er • wat betreft de toepassing 
van de eindige elementenmethode in de technische plasticiteit , nog maar 
weinig onderzoek is gedaan. 

...... 1 ..... II.!"_ ••• ,~",.r,. 
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• -- II Spanning-rek relaties 

A ~~~~~h~ ~e!'~0E.~i!!.~r.!.. 
• I- Bij elastische vervormingen is het verband tussen" de spanningen en 

rekken gegeven door de relaties van Hooke , in tensornotatie : 

111-

1. I-

251--' 

101-

I Olrlr 
waarin: de deviatorische spanning Oij = 0ij - 6ij 3" . 

de deviatorische rek ttj = Eij - 6ij £:k 

Verder geldt: 
£kk (1~2V) 0u 

{2.2}, (2.3) en (2.4) verwerkt in (2.1) geeft: 

E E 
°iJ' = ( 1+V ) EiJ' + 6iJ' tkk (1+V)(1-2V) 

In matrixnotatie wordt (2.5): 

[De] 1 ---
l+V 

waarin {a}en {£~dekolomvectoren zijn van respec
tievelijk Oij en £ij en [De] een symmetrische 6X 6 

matrix I n.l. 
,.... -
1- V 
1-2V SYM. 

v 1-v --1-2v 1-2v 

V V 1-V --
1-2v 1-2v 1-2V 

1 
0 0 0 

2 

0 0 0 {} 
1 

l 2 

1 
0 0 0 0 0 

2 
-

Zoals de wet van Hooke in (2.6) is genoteerd I wordt hij gebruikt in de 
50 - eindige elementenmethode. 

(2. 1) 

{2.2} 

{2.3} 

(2.4 ) 

(2.5) 

(2.6) 

werkphNtltechnlelc tect ....... ~ ............ I 
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Voor rotatorische symmetrie gaat (2.6) over in (zie fig. 2.1) 

1-V 
or 1-2V Er 

-L.. 1-v 
at -- Et 

E 
1-2V 1-2v 

=-- v _v_ 1-v (2.7) 
Oz l+v Ez 1-2V 1-2V 1-2V 

orz 0 0 0 
1 - Erz 2 

fig. 2.1 

Bij plastische deformaties is het niet mogelijk om een eenduidig verband 
te geven tussen de spanningen en de rekken . De bij een bepaalde spannings
toestand horende rekken hangen af van de voorgeschiedenis van het materi
aal en van de spanningsweg die is gevolgd. 
Ret is daarom in het algemeen noodzakelijk om het verband te vinden tussen 
de incrementen van spanningen en rekken , waarmee door integratie over de 
gevolgde spanningsweg de rekken kunnen worden gevonden . 
De twee in de plasticiteitsleer meest gebruikte incrementele spanning-rek 
relaties zijn de vergelijkingen van Levy-von Mises en de Prandtl-Reuss 
relaties 

!.::~vl-~~n _~~e~ 

In de Levy-von Mises vergelijkingen wordt verondersteld dat de totale 
rekincrementen recht evenredig zijn met de deviatorische spanningen, 
in formulevorm : 

dEij = oij dX 

De term dA is een constante die alleffiafhangt van de gevolgde spanningsweg. 
50 In deze verg elijkingen worden~ totale rekken gelijk verondersteld aan de 

plastische rekken . Ze zijn voor een ruimtespanningstoestand niet geschikt 
voor toepassing in de eindige elementenmethode omdat ze wegens afhanke -
lijkheid (n.l. wegens vol. invar. is dEkk = 0 ) niet inverteerbaar zijn. 
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o r- Prandtl-Reuss 

Reuss veronderstelde dat de plastische rekincrementen recht evenredig 
zijn met de deviatorische spanningen. 

5r-

10 I-

15 '-

35 

dEP., :;: a!· dA 
1J 1J 

per defenitie geldt voor de incrementele effektieve rek 

- 2 1/? dEP :;: ( - dEl? dEl?) ... 
3 1J 1J 

substitutie van (2.8) in (2.9) geeft; 

dEP = ~ dA (~oI·a!. )1/2 
3 2 1J 1J 

met de defenitie van de effektieve spanning: 

a (~a!. a! . ) 1/2 
2 1J 1J 

vinden we voor (2.10) 

dA := ~ d~ P 
2 a 

we vinden nu voor (2.8): 

dEI? 
1J 

Nu geldt wegens dEPk:;: 0 dat dEP.,:;: dE p'~ zodat (2.13) wordt 1<: 1J 1J 

f 3 dt P ! 

dt¥j 2 a O'ij 

met (2.1) is: 

f 

Omdat dE" 1J 
(2.14) en (2.15): 

I 

dO'- . 1J 
f 1"\1 

+ dELfj vinden we door substitutie van 

t 1 + V I 3 dE P I 

d£ij ('E') daij + 2' a aij 

Deze vergelijkingen worden genoemd de "Prandtl-Reuss relatiesl! 

50 Nemen we aan dat er een eenduidig verband bestaat tussen 0 en 
JdEP dan is dit verband experimenteel te bepalen met de trekproef. 

werkplaat.technlek 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 
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o f- Er geldt dan : 

Sf-

10 f-

I 
25 I-

3Of-

35 f-

40 f-

45 f-

50 l-

0':= a is de trekspanning 

fdt P :::; (p is de plastisehe rek in axiale riehting. 

Defini~ren we de verstevigingsfaetor HI : 

(is de helling van de a- EP kromme) 

dan kan voor (2.16) geschreven worden: 

I 3 dO' I V ! 

dtij = 2" H'a O'ij + (lB) dO'ij 

(2.18) kan worden omgeschreven ([4] en [6]): 

waarin : 2 -2 . HI 
S '3 a (1 + 3G ) 

In matrixnotatie wordt (2.19) : 

IdO'} E (uP] {dt} 

waarin 1daf en {dt} de kolomvectoren van 
respectievelijk dOij en dtij en [uP] een 
symmetrische 6X 6 matrix, n.1. : 

r-v 
- 0;,2 1-2v S 

r f '2 _ °x°y:, I-v _~ 
1-2V S 1-2V S 

r ! , r 
I-v _ iz..2 _ GxCJZj V °y:,°Zi 

1-2\1 S 1-2\1 S 1-2V S 
1 , , I 

1 0'2 [DP]:::- _ ax O'xy:, _ o¥axy _ O'Zi O'xy 1+\1 --~ 
S S S 2 S 

I I 
a~ayz _ o¥o¥z 

r 

_ °Zi ~Zj OxyOyz 
2 .!._ O'yz 

S S S S 2 S 

(2.17) 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 

(2.21) 

SYM. 1 

r 
oxO'zx oy:.Ozx -

S 

I 

O'z O'zx _ O'Xy:,O'Zi,x 
2 

O¥z 0ZK .!. _ Q:zx 
S S S S 2 S 

I-- -

(2.22) 

w.,kplaatltechnlek 
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Voor rotatorische symmetrie wordt {2.21} ,zie fig. 2.1 

r~ 

dOr 
1-'1 _~ 

SYM. 1-2 S 
I I ,'). 

dOt ....L_ OrOt 1-'1 _~ ... 
1-2'1 S 1-2'1 S 

1 f I I I '2 :::--
....L_~ ~_otaz 1-'1 _~ dO z 1+'1 
1-2'1 S 1-2'1 S 1-2'1 S 

, I I 

1:. _ £zr. dOrz 
o;rozr atOzr - Oz 0Zl:: 

S S S 2 S 

Zoals de Prandtl-Reuss vergelijkingen in (2.21) zijn genoteerd en 
voor het rotatorisch"symmetrische geval in (2.23) zijn uitgewerkt, 
worden zij in de eindige elementenmethode toegepast. 

Opmerkingen: 
-In de formules (2.5) en (2.19) staat de afschuifrek zoals 
die in de tensornotatie gebruikt wordt, terwijl in (2.6) en 
(2.21) d= technische afschuifrek wordt gebruikt. 

-De Prandtl-Reuss relaties impliceren de toepassing van 

dEr 

d£t 

d£z 

d£rz 

(2.23) 

het von Mises vloeikriterium. Het is echter in de eindige 
elementenmethode mogelijk om geavanceerder vloeifuncties 
toe te passen , die een betere benadering zijn van de "werke
lijkheid11 [6], 

werlcplaatstechnlelc 
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o III De "eindige elementenmethode It 
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Voor de samenhang van het verslag wordt nu in het kort de gedachten
gang aangegeven zoals die ,voor het geval van lineair elastische 
vervormingen, bij de eindige elementenmethode wordt gevolgd 
(zie [2], hoofdstuk II-IV). 

Bij de eindige elementenmethode toegepast op continue -lichamen wordt 
in het lichaam een elementenvE~rdeling aangebracht. De elementen zijn 
onderling verbonden in een discreet aantal punten, knooppunten genaamd. 
De uitwendige belasting laat men in de knooppunten aangrijpen. 
Vanuit deze elementenverdeling zijn er verschillende methoden van aan
pak mogelijk. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de l1verplaatsings
methode" met toepassing van het principe \Ulminimale potentHHe energie. 

Bij de verplaatsingsmethode zijn de verplaatsingen van de knooppunten de 
nader te bepalen grootheden waarin de spanningen en rekken kunnen 
worden uitgedrukt. 
De totale potenti~le energie J met als componenten de vormveranderings
energie en de potentHHe energie van de belasting, kan dan als functie van 
de knooppuntsverplaatsingen en belasting worden gevonden. 
Nu zegt het principe van minimale potentHHe energie: 

Als een constructie in- en uitwendig in evenwicht 
is, dan zal bij variatie van de verplaatsingen de 
totale potenti~le energie constant blijven ; m.a. w. 
de variatie van de totale potenti~le energie naar 
de knooppuntsverplaatsingen is nul. 

Door nu in ieder knooppunt de verplaatsingscomponenten te vari~ren, 
worden een aantallineaire vergelijkingen gevonden geUjk aan het totaal 
aantal onbekende krachten en knooppuntsverplaatsingen. 

De hiervoor geschetste gedachtengang wordt nu nader uitgewerkt voor 
rotatorische symmetrie. 

B0~~!..s .£h~ !,~m3l.r!.e _ 

Hierbij is het rekveld volkomen bepaald door de verplaatsingen in radiale 
en axiale richting ;er kan dus met een twee-dimensionaal element worden 
volstaan. 
Als elementvorm wordt de meest eenvoudige, n.l. de driehoek met drie 
knooppunten, gekozen. Deze heeft t.o.v. ingewikkelder elementen het voor
deel dat benodigde rekentijd aanzienlijk minder is. 
Het materiaalvolume wat hoort bij een element is het volume van het 
omwentelingslichaam, zie fig. 3.1. 
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z r 

fi g. 3.1 

De verplaatsingen van de knooppunten i, j en m worden beschreven door 
devector: 

ui 
Vi 
Uj 
Vj 
urn 
vm 

Het verplaatsingsveld binnen een element wordt eenduidig door de knoop
puntsverplaatsingen bepaald als het aantal in het verplaatsingsveld te 
bepalen parameters gelijk is aan het aantal componenten van de vector {u}e. 
De eenvoudigste uitdrukking voor het verplaatsingsveld wordt dan: 

u = <11+ 02 r + <13 Z 

v Q4+ 05 r + C16z 
(3.1) 

Het gekozen verplaatsingsveld voldoet aan twee belangrijke voorwaarden, 
'1.1. : 

- verplaatsing van het element als star"lichaam is mogelijk . 
- aansluiting tussen elementen is gewaarborgd. 

Substitutie van de knooppuntscoordinaten in (3.1) en defenitie van de vector: 
• 

Q1 
a2 

ta} a3 
(14 

<15 
<16 

geeft 

{u}e [XHa} 

wwkplaat.technWc 
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0 i- waarin: -r-
1 ri z· 1 0 0 0 

0 0 0 1 ri zi 

[X] 1 r' z· 0 0 0 
5 I- = J J 

0 0 0 1 r· 
J Zj 

1 rmzm O 0 0 

It I- 0 0 0 1 rmzm 
'--

inverteren geeft : 

15 i- 10}= [Xr 1 {u} e (3.2) 

Defini~ren we de rekvector : 

Er 
20 i-

lE} = 
tt 
Ez 
trz 

dan is: 
25 I- dU I 

or 
U -

{t}= 
r 

30 I- ov 
dZ 

du dV 
l~ + dr; 

35 t-

met (3.1) vinden we dan: 

{t}= [Y] {o.f (3.3) 
... I- waarin : 0 1 0 0 0 01 

l/r 1 z/r 0 0 

:J 
(YJ 

0 0 0 0 0 
.c5 I-

0 0 1 0 1 

SUbstitutie van (3.2) in (3.3) geeft : 

50 t-
{E}= [Y][Xr 1 {u}e (3.4 ) 
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Met invoeren van de matrix [B] = [V] [Xr 1 
wordt (3.4) : 

tE}= [B] {ufe 

De wet van Hooke in matrixnotatie is (zie (2.6)) 

Nu kan de totale potentHHe energie van de konstruktie worden 
gevonden , n.l. : 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 

\11 = 2: +e - {u}t {KJ (3.8) 
M 

waarin: L: 'e de vormveranderings-energie t v. 
de spanningen en rekken, gesommerd over 
de elementen 

is de tot ale belastingsvector 

K2N 

1u~t = {u 1 ' u2 ' u3 ' ...... u2N} is de getrans-
poneerde van de totale verplaatsingsvector ~u} . 
N is het aantal knooppunten. 
Ki en ui zijn de componenten van de belasting op
en de verplaatsing van ieder knooppunt 

biz. 

3S r- Nu is: 
+e = f~{a}t {E} dV (3.9) 

50-

V 
gei'ntegreerd over het volume van het omwentelingslichaam, zie fig. 3.1 pag. 9. 

{a}t {Or' at, 0z, a rz} is de getransponeerde van {a} 
Substitutie van (3.6) en (3.7) in (3.9) geeft : 

+e fi E ([De] [B] {u}e)t [B] {ute dV (3.10) 
V 

Nu is [8] [V] [X]-l een funktie van r en z. Een redelijke benadering 
is echter om de componenten van [V] te betrekken op het zwaartepunt 
van de driehoek ([2], hoofdstuk 4.2.5 ), we schrijven : 

r-----------------------------.-----------------------------------------------
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0-

101-

15-

en: 

0 1 0 0 0 0-

1fr 1 -Z/r 0 0 0 
[V] ::: 

0 0 0 0 0 1 

0 0 1 
'-

0 1 0 -
[B] ::: ['7] [Xf 1 

waarin: r = ( ri + rj + r m ) I 3 

Z ::: ( zi + Zj + zm) I 3 

Nu wordt (3.10) : 

waarin: A het oppervlak van het element 

Toepassen van de transponeerregel voor een matrixprodukt geeft 
voor (3.12) : 

waarbij vanwege symmetrie geldt : [De]t ::: [De] 

We defini~ren nu de matrix: 

De matrix [k]e wordt genoemd de "elementenstijflleidsmatrixll. 
35 - Met (3.14) wordt (3.13) : 

.. - De totale potenti~le energie wordt dan : 

\11:= L ~ {u}~ [k]e {u}e - {u~t {K} 
M 

451- Voor de sommatie over de elementen kan gevonden worden: 

waarin: [Q] een symmetrische 2NX2N matrix is. 
(3.16) wordt dan: 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 

(3.15) 

. (3.16) 

(3.16a) 

(3.17) 

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

wericplaatltMhnlelc 
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o - Toepassing van het principe van minimale energie geeft : 

.-
.1 -

1. f-

Omdat de matrix [Q] symmetrisch is , geldt : 

We vinden dan voor (3.18) 

Door variatie naar iedere component van iu} waarbij de andere 
componenten konstant blijven, vinden we voor (3.19) 

{K} [Q] tu} 

(3. 18) 

(3.19) 

(3.20) 

20!- De matrix [Q] wordt genoemd de "totale stijiheidsmatrix11
• 

De vector {u} kan gerangschikt worden volgens 

1Of-

{u} 

u' 

u vo 

waarin: {u r} een vector met de onbekende componenten 
van {u} . 
{u V} een vector met de voorgeschreven compo
nenten van {u} ongelijk aan O. 
iu VO} een vector met de voorgeschreven compo
nenten van {u} geUjk aan O. 

Eveneens kan {K} gerangschikt worden volgens: 

{K} = K' 

K " 

waarin: {KV} een vector met de voorgeschreven com
ponenten van {KJ .. 
{K r} een vector met de onbekende componenten 
van 1K} die horen bij de componenten van {UV}. 
{K"} een vector met de onbekende componenten 
van {K} die horen bij de componenten van {u VO} . 

------------------'----'--
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o i- Hiermee kan voor (3.20) geschreven worden: 

51-

lQ I-

15i-

20-

25r-

u ' 

K' = 

K" uvo 

Met (3.21) kan worden gevonden 

De componenten van {u VO} zijn nul; tevens geldt in dit speciale geval 
dat de voorgeschreven krachten gelijk aan nul zijn. Voor {u '} kan dan 
worden gevonden : 

Deze vergeUjkingen kunnen worden opgelost. Als de verplaatsingen 
van de knooppunten zijn uitgerekend,kunnen met (3.4) en(3.7) de 
rekken en spanningen in ieder element bepaald worden. 

Xiet -Uneairiteiten 

(3.21) 

(3.22) 

30 i- De in het voorgaande veronderstelde lineairiteit kan door twee effekten 
worden teniet gedaan. n.l. : 

a door niet-lineairiteit in re spanning-rek relaties bij 
plastische deformaties. 

b door grote geometrische veranderingen. 

ad a Bij plastische vervormingen is er in het algemeen geen eenduidig 
en geen verband tussen spanningen en rekken. Het verband 
tussen de incrementele spanningen en rekken wordt weI lineair 
verondersteld. 

ad b In de matrix CS] (zie (3.11) e.v.) staan de momentane waarden van 
de knooppuntsco()rdinaten;deze kunnen bij kleine verplaatsingen 
konstant verondersteld worden. Bij grate verplaatsingen zou over 
de plaats van de knooppunten gerntegreerd moeten worden. 

Beide niet-lineairiteit veroorzakende effekten treden bij grote plastische 
vervormingen op. De problemen die echter daardoor ontstaan,kunnen 
ondervangen worden door de berekening uit te voeren in stappen;waarbij 
de matrices [13] en [oP] worden gevonden door substitutie van de aan het 
eind van de vorige stap berekende grootheden , terwijl genoemde matrices 

durende de stap konstant verondersteld worden. 

w.,kplaotstechnlek 
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o i- Uiel'mee wordt eigenlijk een benadering van integratie toegepast. 
Het ligt voor de hand dat de benadering beter wordt naarmate de 
stapgrootte kleiner is. 

5 r-
De berekening zoals die gevolgd is voor elastische vervorming kan nu 
analoog opgezet worden voor de berekening van een stap bij plastische 
vervorming. Analoog aan (3.20) wordt dan gevonden : 

{~K} [Q] {~u} (3.23) 
-,. 

15 ~ 

20 f-

25 ~ 

30 i-

35 f-

-

r-

r-

-

I 
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0- IV Toepassing op het plastisch stuiken van een cilinder 

A Elementenverdeling 

5 r- Vanwege rotatorische symmetrie en symmetrie t.o.v. het radiale vlak 
op halve hoogte kan volstaan worden met een vlakke elementenverdeling 
in een kwart van de axiale doorsnede. zie fig. 4.1. 

10 :-

. 15 ,..... 

20,..... 

50-

r 
Vj . 

~ ~ 
I .J: 

i r 

~ 
I 

~ . 
.J: 11 g. 4.1 

V; ~ 
~!n 

2fu 

Door de eenvoudige geometrie van de cilinder kan een regelmatige elemen
verdeling worden aangebracht met een konstante elementdoorsnede zie fig. 4.2. 
Het programma is zowel geschikt voor een holle als een massieve cilinder, 
bovendien kan gekozen worden of de cilinder ter plaatse van het stempel 
is ingeklemd of dat de wrijving tussen stempel en cilinder nul is. 
De vier combinaties die mogelijk zijn, zijn geschematiseerd in fig. 4.2 a t/m d. 
In fig. 4.2 a is bij wijze van voorbeeld de nummering van de elementen en 
knooppunten aangegeven; het programma werkt alleen juist'als de volgorde 
van de nummering is zoals in de figuur is aangegeven. Bovendien moe ten 
de diagonaallijnen de in de figuur getekende richting t.o.v. de coordinaat
assen hebben. 
Het aantal knooppunten in de z- en r-richting kan gekozen worden. 

B Programma-indeling 

Prograrnmanr. 05564463 SH. 
In tet programma is gebruik gemaakt vat'} de rekentaal Algol, welke geschikt 
is voar toepassing op de computer EL X 8 van de T. H. Eindhoven. 
Bij het samenstellen is o.a. gebruik gemaakt van het programma van 
Brekelmans [7] en van het in de inleiding reeds genoemde artikel van 
Yamada [4]. Tevens zijn een aantal bij de"groep Tech. Mech. ( T. H. E. ) 
aanwezige standaardprocedures gebruikt. 
Het programma is voor het rekenen aan plastisch stuiken van cilinders 
ad hoc samengesteld. Een beschrijving is samen met het programma 
opgenomen in appendix F. 

I 
i 
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z 

1 

beweging 
stempel 

l ~ 

I 

I 
-massieve cilinder 
- geen wrijving 

a 

/ 

____ ~ ____ ~ __ --~--~r 

- cilinder met gat 
- geen wrijving 

c 

17 ' 

~-----~----~--~-r 

I 
-massieve cilinder 
-inklemming bij stempel 

b 

~----~----~~--~r---_r 

-cilinder met gat 
-inklemming bij stempel 

d 

figuur 4.2 
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In de berekening kunnen de nu volgende stappen worden onderscheiden : 

stap 1 Bereken bij een willekeurig kleine verplaatsing van het stempel 
de verplaatsingen {ul van de knooppunten en bereken daaruit de 
knooppuntskrachten lK} , de spanningen (Oij en 0) en de rekken 
( £ij ) in ieder element. 
Bepaal tevens welk element de grootste vergeUjkspanning heeft 
( stel e1.nr. i met a(i]max) 

stap 2 Bereken nu de faktor re = O[i]max/Ov (waarbij 0v de vloei
spanning is) en vermenigvuldig alle bij stap 1 berek€.ade groot
heden met de genoemde faktor. 
Nu is de toe stand bereikt dat een element juist op punt van vloeien 
staat. 

stap 3 Vervang nu van het betreffende element i de matrix [De] door [ 
hierbij worden de bij stap 2 gevonden spanningen in [DP] gesubsti
tueerd. 
Korrigeer de knooppuntscoBrdinaten met de bij stap 2 gevonden 
knoopuntsverplaa tsingen. 
Nu kan van ieder l element de matrix [k]e en daarmee de nieuwe 
totaalmatrix worden gevonden. 

stap 4 Bepaal nu opnieuw bij een willekeurig, kleine stap in de verplaat
sing van het stempel de waarden van de knoopuntsverplaatsingen 
{AU} en daaruit ci! ·knooppuntskrachten {AK} en voor ieder element 
de waarden van AOij , Aa en AEij 

We beschrijven nu van een willekeurig elastisch element de gevolgde 
spanningsweg in de dij -ruimte > zie fig. 4,3 : 

. /'" vloelopp./ 

I 

'()l5" is de in stap 2 berekende 

PR is de in stap 4 berekende 

Punt Q is het snijpunt van met 
het vloeioppervlak. 

We defini~ren : 

biz. 

0 .. 
IJ r = PQ 

PR 
( zie appendix AI) 

o 
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stap 5 Bereken voor ieder element de waarde van r en bepaal voor 
welk element r minimaal is ; ste1 element j met r[j]min' 
Element j is het eerstvo1gende dat plastisch wordt. 

stap 6 Vermenigvu1dig alle bij stap 4 berekende grootheden met r[j]min 
en tel ze op bij hun vorige waarde . Nu is de toestand bereikt 
dat het tweeee element op punt van vloeien staat. De stapgrootte 
wordt bepaa1d door het eerstvolgende element dat p1astisch 
wordt. 

biz. 

Stap 3 tim 6 worden nu herhaald tot alle elementen plastisch zijn geworden. 
Daarna wordt de stapgrootte bepaa1d door een vooraf vastgestelde toelaat
bare verandering in de vergeUjkspanning (dsvt). 
De gevolgde procedure is dan als volgt : 

stap 7 Analoog aan stap 3 , met dit verschil dat nu voor alle elementen 
de matrix [DP] berekend wordt 

stap 8 Analoog aan stap 4. 

We beschouwen nu weer voor een willekeurig plastisch element de gevolgde 
I 

spanningsweg in de 0ij -ruimte , zie fig. 4.4 : 

o 

fig. 4.4 

OP is de in de vorige stap berekende 
I 

O'ij 
1 

PR is de in stap 8 berekende aOij 

waarbij aat de toelaat-

bare verandering in de vergelijkspan
ning is. 

PQ r =:--

PR 
We defini~ren: (zie appendix 

A2) 

9 Bereken voor ieder element de waarde van r en bepaal voor welk 
--"--

element r minimaal is , ste1 element j met r[j]min' 

stap 10 Vermenigvuldig aIle bij stap 8 berekende grootheden met r[j]min 
en tel ze op bij hun vorige waarde. 

50 Vanaf hier worden stap 7 tim 10 herhaa1d totdat het rekenen door een van 
de in het programma ingebouwde stopcodes stopt (appendix F , programma
rege1 456 e. v. ) 

wwkplaatltechnlek 
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VerdeI' zijn de nu volgende voorzieningen in het programma ingebracht : 

a In het geval er nog elastische elementen aanwezig zijn, wordt 
de stapgrootte bepaald door het eerstvolgende element dat 
plastisch wordt. 
Er bestaat echter in het programma de mogelijkheid om ,indien 
deze stapgrootte bij een plastisch element een grotere relatieve 
verandering in de vergelijkspanning tot gevolg heeft dan de toe
laatbare, de stapgrootte aan te passen. 
In feite betekent dit.dat zowel voor de elastische als voor de 
plastische elementen de: faktor I' berekend wordt (appendix Al en 2) 
en dat het minimum hiervan bepalend is voor de stapgrootte. 

b Om het aantal stappen in de berekening en daarmee de rekentijd 
te beperken, kunnen er per stap meerdere elementen tegelijker
tijd plastisch worden. Bepalend hiervoor is de waarde van lIprocsv' 
welke aangeeft het gedeelte van de vloeigrens waarboven een 
element plastisch moet worden meegenomen. 
De elementen die in een stap tegelijkertijd plastisch worden, 
worden volgens de grootte van hun vergelijkspanning gerangschikt. 

c De trekkromme wordt om in het programma in te kunnen voeren 
benaderd door een aantal rechte stukken , zie,fig. 4.5. 
a Voor grote waarden van de stapgrootte 

0. - - - /1 kan het voorkomen dat het berekende 
a" -- - -," 0 _ £P verband gaat afwijken van de 
a, trekkromme (Jl-02' fig. 4.5). 

is nu in het programma de moge
lijkheid ingebouwd (procedure "corrll) 
om indien gewenst het berekende punt 
terug te brengen op de trekkromme 
langs £1l ::: konstant. 
Hierbij worden de spanningen met de 

rl) iP faktor 03/°2 vermenigvuldigd . 
.... , Dit betekent dat de spanningen volgens 

fi g. 4.S een rechte spanningsweg worden terug-
gebracht. 

"Netter!! zou waarschijnlijk zijn om de spanningen terug te bren
gen langs de vektor die de toe name van de spanningen weergeeft. 
( PR in fig. 4.3). 

werkplaat.technl.k 
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V Resultaten en verifikatie 

( korte samenvatting op pag.3.4. fig.op pag.25-2H 

Ret onderzoek aan het stuiken van een cilinder m.b. v. het programma is 
verdeeld in : 

5 A Stuiken zonder wrijving tussen stempel en cilinder. 

10 

15 

25 

30 

B Stuiken waarbij de cilinder bij het stempel is ingeklemd. 

T.a.v. de verifikatie kan worden opgemerkt dat een oplossing van het rota
torisch symmetrische probleem langs analytische weg voor elastische en 
uiteraard plastische vervormingen niet mogelijk is . 
De problemen met rotatorische symmetrie waarbij weI een exakte oplossing 
wordt gevonden, worden door een aantal aannamen gesimplificeerd; 
hierbij wordt meestal 0rz 0 gesteid ( [11] , pag. 273 e.v.)~ 

De verifikatie van de resultaten in geval A wordt eenvoudig door veronder
stelling van een lijnspanningstoestand. 
De resultaten verkregen in geval B worden vergeleken met in de literatuur 
gevonden waarden. 

A Stuiken zonder wrijving 

De berekening in het geval de wrijving nul is geeft de mogelijkheid het 
programma te controleren, m.n. wordt de invioed van de stapgrootte 
bekeken. Omdat aIle elementen gelijk plastisch zullen worden, wordt de 
stapgrootte bepaald door de toelaatbare relatieve verandering in de verge
lijkspanning ,zie pag. 19 stap 7 tim 10. 
Afgezien van de verifikatie van de resultaten zal geprobeerd worden 
optredende verschillen te verklaren. 

Er is de nu volgende indeUng gemaakt 

a 

a onderzoek naar de lijnspanningstoestand bij de berekende 
resultaten. 

b vergelijking van het gevonden en het teoretisch te bepalen 
verband tussen : 

{ 

1 effektieve plastische 
stempelverplaatsing All en ~ axiale spanning (oz) 

1 stempelkracht (K) 

Onderzoek lijnspanninp'stoestand 
------------~--- ~ 

deformatie (E p) 

Voor een lijnspanningstoestand geldt 
-hoofdspanning in axiale dchting; resterende spanningen 
gelijk aan nul. 

-verplaatsingen van de knooppunten zodanig dat de cilinder 
cilindrisch blijft. 

1--------------- ---.--"'-------------------
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Bij alle programma's voldoen de berekende grootheden in het begin van de 
stapsgewijze berekening zeer aan goed aan de lijnspanningstoestand : 
de zeer kleine afwijkingen die aanwezig zijn ( 0z 1 0t en Orz zijn faktor 10 -12 
kleiner dan 0zL zijn het gevolg van "onnauwkeurigheden" in het rekenproces. 
Bij sommige programma f s ontstaat J afuankeUjk van de stapgrootte en het 
aantal uitgevoerde stappen in de berekening , een duidelijke afwijking t.o. v 
lijnspanningstoestand. Deze afwijking manifesteert zich het eerst bij de span
ningen die gelijk aan nul moeten zijn ,n.lo Or' 0t en 0rz (fig. 2.1). 
De waarden van de genoemde spanningen nemen , naarmate het aantal stap
pen in de berekening vordert , snel toe; terwijl het teken bij iedere volgende 
stap wisselt. Tevens is de verdeling van de spanningen over de elementen 
volkomen willekeurig. Wegens het ongeordende karakter van de afwijking 
mag niet geconcludeerd worden dat de aanname van de lijnspanningstoestand 
onjuist zou zijn. 
De spanningen Oz en 0 en de knooppuntsverplaatsingen gaan in vergelijking 
met de bovengenoemde spanningen veel later in het rekenproces afwijken 
van de lijnspannings toe stand . 

Dit laatstgenoemde is gebruikt om een verklaring te vinden voor de ontstane 
afwijkingen. Als uitgangspunt voor de berekening hierbij wordt n.lo nagegaan 
wat de invloed van een kleine afwijking in de Ilnul"spanningen als de 
verplaatsingen en daardoor de rekken blijven voldoen aan de lijnspannings
toe stand. In appendix B is deze berekening uitgevoerd. 

In de genoemde appendix wordt ,nadat een criterium voor "stabiliteit" in de 
spanningsberekening gedefini~erd ( B.10), gevonden dat een kleine afwij-
king in de spanningen in absolute waarde vermindert als de relatieve 
verandering van de vergelijkspanning ( = maat voor de stapgrootte) voldoet 
aan (B .. 14) : 

dsvt ~ (1 + H
1
!3G) ~ H' 

2· ,1 + 3G!I-Ji 2G 

waarin: Hl de verstevigingsfah'ior (2.17) . 
G de gUjdingsmodulus . 

::::::I H' /2G geldt voor H'/G< 1 

(5.1) 

(5.1) komt goed overeen met de resultaten van de verschillende programma's. 
In de tabel op pagina 23 zijn van een aantal programma!s de relevante 
grootheden gegeven. 

w ... k"laatatechnlek ted.i1lsche ttogeschool eindhoven 
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0- progr. nr. verstevigings- toelaatbare ~ e+H 'L3G) aantal stappen 
factor H'(N /mm2); reI. stap in 2 1+3G/H' in de bereke-
lineaire verst. de verg. sp. , ning 

dsvt 
5-

1 2255 0,04 0,01401 40 
2 6916 0,04 0,04231 40 
3 2255 0,60 0,01401 5 

1Q - 4 2255 0,10 0,01401 42 
5 2255 0,04 0,01401 85 
6 2255 0,02 0,01401 125 
7 2255 0,01 0,01401 250 

15 f-

Voor alle programma's geldt verder : 
-geen wrijving tussen stempel en cilinder 
-binnenstraal q ::: 0 

20 - -buitenstraal. ru ::: 15 mm 
-halve hoogte cilinder h ::: 25 mm 
-elasticiteitsmodulus E::: 206000 N /mm 2 

-konstante van Poisson v::: 0,28 
25 - -vloeigrens 0v::: 280 N /mm 2 

30 r--

35-

.t(I-

45-

50-

-de programma's 1 en 2 hebben in r- respektievelijk z -richting 
3 respektievelijk 4 knooppunten ; voor de programma's 3 tim 7 
is dit aantal in beide richtingen 2. 

De programma's 2 en 7 blijven zeer goed voldoen aan de lijnspanningstoe
stand. Programma 6 vertoont een duidelijke neiging tot afwijken, terwijl 
de programma's 1 , 4 en 5 snel gaan afwijken van de lijnspanningstoestand; 
er komen verschillen in de waarden van Oz en a van de elementen onderling 
( zie progr. 5 in fig. 5.2) en de cilindriciteit verdwijnt. De veronderstelling 
dat het verplaatsingsveld nog voldoet aan de lijnspanningstoestand gaat dan 
niet meer op . 
Bij programma 3 ont8taat geen afwijking t.o.v. lijnspanning omdat het aantal 
stappen in de berekening klein is. 
Cit de resultaten van de programma's 1 en 5 blijkt verder dat het aantal 
ele'menten geen invloed heen , zolang er geen afwijken van de lijnspannings
toestand is. 

Opmerkingen: 

1 Uit (5.1) blijkt dat de verhouding HI/G grote invloed heeft op de 
nauwkeurigheid van het rekenen. Afhankelijk van de vorm en de 
plaats op de trekkromme kan H' /G zeer kleine waarden aannemen. 

werlcplaatltechnlek t.chftIsc:h. hog •• chool eindhov.n 
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2 (5.1) is gevonden voor het eenvoudige geval van een lijnspannings
toestand . Bij een ruimtespanningstoestand wordt de afleiding veel 
gecompliceerder .. 
Voor het bepalen van de ordegrootte van dsvt blijkt echter (5.1) 
ook voor een ruimtespanningstoestand geschikt te zijn .. 

3 Omdat de mate van afwijken nauw samenhangt met het aantal 
stappen in de berekening , kan voor een klein aantal stappen weI 
een grotere waarde van dsvt worden toegepasL Dit kan o.a. nodig 
zijn om de rekentijd te beperken. 

b 1 Y. ~~~<!. t.::~s~::.n_ ~ ~~e~e'y~~~!!~c!le_ ~!9~rn3~~ ~ _d~ 

btz.1 

15 ~t~~p~J:,Y~E.I~a.!s.!n.B 

20 

30 

50 

De effektieve plastische deformatie wordt berekend met 
( zie appendix C , form. C.4) 

6E p = alj .:1Eij 
0(1 + HI/3.G) 

In fig. 5.1 is het teoretisch EP - Ah/ho verband (zie appendix D , 
form. D.5 ) weergegeven ; tevens zijn van enige programma's de 
resultaten ingetekend. 

(5.2) 

De overeenkomst tussen het teoretische verb and en de berekende 
waarden is goed. V~~r kleiner wordende dsvt convergeren de resultaten 
snel. 

In fig. 5.2 is het teoretisch Oz - Ah/ho verband (zie appendix D, form. D.7) 
weergegeven , tevens zijn van enkele programmats de resultaten ingetekend. 
De overeenkomst tussen beide is goed. De berekende waarden convergeren 
snel voor kleiner wordende dsvt. Van programma 5 is tevens aangegeven 
hoe de spanning t.g.v. instabiliteit gaat afwijken.( zie V.A.a). 

b3 'y~~aE<!. ~~s~n_ s.!e2?"p~~r!:cE~ eE !l~~e..e.!:.v~rp~~~~_ 

In fig. 5.3 is het teoretisch verb and tussen de stempelkracht (K) en de 
stempelverplaatsing weergegeven; tevens zijn van een aantal programma's 
de resultaten ingetekend. Er is een duidelijke afwijking tussen het berekende 
en het teoretische verband te constateren. 
Om voor de genoemde afwijking een verklaring te 'linden is een eenvoudig 
geval in de eindige elementenmethode betreffende een elastisch-plastische 
vervorming met de hand doorgerekend. De berekening is gemaakt voor het 
zonder wrijving stuiken van een rechthoekig blokje, waarbij vlakspannings-

I ____ --1 
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01-

IQ I-

201-

toestand verondersteid wordt . 
De reden waarom bij deze berekening afgestapt is van het cirkelsymmetri
sche geval is dat een methodefout voorzover die betrekking heeft op 
cirkelsymmetrie vermeden wordt . Tevens is in het geval van viakspannings
toestand de berekening eenvoudiger. 
De berekening is uitgevoerd in appendix E. T.a.v. de daarbij gevonden 
resultaten kan het volgende worden opgemerkt : 

Bij een infinitesimale verplaatsing van het stempel wordt gevonden 
(E.20) : 

dK = F dOy 

waarin F het momentane oppervlak 

Er moet echter wegens K:: F 0y geiden dat 

(5.4) 

(5.6) 

Hieruit voIgt dat de term 0y dF in (5.4) en dus in de eindige elementen
methode zoais die bij dit onderzoek is toegepast , achterwege bUjft. 

LSI- Achteraf ligt dit voor de hand omdat bij de stapsgewijze rekenprocedure 
de geometrie , die aan het begin van de stap aanwezig is , gedurende de 
stap konstant gehouden wordt . 

so I- Het K - ~h/ho verband zoais met de handberekening is gevonden 

15-

to-

(form. E.24) is in fig. 5.3 grafisch weergegeven; er is een goede overeen
komst met de resultaten van de programma IS. Voor kleiner wordende 
dsvt convergeren de waarden snel naar de met (E.24) gevonden lijn. 

Omdat met de toegepaste methode weI de juiste spanningen worden berekend 
( vergelijk E.25 met D.6 ) is het door toepassen van K:::: OZ dF gei'ntegreerd 
over het stempeloppervlak tach mogelijk am de juiste stempelkracht te 
vinden. M.b.v. de resultaten van programma 7 is dit uitgevoerd en de over
eenkomst met het teoretische K - ~h/ho verband is goed '(fig. 5.3). 

r--------------,-,-'-------------------------'-----j 

J 
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Er is slechts een beperkte mogelijkheid tot verifikatie van de verkregen 
resultaten met de experimenteel gevonden waarden zoals die in de literatuur 
te vinden zijn. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat bij de berekening 
met het programma een inklemming bij het stempel is aangenomen, terwijl 
in de literatuur in de meeste gevallen een bewegen van het materiaal langs 
het stempel wordt toegelaten. 
Het laatstgenoemde kan worden voorkomen door de toepassing van een 
speciale stempelvorm ( [9] 1 pag. 8). Door Unksov ( [101, pag. 197) wordt 
er op gewezen dat er geen bewegen van het materiaallangs het stempel 
plaatsvindt bij bepaalde combinaties van de wrijvingsco~ffici~nt en de slank
heid van de staaf (h/2r). 
Een ander effekt waarmee in het programma geen rekening is gehouden. 
is dat bij een grotere stuikgraad materiaal van de cilinderman'tel tegen het 
,;;tempel komt te liggen. 
'v"erder wordt een kwantitatieve verifikatie van de resultaten bemoeilijkt 
door het in de literatuur ontbreken van de materiaalgegevens. m.n. de 
trekkromme. 
Tenslotte kan nag worden opgemerkt dat in de literatuur meestal materialen 
worden toegepast die niet verstevigen (parafine , lood 1 warm stuiken) , 
terwijl dit laatste een wezenlijk onderdeel van de opdracht is. 

Resultaten (figuren op pag. 3S tim '-'a) 

In de nu volgende tabel zijn van de gedraaide programma's de relevante 
35 I- grootheden gegeven : 

progr. nr. aantal knoop- aantal e1e- aantal stap- ( Ah!ho)max. rekentijd 
pllnten menten pen in de be- (min. ) 

40 - radiaal I axiaal rekening 

a 10 10 162 35 0,00589 138 
b 7 '7 72 82 0,206 126 , 

45 I-- C 7 7 72 75 0,152 116 
d 7 7 72 96 0,500 147 

501-
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Verdere gegevens betreffende de programma IS zijn: 

-halve hoogte cilinder h = 25 mm 
-cilinderstraal r = 15 mm 
-elasticiteitsmodulus E::: 206000 N /mm2 

-konstante van Poisson V= 0,28 
-vloeigrens 0v 280 N /mm2 

btz. 30 VII 

-het gedeelte van de vloeigrens waarboven elastische elementen 
plastisch worden meegenomen • procsv = 0,99 

-maximaal toelaatbare relatieve verandering in de vergelijk
spanning. dsvt = 0,05 

-corr = 0 

Voor de trekkromme is bij programma a en b gebruik gemaakt 

biz. 

van de gegevens betreffende St. C. 22 uit [9], pag. 9. De trekkromme 
is benaderd door een aantal rechte stukken, zie fig. 5.7 a. 
Bij de programmals c en dis lineair verstevigend materiaal 
toegepast met een verstevigingsfaktor HI :: 800 N /mm2 respektie
velijk HI == 8065 N /mm2 

Programma ~ 

In totaal zijn hierbij 151 van de 162 elementen plastisch geworden. toen 
werd het rekenen onderbroken wegens het overschrijden van de opgegeven 
rekentijd (120 min.). 
In fig. 5 .4 is aangegeven hoe zich het plastisch gebied bij voortgaande 
stuiking uitbreidt. Tevens is hierbij aangegeven hoe groot het aantal stappen 
in de berekening en de relatieve stempelverplaatsing is. In de eerste stap
pen worden een aantal elementen tegeUjkertijd plastisch. 
In fig. 5.5 is de axiale spanning ter plaatse van het stempel ala funktie van 
r /ru uitgezet voor het geval het materiaal juist begint te vloeien. 
De procedure die gevolgd is voor de bepaUng van de axiale spanning, is 
als volgt. Van een tweetal naburige elementen die samen een rechthoek 
vormen .( element 1 en 2 resp. 3 en 4 etc. in fig. 5.7b ) wordt de gemiddelde 
spanning bepaald. Van de waarde die dan gevonden wordt. wordt veronder
stelt dat hij betrekking heeft op het zwaartepunt van de rechthoek. 
Spanningen aan de rand worden gevonden door extrapolatie naar de rand. 

Programma .£ 
Om nu een grotere stuikgraad mogelijk te maken en toch de rekentijd 
binnen de perken te houden, is in dit programma het aantal elementen 
verminderd (van 162 naar 72). 
Ter vergelijking is in fig. 5.6 (analoog als in fig. 5.4) aangegeven hoe zich 
het plastisch gebied uHbreidt; het blijkt dat met de grovere elementenver
deling toch een voldoende nauwkeurig beeld wordt verkregen hoe de uitbrei
ding van het plastisch gebied plaatsvindt. 

1---------------------------------------"---"--
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Alle elementen worden plastisch ;een kegelvormig gebied onder het stempel 
waar het materiaal elastisch blijft , wordt niet gevonden. Dit is in overeen
stemming met wat door Vater ([8], pag. 88 e.v. ) wordt gevonden, die over 
de gehele langsdoorsnede van het blokje een hardheidsstijging vaststelt 
( zie ook fig. 5.11c ). 
In fig. 5.5 is de axiale spanning ter plaatse van het stempel als funktie van 
r/ru uitgezet ; er is een goede overeenstemming met de waarden van 
programma a. 

Door de vermindering van het aantal elementen wordt er in tegenstelling 
tot programma g ver doorgerekend in het plastisch gebied. 
Voor grotere waarden van de stuikgraad ontstaat er een afwijking in de 
berekende spanningen n.1.: van een aantal elementenparen (d.w.z. elementen 
die samen een rechthoek vormen ) worden de spanningen van de elementen 
onderling verschillend van teken. Tevens is bij een aanta! elementen te con
stateren dat er , evenals bij lijnspanningstoestand het geval is voor bepaalde 
stapgrootte, instabiliteit optreedt in de spanningsberekening. 
Vanaf een bepaalde stuikgraad (4h/hol=::S0, 1 ) gaan van de genoemde elemen
ten de spanningen sterk afwijken van de trekkromme. In fig. 5,7b is aange
geven welke elementen bij een stuikgraad van 0,199 een afwijking in de 
spanningen te zien geven. Opvallend hierbij is dat de afwijking optreedt bij 
de elementen die sterk plastisch gedeformeerd zijn ; d.w.z. die elementen 
waarvan gemiddeld de stap in de vergeUjkspanning het grootst is geweest. 
E.e.a. wordt nader bekeken bij de resultaten van de programma's c en d. 

Rekening houdend met de genoemde afwijking in de spanningsberekening 
wordt de verdere verwerking van de resultaten betreffende de spanningen 
uitgevoerd voor 4h/ho < 0,045 ( t'?nax. < 0,1). Hierdoor vervalt de 
mogelijkheid tot een kwantitatieve vergelijking van de resultaten met de 
waarden gevonden door Vater [8] , omdat hlj aUeen spanningsmetingen 
heeft gedaan voor Ah/ho >0,2. 
Met het doel om de axiale spanningen bij het stempelvlak te vinden, is in 
fig. 5.8 v~~r 4h/ho == 0,0404 de axiale spanning (Oz) als funktie van h/ho 
weer gegeven met r / r u als parameter. Aan het verloop van de lijnen is te 
zien dat er sterke spanningsconcentraties zijn; de elementenverdeling is 
echterte grof om hiervan een goed beeld te krijgen. 
Om m.b.v. fig. 5.8 door extrapolatie de axiale spanningen aan het stempel
vlak te bepalen is daarom weinig nauwkeurig. Om echter toch een kwalita
tieve indruk te krijgen van het verloop van de spanning is de genoemde 
extrapolatie weI I.litgevoerd. De resultaten ervan zijn voor twee waarden 
van Ah/ho in fig. 5.9 weergegeven. Bij r = 0 en r = ru wordt een maximum 
gevonden. Dit is overeenkomstig de resultaten van Vater ([8], pag. 46 en 72). 

werkploatatechnlek .\ 
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Hij de berekening van de stempelkracht is niet, zoals in hoofdstuk V A. b. 3 
wordt gesuggereerd, gebruik gemaakt van de axiale spanningen aan het 
stempelvlak omdat in het voorgaande is gebleken dat de bepaling daarvan 
onnauwkeurig is . 

blL 

In fig. 5.10 is de berekende stempelkracht uitgezet als funktie van de 
relatieve stempelverplaatsing. De resutaten komen voor ~h/ho< 0, 1 redeUjk 
overeen met de door Mot ([9], pag. 9) voor St. C. 22 experimenteel gevonden 
waarden. 
Ten aanzien van de afwijking tussen ~ beide lijnen voor grotere ~h/ho 
kan het volgende worden opgemerkt : 
Er zijn twee elkaar tegenwerkende effekten die een afwijking tot gevolg 
kunnen hebben. In de eerste plaats is er de in hoofdstuk V A.b.3 gevonden 
methodefout welke tot gevolg heeft dat de berekende K- Ah/ho kromme 
lager komt te liggen. Ten tw~ blijkt de stempelkracht sneller toe te 
nemen in het geval er instabiliteit in de spanningsberekening optreedt 
(zie fig. 5.3, progr. 5). Beide effekten zijn echter pas van betekenis voor 
grotere waarden van de stuikgraad. De kwantitatieve invloed van de effekten 
is m.b.v. de programmaresultaten niet te bepalen. 

Hoewel wegens het ontstaan van afwijkingen de spanningen voor stempelver
plaatsingen Ah/ho < 0,04 zijn bekeken : kunnen de verplaatsingen en rekken 
voor grotere waarden van Ah/ho worden beschouwd. 
De reden hiervan is dat de instabiliteit in de spanningsberekening weinig 
invloed hoeft te hebben op de berekening van de verplaatsingen en rekken 
( zie hiertoe de resultaten van progr. 5 in fig. 5.1 en 5.2 ).De oorzaak hier
van is dat ondanks de afwijking de verhouding in de spanningen konstant 
bUjft, n.l .. voor een rechte spanningsweg is [DP] onafhankeUjk van de 
spanningen. 

In fig. 5.lla en b zijn voor Ah/ho 0.0404 resp. 0,2 een aantal tP-gebieden 
aangegeven. In fig. 5 .. 11a is eenvoudigheidshalve het onvervormde cilindertje 
getekend. Vergelijking van de beide figuren laat zien dat de vorm van de 
gebieden bij voortga~.nde stuiking weinig verandert. 
Er is kwalitatief een duidelijke overeenkomst te zien tussen de gevonden 
tP-gebieden en de hardheidsmetingen van Vater ([8], pag. 58) I zie fig.5.llc. 

In fig. 5.12 is de vervorming van de cilinder weergegeven. Hierbij is onder 
het stempel een kegelvormig gebied te onderscheiden dat zich in het overige 
materiaal indringt. De verwachte tonvorming is in de figuur duidelijk te zien. 
Opmerkelijk is verder dat de knooppunten a, b en c een iets kleinere radiale 
verplaatsing hebben ondergaan dan de punten a' , b' en c ',< Dit kan het gevolg 
zijn van het feit dat knooppunten aan de rand zich vaak iets afwijkend kunnen 
gedragen. 

w.,kplaatatechnlelc 
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Programma ~ en ~ 

Deze beide programma 's zijn gedraaid om na te gaan of het voor het geval 
van lijnspanningstoestand gevonden stabiliteitskriterium ( form. 5.1) ook 
gebruikt kan worden voor een ruimtespanningstoestand. 

tltz.1 

Een duidelijke aanwijzing in deze richting was te konstateren bij de resul
taten van programma b waarbij de elementen die een snelle toename in de 
vergelijkspanning te zien gaven, gingen afwijken van het ingevoerde a- t P -
verband (fig. 5. 7b) . 

Er is line air verstevigend materiaal toegepast met een verstevigingsfaktor 
van 800 N/mm2 voor progr. c en 8065J:i(/mm2 voor progr. d; terwijl 
voor beide programma I s de toelaatbare relatieve verandering in de verge
lijkspanning dsvt = 0,05 gekozen werd (zie ook de tabel op p_g. 29). 

We vinden v~~r de term: ~ (1 + H' /3G\ in het geval van: 
2 1+3G/H') 

progr. c: 0,005 

progr. d: 0,05 

In de figuren 5.13 en 5.14 is van progr. c respektievelijk progr. d van een 
paar elementen het ingevoerde en het berekende 0- tP verband weergegeven. 
Hierbij is te zien dat in het geval van progr. c bij kleine waarden van £, p 
een instabiliteit in de spanningsberekening optreedt, terwijl in het geval 
van progr. d de berekende spanningen tot grote waarden van £,p blijven 
voldoen aan het ingevoerde 0 - tP verband. 
Opmerkelijk bij de resultaten van progr. c is dat bij een aantal elementen 
een snel oplopen van de spanningen gevolgd wordt door een verloop parallel 
aan het ingevoerde verband. 

Uit het bovenstaande mag voorlopig geconc1udeerd worden dat het criterium 
zoals dat afgeleid is voor lijnspanningstoestand ter voorkoming van 
instabiliteit in de spanningsberekening ook toegepast mag worden voor 
ruimte spanningstoe stand. 

werkplaatatechnlek 
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A Stuiken zonder wrijving 

Hierbij bleek dat er voor bepaalde waarden van de stapgrootte (m.n. de . 
toelaatbare relatieve verandering in de vergeUjkspanning) een instabiliteit 
optrad in de spanningsberekening. Er werd een kriterium gevonden waaraan 
de stapgrootte moest voldoen om genoemde instabiliteit te vermijden, 
n.L (5.1) : 

3 (1 + H'L3G1 HI 
dsvt < '2 1 + 3G/H'1 ~ 2G 

Het berekende (j - IJAh/ho en tP - IJAh/ho verband kwam goed overeen :met 
het teoretisch te bepalen verband. 
Bij de programma lS waarbij instabiliteit optrad in de spanningsberekening, 
bleek dit weinig invloed te hebben op de waarden van tP. 

biz. 

Voor de stempelkracht als funktie van Ah/ho werd in de berekende waarden 
een afwijking t.o.v. de teorie geconstateerd. Door een handberekening waarbij 
de eindige elementenmethode werd toegepast op het plastisch stuiken van 
een rechthoekig blokje • kon worden aangetoond dat de genoemde afwijking 
het gevolg was van een methodefout • Tevens kon worden aangetoond dat met 
de berekening van de stempelkracht door integratie van de axiale spanningen 
de juiste waarde wordt gevonden. 

30 !- B Sfuiken met inklemming 

Hierbij was eenzelfde instabiliteit in de spanningsberekening te constateren 
als in het geval van lijnspanningstoestand . Tevens bleek uit de resultaten 
dat de bij lijnspa.nningstoestand gevonden vuistregel voor de stapgrootte 

35 - (5.1) gebruikt kon worden om instabiliteit te vermijden . 

Het berekende a- verband bleek, mits voldaan was aan (5.1) • met het 
in het programma ingevoerde verband goed overeen te komen . 

..., - Voor zover van de andere resultaten verifikatie met literatuurgegevens 
mogelijk was ( m.n. voor Oz en de tP-gebieden) was de overeenkomst 
kwalitatief gezien goed. Een gedetailleerd beeld van de spanningen en rekken 
kon door de grove elementenverdeling niet verkregen worden. 

'" _ De berekende stempelkracht gaf voor IJAh/ho < 0, 1 een redelijke overeen
komst te zien met waarden uit de literatuur. 

50-
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VI Conclusies en opmerkingen 

Voor wat betreft de resultaten gevonden in het geval van lijnspannings
toestand bleek dat deze snel convergeerden voor kleinere waarden van de 
stapgrootte. Bepalend voor de stapgrootte is daarom niet de mate van de 
gewenste benadering. maar het voorkomen van instabiliteit in de spannings
berekening. 
Opgemerkt moet worden dat de snelle convergentie o.a. het gevolg kan zijn 
van het feU dat de enige niet-lineairiteit afk:omstig is van de geometrie
verandering . 

T.a.v. de resultaten gevonden bij het stuiken met inklemming kan worden 
opgemerkt, dat de goede overeenkomst tussen de in het programma in
gevoerde en het berekende (; - tP verband een belangrijke indikatie is 
voor de juistheid van het programma en cE methode 
De met het programma gevonden resultaten zijn echter om twee redenen 
minder bruikbaar • n.l. door: 

-instabiliteit in de spanningsberekening t.g.v. een te grote waarde 
van de stapgrootte. 

-te grove elementenverdeling , waardoor geen nauwkeurig beeld 
wordt verkregen van de aanwezige spannings- en rekconcentraties. 

Het is echter met het bestaande programma niet gewenst om een fijnere 
elementenverdeling gecombineerd met de juiste stapgrootte toe te passen, 
omdat dan de rekentijden ontoelaatbaar oplopen. 
Een schatting laat zien dat bij een verdubbeling van het aantal elementen 
( 144 Lp. v. 72 ), een stapgrootte waarbij geen instabiliteit optreedt 
( voor St. C. 22 moet dan dsvt = 0,005 i.p.v. 0,05 ) en een stuikgraad 
I1h/ho ::: 0,2 een rekentijd van 40 uur nodig is. 

Er zijn echter nog nader te onderzoeken mogeUjkheden om met dit (even
tueel enigermate gewijzigde ) programma de rekentijd terug te brengen, 
terwijl toch aan de vereiste benadering wordt voldaan en instabiliteit in 
de spanningsberekening wordt voorkomen • n.1.: 

-om reden van de leesbaarheid van het programma is de huidige 
opzet niet optimaal wat betreft de rekentijd. Optimalisering is 
dus een eerste vereiste. 

-toepassen van een fijnere elementenverdeling ter plaatse van 
spannings- en rekconcentraties en een grovere elementenverde
ling op plaatsen waar dit niet het geval is. 

-formule (5.1) geeft de mogelijkheid om tijdens het rekenen de 
waarde van de toelaatbare stapgrootte voor ieder element afzon
derlijk aan te passen . In concreto komt dat er op neer dat in 
formule (A.8)(appendix A II) dsvt wordt vervangen door H' /2G, 
waarbij H' afhankelijk van de plaats op de trekkromme voor ieder 
element anders kan zijn. 

wwkplaGt.technlek 
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Een andere verbetering • waarbij echter het bestaande programma niet 
meer te gebruiken is J kan worden verkregen door toepassen van een 

biz. I 

ander soort element. Bijvoorbeeld het element TRIAX 6 Lp. v. het hier 
gebruikte TRIAX 3 (6 resp. 3 knooppunten) . Omdat bij TRIAX 6 door het 
toepassen van een hogeregraads polynoom voor het verplaatsingsveld een 
betere benadering voor het werkelijke verplaatsingsveld wordt verkregen 1 

kan het aantal elementen t.o.v. TRIAX 3 vaak drastisch verminderd worden. 
Een bijkomend probleem hierbij is dat de vergelijkspanning per element 
niet eenduidig bepaald, omdat de rekken en daardoor de spanningen in 
een element niet meer uniform zijn. 

Voordat echter dergelijk omvangrijke zaken als het laatstgenoemde 
worden aangepakt , is het verstandig om eerst een uitgebreid literatuur
onderzoek de doen, om zodoende een overzicht te krijgen van de huidige 
stand van zaken. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat tot nu toe nog geen literatuur is gevon
den waarin een toepassing wordt gegeven van de eindige elementenmethode 
in de technische plasticiteit. 

werlcplaatltechn I.k technlsche ...... chool eindIIoven 
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Appendix Al en 2 A 

Berekening van de vermenigvuldigingsfaktor' r 

I Berekening van r zodanig dat een elastisch element juist 
tot vloeien komt (zie fig.A. 1) 

vloeio . 

fig. A.l 

OPR is de gevolgde spanningsweg 
in de a l 

•• - ruimte 1J 

- , 
Op::; aij is de deviatorische spanning 

aan het begin van de stap 

, 
PR::; Aaij is de verandering van de devi-

atorische spanning t.g.v. een 
stap in de verplaatsing van het 
stempel 

We defini~ren r ::: PQ 
PR 

waarbij Q het snijpunt is van PR met het 

vloeioppervlak. 
Door Yamada [4] wordt voor r de volgende formule gegeven: 

r ::: r+ {r2 + 6 ~aij ~a;j (a; - ( 2 ) }1/2 
3 AOij Aaij 

waarin: r:::3/2AaijAaij - 2aAo-(~a)2 

A a is de toename van de vergeUjkspanning , , 

t.g.v. Aaij 

0v is de vloeispanning. 

Een sterke vereenvoudiging van (A.2) en daardoor van {A. 1) wordt 
verkregen door uitschrijven van AO, nl.: 

Substitutie in (A.2) geeft : 

{A. I) 

(A.2) 

(A.3) 

r 3 I , J ' I , 'll/2 '2 Aaij AOij - [ 1 3/2 ( aij + Aaij ) ( Oij + AOij ) r -a]x 

[ 20 + {3/2 ( oij + Aaij) ( oij + Aoij )} 1/2 - 0] 

waaruit: (AA) 

wwkplaat.tMhnlek technlsche ...... chool eIndhov .. 

biz. 
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A 

Substitutie van (AA) in (A.1) geeft dan : 

f ! I ' r 2 r I 2 
r -Oij 40ij + 1 ( OjJ4~ij ) , + 2/3 AOijAO'jJ (Oy 

40ij40ij 
(A.5) 

(A.5) kan echter direkt worden gevonden door r op te lossen uit: 

(A.6) 

2 Berekening van r om in een element juist de toelaatbare 
relatieve verandering in de vergelijkspanning te krijgen (zie fig. A.2) 

o 
fig. A.2 

We defini~ren AUt := dsvt.a (A.7) 

waarin: dsvt de toelaatbare relatieve 
verandering in de vergelijk
spanning (hiervoor is hetzelfde 
symbool genomen als in het 
programma ). 
o de vergelijkspanning die bij 
de vorige stap is berekend. 

Voor de betekenis van OP en PR zie Al 

Met de definitie van r:= :~ wordt dan voor (A.7) gevonden : 

of: 

analoog aan (A.6). Oplossen van r geeft dan : 
! I I r ! 2 r! 2 - 2l 1/2 

r =.: -Oij£iOij + l( OjjAOij),+ 2/3, AOijAOij (2 dsvt + dsvt ) a f 

Il 0ij IlOij 
(A.B) 

wertc.,loatltechnlek 
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B 

0- Appendix H 

Instabiliteit in de spanningsberekening 

5-
De gernverteerde Prandtl-Reuss vergelijkingen zijn (zie (2.23)) 

(B.1) 

1Q -
Voor een lijnspanningstoestand wordt (B.l) 

o Il-V 1 
I 1-2V - 6(HH'/3G} 

SYM. 

15- v 1 
1-2V 6( ltH'j3G) 

o 1-v 1 
1-2v 6( HH'j3G) 

E > :;;::--
1+V 

~_ 1 
1-2V 3( l-tH'/3G) 

~_ 1 
l-2V 3( HH'j3G) 

1-v 2 
~':""""""--;:"''''::'':7" 

1-2V 3 (1+H/3G) 

o o o o 
-

(B.2 ) 

De matrix [DP] wordt dus onafhankelijk van de span'hingen. 
30 '- We zullen nu nagaan hoe de uitwerking van (B.l) gaat als we a r , at 

en arz een kleine waarde geven, waarbij we veronderstellen dat de 
rekken blijven voldoen aan (B.2) ; d.w.z. aan de lijnspanningstoestand. 
We defini~ren : 

35!- a r :::: p oz 

at ::: q Oz 

Orz r az 

waarbij:' p q en r « 1 

Substitutie in (B.1) en gebruik makend van (B.2) vinden we met 

.u r- verwaarlozing van de hogere orde termen van p q en r 
r. 

2p+2q -7p-q 
-

f:.ar 5p-q 

f:.ot 2p+2q -p+5q -p-7q 

A£r 

biz. I 

E 1 li£t 
If 

6(1+H'/3G) 
(B.3) 

50 !- lioz - f:.a z l+v -7p-q -p-7q -8p-8q 

, f:.arz 3r 3r -6r 
f:. £z 

'-

werkplaatltechnlek 
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01-

51-

10 I-

251-

Waarbij Aa~ de toename van Oz bij lijnspanningstoestand (zie (B.2)) 
en AOz ~etoename van Oz bij een kleine waarde van or. at en O'r~; 
Het is direkt te zien dat bij zeer goede benadering geldt AOz ::: AOz . 

, ~ A!.kk ~ 1-2V A . 
Substitutie van A£ij A£ij - Uij 3 ::: A£ij - gij 3E 0kk In de 

Prandtl-Reuss vergelijkingen (2.18) geeft met lijnspanningstoestand : 

1 v 
-( 2H' + "E)AOz 

1 
+ E ) AOz 

(B.4) 

Met (BA) en (B.3) vinden we : 

AOr - C (7p+q) AOz 

40t ::; - C (p+7q) AOz 

AOrz ::: - 6C rAOz 

waarin: 
_ 1 + 3G/H' 

C - 6(1 + H' /3G) 

Met de de feniti e van p,qen renmet dsvt= AO/fJ=Aoz/oz 
wordt (B.5) : 

t::. or ::; - e (7 Or + at). dsvt 

AO't ::: - C (Or + 70t,).dsvt 

AO'rz == - e 0rz. dsvt 

.5) 

(B.6) 

(B.7) 

35 I- Noemen we °r(i) , O't(i) en 0rz(i) de spanningen die horen bij de i e 

stap in de berekening. dan is : 

0r(i+l) ::: 0r(i) + t::.0r 

0t(i+1) := 0t(i) + t::.0t 

0rz(i+1) ::; Orz(i) + AOrz 

451- Substitutie van (B.7) in (B.8) geeft : 

50-

0r(i+l) ::; 0r(i) - e [ 7 0r(i) + 0t(i) J. dsvt 

0t(i+1) ::; 0t(i) - e [ O'r(i) + 7 Ot{i)]. dsvt 

0rz(i+1) == 0rz(i) - Be 0rz(i). dsvt 

(B.B) 

(B.9) 

B 
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We definieren nu stabiliteit door te stellen: 

O?(i+1) + or(i+l) 
a~(i) + OrH) < 1 

0rz wordt hierbij eenvoudigheidshalve even buiten beschouwing 
gelaten. 

Substitutie van (B.9) in (B.10) geeft: 

[ l dsvt 2 C 2 ( 50 a~(i) + 500r(i) + 28 0r(i) 0t(i) ) 

- 2 dsvt C ( 7 a~(i) + 2 0r(i) 0t(i) + 7 Of (i) ) 

+ O~(i) + Of(i)J / ( O~(i) + 0t(i»] < 1 

De finie ren we t(i) = 0t(i) / O'r(i) dan is met (B.9) 

t(i) - C [1 + 7t(i) ] dsvt t(i +1) 
1 - C [ 7 + t(i) ] dsvt 

Gevonden kan worden dat t(i + 1) voor iedere waarde van 
t(i) --=1= -1 snel naar +1 gaat; dit komt overeen met de resultaten van 
de programma!s. 

Substitutie van t(i) = 1 in (B.ll) geeft: 

( 8 C dsvt - 1)2 < 1 
of: 

18 C dsvt - 11 < 1 

Omdat C>O en dsvt > 0 wordt met (B.6) voor (B.13) gevonden: 

3 (1 + H'!3G) 
dsvt < 2 (1 + 3G /H!) 

Voor H'/3G«1 wordt (B.14) : 

H' 
dsvt < 2G 

Met (B.9) en (B.14) vinden we appart voor O'rz: 

I °rz(i+l) I < 1 
°rz(i) 

wtIfIcpiaatltechnlek 
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Appendix C C 

Berekening van de stap in de effektieve plastische rek 

Met (2 .17) is: 

2 I I 
per defenitie is ° = 3/2 O'ij O'ij ,zodat : 

! I 
3 0ij dOij 
2 a 

Elimineren van da uit (C.l) en (C.2) geeft : 

dt 

I , 

3 0':. dCij ::: - --I,'o;t-L-..,.:.L-
2 0 HI 

Elimineren van dOtj uit de Prandtl-Reuss relaties (2.16) en 
(C.3) geeft : 

! 

dtP = O'jj dtij 
o( 1 + H'/3G) 

, " , 
waarbij Oij dtij = 0ij dtij (we gens 0kk 0) 

(CA) wordt in het programma gebruikt om door sommering over de 
stappen de effektieve plastische rek te berekenen. 

(C.1 ) 

(C.2) 

(C.3) 

(CA) 

Hoewel dEP ook met (C.3) berekend zou kunnen worden, mag verwacht 
worden dat met (CA) betere resultaten verkregen worden. De'reden 
hiervan is dat in (C.3) de berekening plaatsvindt m.b.v. de spanningen., 
welke van de rekken afgeleide grootheden zijn, terwijl in (CA) de nadruk 
ligt op de rekken (voor een rechte spanningsweg wordt (CA) onafbankelijk 
van de spanningen ). 

Het meest voor de hand liggend en wellicht het nauwkeurigst kan dE 
berekend worden door gebruik te maken van de deft nitie, n.1. : 

of: 
(C.5) 

Hierin heeft de term dOlj /2G voor grotere plastische vervormingen . 
weinig invloed. 

werkplaatlt.chnlelc 
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Appendix D1 tIm D3 

Het teoretische verband tussen de relatieve stempelverplaatsing 
(Ah/ho) en : 

1 effektieve plastische deformatie (,p) 
2 axiale spanning (0 z) 
3 stempelkracht (K) 

1 'JJ - Ah/ho verband 

Per defenitie is d£P:;; (2/3 d£~ d£Pj )1/2 en &p :;;fdtp . 
Voor lijnspanningstoestand wordt dit: 

d&P:;; Id£~1 en tP =f ~£~I IE~I 
waarin z de axiale cilindercoOrdinaat 

Verder is : 

dt~ :;; d£z _ d£~ :;; ~h _ d~z 

waarin: 2h de momentane cilinderhoogte. 

Per defenitie is (2.17): 

(D.2) wordt dan: 

E dh 
dt~ :;; E + HI h 

Voor het geval van lineaire versteviging wordt (D.3) : 

waarin: 2hv 2ho (1 - Ov/E) is de hoogte van de cilinder 
waarbij juist vloeien optreedt. 
0v :;; yloeispanning. 
2ho is de initHHe cilinderhoogte. 

Met (D.1) vinden \-ve dan yoor ,P (waarbij ,~<O) 

£ P == E In ( 1- ov/E ) 
E + H' l+Ah/ho 

waarbij: Ah/ho '::: -Oy IE 

werkplaotaMchnlek 
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(D.l) 

(D.2) 

(D.3) 

(D.4) 

( D.5) 

biz. 
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2 Oz - Ah/hp verband 

Met (D.;}) en H' = doz/d£~ vinden we : 

EH' dh 
dOz = E + H' h 

In het geval van lineaire versteviging wordt (D.6): 

EH' h ° := E + H' In(h) - 0v z 

of: 

EH' In( 1 + Ah/hO ) ° = - °v z E + H' 1 - 0v/E 

waarbij : Ah/ho =:: - ov/E 

3 K - Ah/ho verband 

Voor de stempelkracht geldt : 

K = ° F z 

waarin: F = 1Tra met 2r u de momentane 
cilinderdiameter. 

!Or- Met (BA) vinden we : 

35 r-

AO r-

en 

zodat 

d£z 

dr 1 v 
~ = -( 2H' + -) dO z 

u 

dh 1 1 
=- ( H' + E) dO z h 

dr E + 2vH' dh .::::::..u. =: _ -
ru 2(E + H'} h 

Voor lineaire versteviging wordt (D.lO): 

r 
In ..:..lL 

ruv 

waarbij: 

E + 2vH' h 
- 2 (E + H') In hv 

r de buitenstraal en hv de hoogte uv 
waarbij juist vloeien optreedt. 

blL 54 VII 

D 

(D.6) 

(D.7) 

(D.S) 

(D.9) 

(D.lO) 

(D.11 ) 

f--------------- ------------------.. -------
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Met r uv = ruo ( Yay/E) en hv = ho(l- ay/E). waarbij ruo en ho 
de initi~le afmetingen, wordt (D.ll) : 

/ 
1 + Ah/ho -

( ) 

E + 2vH' 
ru = ruo (1 + vay E) 1 _ 0v/E 2(E + H') 

met (D.7) > (D.8) en (D.12) vinden we : 

D 

( D.12) 

[ 
EH' 

K = 11T~0 (1 + VOv/E)2 E + H' 

E+2vH' 

1 {1+6h/ho.\ _ l(l+Ah/ho\ - E+H' 
n\1-0v /E I °VJ'l-Ov/EI 

Bij goede benadering kunnen we hiervoor schrijven: 

2 [ EH' (1+6h/h~ J -1 
K =: 1rruo E+H' In 1-0

v
/EJ - 0v (1 + llh/ho) 

Voor Ov=280N/mm2 
> E 206000N/mm 2 

I H'=2255N/mm 2, 
v=O,28 en Ah/ho =O,3 is de relatieve afwijldng van (D.14) t.o.v. 
( D. 13) < 0, 3 0/0 

wwicplaGtltechnhtfc 
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Appendix E 

Eindige elementenmethode toegepast op het plastisch stuiken 
van een rechthoekig blokje 

o 
.t:. 

~ verpL stempel 

...L-_~""--___ ,,,,=-___ X 
U fig. E.2 

biz. 56'1111 bIz. 

E 

20 fig. E.1 

Het blokje is in twee elementen verdeeld. Zoals bij de resultaten van 
het programma reeds gebleken is, heeft het aantal elementen geen 
invloed omdat een lijnspanningstoestand gevonden wordt. 
In figuur E.l is de nummering van de elementen en knooppunten, alsmede 
de afmetingen van het onvervormde blokje aangegeven. 
Op grond van vlakspanningstoestand zijn er alleen de spanningen en rekken 

30 zoals aangegeven in figuurE.2 . 

De elementenstijfheidsmatrix [k]e is ([2], hoofdstuk 3.27) 

waarin: to de dikte van het element 
l::. het elementoppervlak 

Per element geldt : 

waarbij: 

AfhankeUjk van het weI of niet plastisch zijn van een element wordt 
voor [D] de matrix [.oP] respektievelijk [De] toegepast, er geldt : 

w.,kplaatstechnlek 
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(E.2) 



0 -

I ~ 

10 I-

11 I-

20 '-

21 I-

30 I-

35-

40 I-

45 I-

50 f--

rapport nr. 0277 

elastiseh: Jo} = E [De] {E} 
plastiseh: lAo}::: E [nP]{AE} 

waarin: r I 
{o}: ,Oy 

Oxy 

Voor de matrix [B] van de beide elementen kan gevonden 
worden,met 8=ho /xo : 

[Bl 01- [: 
0 s 0 -s 

J -1 0 0 0 
I ho 

-1 0 0 s 1 

en 

~J [-8 0 8 0 0 

[Bll! < : 0 0 -1 0 

-8 -1 S 1 

De verplaatsingsvektoren van de beide elementen zijn : 

tun = {u 1> vi, U4. v 4' u3. v3} 

1u Hr {u1> VI' u 2, v2' u4' v4} 

biz. 57 YIII biz. 

E 

(E.3) 

(EA) 

(E.5) 

(E.6) 

Met de wet van Hooke voor de ,matrix [De] uit (E.3) te vinden : 

[: 
b 

~] [De] A e (E.7) 

0 

waarin; a=l 
b=v 
e=l 
d=(1-v)/2 

1/(1-V 2) 

werlcplaGtatechnlek 
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f<~ 

We vinden nu met (E.1), (E.5), (E.6) en (E.7) voor de elementenstijf-
heidsmatrix van de beide elementen : 

,.... -
d 

D 
SYM. 

c 

0 -bs as 2 

A 
ds 2 [kh= E to Xo 2h -ds 0 0 

0 
-as2 d+as2 -d bs ds 

'- ds -c bs -ds2 -s{b+d) ds 2+c -
r-

as 2 -
SYM. 

0 ds 2 

. A -as 2 ds as2+d 

[kl[= E to Xo 2h bs _ds 2 -s(b+d) ds2+c 

J 
0 

0 -ds -d ds d 

-bs 0 bs -c 0 .... 

Met (E.8) en (E.9) vinden we dan voor de totale konstruktie : 

r~: ": 
Y3 

Y4 

-d 

o 
bs 

bs 

o 

o 

2 -ds 

bs 
~ 

~ ,. 
Xl 

Y 1 

A 
-I o 

-s(b+d) 

ds 

ds 

-c 

-s(b+d) 

o 

? 
-as'"' 

o 
- s(b+d) 

Hierbij zijn de verplaatsingen gelijk aan nul weggelaten. 

-c 

ds 

Xi en Yi zijn de knooppuntskrachten; Ah is de verplaatsing van 
het stempel. 
M.b. v. (E.I0) kan nu gevonden worden: 

bxo Ah -----
a ho 

(E.8) 

(E.9) 

> 

v4=Ah 

(E.I0) 

(E.ll ) 

--------.-------------------------------------

werkplaatatechnlek 
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E 
en 

EA _b2 6h 
=-{-+c)tx-

2 a 0 0 ho 

Met de vergelijkingen (E.2) , (E.3)en (E.5) tim (E.7) wordt nu voor 
beide elementen gevonden : 

o ::: 0 
X 

a ::: E 8h 
Y ho 

0xy::: 0 

(E.12) 

(E.13) 

Dit zijn de waarden die horen bij een Ujnspanningstoestand, de elementen 
worden dus geUjktijdig plastisch. 
We passen nu een stempelverplaatsing toe zodanig dat in het materiaal 
juist de vloeispanning bereikt wordt; de verschillende grootheden 
indiceren we met de letter v, dan is : 

·Voor de stempelverplaatsing vinden we met (E.13) 

h 6 h ::: _....JL!!Q. 
v E 

dan voIgt met (E.1l): 

_ VXQ Ov 
u4v -

E 

De nieuwe afmetingen van het blokje zijn dan : 

Voor de knooppuntskrachten vinden we met (E.12) 

1 (E.14) 

WE' kunnen nu de berekening uitvoeren voor een deformatie in het 
plastische gebied. Met (2.22) kan voor [nP] voor het geval van vlak
spanningstoestand gevonden worden [4] : 

werltplaatatechnle" ............ hogelchool eindhoven 
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r- '2 
0- OJ +2P SYM. 

Si-

1Q -

lSi-

20
1
'-

25f-

lOf-

I 

35~ 

I 
[oP]::: Q ~ a~ay +2vP 

, I 

~(ay+ VOX)O 
. l+V xy 

f , 

-(ax +voY)O 
l+v xy -

R 2H' -2 
2(1+V) + 9E (l-v)a 

waarin: P = 2Hlo2+ ~ 
9E l+v 

Q = R + 2( I_v2 ) p 

R 

Substitutie van lijnspanningstoestand geeft : 

r 
bi 0 al 

(DPJ Al bi ci 0 (E.15) 

0 0 dl 

waarin: Al 
I 

5-4 +(I-V2)4H'/E 
HI 

al =4(1+-) 
E 

bi 
HI 

(E.16) ::: 2(1+2V
E

) 

4H' 
c1 1+--

E 

d l 
1 

= 
2Al (1 +v) 

Omdat het blokje prismatisch bUjft bij de elastische vervorming 
(relevant hierbij is dat de x-coOrdinaat van knooppunt 2 en 4 gelijk zijn 
gebleven) en omdat we voor [DP] een analoge vorm vinden als voor [De], 
is de berekening voor een infinitesimale stap in het plastisch gebied 
analoog aan die bij de elastische vervorming en we kunnen de formules 
(E.ll) en (E.12) direkt toepassen. 
\[et (E.12) vinden we dan: 

dY3 dY4 EA1 (:£1 +cl )tx!!i: (E.17) 
2 al Y 

waarin: 

werkpwaatltechn 1.1e 

x, y en t <E momentane afmetingen 
van het blokje. 
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Substitutie van (E.16) geeft : 

EH'tx ~ 
dY4 = 2(E+H') y 

De stempelkracht K = Y3 + Y4 geeft dan met (E.18) : 

EH'tx ~ 
E+H' y 

dK 

Met (D.6) vinden we dan: 

dK ::: F dO'y 

waarbij F = t x is het momentane oppervlak van 
de dwarsdoorsnede. 

(E.ll) wordt voor een infinitesimale verandering van y : 

dx dt 
-::: 

x t 

integratie geeft : 

x 

Xv 

Substitutie van ( 21) in (E.19) 

EH' (2bJ./al) -( 1 +2b11alJ 
dK = E+H' xvtvYv y dy 

Integratie van (E.22) geeft : 

-2b:t/al 

K - K" = ~~::: 2b
1 
xvtvltQ::h

) - 1 ! 
waarbij: Kv Y 3v + y 4v . 

Substitutie van (E.14).(E.16) in (E.23) geeft : 

waarbij: Ah/ho < - O'v/E 

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

w.,kplaat.technlek 

biz. 61 van bIz. 

E 

(E.18) 

(E.19) 

(E.20) 

(E.21) 

(E.22) 

(E.23) 

I! - Xo toO'v 

(E.24) 



rapport IV. 0277 biz. 62 van bIz. 

E 
o I- Met (E.2), (EA) tim (E.7) en (E.ll) vinden we bij een infinitesimale 

verplaatsing van het stempel: 

51-

10 I-

15 I-

20:-

25 I-

30 I-

351-

401-

b 2 d 
dO' = Al (~ + Cl ) ..Jl.. 

Y al Y 

SUbstitutie van (E.l6) geeft : 

werkplaatstechnlek 

ER' !!l 
day = E+R' Y (E.25) 
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Appendix F 
F 

Programma betreffende de toepassing van de eindige elementenmethode 
in de plasticiteit (zie ook hoofdstuk m en N) 

Bij het samenstellen van het programma is o.a. gebruik gemaakt van 
een artikel van Yamada [4] en van een programma van Brekelmans [7] 
van de groep Technische Mechanica T.R.E .. 

In het programma kan de nu volgende hoofdindeling worden aangebracht: 

regelnr. 

1 tim 
236 tim 

297 tim 

410 tim 
474 tim 
732 tim 

235 
296 

409 

473 
731 
747 

Inleiding en procedures. 
Berekening van de hulpvektoren, randvoorwaarden 
en knooppuntscoBrdinaten. 
Berekening betreffende een elastische vervorming 
van de cilinder. 
Berekening bij juist vloeien van de cilinder. 
Stapgewijze berekening in het plastisch gebied. 
Afsluiting programma 

In het nu volgende wordt een korte aanvulling gegeven bij de in het 
programma aanwezige Pcomments", zie pag. 68 tim 8l. 

regelnr. 

19 

29 - 33 

40 

61 - 96 

met het teken van de initHHe stempelverplaatsing , 
+ resp. -, kan gekozen worden of de cilinder getrokken 
resp. gestuikt wordt. 

zie regelnr. 456-462 

de identifier 
regelen. 

is ingevoerd om de uitvoer te kunnen 

procedure ; berekening van de elementenstijfheids-
matrix [k]e van een elastisch vervormd element ,volgens 
(3.14) 

waarbij: Qe[i,j] ~ [k]e 

C[i,j] ~ [B] 

S[i,j] ~ [De] 

I---------'--------,-~------------------------

werlcplaat.t.chnlek 
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96 -142 
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142-160 

160-208 
10 -

15-

208-236 
20 ~ 

236-267 

25 ~ 

30 

267-282 
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Diz. 64vlft 

procedure TRIAXPLAS : berekenig van de elementen
stijfheidsmatrix van een plastisch vervormd element. 

waarbij: S[i,j]::::::" [DP] (zie ook regelnr. 61-95) 

procedure TRIAXSPAN: berekening van de spanningen 
in een elastisch element (zie (3.6) en (3.7).) 

procedure TRIAXPLASSPAN: berekening van de toename 
van de spanningen in een plastisch element. Tevens 
berekening van de toename van de effektieve plastische 
rek (volgens (CA)) : 

waarbij: DEB[i]::::::" AEij 

dep ::: AEP 

procedure CHOLBD: inverteren van de matrix A 
(aanwezig op het rekencentrum T.,H.E. ) 

bepaling van het verplaatsingsmodel , bepalend hiervoor 
is weI of geen inklernming resp. weI of geen axiaal gat. 

biz. 

F 

De rangschikking van de verplaatsingsvektor (zie (3.20) e.v.) 
gebeurt m.b.v. de array lnp[i,1] en Inp[i,2] die de waarden 
1- 2N door lopen . 

uo[i] -" {u v 1 
Hierbij is {uv't samengesteld uit de componenten van {UV} 
en {UVo} (zie (3.21)). De opsplitsing in {uV } en {uvo} is dus 
niet in het programma opgenornen. Daarmee wordt (3.21): 

We vinden dan analoog aan (3 22) 

ad regelnr. 258: avv is het aantal voorgeschreven 
verplaatsingen. 

de lokatievektor le2[j,k] , waarbij j 1. ... M (is het aantal 
elementen) en k= 1, 2, 3 ,legt het verband tussen de lokale 
knooppuntsnummering k behorende bij een bepaald 
element j en het knooppuntsnummer dat hoort bij de 
konstruktie 

technleche hog.school eindhoven 
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F 
berekening van de matrices [Qll] en [QI2] {zie (3.22). 
Nader gespecificeerd is de berekening als volgt (zie de 
schematische voorstelling van [Q] in de onderstaande 
figuur) : 

avk 
a 9 

l i' r, f \. 18' 
'~, 
I' , 
I Q,1't- ", h 
I ' , 
I " I j b "-

Q21 

avv 

Q12 

\. 

'~2 , 

d 

",- c 

avk: aantal voorgeschreven 
krachten. 

avv: aantal voorgeschreven 
ve rplaatsingen 

regelnr. 

306-310 berekening van de stijiheidsmatrix van een bepaald 
element (m). 

De termen van de elementenstijiheidsmatrix moeten in de 
totale stijiheidsmatrix ingepast worden, daartoe het volgende: 

312/314 bepaling van de rij (ml) respektievelijk kolom (m2) 
waarin een bepaalde component (vI resp. v2 ) 
van een bepaald lokaal genummerd knooppunt 
(i 1 resp. i 2) horende bij het element m thuishoort. 

315 wegens symmetrie van de totale matrix kunnen de 
berekende componenten beperkt worden tot het 
gebied ace (zie figuur) 

316 beperking van de componenten tot het gebied abde. 

317 idem tot abf. 

318 toevoeging van de berekende component in de 
matrix [Ql1]' hierbij wordt de band abhg (alleen 
dit gebied van [Ql1] is gevuld) verschoven naar 
aijg; de matrix Qll[l:avk,O:B] die dan ontstaat 
is geschikt voor invoer in de procedure CHOLBD. 
De bandbreedte B wordt berekend op regel 279. 

320 beperking van de componenten tot het gebied bdef. 

321 toevoeging van de berekende component in de 
matrix [QI2]. 
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Or- 327-333 

333 
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334-352 
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352-372 

15- 388-393 
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20-

452 

25 -

456-467 

30 - 475-516 

. 516-536 

541-590 

50-
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berekening van het produkt [Q12] tuv1 

oplossen van het stelsel 0=[ Qu}l' de uitvoer van deze 
procedure geschiedt met de array t[ l:avk] :::. tu'~ 

biz. I 
F 

omrekening , m.b.v. de array lnp[i,l/2]' van de gerang
schikte verplaatsingsvektor (zie 236-266) naar de verplaat
singsvektor gerangschikt volgens de knooppuntsnummering 
van de constructie 

de berekening van de knooppuntskrachten geschiedt m.b.v. 
de betreffende elementenstijfheidsmatrices 

berekening van de stempelkracht door sommatie van de 
axiale knooppuntskrachten bij het radiale symmetrievlak. 

berekening van het element met de grootste vergelijkspanning 

de array pl[i] geeft aan welke elementen (i) plastisch zijn: 

pl[i] 0 

pl[j] = 1 

element i elastisch, 

element j plastisch 

zie ook regelnr. 651, 723 en 729. 

analoog aan 297 - 351 ; rekenend houdend met elementen 
dieplastisch zijn (procedure TRIAXPLAS) 

berekening van de toename van de spanningen en van de 
effektieve plastische rek bij een arbitraire stapgrootte 
(zie regelnr. 472). Tevens berekening van de faktor r 
voor de elastische elementen (regelnr. 524 -532, zie ook 
hoofdstuk NE, stap 4 e.v.) 

contrale respektievelijk be paling van de stapgrootte 
betrokken op de toelaatbare relatieve verandering in de 
vergeUjkspanning (dsvt). Ret getal q geeft aan hoeveel 
elementen plastisch zijn . 

541- 576 voor het geval constgr 1 
waarbij: 545-562 indien er nog elastische 

elementen zijn 
562-572 iridien aIle elementen 

plastisch zijn 

576-589 voor het geval constgr 0 en alle elementen 
plastisch. 

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

werkplaatltechnlek 
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I) 590-608 

703 

, 
704 

717-723 
10 

736-741 

20 
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btL 67van 

analoog aan 352-372, rekening houdend met elementen die 
plastisch zijn. 

vgp krijgt zijn waarde op regel 454 

rep[ q] is de array die aangeeft in welke volgorde de 
elementen plastisch zijn geworden . 

volgorde waarin de elementen in de betreffende stap 
plastisch zijn geworden. 

volgorde waarin het totaal van de elementen plastisch 
is geworden. 

F 
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!'po,S" Hf ~ Grr fCF.1. T[ VAN N: IJU'E:' (;RfNS I<'AARf\QVEN ELAST! SCHE ELE~ENTEN 

N i'r!f)LGP:[)f' STA" "l.AST I SCI-! ',fORCH:'" f1EE"P;(]ME~1 
AS !'AI'-AL !i~APPEN 'JA~ '~AXiIAAL UITGEVOF~D ~IOE" WOROEN 
SIt';~R : ,'AX ;'AAI. "fO, T[ LArl::~J "Pa.NNI~JG IN fiET "'AT[R'AAL 
[PSII : rAXIMAL[ 4[L. V[QPLAATSiNG (DELTA H/H) VAN HET STtMPEL 
QS ! "AYU'AAL AMITAL fl EIIE'lTEN Ij!AT PlA!!'!'ISCH MOET \/IORDEN 
cnNST~R : rEZ[ !'~ET ", ~AAuDE 1 KRiJ'EN ALS DE STAP IN Df VERGELIJKSPANNINS 

GrCON·Q0LFER~ WORnT • I~ HET ANDERE GEVAL DE IIIAARDE O. OEIE CON~ROLE 
wollDT ALLfEN "ITGEVnFRo vOOR lOVER EA ELASTISCHE [LEMEIIIT~N AANIIIEZIG ZI~N 

OSTY ! P.XI~AAL T0tlAATRAA£ REL. STAP IN DE V[RG[LIJKSPAIIINING, OSVT e[PEA~T [Vf~'U[!L 
IAr~, VA~ DE WAA~"! VAN C~NST&R! DE STAPGROOTT[ OM HET VOLGEN!)! £LE~ENT '"T 
"Lnf'E~ T[ aR~NfiEN .VOOR·S IS HIJ 8EPALENO VODR Of GROOTT! VAN DE STAP 
'N HfT ~EvAL ALLf ELE~E~TEN PLASTISC:H ZIJN 

PRI~: ~E "AARDE ~'EAVAN GEEfT AA~ OM DE MOEVEEL STAPP!N DE IC:~ACMTEN, VERPL.AATSINGEN eN 
~PANNI~Gf~ MOfTE~ WDRDE~ UITGEVOEPD 

enR~ : rE7[ "nf T DE WAAPOE 1 KRiJGEN ALS DE V[RGELIJKSPANNING IN DE EL!MENT£N ZODANIG 
Gf(np~IGEERD MOeT!N WORDEN OAT DE TRE~KROM~E f~AC' G£VOLGO WORDT 
IN HET A1"fRE GEVAL DE WAIRDE 01 

iIllTES!IJ Hl(, 'I .... II·IKL, 1)1, PiI; 
REAL. PI, RU. '1Y, ..... E, "f): 
WX ;til Rr::AO: 1?~)1:1THH(~t..AtJTAL KNOOPP. IN O! )( .. RICMTI"". HI( •• ), .'UI¥T(2.0.NX)J "I!..'C;IJI WI"U' _~,.~: .... 
NY :111 RI'A!); "91fl)TH)'T(i:A,H'TAI. KNOi')i"'. III DE Y .. RICHTING. ~JY ".lJ AiJ$(I¥r<2,O,NY); 1111.'" 1111.(1' 
!'u ;til R~Atn l?~liH:e~T«i'I,~mEIJSTRAAL, RI =~)l .S$!'I¥TC3.a.RI); 1lI"'C;1i1 III ""Ii , 
Rli ;til READ: i?1?ii.'T;[vT«H!)'TrfJSTRAAL. RU ::~ll .HHlfl¥T<3.2,RU); flII.CIi' t;",e; 
1"Ik't. :e !!!EAr'; 1;>~p,rf;~T'(INKLn'MiNG VOOR INKL a 1. ROLOPI"EGGING VOOR INI(1. II C. NIe!. .tH nUIJTU.O;INI(I.)1 ."c,f':.".,. " ... c} 
vv III Pr:AOI p. jf.it:nT!~HALVE VE~:PlAA"SING VA~I HET STtMPll., VY Ill)! r.lnC1,3,VY)J t;1,.t;~1 1)I1,.C;91 
~ :~ Rf~~1 ;~ ~TIE¥:({HALVE NOnGT! VAN 01 ctLINO£R. " •• )1 AI,lt¥T(3.2,H)1 ~L~tl t;LCtJ 
( := READ: ~8 ~TT~¥~(tELAST'(ITtITSMODUL0S. , at)l (I,.OT(J.2.~)1 ~I,.~~I ~I,.C'l 
~U Ie QfAn: ~ 1~T:~_T(4CO~STANTE VAN ~OIS$ON. NU Q.)I ."fl¥TCQ,2.NU)1 '.ijel.~r(4)1 
~ ::: N), .. NY l ~, : = 2 .. "If - 1) .. (H Y - 11 l 
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100 
101 
102 
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tel} 
106 
107 
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110 
111 
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~13 

{ . 
IEG1II1 lS!EGEB P, I, N, v, M, 0. J. AVV, 4VI(. Cll1· 

BUI. 10 .. . .. 
!~fEGER ARRA~ ~Nprl:~.i:21. I.E2[11~.11:51' 
ItAI. UBU; x, v. U, 'II. P)(, FV!lIt;l. S!GX, IIGT. IIIIV. 'I'''UXV[I,,,J, UOtlfl • ~II 

!~Q'~OVaE tijI4¥(¥. Y. t. NU, ~£JI 
~AI.U~ ~. NUl eEAL t. NUl ABBA~ ¥. Y. Qrl 
8EGi~ l~tEGEB I, J. ~, 1.1 

Rf:AL. A. PI. Xl"". VZw; 
ABRAt $11:4. 1:41, '(114, 11611 
• :,. ~!21 * ytll • *131 • Y(21 + ¥!31 • Ylll - ¥Ill .. Y!31 • ¥t11 • ylZ] • ¥[21 .. ytiJ. 
PI: = :5 . 141SQ26'5J58 ; 
4 1= PI * E * (¥ll1 + ¥[21 + ¥(31) t (3 • (1 + NU) • (A.S(A))I 
$! j.l1 ::; $ r 2, 21 :,. $ (3. 3) : = <1 • NU) I U • 2 • NU)., i 
$(1.21 .~ $t1.3J := $[2.3J ::; $12.1l :~ $13.1l I- ,13,21 ,- NU I (1 • 2 • NUl ••• 
St4.41 Ie 0.5*41 $(1,4) 1= 512,.! IP $[3.4] I- S(4,11 Ie ,,4.21 Ie 1(4.3' ,. 01 
C(1.11 := C[4.2J 1= Y(21 • YiS)! 
'£1.3' := C[4,4l 1= Vt31 • Y{11, 
'[1,51 := ,[4,6] 1= Yll] • Y[21, 
,'P,?' := Cf4,1J 1= ¥f31 ~ ~[211 
C[P,41 1=.C'4.31 1= ¥[11 p ¥t3J, 
CI',6J 1= C(4,51 := ¥t21 ~ .[1]1 
XZW 1= (¥[11 + ¥!21 + ¥(31) / 31 
vzw p: (y[U .. Yt21 + y[;Jll / 31 
C{~.11 := (¥!21 * yell - ¥131 * V12l) / ~zw • IY!2l • y(3)' + (¥131 • ¥12l) • vtw I XZw. 
Cr~,31 := (¥(31 • yrll - ¥[11 • y(31) I xzw + (VI3) • Vlll' + (VIII - ¥t31l • V%W I .ZWI 
,r~.5' := (¥(11 • yf21 - ¥!2J • yril' I )(ZW + (Y!1! • Y(2) • (~121 • ,(11) • VZW I KIWI 
Cr1,pl := Cll.4] Ie C11.61 := Cl2,11 t= e!2,3J :. CI2.Il ,~ et3,al ,e C(3,4) ,- CIS,AI I_ 0, 
roe I :: 1 SI~e 1 UMIi~ 6 00 tOB J ;. I Sttl 1 uWti~ 6 DC 
etG.t.~ QEL I. Jl I: 0; 

t~Q; 

EQQ K l: 1 itE! 1 U~!l~ _ DO 
.eGL~ PI :'" QJ foOS l. 1= 1 ut! 1 I.IN'I.I.~ 4 QO PI III 1111. 3(K,I.) • cll .... 11 , 

QE!:.J] := QE[J, II := ~fl '.Jl + eIK,t' .PI I 

COMMt~I OEZE PROcEDuRE IS GESC~I~T VOOR tEN ~INGtL!MrNT M!T O~I[HO!~tGI ~WARIClOOM'NtOI. 

El!ID nlAx: 

Of AS IS DE V-AS, OfT BETrlENT OAT ¥Ill. "21 EN ,(3] GROTt~ 0' GELIJK ZI~N lAN 
NUL, XZ'II > 11. 
'IJ DE BEREK!NI~G VAN DE TANGENT'ELI RtK 1$ lEN vtRIENVOUDIGING GEMAAKT, 

e.otEDuRE T~I'le~.$(¥,y.t:NU,~.$V,$R,'V.$T,tRV,QE)1 
~'Lut [,NU~~,$V,$R.$V,$T.TRY: 
illL e.NU.~~SV,$R.$v.$T.TRVI 
AII!:!U x,'t.QI':; 
8~Gl~ iNtEGER I,J.K.LI 

RilL 4.~,~ZW,V7WI 
llal~ srlI4.1141.~til •• lI611 
)(l'llla (¥tl1+¥[21+¥f31)/3J 
YZWle CYf11+YC21+Y!3j)/31 
4'= ¥C21*Yf 31-¥!31*y[2J+¥[31*YllJ-¥C1J*,cal.¥[11.yrll-;r21.,rl1' 
4'e 3.1411'265358 • xzw • t/(1+NU).C"'(.')'1 
"a($R+$V.$T)/3. 
SR.=SR-', 
$Yla$V-91 
ST alT-.; 
•• a2/3 • $V • $V .( 1.~o2.{1+NU)/(3.CI)/" 
,rl~111.$r2,*J:-$r3~31;= Cl-NUI/(1-2*NY) •• ' 
$!l,',:aJtl,JJ:=S[2.31:. NU/(1-2*NU)." 

o 
N ..... ..... 
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$C1.11:~ $(1,11- $R.$R/~I 
$t2~21:a$12,2)-$Y·$y/t; 
$13.31:=S[3,3]-ST.$T/I: 
SI1.21:a$[2.11:=$[1.21-$R.SY/fl 
$[1.3':=$!3,11:=$[i.31"$R.$T/~' 
$t2.31:·$ll.21::$r2.31~$v.$T/el 
Srl.41:.S14.11:=·SR * TRY/;: 
~C2:41:=$14.21:=-$V • TRv/e. 
$13.41:=$[4.31:=-$T * TRY/t; 
SI.:41:=0.5*. - TRv * TRV/I, 
C!1.11:=C[4,21:=Y(21-y1311 
CZ1.31:=C[4.41:=ytll w Y[111 
Cll.51:=CI4.61:=Y(11-y[21, 
CI2~21:=C{4.11:=¥[31~¥[~11 
,f2.4j:=C[4.31:=¥[11-¥l311 
~r2,61:=ct4.":=¥r21-¥[111 
cr3.11::(x(2J*Yr31-¥(3~·Y[21)IXZW.IY[2J·Yt~I).(¥'31·¥12".vZW/XZWI 
cr3~31:=(¥r31*Yrl1.~tl1*Y!31)/XZW~(Y!3l.Y(1!).(¥lil.¥i31).¥zw/XZWI 
ef3.51:=(¥(11·Y(2j·¥!21*Y[11)/XZ~·'VI1l·Y[211·(¥r21.¥r111.VlW/XZWI 
¢r1~21::C!1.41:;C[1.61::~12.11:=~!2;3'1.~t2.51:.,r3.2!:.~t3,411=~!3.611=OI 
~ea I :: 1 ~!~e i UNtiL 6 00 Eoa Jlaj lIte 1 U~I!~ 6 DQ 
8!GHI QE[ 1 ... .11 1::0; 

no: 

EOR KI=1 SIte 1 U~Ii~ 4 00 8E'1~' :e 0 I lal L 1= 1 ~tte 1 ~~tl~ 4 QQ 
, Ie ,. $!K.Ll * etL.J) , 
Q~(I.Jl ,. QE[J. 11 I, ;E!I.Jl • ~I(, II •• I 

t!110 I 

Ulc UI'X~I.ASI 

!IDC[CURE T~I.¥st.~(¥. V, v. v. e. Nu. ,~, $1, $Y, TRV), 
VA~Y' r. NU; B~'~ I. NU, $~. $T. $¥, T~¥J ASBaX x, Y, U, VI 
I'Gl~ REAL 4. XZW. YZW. A. EPS~. EPST, EPS¥' 

4 1= 1 I (¥[21 * Y[31 ~ ¥t31 * Yl21 • W,., • vtt, • Wll) • '[~l • W(11 • yral • Wl21 • VIlIS. 
xlW I: (xCl] • ¥[21 + ¥(31) I 31 
YZW :: (Ytl1 • Y[21 + Y(31) I 3, 
[PSR Ie «(y[21 • Y(31) * VC1l • (yt31 ~ Y(11) • UIZ) • IYll) • Y(21) • U(31) • 6' 
[PlY :. (~(3J' - X(21) • vll] • (¥[11 • X(31) • vl21 • ()tIl) • ¥lll) • V(31) • AI 
[PST 18 «(+[2] * V[S] • ¥(3) * Y(2J) 1 XlW • YIII • VIS] • (¥131 • ¥(2]) • VIW I KZWI • ~'1J • 

«¥13J • ,tl) • ¥111 * y13') ( XIW • ylS' • yet) • (¥Itl • V(31) • Yrw I XIW) • ~ltJ • 
«)t[l] * Y[21 • ¥t21 • vtll) I XZW • Yll1 • Yt2l • (Wl'l • WIll) • V!W I Xlw, • ~'3" •• ' 

A t= E I «1 • Nul * (1 • 2 • NU)' . 
SA :. A * «(1 - NU) * EPSR • NU • EPST • NU • ,PSV); 
5T :. A * «1 • NUl. [PST. NU * E'SR • NU • ,'IY), 
SV :. A • «1 - NU) • fP$V • NU • EPSR + NU * EPS'" 
TRY 1= £ * 4 I (2 * (1 • NU» • ((¥13) •• rtl, • Uri) • Cyril. Y(31) • Vl1! • '.(1) • Ital' 

• U(21 • (vtll • ,111) • vl2l • (¥12J • WIll) • u13, • CVll1 • Yltl) • VIS), 
END Teit¥$ht;1 

!laCEDUIE t'!+~~~.$$P.~~(~:Y.V.V.C.NU.~.$V:$R"Y",.TRV,O".O$V,D",OTAV.OfP)J 
~lLU' t.NUt~.$V,SR,'Y.ST.TR¥1 
RIAL I~NU.M~$V.'R,SV.$T.TRY.O$R.DiY.O$T.oTAV,OCPI 
AlU~ ¥;Y;~:VJ 
IlG.l.iI J.WIf6fR I( I 

SIAL •• l(zw.YZW.~l 
,saAX C(1!4.1:61.$r~I •• lt.'.O£,rl~4" 
.IE~/((¥r21*vr3)-¥r3}.yt21·¥r31*vrl1·¥!11.Y(3'+¥tl).Yf2J-Wltl*Y(11).Cl.NU», 
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xzw:~ r¥[11+¥r21+¥(3])/31 
vtWI- rY!11.Y!21+Y(31)/31 
'1~($R+$V.$1)/31 
SRl_SR-'; 
SV::$V-e; 
$T:.$T-~: 

P,l='/~ * $V * $V *( 1+~*2.(1.NU)/(3*e»J 
Srl,11: s S[?2J:=SI3.31 1 = CI-NU}/(1-2*NUII 
$11.21:=511.31:=$[2.31 1 = NU/11-2*NUll 
$[1~11:= $fl.11- $R*$R/~I 
S!2.21::Sf2.2l-SY*Sv/,; 
$[3;31:-$(3.31-$T*~T/t: 
$ll.21::S[2.11:=S[1.21-SR.$v/~, 
Sf1.31:=st3.111:SI1.31-$R*ST/'1 
sr'~31:=$13.211=S[2.31-$v.ST/~: 
sf1,41:=S{4,11::-$R • TRV/~; 

SI2,41:sS14,21:=-$V * TRY/~; 
sI3.41:=${4,31:=-ST * TRV/P'; 
Si4.41:;O.5 - TRY * TRV/fl 
ef1.1J:=C[4.21:=YI21-y t 31, 
Cll~31:=C[4.4J:=Y{31·yrlJI 
ctl.51:.'[4.61:=Y(1)~yr211 
cr2.21:cC(4,lJ:=¥!31-¥f211 
Cr?.41:.cr4.31::¥[11-¥t311 
C[~.61:=C{4.51:=~{?1-¥{11; 
ct3~il:=(¥121*Y{31-¥131*yt21)/XZW.(YI21.Y[311.(¥[31.¥12J>*vZW/XzwJ 
C!3~31!=(,131*Y[11-¥[11*t[3J"XZW.(YI31¥Y{11).(~rl1.~t3J).vZW/XZWI 
,r3,51: cl ¥fl1*vt21-xE2'·V(11)IXZW.(Y!1)-Y[21)+C¥(21-¥(11)·VIW/XZWI 
C[1.21:=C[1.4J:=C[1~61:=CI2.11:=;r2.31:.C[2.511.~!3.211.;(3,4)I=C!3,61'=01 
OSR:-O$V::P$T:=DTRV:=O: 
toe KI=1 SItE 1 U~!l~ 4 DO 
IEG!~ elcct~.11·Vrj 1+ ,rK.21*vtlJ+ C(K.3).U[2). ~[~.41.Vt21. erK,51.U[31. ~tK,61.vr311 

O$R:=DSR + 4*$[1,Kl*~1 
C$VlcD$V + l.$[2,KJ.~; 
O$T;CD$~ + 4*${3,Kl*P,1 
OT~VI:oTRV + .*St4.Kl.;, 
Ot'[Kll~ ~* .*(l+NUl/t; 

tWD; 
PEP Ie (CIQ[ll*SR • ~ta[21*$V • Q'1132.,T • O~.t41.TRV)/('V.(1.a.~.(1.NU)/(3.C)))' 

f~D t'i'¥~LA$SP,'~J 

!eQC~QUBt C~OL8C(N, M, DEC, A, e. FAIL)J 
WALUE N, ~, DEC! lNltGtB N, M, DECI 'SaAt A. 81 ~ •• t~ 'AIL, 
8tll~ 1~+'tGE8 K. MI. 1. Jl 

M11= ~l 
!t DEC = 0 y DEC • 2 y Dte ~ 4 y orc • 6 t~lM 

rgB KI. 1 alEe 1 U~!l~ N QQ 
atGl~ it AtK,O] $OI~tN GQIQ ~AI~J 

A[K.Oll= IQRT (ACK,O!), 
it M > N - K l~E~ M11a N • ~J 
taS 11= 1 ~Ile 1 ~~Il~ MiQQ ArKyll'.'AIK.IJ/A1M,GJJ 
toe 112 Ml • 1 ~!Ee 1 UN%l~ M QQ Ar.,tJ'. 0. ,_ 
eQB Jlc 1 ~!tf 1 Y~I~~ Ml QQ eaa I I. 0 lICe 1 ~~Il~ Mt • J QQ ArK. J.lt,. alr • ~.I'. a, •• J' ,.,tC;J .~t.·· 

tuO KI 

Mile MI 
It DEC = 0 y DEC • 1 wore • 4 ~. Ole • t, %MIN 

tOB K:= 1 l!le. 1 U~Il~ N QO 
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8EG1~ arK)I: BIKl/4lK.O)1 
lE M > N - K I~£~ Mil- N • KI 
t08 JI= 1 alEe 1 U~Il~ M1 DQ e[K • JII& IrK • ~J • AtK,JI • IrK) 

UID 1(; 

10111" r~I 

.If DEC < 4 !!:I(t; 
~CB K:= N 5!Ee • 1 U~!l~ 1 gO 
'EG~~ R(K]:: eCKI/A{K,OII 

lE K < M + 1 !~t~ Mil: K - 11 
toe J:= 1 SIte 1 UW%~L M1 DO a(K • JJla 11K. JJ - ArK. J,JJ • IrKl 

EblD K 
Et:lQ '1;11)1.11); 

COMMeNt I[REKENING VAN KNOOPPUNTEN MET SEKEND! VtRPLAATSINGEN 
M,B,V. HET OPG!GEVEN VeRPI.AATS!NGSMOotL. 
RANGSCHIKKING VAN DE VER'LAATSING5VECTOAI 

feQ N I: 1 STE! 1 U~ILL ~ DO 
8£Cii1ll1 UrN} : .... +8; ~t[N! .- .. +81 
tfliOl 
~Qe I ii 1 SYEe 1 u~ILL HX DO WII] :~ Ol 
.n: RI C .. -1.2 !~f~ ~Qe I := 11 Ute 1 \'!~!.U. eN"''' 1) QQ ull .. I • "IX! ,= 01 
:>1::: (NV " 1) • HI( I . 
f:\JQ I I': 1 SIE!' 1 UblIU. HX DO 
!EG1~ 1t INKL = 1 t~t~ U[D! • I l:: OJ W[D1 ... I II- vv, 
t:!o!QJ 
~oa N f: 1 STEP 1 U~!lL ~ QO toe v := 1,2 00 LNP[N,Y3 1= 01 

II : .. {I 

(Qg N I: 1 ~T&~ 1 Y~!l~ ~ QQ 
a~'l~ IE UrN] > a+7 I~t~ 

8tliiN LNPIN,ll I:: P; P := II • 11 
(!1IQ; 
lt. WIN) > ... , I~E~ 
DEIHl LNP[N,?l t .. PI P III P ... 11 
!tlQ; 

AVY I. 2 • III • P .. 11 
Ega N I'; 1 SIE~ 1 ~~tl~ ~ QO 
aEc,UI it LNPI"',;l III 0 I!:iEW 

It.Hi LNFI r N,11 l:: P; UO[PI :, UnOi 
UD/ 
11': L.NP(N,2l '" 0 I!;;!tr:l 
StAH! LNprN,~! := p; votP] I. WOOl 
lIlID I 

lllllll 

II I. II' • l' 

P IS pt ... 11 

CgMMf~! I[PALING VAN Of LOKATIIVEKTOR(L.E2{M.I)' IN '!R!KENIN~ VAN DE 'ANC'.CEO'I VAN '1" 
toa I ,: 1 stEP. 1 UYtl~ (loll( • 1) QO eca J 1= 0 at't 1 ~~tL~ (N¥ • 2) QD 
ItGLH .. t .. 2 • I ... 2 • J • CNI( • 1), 

UQI 

I.Urll',11 :: LE2HI' .. U.1! I: PIt .' • .11 I.nrp.2J 'a I.Urp.iS • 11 
L!2!~,31 :- LE2t(P • 1),31 1= L.!2{P,~3 • NXJ 1.12(' • 1),22 J. ~!2["~' • H., 

EQa M •• 1 SIt! 1 U~IlL • DD 
~t'i~ ,et·¥tt'¥t(~ELtMINTt)1 "'~I'T(3.0.~)1 

II ~TTt¥T(~H![" KNOOPPVNT!N~ll eal , t. i Itt! 1 U.t!~ S QQ 
.t.!~ ."fi¥Tf!.O.L£2rM,tl)1 $e4~r(2'J 
,QOI 

o 
N ..... ..... 



279 
280 
281 

282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
'92 
293 
294 
295 

209 .. 5 • 

if RI C •• 12 !~E~ • :- 2 • (NX .. 1) c~at • 'e 2 • (N~ • 1) .. 11 
~.;')'f~(4)1 t~!~tt~¥T(~8AND8R£EOTE TOTA~! STIJ'HEIOSM.TAIX gil, , ~." ••• fl'T(3,e,'" 
CAUIAClI(4); 

CQ~Mt~! IER£KENING VAN OE KNOOPPUNTCOOROINAT~NI 
£QR I I: 1 S!t~ 1 Uijti~ NX 00 
SEaHI )( r I 1 :.. R 1 .. (OW - R I) I (NX - 1») • fI .. 1)j 

fOe J Ie 1 ~IEe 1 Y~Il~ (NV - 1) QQ X[I .. J • Nxl :e xII); 
!.blOI 
[eE! I I:: n SUP 1 Uf:!!l!.. (NY - 1) DC 
8EG11l1 nu .. 1 .. I .. NX; V[Oll := (11 I(NV - 1)) .. IJ 

E!!QI 
tOR N 
BEGHI 

Ulo.: 

fOR J := 1 SIEi 1 U~ll~ (NX ~ 1) CO V[01 .. Jl:. ve01l. 

1= 1 STEP 1 U~!i~ ~ 00 
~91~tT~¥t(.~NOOPPUNT*)1 .e'~I¥Tr3,o,N): "'~C(!)J 
Illll~tTUt(.tX =:iH F.'1¥Tl3.2.X[Nl}1 $/U(r;!!J" 
fQI~TTt¥t(~V =*,; r.1¥r(3,2.vtNl): ~~Cil 

296 ~iW iiGII AVK:. '- .. ~ - AVV: 
291 CQMM~~~ IEREKENING VAN DE T0?A~E STIJFH[IDS~ATRI~J 
298 ItEGHi lh!IEClEB 11. 12. 13. Vi. V2. Mi. M2; 
299 UUl! ¥!1:3J. Y[1:3J, oE£1:6,l:61, 91UlIAVI<.Olt). Tll1AV1C2, 
300 QU':1 I AVK.l : Avvl, 1.1(1 : 3]. vtl I 3]1 
301 Eoa Ii Ie t SIte 1 U~!lL Av~ DO 
3('2 !l~IIHl rOB 12 :: n SIte 1 J,l1!l!1I.. iii QQ 911{11.12l :- Q, 
303 e:Qe 13 : .. 1 UEE. 1 1lt/!11,. AVV Q,Q Q12!11,131 I- OJ 
304 fY~1 
305 £01 ~ := 1 SIte 1 Utl!lL ~ 00 
306 It.l~ EOB I := 1 SIte 1 U~Ii~ 3 00 
3f)1 8£.iil~ xC I] : .. X[LE2[M.llll 
308 Y[ll := Y[LE2[M,1111 
309 ~III~J •. 
310 Tli LA lC ( ¥, Y, .. , NU. Q£); 

311 
3t2 
313 
3:4 
3:5 
316 
311 
3lll 
319 
320 
321 
322 
323 

. 324 
3215 
326 

327 

32. 
32' 

IScu 

fOR 11 :e 1 SIte 1 U~Ill,. 3 00 tOB vll" 1,2 QQ 
!!tgl!l! Ml I: LNP{Ll!:2rM,lll. Vlll 

Etllll 

EOB 12 :n 1 iIEe 1 U~Il~ 3 QQ fOB V2 I. 1,2 DC 
Itli.Lt1 M2 : .. L.NP r~E2iM, I ~l, V211 

1f M' ~ M1 Itlt~ 
atGlti lt M1 , AV~ I~t~ 

Bt'L~ 1~ M2 , AVIC I~'~ 
atGl~ Ql1{M1,M2 • Mll I .. G11tM1,M2 • M1l .. Qt[2 • '1 • vi • 2,2* 12 • Y2 • 2" 
ttill 
tL..lit 
Q12[~1.M2 • AVKl I. 'tatMl,Mt -AVKJ • 91(2 • 11 • Vi -2,2 • 12 • v2 • 21. 

~Q!!l~! 8EREkENING VAN 01 ON&£KfND£ V!"~AATIIN.EH UI' 0 • "tv • '~'UOI 



209 .. 

330 
331 
332 

:!3~ 
334 
335 
336 
3~1 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 

352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 

362 

363 
364 
3ei5 
366 
367 
368 
369 
:!71l 
371 

372 
373 
374 
375 
316 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
S,4 

6. en371 - 05564463 SHi 

EIHH 

B£GUI T r I I : .. T ( I' w Q12 [ ! ,J 1 .. UO I AVII: • J] I 
ttiO; 

e80~'Q(AVK. " 0, Ql1, T, rAI~)1 
~ I: if toe N IS 1 SIte 1 u~tl~ ~ QQ 
BEllti i*i~tTr~T(tKNOOPPUNTENNR.t)l 4'srl¥T(3tO~N)' •• ~ir(')1 

~t LNP[N,ll ~ AVK I~tW 

£1110; 

SEGUr u! N I ::: T (p II P II; P ... 11 

EIIID 
EI.SE 

e~I~TTt~T{~V =*)1 ~~QT(4,2.U[Nlll it'~C(')J 

BEG1M '~I~TTE¥T(.UO =*)1 f~OT(4.2.UrNJ)1 $f'~'C!)1 
tlllo: 
it LNPtN,21 s AVK t~~w 
8~!ilN W(NI :: 'l'fpll P := II .. 1; 

f~)~tTE¥T(.v =*)1 (~OT(4.2,W!N)11 $"'*(5)' 
END. 
EI.!!&. 
aEG1~ f~I~TT~¥T(tvo "t)1 f~Or(4.2,W!Nl)~ $,.ctC5', 
!blDl 
hi(,l? I Wl.tili; 

eO~M£Mt 8ERE~E~tNG VAN OE KRAC~TEN WAAAet~ TER CONTROLI OOK DE K-ACMTeN 
GE~IJK AAN NUL WOROEN U!TGEREK~NOJ 

f2! N Ie j ~!Ee 1 ~~!l~ ~ QQ 
IEIlY FXrt;) :'" 0; rV[Nl := 0; 
!.1!tD.; 
E~B ~ :- 1 SIte 1 U~ILL ~ 00 
8EiL~ POR I I: 1 ~!te 1 U~!~L 3 QQ 

BEGi~ ¥II l 1= X[LE21~, 1]1; 
y[l 1 :~ Y{LE2 t M,1 III 

EHU: 

t.l~¥(¥. Y. ~, NU, or), 

EQQ I I: 1 a~ta 1 uu~~~ 3 ~Q 
SEG1~ taB J :: 1 ~Itf 1 ijH!l~ 3 DQ 

ItG.l.tl n(f~r:2[M.lll 1= rXILutM.ll). QUI. 1.1.2" J .. 1J. U11.12tM,Jll. 
Qft2 • I • 1.2 • Jl • WIL£2tM,JI1J 

I"Y{LE2P~.11l I" 'YB,.!2tM.!)J. tru. If a .. J "11" U!LUIM"IJl. 
11(2 • 1,2 .. Jl • W!L£2tM,J)JJ 

I~QI .. ~ 

~Qt N I. 1 I~E! 1 U~~lL ~ DC 
l'll~ t$l,ttC¥TCtKNOOPPUNTNR.t)I 'l'fl~T(3.0,N)J .'."!"I 

.I.E LNP!N,l) s AV~ !~t~ 
BEGllII 'QI~tT£¥T(.'xn -.>1 ~1.0T(~~2.'~[Nl'J 
EIliD 
tI..Sf: 
IfG.I.~ '11~tT~¥T(~'X •• )1 r~OT(~.I,'MfN')' 
uri: 
eUctc3l' 
It ~NP(N.21 $ AVK I~E~ 
eEG1~ '~I~tTI¥T(~'YO -.), '~OT(4.1"¥tHJ)J 
!lllfl 
tl.lt 



'09 .. 
38!J 
lI86 
3S7 

lI88 
38' 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
391 
398 
399 
"00 
40t 
402 
403 
404 
405 
406 
401 
408 
409 

410 IIUJ.1:i 
411 
412 
413 
"14 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
"~1 
4?8 
429 
43n 
"31 
"32 
"33 
"34 
435 
436 
431 

"38 
439 
440 
441 

., • 83311 - 0;'64463 SHt 

etGL~ f91~tT£¥T(.FV =t)l tlOT(4,t,'V(Nl), 
[lIlll tll.CrH tjll.CIJ I 

COM~r~I 8rREk!NING VAN DE AXIAI.£ KRACHT, 
11,':01 
CAl!i14GCf4" 
~Og N Ie 1 S!E2 1 U~IlL NX DO ~ 1= ~ • ,veNl, 
'~I~tTE¥t(tTOTAL[ AXIAL! 8£LASTING ~ ~.); r~OT(4,2.~)J 
NEW UGr; 
eO~M[~! SEREKENING VAN DE SPANN!NGEN; 
t08 M 1= 1 SIee 1 UN!L~ ~ OQ 
aEILN EOI I := 1 SIte i U~ILL 3 DO 

6ti!H uri I := U[LE2IM, I III 
VI I I := W[LE2[M,1 III 
¥il I := ~rL[2(M.IIJI 
yrl I := V[Lt2 f M, Ill; 

UIO: 
~$i~rTt~T'~ELEMENT NR.~); 40efl¥T(3,O,M)S ~~'G'(5)' . 
t~i4*$h~(¥, y, (I, v. E. NU, S'Gx!Ml, slntMl, SlGV(M!, 'T'4UXV!MllS 
~$I~t!t¥T(~$R =)Il E~OT(9.2.SIGXrM!)J $e'~'(3)1 
P.~l~t!t~T(~$T =$)1 F.~QTC5,'-.SIGT{Ml)1 $P,.~t(!). 
p.~i~tT~~T(~$V =*)' F.~Qi(5.2.SIGVrMl)1 $e.,C(!)1 
p.$i~ttt¥T«TRV ;)}, r.~OT(5,2,T'UXV[~j)J 
~t;.e!?1 ~l.C"; 

l~ItGER 0, EL, AST, STAP. AS: QS, CONSTGR, ELI. UWXV; ~~IN, COR~I 
QtA~ SVMAX~ EPSj. [P92. PROCSY, VG. VGP, SIGeR. EPSH. O$I~2. DOV, $AM, R •• , DSVTJ 
l~!~~E~ 'BlAt PL[l: MI, REPlilu·111 
BEAI. AReAY SIG~ HHr1130], SV(O:~l. ~~, DSIGX, 0516T, OSIGV. DTAUX V[lt,l, DU. ow, O'X, O'Y!11VJ,OI'lll,J 

.[PI1:'] .EPP[113n) I 
SV~A. 1= 01 SV{O] := 0; 
eQ~ M 1= 1 ~!tP 1 U~!L~ ¥ QQ 
eEG1~ IvIM] 1= SQRTC«SIGXIM) - sleTIMl) + 2 • (SIGX!Ml • IIGvtMJ) + 2 • (IIGTIM] • IltV!M) • 2)/2 • 3 • '.UlV(M) .2t. 

l~ $V[Ml > SvMAX !~t~ 
IU.Lti SVMAX 1= SV!Ml; EL := Ml EPlitH Rr:.-tMl : .. 0; DEP 1M' ,. 01 eftlM) '" 0 ; 

UQ: 
REPr,.!JI=OIUWXYI=11 
~!pri, :. ELI Q :. 2: ~ew "4tl VG I .. READI P.'I~TT!¥T(tVI.OE!'RENI. VO-." f~OT(', 2. VI), ~~e" ¥~e •• 
e~l~tTEiT(.ELEMENT MET DE G~OOTSTE VERGELIJkSPANNING." "'II¥T(4. O. t~)l 'l,cC(2ll 
P.~i~ttt~T(.SV=~)J f~OT(5, 2. SVMAX)I ~~'~I ~~~'S 
SVMAX 1= VG/SVMA~; VY 1= SVMAX .. VYI 
'81~TtriT(~HALVr V!RPLAATSING VAN STEMPEL OM rOT VLO!lfN Tr: ~OMlNt)1 't'~C(2)1 r~OT(4, 2. VY)J 
t08 N 1= 1 STtP 1 U~Ii~ ~ DO 
ItGl~ UrN) :: SVMAX .. U[Nl I X(Nl Ie XtN) • UrN)1 FxtNl '" aVMAX .. 'x(NI 

W!N) Ie SVMA~ .. WIN]I V(HJ := V(lO • W[NlI 'Y[NI I. SVMAX .. FV[NJ 
UIOI 
tag M 1= 1 SIt~ 1 U~I4L ~ CO 
BtGLM IV!M! I" SVMAX .. SV!M1, 

511XIM) 1= SVMAX .. SIGX(Ml; 
a'GT!M) 1= SVMAx .. $IGT!M1; 
SlaYIM! ::11 SVMAX .. SIGY!M]; 
"AUX.,!"" :a SVMAX .. TAUXv(MJ I 

£~aJ ( •• 'I'G'(~}I 

'CMMc~I '[~EKENING VAN Of HELLING VAN Of SIGMA-CPS '~A' kRO"MI VIT DC: '_!K.JOMMEI 
.'T la RIAn, t~I~Tt~¥T{tAANTAL INTIRVALL!N WAARIN 01 TRI~K.OMMI 'lANA' 01 VI.OCI'.CN, tl YCRDfl~D •• 1J •••• ,*fl •• ',-A"" 
lIlL.ee. "c..h. 514 r11 : .. READ' I!PI2 :. RU!); 
Io4M!l' ,- (1IG!1' • VG)/(EI'S2 • SIG!ll/C)1 nl~TTnT(.'NTIRVAL 1 11I'.tll Uniu(it. 2. 'ItUIH"'Ult""""tHJ/ •• 

.. 
Ii 
III 
*d 
*d 
0 
Ii 
M' 

::I 
Ii . 
0 
N 
-...j 
-...j 

.. " .. 



US! 
443 
444 
445 
446 
.'47 
4148 
449 
450 
451 
452 
453 

"5" 455 

8 • 

tt4Ci{"») f9i~tTr¥T(~EPS~l)1 4'Stl¥TC1. 4. (1182)' $t,,1/3', "I~'T'¥T(fH.t)J f~OT(4. 2. MM!1", W~C" 
fOI I 1= 2 S!EP 1 UIlIIJ.L. AS'!' 00 
~e;§HI StGttl :. ~EAt>l [PS1 : .. EPS21 [P52 II; RUI)I 

HH[ll : .. (SIG!ll -sIGn ~ lJ)/CEPSI! .. t"l" Ultet!). IllIItl .. ;'))"'''['''[ll '''1'1''&11[1 1/" 
"~l~tT~~t(~!~TfRVAL*)I_+O$r.I¥Tr2. o. II, t'4eE(3)' 
d'PilnUTlotsIG=if": USII'LXT(4, 2. SIG!ll)J ""1(2)1 
f~i~TTr¥t(tEPS.l); 40SF.l¥Til. 4. [PS2)1 e'4~C(3)1 
_'Qi~tTht(H.)' I;I.OT(4, 2, HH(lllJ IlII.Cil 

E~QJ C4~'t4~E(~)1 
IiH! fl.l I" HH [11 ; 
EOIi M 1= 1 sue + UlftJ.~ ~1 DO 'I.[MJ III 01 PL.[[1.1 I. 11 
PRocSV III READI UPHTUT(l:PROCSV " SV/YG SEPUL." WEL.I<t; t:l.AST, £1.. BIoi De VOI.GfND( S'l'A' III.AnlSCIoj WORoeN MUIINOMEN. nOe SV".), 
.'S(I~T/i, 5. p~OCSV); VGP != PROCSV * VGI 
STAP := 11 

456 CQM~tM! !EN AANTAL VOORZIENING£N iN ~ET PROGRAM~A ZORGIN !~VOOR OAT ~ET RtKENEN STOP1, 
457 NL IN ~~T GEVA~ DAT 
'58 -HET AANTAI. STAPPAN(AS) T£ GROOT WORoT 
'50 -DE sRrUKSPANNING (Si~eR) OPTREEDT IN tEN EL.EM!NT 
46" .OE VERPLAATSING VAN H!T STE~PEL. ((PSM) T£ GROOT WORDT 
461 eMerR ~AN EEN VASTGESTtlO AANTAL EL.!M£NTFN PLA$TIS(H WORDT (QI), 
462 ~~C~, ¥~e~, 
463 AS :p AEADI P'9i~rrt¥T(~AANTAl VOORGESCHREVEN STAPP!N. AS-." ."'I¥T(3. D. AS)I ~~C •• ~~t'l, _ 
'64 S'GSR I: READI P'ql~TTi¥TI~eREUKSPANHING VAN HE' MATERIAA~ 1$ SIG.R'~'J r~OT(~, 2. t1G8Rl' ~~C" ~~C., 
465 ~PSH :- ReAD: ~~I~TTt¥T(fMAX. RELATiEVE VERPLAATIING VAN MET STEMPEL (PIM ,. DELTA HIM •• ), .,$tl¥TCO, S, ,'SM), ~~C" ~~~" 
466 QS I~ REAOI P~l~tT~~i(~MAX. AANTAL ELEM~~TEN WAf P~ASTISCM MOfT WORO!N OS-.)I .'e~I¥T(3. o. QI'I ~~~., ~~~" 
46' CONSTGR Ie REAO; P.~I~TTi¥T«VOOR WEL OF ~IET CONTRO~! VAN OE STA' IN OE V£RGELIJ~SllANNIN. 
'68 wOROT CO~STGR RESP, 1 or 0, CONSTGR -~'J .,'rl¥T(1. 0, (ONS'OR)I ~~e'l ~~'" 
469 OSvTI:READI ~~itl!Te¥T(fTOELAATBARE REL. V!RANOE_ING IN OE VERGf~IJKSPANNING, OSV,.tIJ."~I¥TC1,S~DSV"'~~C"~~C'J 
470 PRINI=R!A~ ; ~~)~TT~¥T« OM DE » ;~G$~1¥Tt2.0.PRIN) ,,'jWTT'¥T<.STAPPEN IS fR UITVO!R.)I~~t"~~~" 
.71 CORR :-RfAO 1~~I~Tt~¥T« VOOR WEL of NIET CORRtCTlf VAN IV KRIJGT CORA OE WAARO! 1 0' 0, CORR'.II."f!.T(2,0.(OR~)1 
472 toe I I: AVI< + 1 5IEe 1 U~I1L 2 4 ~ QQ at'J.~ If UO!ll • ~~8 !~tij VOlll 1= 0.1 • VY '~QJ 
413 ~,w * •• 11 

474 VO~G$T.t:;eQMMt~! e!REKENING VAN DE TOTAL! STIJFHEI08MATRIM, 
475 ~QI 11 :- 1 st~e 1 U~!l~ AVK 00 
476 etGlli tOil 12 : .. 0 lIte 1 i.l!!l!l.1.. e OC Ql1 r t 1. 12 J :. 0 I 
~17 tal 13 :e 1 sIte 1 Uti!ll.. AVV QO Q12 [i1. 13) :. OJ 
4iS [11101 
4'9 eQ~ M ,. 1 STEP 1 U~!l~ ~ DC 
4aO 8EG1Y t61 I :a 1 SIEe 1 U~IJ.L 3 DQ 
481 l5~i.l~ lit! I' :. X(U:2!M. 11 ~; 
482 vt" : .. '([L!:2[M, 111; 
483 CYQI 
.64 it PL[M] • 0 !~t~ T911¥C¥. Y. t. NU, ;r) 
485 EI..SE T~I'¥~~'$(¥. y, £. NU, ~HtMl. 'VtMI, SI'MIMI, .'IVtMl, IIITIN), 'AUXV[Ml. ,I" 
486 eo! 11 I. 1 5!t! 1 ~~!1~ 3 QO ~QB Vi '" 1, 2 QO 
'81 IU:l!~ loll :. I.N P IL!:2!M, lil, V1l1 
4e' fOB 12 I. 1 ~!Ee 1 ~Ii!ll.. 3 QC tas V2 I. 1, 2 DC 
48' 1t:!il!:IM2 :'" LNP[LE2[M, 121. vi" 
490 it M!~ "'1 !~E~ 
491 .fiLIi it Mi $ AV~ !~tli 
492 I5EGlti LE M2 , AV~ I~l~ 
493 1£ILIi Qlil~l. "'2 • M1J ,. 111(Nl, M2 ~ Mil • 'III • 11 • vt • .~ ~. It .'11_ II • • '4 'liD 
495 &L.SE 
4Q6 Q12IM1. "12 • AVI(J ,. ;121Ml f 1111 .. AVI(J • tue • 11 • Vi • 2. I • " • VI ";.-IU 
497 tlllD' 
498 e~Q 
499 ftll! 



100 
'ot 
'02 
to! 
!S04 
'05 
506 
501 
!J08 
'09 
'10 '11 512 
!J13 
!'S14 
H5 

516 
!S11 
518 
519 
520 
'21 
522 
523 
524 
'25 
'26 
521 
528 
'29 
53(1 
531 
'32 
533 
1134 
53'5 

20t • 9 • 80311 - 055'4463 SH1 

EtiQI 

'Q~MEH! 8!RtKtNING VAN or ON8tkENor VtRP~AAT'INGEN UIT 0 ~ Q11U • 912UO, 
eaa I Ie 1. SIte 1 U~lLL AVK 00 
It~l~ Tfl) ;= n; Eaa J := 1 aIl~ 1 U~!l~ AVV cO 

Ttll := T11) - Q12(1, Jl • UO{AVK + Jlf 
~blo, 
~WO~.~tAVK~ ., 0, ;11, T. 'AI~11 
p :: 11 I t: 11 !QI N :: 1 sue 1 U!:f!1L. III CC 
I£G~W it LNPfN. 11 ~ AVK I~t~ 

8E11~ OUfN] 1= T[P]I P :. p • 1 t!:fQ 
!~I[ 8£IHN DUIN) := UO!AVt< .. I) l , ,. , • 1 tIIlQI 
1£ LNP[N. ~J ~ AVK !~!M 
iE6.1.W OWfNJ 1= 1(1']; I' ,= P .. 1 EllO 
[L.SE £IEGltl DwtN) := UO!AVK .. I]; I III I • t tbla 

It := ... 991 
£QQ M t= 1. S~Ee 1 UbitiL. ~ DO 
BtGl~ !GI I I- 1 SI£2 1 UMllL. 3 CO 

tliOI 

BUBI uri' : .. t)un.E2!M. 11]1 ¥[Il III xli.22IM. Illi 
VII) 1= DWfLt2fM. I ]ll V!I I 1= vtL.E2IM, 'II' 

eNI!; 
1£ PLIM] : 0 !~t~ 
ItllH '$i4¥~~.~(¥, y, o. Y. e. NU, OSIQXIMI,OSIGTtMI, OB,.vIM), O'AUKV(MIII 

l!fll 

O$IJ2 1= OS!GX!Ml ~ a • DSIGV!Ml ~ 2 • PIIGTtMl • 2 • OSIGxfMJ • QSI'VIM, • 
pSIGXrMl * DSIGT!Ml • OSIGVIM] • OSIGT(MJ • S • O'AUXV{MI '" 21 

O$V := SQRT(((SIGX{Ml • OSIGX{MI • liGV{MI - OSIGvtMI ) .2 .. (SIGXtMJ • DSIGX!Ml 
- SIGT[MI - DSIGTtM]l + 2 • ('IGVIM] • OSIGv[MI • IIGTIM) • CSIGTIMI) • 2,/2 
.. I)TAUXV!M] ) '" 2) - SV[MH 

GAM 1= D$IJ2 - 2 • SV(MJ * OSV- O$v+ 21 
R := (GAM + SQRT(GAM + 2 .. 4 • O'IJ2 • <YG. 2 • IVIMI • 2»)/(2 • O$IJ2)' 
1t R < Q I~E~ a[Gl~ , :- RI EL Ie M r~DI 

'~It T'iA¥t~'$$P.A~(¥. y, V, V, I. NU. WH(MI, SV(M). II,xIM). 'I'VIMl, SI,T[Mr. TAUxvtMl, 
DSIGXfMJ. I)SIGV(MI. OIIGTIM1. OTAuxvIMJ. OrP(Ml )' 

• 3 • (TAUxvfMJ 

536 p 1= 01 
'37 CQM!lM! eONTROLE OF DE STAP NIIT T[ GROOT IS, WE~ OF NI!' UITVOt.fN VAN DE eON'RO~E HANIT A' VAN DE WAA.CE 011 
'38 eO"STGR KRIJGT (R[SP. 1. 0) OE TOE~AAT8AR[ 'rLATIIVE VIRANDrRINI IN IV II DIVT l 8'J NI!~ U,TVOIRfN VAN 
,39 DE CONTROLl WORPT IN MET GEVAL. ALL! ELEMENT£N PLASTISCH ZIJN DE ,TAPeROO,,! 8[PAALD eOOR 01 WAAIO! VAH 
IHO DSVTI 

'41 
542 
'43 
'44 
545 
546 
'41 
541 

'4' '50 
lJ51 
!52 
'53 "4 ", 

it cONITeR • 1 !~t~ 
.C'lM 8elL AX, AV, AT, AXV, ASV. lSI 

,9 :. w .. 091 Eea M :- 1 itt! 1 U~r!L ~ QQ 
Itl1M it PLIM] - 1 I~E~ 

Dt~!~ it Q S M I~'H 
IEG1~ AX I. S!GX[MI + Q • OS'IW(M]. 

AV I. 51GVIMl • , • OSllvIM], 
AT :_ SIGT[M) + Q • OS'.'[M]I 
'XV :& TAUXV[MI .... OT'UXYIMJ' 
ASIf 1& SORT«(AX .. AT, + e .' (AI( • All" +. • lA' • 'V, +U/2 -I:. AICY+ tll 
iE(A8V - svt~I}/sVtMI • DaVT tWlM 
It.l~ AX I. OSIGX[Ml + I • O",TtM' + •• el'tYCM' + 2 -DII,X(MJ • OII.reM' 

• oSlev,", • 0811'IN' • Oll'W[M1 • DIIIVIM] • S • DT,uwvtMJ .' I, 
AV I. 2 • (8IGX[M' • Olll.tM) • Slt'EM' • D'ftTIM' • "'vIM! • DI1 I V(M)' 

• SIG~IMl • tOII'TrM) • ~sl.¥rMl ) • IIG~IMJ • (DII'.EM' • D.I.V(M') 



.. 

'" '57 
'58 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
!566 
567 
561l 
569 
170 
'71 
572 
'73 574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
'81 
'82 
'83 
584 
585 
586 
5a7 
5811 
589 

'90 
'91 
'92 
5q3 
594 
595 
596 
'97 
'9(1 
'99 
AGO 
601 
61'2 
6:i3 
604 
605 
606 
607 

loa 
60' 
610 
'11 
.12 

to'" 10. 

l~QI 

ttiQ. 
c:tJQ £1.1i£ 

• SI~~(M! • (OlIIT(M] • OSIGK[MJ) • 6 • TAUKVIM! • OTAuxviMl. 
AT := -(OSYT + 2 .. 2 • DSVT) • SV[M! t 2' 
R := (-AV • SQRT(lV + 2 ~ , • AX • • '»1(2 • AX), 
~t R < 85 IWE~ aC'~N ELl ,- M J ,8 I • • , 'NO I 
Pplp..-1 

I~G~~ AX :. DSIGXt~! + 2 .. CSIGTCMl • 2 • OSIGVrMI + 2 • O',GX(M] • DIIST(MI 
- D5IGY[MJ • DSIGT(Ml w DSI~xt~J • DSlevlMI • 3 • DTAUXV!M) • 21 
Av := 2 • (sIGXIMl • OIIGX(M) • 114ftMl • Ollt'IMJ • 511veMl • DlllvlM]) 

• SIGX!M) • (DSIGT!M! • DaIGV!M] ) • 'IGTIM] • (oIIIXIM) + D'IIvtMl) 
• SIGVIM! * (05IGTtMl • o81,.IM)' • 6 • TAUXV[MI • OTAUXV(MII 

AT := ·(OSyT 4 2 • 2 • DeVT) • svtMl ; 21 
R 1= (_AV ..- $QRT(AV 4 2 - 4 • AX • ,T»/(2 • AX), 
~E ~ < qS !~,~ atG!~ ELl I: M I qS I~ I; t~D , '1=11 

Le 9' < 8 I~t~ , :e 85 I 
£~O 'La!. 
~[§1~ ![ Q > M :~t~ . 

IttiOI 

I£G!~ QEA~ AX, AV, AT, AXV, ,SV, RS, as t_ •• 99, 
E08 M 1= 1 SIte 1 U~IiL ~ QO 
efGLW AX 1= OSIGX[Ml + 2 • OS!GT!MJ + 2 • DSIGV[M] + 2 • OlltXtMJ • DSIGTfMJ 

- OSIGv[Ml • OSIQTeMl • OSiGxtMl • CSIGV!MI • 3 • DTAUXV[Ml t 21 
AV 1= 2 • (SIGX[M] • DSIGX(M) • SIGTCMJ • OSIGTtMl ..- SIGvlMJ • oSIGvtMl) 

• 9IGXeM) • (OSIGT(MJ • OSIGytMl ) • SIGT(M] • (OSIGXtMJ .OSIGyIMl) 
• SIGY{MI • (DSIGT{MI • DSIGX(Mll • 6 • 'AuxvtMl • DTAUXVCM11 

AT 1= -(DSVT ~ 2 • 2 • DIVT) • SVIMl • 2' 
R 1= (-AY • SQRT(AV ~ 2 • 4 • AX • ,T)/12 • AX" 
~t R < e5 !~E~ 8tGL~ ELl := M , '5 ,= AI tw~ ; 

tHOI PI=1, 8:=as: 

'Q~MtN! ItRfkfNIN& VAN TOtNAM! VAN or (RACHTEN. WAARtlJ TI_ cONT.o~r OOK Of KRACHTrN G£LIJK lAN NUL WORorN UI'.rR,K!NO' 
lQa N I. 1 StEe 1 u~t~L ~ co 
atGl~ &U!N' := Q • DUrN]1 OW!Nl := ~ • OW(NII 

D'lItN] I .. 01 O'V(N] :" OJ tblQl 
Eoa M I: 1 Stt! 1 U~ILL ~ 00 
8tll~ tQ! I 1= 1 lIte 1 UMI1L 3 QO 

U!lCU 

IU.H. ¥fll := x[\. .. f2[~. 1]1: ytll I: vn.Eat,." Ill. ItllU 
It PLIMI = 0 !Wt~ TII'~(¥. Y. £. NU, Qr) 
(~IE T*ii¥~~i$C¥. v, I~ NU.~M!Ml. SV{Ml, ',GX!M). IIGVIM', SIG'["". 'AUXV[MJ. 01" 
tal I :=.j SIt! 1 YM!.LL 3 QO 
!tli~ EQi J ,- 1 SIt! 1 UUllL 3 QC 

RUlli OF'X[LE2tM. III 1= Ol'X{LU{M, In • OUI. , • if I. oJ .'2,2. DUlLUIM. oJ,,. 
QtC2 * I - 1. 2 • Jl • OW!L£trM, JIll 
Of"V[LE2[M,1l1 :. DI"V[LEIHM,I!J .. QI[I. I,a·. oJ. ll. DutLU!M".tJl. 
;£!2. 1,2 • J). DW[~12[Mf.JJ! 

U" • " tllltN 
~CG1M It Q > , !.~~ 

IC'l~ ttIVTTC¥T'fSTAPGAOOTT! WOROT 
'eirl¥T(3,6.EL1)IPI.QJ 

" ""':.J 

.' •. ,.1; ""~ ~-t 
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(Lit 
!E.l~ t,j~tTr¥T(~VOO~ tEN AANTAI.; EI.;[M!NTEN. T,W •• )I ."{I¥TC3, 0, ~ll 

~ti~tr'¥T(i. IS OE STAPGAOOTT[ DIE WOAe' 8rpAA~O OOO~ JUIS' V~OEIEN 
4e$tl¥T(4, 0, EL») P.~I~TTt¥T{., Tf GROOT GEWfE8T$', P ,m QJ ~~C, f 
p.$1~tTe~T(1STAPGROOTTE WOAOT DEPAAI.;O DOOR Of TOtLAATaARt .TAP IN IV 
6estl¥t(3,n.EL1) I 

VAN ~[T YOLlrNO I~EMI"', N~." 

IN Et.;EMENT ., I 

613 
61'1 
615 
616 
611 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 

tliQ 
ELSE 
8tGl~ 'tl~TTr¥T(tsTAPGAOOTTE WORDT BEPAAI.;O DOOR HET DER[IKEN VAN va VAN HET VOL.eNO ELEMENT." WLCe, 

,91t<TTU<t(tEl..t:ME"''''NUMMEA*); UHI¥T(4, D. ELII PL[f:Ll :11 11 RUtQ) :. ELI' III QJ 0 'e Q • 1 

625 'Q~Mt~I B£AEKENING VAN DE VERPLAATSINGEN EN KRACHT[N IN IEOEA KNOOPPYNT, 
626 it UWXY=PRIN.!~E~ e~e~i~G~(3)1 
627 EQq N 1= 1 SIte 1 U~IL~ ~ ~Q 
628 BEGUi utN! := urNl ... DUrN) I 
629 wrNl := \tIiNj .. OW[Nli 
630 lC!Nl := X(NJ .. DurNl; 
631 'I'{NI : .. Y!Nl .. OWP']: 
632 P'X[N! := I"x[N1 ... DFX{~lll 
633 ,V[NI :m I"Y!NJ .. OFYINI; 
634 !! UWxv " PRIN I~~~ 
635 BEllY ~.I~tT~¥T(tKNOOPP.NR .• '1 ~alrl¥t(4fC,N'J $~.t'(3}1 
636 LE LNP!N,ll ~ AVK !t:ltti 
637 aEG1~ ~el~tTE¥T(tu .. t)1 f~OT~4",U{Nl)1 $e.~'(2)' 
638 eal~tTt¥T(;)(O=~); F.~or(4.,,'l(IN1)' ".'CC", 
639 (t!b El.it: . 
640 ~tGl~ 9QI~TT£~T«UO =.)1 F.~OT(4 ~.U(Nl'l $'4~1(2)' 
641 e~l~tTE~T{(FX =~}J f~OT{4.2,'X(NI)J $i.~C(3'J 
642 EIiIOJ J,.E l.NP(N.2l " AVK IlIitbl 
643 BE'l~ '~I~TTr¥T(tV =tll ~~OTt4,I.wtN)1 ' •• "(2)' 
64.· r~l~tTE.T(('vO=.); ~l.QT(4,2,'VIN]). ~~t'J 
645 i.bI~ ELSe: . 
646 BEG11iI .QI~TTE¥T((VO .. tIl F.~OT(4,2IW(~I" $'.(1(2)' 
647 P.F11fllTTIt¥T(-!:;v ,,~): F.I.OT(4.,.,rvINl,1 ttll,.C'1 
64@ !tlC 
649 E~~ 
6!1n ~liO I 

651 1f AIStwfNW • NV]) > EPSH • H I~E~ Gala E~Q11 
652 c.q~14G~(311 
653 Cg~MI~! 8E~EKENING VAN DE TOTALE AX1ALe ~RACHT eN Of $~EMPE~VERPLAATSIN'J 
65. ~ := 01 eOR N 1= 1 SIt~ 1 U~!lL NX DO ~ :s ~ .. 'V{NI, 
655 eel~ttt8t(~TOTALt AXIALE 8ELASTING ¥ -*11 ~~OT(4,2,~)J 
656 SI",c?li ~.L~TtE¥T(1STE~PELVERPLAATSING VO=*'III,.Qt(4.2,WINJ), 
657 it UWXV='RIN I~tN ~.~~I~Gt(3)1 
658 Cg~~I~% ItREKENING VAN DE SPANNINGEN, TEVENS BtREKENING WE~KE tL.lfISCMI EI,.EMENTEN IIJ DI vOI,..ENOi ITA' 'I,.'I,IICM 
654 WORDEN MEEGENOM[N. 8EREKENING VAN DE MeLLINA (HIM]) VAN DE SIGMA.I'. KROMMl I'J 01 !~EMINTIN DII 'L,.fIICH flJN 
66n RE9P!CT1EViL1JK WEL of NIET CO~RECT'! VAN 8V HAN$T A' VAN Df WAARDl DIE cORR (,RIIP. 1 0' G) KR,w." 
661 ~Qg M I. 1 SIte 1 UliIllL ~ DC 
662 at~HI 51/1XIMI ,= SIGX[MI .. ~ • !>SIGXtMII 
66:5 II,"IM) 1= SIGT[Ml • i .OSIG"I'[MII 
6641 116vtMI P' SIGV[MI .. a .OSIGV[MJI 
66' TAUXV!Ml :. ~AUxvtMl .. , • OTAUXV[MII 
666 IV!MI til SORT«(SIGXrM] .. SIGT!M1Ho2 .. (SlUUU .. 111'1'1111'>+2 • UIt'!'t"'J • ""11111)1'1"111> S • faUX.,"'"'' 
'6' 1t PLtMJe1 !~EU 
6'8 aunt ot:prMl III ''''OEP[M) IEP(Ml ;1< !:fI(Ml .OfP(M), 
669 JI_AST liE £PIMl < EPPt11 Itlttl 



610 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
"79 
6811 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
68e 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
7(\3 
7(14 
705 
7:6 
'07 
7C8 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
7!.6 

717 
'l.8 
719 
720 
121 
722 
'23 
724 
721J 
726 
727 
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I.. , "'. 

EMil. 

a~~L~ ~HtMl := HMtlJ l~~ CO~R.l !W~W SVMA~ ,. ( VG + HM!1J-ep[Ml)/IV[M] ,~O 
tL.SE: 
8fGl~ EaR I :=2 SI~e 1 U~ iL. J QO 

E~QI 

atGLt! .I.E EP(MJ>EPP '-11 " !,IMl<i,p[11 :t~Efi 
atGi~ ~H!Ml: HH!ll! Jl='llf CORR=1I~t~ 

SVMJI,X:=dSIG[ I-U+MM[ I hC!II{Ml .. £'P( I-ll )'/SV[MI 

.LE CORR'"l I~Etj 
UGH! SIG)«(III] :e: SIGX[MI • iVMAXI 

SIG'1'[M] := SIGT[Ml • SVt.lAXI 
SIGV(Ml ::a SIGV[Ml • SVMAXI 
TAUXVIMl :s TAUXY[MI • SVMAXI 

t~QI 
SV(Ml /1" sVO'll * SVMAX' 

1£ UWXV:PRIN I~t~ 
DtGl~ ~~I~Tje¥T(~ El.NR.l): ."fl¥T(3,O.M)1 ".t,(2)' 

P.il~TT~¥T(~SR~*): r.~OT(4.2.SIGXtM')1 $,.~e(2)1 
~~I~TTt¥T(~ST=~)1 F,~OT(4.2.SIGT[MllJ '~4tr(2)J 
P~I~TTt¥T(~sv=~)1 F,~or(4."S'GY'MI)1 ',.,e(2)1 
Ii'fil'llTTUT (.(TRY:) I nOT ( .. .ll. TAUX"r' ('" I) J . $Il."t (2) J 
P'Q\~tT&~T(~sv=~)1 F.~Qi(4.2,SVtM)J S~.'C(2)J 

. p'lil~TTn1dl>E:p=~)1 not(4.2.DEprM')JU.~t(2)1 
P.1i1~TTt¥T(~lP=~);~~O'(4.2.EP[Ml)I~L.eeJ 

ENO E.L.SE'. 
BEG1~ IE'. OEP[Ml < 0 I~E~ 

EIIIO 
E~Q tL.st 

BtGl~ C'~SI'Gt(2)l eSI~TTe¥T(~EL..NR.~)J 
'6$rl¥7(3.0,M):~~I~TT~¥T(fO!Pst)1 
r.LOT(3,2,DEprMJ)I~L(~J 

B[Gl~ it 5vfMl > VGP !~E~ 
BEG!Y PLIM1 := lJ~HrMI != ~H[llJAEPtQ) I_ MIQ Is Q+,. 
UIO: 
it uwxv = PRIN !~t~ 
8E~1~ ~~L~tt~.T(<< El.NR •• ); 'O~F,L~t(3,O.M)J '~4Ce(2)J 

~fll~tTE¥T«SR=~)1 "~OT(4,2.SIGX[Ml)1 ••• etC2)' 
~91~TTE¥T«(ST=*): fLOT(4.2,SI,T(Ml), $14CI(2)' 
eiji~i~~¥Tlisv:~)1 P,~Ot(4,2;SI'V(Ml)1 '1'~E(2" 
~91~jT~¥T(iTRV=~);!LQT(4.2.TAVXVIM1)1 'V'~'(2)1 
i~I~TT[¥T«sv=~)1 f~OT(4,2.SV'Ml)IW~C'. 

Lt UWXVII'RIN !~E~ UWXV 12 1 ~~aE uwx¥ :" v.xv.!. 

CQMHIMI aERtKENING OM DE VOLGORDE WAARIN OE ELEMfNTtN IILASTlseH wO-D!N 'I et'ALlNJ 
~Is 0 JfOB I Ie P lIte 1 Y~Il~ Q - 1 QQ 
~~<!!..!!!!~ SVrAEII'£ll) < sveRtP[1 + 111 !!jU 

atlUI J III REP(I .. 11; REP[r + 11 III Rf!PlI1I RIPe" &a .II NU iJ 
Ufll. , " 

I~a: it Nat t~EY Gota L1 I 
~[ Q > QI !~!M Gala '~03: 
c'~Ri4.t(3): J :. 1: 
eel~ttt~t(.[~[MENT!N DIE NA STAP*); .~$P.I¥t(I.O,ITAP', .'.'C(2'1 
t'l~tTtSt(.JUIST PLA9TISCH ~ORDrN~)1 ~L'~' 
fOIJ I I: P STtP 1 l.!!.fUI. Q - 1 QO lIElil~ uU'lnI3,O.RgPCI1)J 'UC:I(211 J III 01 E:ltOI .L! J - 1 % til III nUITTuTtUI.J .. NIt' UNWIII."t:::~ 
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