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EINDSTUDIEOPDRACHT 

voor 

G.J.J. Streefland. 
id.nr. 116107 

In grote lijnen houdt de opdracht onderzoek naar de (betere) voorspel

baarheid van het optreden van plastische instabiliteiten in. In eerste 

instantie beperkt het onderzoek zich tot processen voor het omvormen 

van dunne plaat. Het onderzoek kan bestaan uit de volgende deelactivi

teiten: 

- Vergelijkende studie van bestaande theorieen. 

- Kritische evaluatie met het oog op technische bruikbaarheid en ont-

wikkeling van eisen waaraan nog voldaan zou moeten worden ("omvorm

baarheid") • 

- Paging tot het ontwikkelen van een integraal model dat we! aan de ge

stelde eisen voldoet. 

- Confrontatie met meetgegevens uit de literatuur en, indien nodig, met 

eigen aanvullende metingen. 

26 november 1981. 

Prof.ir. J.A.G. Kals. 
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SAMENVATTING. 

Bij het omvormen van plaatmaterialen kunnen insnoering 

en breuk ontstaan. 

Hoofdstuk 1 beschrijft hoe in de praktijk materiaal

eigenschappen en het ontstaan van insnoeringen gemeten 

worden. 

065/81 

Hoofdstuk 2 behandelt de bekendste theorieen die tot nu 

met betrekking tot instabiliteiten gepubliceerd zijn. 

In hoofdstuk 3 wordt een nieuwe aanpak van het probleem 

voorgesteld. 

Op grond van een minimum energiemodel wordt in twee 

voorbeelden de rekverdeling van een omvormproces berekend. 

Met dit model is het mogelijk moment en plaats van in

snoering te voorspellen. 

Door het inzetten van deze rekentechniek kan voor een 

omvormproces instabiel gedrag voorspeld worden; iets wat 

met de theorieen uit hoofdstuk 2 niet mogelijk is. 
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bIz. 
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LIJST VAN SYMBOLEN. 

Algemeen: 

. 
t 
t 

'l' 

~ij 
/.~ 

j 

rr 
r 
IT 

T, VU' 
e 

.:s 

R 
V 

F 

Ws 
,. 

Index: 

verlenging 

natuurlijke rek 

reksnelheid 

effectieve rek 

effectieve reksnelheid 

rektensor 

reksnelheidstensor 

rekverhouding E2/E1 
normaal spanning 

schuifspanning 

effectieve spanning 

spanningstensor 

karakteristieke deformatieweerstand 

verstevigingsexponent 

normaal anisotropie factor 

planaire anisotropie factor 

Levi von Mises parameter 

lengte 

breedte 

dikte 

oppervlak 

volume 

kracht 

specifieke deformatie arbeid 

straal 

krommingsradius 

koordinaat uit globaal assenstelsel 

()o begin, oorspronkelijke situatie 

(), in de richting van de grootste hoofdrek 

in het vlak van de plaat. 

()2 in de richting van de kleinere hoofdrek 

in het vlak van de plaat. 

()3 in de dikterichting. 
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[ -1 
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[ - ] 

[ r-1J 
[- J 
[Fl-11 
[ fr11 
[ fL-11 
[ n-l

] 

[f L -l] 
[ . J 
[ - ] 
[ -] 
[F-tl

] 

ttJ 
[LJ 
[1] 
r(~] 

reJ 
IF] 
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[ L 1 
[LJ 
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()v op het moment van vloei 
Ub op het moment van breuk 
Ok kritisch, bij het begin van insnoeren 

Indexrekening: i = 1 ,2,3 j = 1,2,3 

Oi.J" 

L), J OJ 

()ii 

I) ilj 

Hoofdstuk 1: 

~ 

E 
k,8 

H 
(, 

'7 

Index: 

tensor 

vector 

sommatie conventie ( )1' + ( )22 + ( )33 
term in i-richting gedifferentieerd naar 

component in de j-richting. 

straal van de proefblank 

hoogte 
druk 

elasticiteitsmodulus 
konstanten 

richtingscoefficient 

glijdingsmodulus 

viskositeitskoefficient 

()u. op de grens uniform/niet uniform 

()eI deviatorisch deel 

lJr in de richting t.o.v. de walsrichting 

Hoofdstuk 

B 

l 

Z, '1,1 

¥' 
I' 

P 

I 
f 
t ...... 

2: 

belasting 

f.unctie van de spanningsverdeling 

lokaal assenstelsel 
orientatie van de band 
druk 

trekkracht 

verzwakking 
verzwakking 

vector met lengte 1 in de richting 

van de band 
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[ll 
Ln 
[ Fr''1 
[ fL -~] 
[ FL4] 

[ FL--11 

[ F el
] 

[ r=rrl] 

T-l 
tLl 
to] 
[FLo1

] 

If] 
[- ] 

[-J 
[-1 
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~ eenheidsnormaal op de band 
w 

Index: 

Hoofdstuk 3: 

verdraaiing 

moduli 

potentiaal functie 

in de richting van het lokaal assenstelsel 

in de richting van de band onder hoek y 

snelheid 

stempelweg 

verplaatsingsveld 

snelheidsveld 

momentane tijd 

tijd 
Po punt 

P 
Psp 

r 
r 

Ax 

(JIb/C,ot 

I 
f, Y ,J,,. 

-If J 

aantal elementen 

specifiek deformatievermogen 

hoogte koordinaat 

radius (koordiaat) 

verplaatsing 

evenredigheidsfactor 0 < m s 1 

parameters 

verzwakkingsfactor 

hoeken 

functie 

~() functie die geometrie beschrijft 

Index: 

t )1 t na s ap 

()~ in radieele richting (1-richting) 

(If in tangentieele richting (2-richting) 

(}l in dikte, z-richting 

elf op tijdstip t 

( ), van het element 

l)w van de wrijving 
()c kritisch 
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fIr'1 
[ L ] 
[L] 

[1 r'j 
L T] 

[n 
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[ FTC1
] 

[L1 
[ll 
r 11 
[ -1 

[ -] 
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VOORWOORD. 

Deze studie over instabiliteiten bij plastische processen 

beperkt zich tot het omvormen van plaatmaterialen. 

Het onderwerp is als volgt aangepakt: 

In hoofdstuk 1 bekijken we hoe in de praktijk het 

materiaalgedrag wordt gemeten. De grensvervormingskromme 

(F.L.C.) geeft de gemeten rekken waarbij instabiliteit, 

zoals bijvoorbeeld insnoering, begint. 

In hoofdstuk 2 bestuderen we de bekendste theoretische 

modellen over instabiel omvormen. 
Deze theorieen verklaren waarom insnoering ontstaat. 

Uit evaluatie van deze theorieen wordt duidelijk dat 

het voorspellen van plaats en moment van insnoeren 

met deze modellen niet mogelijk is, iets wat voor de 

praktijk wel zeer wenselijk is. 

Om instabiel gedrag te kunnen voorspellen wordt in 

hoofdstuk 3 een nieuw model ontwikkeld. 
Uitgegaan wordt van een arbeidsbeschouwing (Bovengrens 

Theorema ~01 ). Gekeken wordt naar de totale proces
arbeid. De voorspellingen van twee uitgewerkte voorbeelden 

blijken bruikbaar. Aan de hand van dit model zijn nieuwe 

inzichten ontwikkeld over het ontstaan van insnoeringen 

en scheuren bij omvormen uit plaatmateriaal. 

Tijdens mijn studie ben ik door de medewerkers van het 
CFT - Vakgebied 1 medewerkers hartelijk ontvangen .. 

De open sfeer waarin door hen samen sewerkt wordt heb 
ik als bijzonder stimulerend ervaren. 

Bij deze bedank ik allen hartelijk. 

Z~nder met name de volgende personen had ik mijn 

afstudeerwerk nooit tot stand kunnen brengen. 

Vicky Streefland 

Hans de Deugd 
Flip Doorschot 

Arnold Schout 
Jan Tournoy 

Jo Kals 

Chris van Wintershoven 

Monique van de Braak 
Mario van Dijk 
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1. MATERlAAL EIGENSCHAPPEN, VAN BELANG VOOR PLASTISCHE 

INSTABILITEIT. 

1.1 Enkele belangrijke technologische materiaal testen. 

1 • 1 • 0 !!ll~!sg!lg 

Om diverse voor het omvormen belangrijke materiaal 

eigenschappen te bepalen, worden meestal de trekproef 

en de hydrostatische bulge test gebruikt. 

In dit hoofdstuk behandelen we achtereenvolgens de 

trekkromme, de ware trekkromme, lengte, breedte en 

dikte rek en de trekgegevens. 

Vervolgens gaan we in op de hydrostatische bulge test 

en we behandelen het principe, een mathematische ana

lyse en toepassing van verkregen gegevens uit de test. 

In een trekproef wordt een proefstrip gerekt. De vorm

verandering van de staaf bij een bepaalde kracht wordt 

geregistreerd in een grafiek: de zogenaamde trekkromme 
(f ig. 1. 1 • 1 ) • 

De benodigde kracht om een staaf een bepaalde verlenging 
\.o~ te geven i~afhankelijk van de doorsnede van de staaf. 

Om de trekproeven op verschillende typen staven met el

kaar te kunnen vergelijken moeten we de trekkromme on

afhankelijk van de geometrie maken. Dit kan door te 

werken met effectieve spanningen en effectieve rekken, 

in plaats van kracht en verlenging, zie fig. 1.1.2. 

De staaf zal in het begin gelijkmatig vervormen. 

Na het krachtmaximum, zie fig. 1.1.1, gaat de staaf meer 

en meer plaatselijk vervormen (18), [19J, e.a.jinsnoeren. 

Ter plaatse van de insnoering zijn de rekken en span
ningen hoger dan in de rest van de staaf, omdat daar 

de kracht door een kleiner oppervlak gedragen moet wor
den. 

x 
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Bij de conventionele trekproef wordt gekeken naar de 

totale verlenging van de staaf. De plaatselijke rek 

wordt even groot verondersteld als de gemiddelde rek, - -tot I.. = t. (de maximum uniforme rek). u _ 
Bij rekken groter dan tu wordt de plaatselijk grote 

rek uitgemiddeld (zie fig. 1.1.2). Om het gedrag voorbij 
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Fmax bij het insnoeren, te meten, is het nodig om 
de rekken in de insnoering te meten. Voor breedte en 

dikte rekken kan dat door breedte en dikte met een 

micrometer te meten. Uit behoud van volume volgt: 

l~~ ~ t 
c3~ht 
~ n .t. 

l.:: ~ 10 

~,+E.2."!s=O 

(breedte 

dus 

(1.1.1) 

-Door het meten van de momentane doorsnede kunnen we u 
en l ter plaatse van de insnoer ing bepalen (ij- bereke
nen we bijvoorbeeld met Bridgemann x). 

De kromme met i en cr ter plaatse van de insnoering, voor 

rekken na het krachtmaximum heet de ware trekkromme. 

Met behulp van de trekproef kan voor veel materialen 

een eenduidig verband tussen spanningen en rekken vast

gelegd worden. Dit verband blijkt soms afhankelijk van 

de snelheid waarmee de proef gedaan wordt. 

1.1.2 Q~_hygrQ§~2~!§2h~_2y!g~_~~§~ 

In de bulge test wordt een rond stuk plaatmateriaal 

vervormd tot een bolvormig oppervlak. De plaat wordt 

aan de randen ingeklemd, waarna olie onder het opper

vlak gepompd wordt, fig. 1'. 1 .3. 

x Bridgemann P.W. "Stress Distribution at the Neck of 

a Tension Specimen" (1943) 
Trans. Am. Soc. Met. 32 p. 553-574. 
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Fig. 1.1.3: Hydrostatische bulge test (281. 

Van alle vormen die de plaat aan kan nemen biedt de bol

vorm de minste weerstand aan de volume stroom van de 
oliepomp. Bij de top vervormt de plaat het meeste, zo

dat hier de plaat meestal bezwijkt. 

In het algemeen wordt de bulge test als snelle indi
katie van de vervormbaarheid gebruikt. De hoogte h, die 

werd gehaald, wordt dan vergeleken met vorige testen 
op gelijksoortig materiaal. 

Een ruwe benadering van de werkelijk optredende rekken 

in de top maken we volgens Hill [221 : (zie fig. 1.1.4) 
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Fig. 1.1.4: Orientatie hoofdrichtingen in de top 

van de hydrostatische bulge test. 

Vlakspanning in de top: 

S = plaatdikte 

1 = kromming v.d. plaat 
p = oliedruk 

Uniform rekken in de top: 

E., = radiale rek 

E.2 = tangentiiHe rek 

E-3 = dikte rek 

(Ketelformule) 

i's = p .(<. r 
daarom 

(1.'.2) 

(1.1.3) 

Met Pythagoras voor driehoek ABC in figuur 1.1.4 geldt 

voor de kromming: 

dus 

! = (1.1.4) 
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De tangentieele rek £2 kunnen we meten door een cir

keltje met diameter Do in het centrum van de plaat 
aan te brengen: 

(1.1.5) 

DO = diameter cirkeltje op de onvervormde plaat 
o = diameter cirkeltje op vervormde plaat. 

Voor de dikte rek geldt [22]: 

(1.1.6) 

So = dikte onvervormde plaat 
5 = dikte vervormde plaat in de top. 

Uit 0, J> en h voIgt met 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5 en 1.1.6 
i', £ en 5 op een bepaald moment. Tegenwoordig z ij n 

apparaten in de handel waarmee snel 0 en h bepaald 

kunnen worden. 

Ook bij een bulge test worden de resultaten in een - -

7 
e£J 

waa.r en welke 

a, E -grafiek weergegeven. Anisotroop gedrag wordt met 

een bulge test niet zichtbaar gemaakt. 

1.2 Beschrijven van het mechanisch gedrag van metalen 

1.2.1.1 Mathematische beschrijving voor het elastische ge

bied: 

(1.2.1) 

deviatorische deel spanningstensor 

deviatorische deel rektensor 

U = i· E is een bij zondere vorm van (1.2.1). 
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De spanningen zijn lineair afhankelijk van de ver

lengingen. Dit geldt meestal voor kleine rekken, -waarbij geen blijvende vervorming optreedt (£<0.002). 

1.2.1.2 Zeven veel gebruikte mathematische beschrijvingen 

voor het plastische gebied. 

1) Ideaal plastisch: 

G"'v= K (1.2.2) 

De spanning in het plastische gebied blijkt on

afhankelijk van de rek v9l. Dit model geldt in 

grove benadering o.a. voor aluminium 3003-0 (7] 
(1.08% Mn). 

2) Lineair verstevigend: 

(1.2.3) 

De vloeispanning is lineair afhankelijk van de 

effectieve rek. 

Dit is de 1e or de benadering voor een kromme. Voor 

kleine rekstappen (l ~ 0.05) blijkt deze uitdruk

king voor vele materialen een goede benadering [18]. 

In comput~r programma's wordt dit type vergelijking 

vaak gebruikt om monotoon stijgende krommen te mo

delleren.Per rekstap worden K en H per element, aan 

de hand van een trekkromme bepaald. Omdat het ver

band lineair is kan met matrixrekening gewerkt wor

den. 

3) Exponentieel verstevigend volgens Ludwick: 

(1.2.4) 

n : verstevigingsexponent 

C karakteristieke deformatie weerstand. 

De spanning is exponentieel afhankelijk van de rek. 

Voor de meeste warmgewalste staal en aluminium 

soorten blijkt deze formule goed te voldoen. 

De uitdrukking leent zich goed voor wiskundige be

werkingen zoals differentieren en integreren. 
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4) Verstevigingsfunctie volgens Nadai: D8] 

(1.2.5) 

to is de vervorming die het materiaal reeds onder

gaan heeft bij het begin van het proces: voor

deformatie. 

Het CFT beschikt over een geavanceerde methode om 

uit een trekkrornrne van een materiaal de c.,1\. en 

~o-waarden te bepalen. 

Daarom wordt in de volgende hoofdstukken gerekend 

met de Nadai relatie (1.2.5). 

5} Verstevigingsfunctie volgens Voce: 

(1.2.6) 

Deze uitdrukking wordt weI gebruikt voor koper en 

messing. 

6} Viskeus volgens Newton: 

• 
Ttl = 1. '2 . t J (1.2.7) 

• 
t.J: deviatorisch deel van de reksnelheidstensor. 

De spanningskomponenten zijn lineair afhankelijk 

van de reksnelheid, overeenkornstig Newtonse vloei

stoffen in de stromingsleer. Sornrnige metalen onder 

speciale kondities (temperatuur) en sornrnige kunst

stoffen tonen dit gedrag. 

7} Samengesteld volgens Ghosh: 

- '" ..:.. ", 
~= C·E.·t. (1.2.8) 

m: reksnelheids exponent. 

De verstevigingsfunctie volgens Ludwick breidde 

Ghosh uit om de invloed van de snelheidskomponent 

mee te kunnen nemen. 
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1.2.2 ~U!22!f2E!~_!~g!2f~U 

1.2.2.1 Het verschijnsel anisotropie. 

\ 

Behalve de spanningsrek-relatie kan ~et behulp van 
de trekproef ook het anisotroop gedrag van een ma

teriaal aangetoond worden. Daartoe zetten we in een 

grafiek de bij deze proef gemeten dikte - <E3 ) en 

breedte - (£2) rekken tegen elkaar uit: zie fig. 1.2.1. 

t 
~1tI) 

~ 
/11. = /),'5 / 1(=1 -.., 

.3 ,t:.~ / ... 
'\. 

/ v "-...., 
~ ..... 

"" ·1 
/A:2. 

/ 
.1 

'\. 
"-

"-
"-, , 

"- ... 
./ .1. .S 

- £). ,b'4c,/le rek 

Fig. 1.2.1: Verband tussen £3 en f2 voor normale 
kwaliteit dieptrekstaal (M.C.B. Spo). 

Proefstaaf in de walsrichting. 

Zou het materiaal in aIle richtingen even gemakkelijk 

vervormen (isotroop), dan was t2 = ~ in de trekproef. 

De verhouding t2 : ~3 noemen we anisotropie faktor: 
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De anisotropie faktor is afhankelijk van 

- hoek I tussen trekrichting en walsrichting 

- de effectieve rek 
- de voorgeschiedenis van het materiaal 

- materiaal eigenschappen. 

1.2.2.2 Normaal anisotropie en Planaire anisotropie. 

, 

De anisotropie faktor is geen konstante. Toch willen 

we graag enkele technische parameters hebben die het 

anisotroopgedrag vast leggen en die goed te meten 
zijn. 

De relatievefout bij het meten van kleine rekken 

« 0.05) is meestal erg groot. De verhouding ( .. / '.I (R) 
wordt bij kleine rekken door de meetfout overheerst. 

Reden om een definitie bij relatief grote rekken te 
kiezen. 

De R-waarde varieert in de diverse richtingen van de 

plaat. De uiterste waarden liggen in het algemeen bij 

een hoek' = 00
, 450 en 900 ten opzichte van de wals

richting. We definieren de Normaal anisotropie als 
gemiddelde van de anisotropie faktoren in de richtingen 

0°, 45° en 900
, gemeten bij een effectieve rek £ = 0.2 

(mits het materiaal zover gelijkmatig kan vervormen, -anders bij f = 0.1). 

(1.2.9) 

bij l = 0.2 

(naar [22]) 

Als maat voor de grootte van de verschillen in R in 

de diverse richtingen definieren we de Plana ire 
Anisotropie: 

(1.2.10) 

gemeten bij e = 0.2 
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Backofen, Ghosh en Hill [19] I beschreven hoe je de 

Levi - von Mises Spannings-rek relaties voor R kunt 

aanpassen in het geval dat de planaire anisotropie 

nul (klein) is. 

Tabe11.1: Materiaal eigenschappen van enkele plaat-

materialen naar [211. 

Materiaal: Staal Al Messing 

n 0.28 0.08 0.45 

to 0.01 0 0.12 

C rn/mm2) : 580 150 770 

Ro 1.5 0.42 1. 01 

R45 0.85 0.18 1.04 

R90 1.0 0.6 0.49 

R .1 .05 0.35 0.90 

b. R 0.4 0.33 0.27 

Toelichting bij de tabel: 

Deze waarden hebben slechtseen illustratieve beteke

nis, en zijn onder kwasi statische kondities bepaald. 

De getalwaarden per materiaal hangen af van struktu

rele kenmerken, de temperatuur van het metaal en de 

deformatie snelheid. Tot de strukturele kenmerken 

worden gerekend de aard van het rooster, de aanwezig

heid van vreemde elementen, de dislocatie dichtheid 

en de korrelgrootte,als waarschijnlijk belangrijkste 

factor. 

1.3 Het meten van lokale rekken met de rastermethode 

Willen we van een produkt de rekweg op diverse plaatsen 

in de plaat bepalen, dan moeten we de lokale rekken 
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tijdens de voortschrijding van het produktie proces 

meten. Om de Iokale rekken te kunnen meten wordt op 

het onvervormde pIaatmateriaal een raster aangebracht 

(de rastermethode). Na en tijdens het vervormen wor

den de veranderingen van het raster gemeten. We kennen 

vierkante- en cirkelrasters. 

Het aanbrengen van het raster mag geen invIoed op de 

materiaal eigenschappen hebben (b.v. aanbrengen met een 

kraspen geeft kerfjes). Het raster moet nauwkeurig 

zijn, anders wordt bij kleine vervormingen (i:: 0.05) 

de relatieve fout groot. Verder moet het raster na ver

vormen nog zichtbaar zijn, dus bestand tegen wrijving 

en smeermiddelen. Het raster wordt vaak op foto-elektro

chemische wijze aangebracht. Voor het werken met de 

'rastermethode zie b.v. r291 en [321. 

Het opmeten van de rekken gebeurt door het meten van de 

Iengte verandering van Iijnstukjes. Vanuit de mechanica 

beschouwingen neem je dan graag Carthesische coordi

naten, hetgeen een vierkant raster tot gevolg heeft. 

Vierkante rasters hebben een groot nadeel t.o.v. cirkel 

rasters: 

Als de hoofdrekken niet in de richting van de coordinaat

assen Iiggen,dan moeten de hoofdrekken bepaald worden 

door aIle verlengingen en afschuivingen te meten. 

Vroeger werden vierkante rasters gebruikt. 

Een cirkelraster gaat bij vervormen over in eIIipsen. 

De hoofdassen van de ellips komen overeen met de hoofd

assen van de rek. De hoofdrekken en hun orientatie 

worden zichtbaar. Zie fig. 1.3.1. 
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tit f" ,. £( I< '" It. 
lIerl1Q,.m t n. 

Fig. 1.3.1: Cirkelrasterpatronen (231 

De grootte van de cirkeltjes bepaalt het oplossend ver

mogen. Voor het meten van rekken in insnoeringen moet 

het raster voldoende klein zijn (zie b.v. fig. 1.3.2). 

Voor dunne plaat betekent dit een rasterverdeling met 

cirkels kleiner dan 1 rom. Bij een te groot raster wordt 

de rek uitgemiddeldi niet uniformiteiten worden dan 

pas later zichtbaar. -~ ~r-'--.--r-~~~ 
~ o.u. 
I ...., .. 

-... ., 
~ 
i 

0.10 

0.. 

~~=*==~~=*~o -I , 
, 0..0 t 

v'" 

9.20 

Materiaal: Messing 

dik: 0.94 rom 

n: 0.47 

R: 0.9 

Fig. 1.3.2: Verschillen in 

lokale rek bij vervormen 

met bolstempel met straal 

50 rom., bij verschillende 

proces stappen, naar [141. 
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1.4 De Grensvervormingskromme: F.L.C. 

Bij het opdringen van rekken aan dunne plaat materia

len, willen we graag het gevaar voor insnoeringen en 

scheuren voorspellen. Dit gevaar kunnen we presente-

ren in de vorm van een kromme: de zogenaamde Grens

vervormingskromme (F.L.C.). Daarbij gaan we ervan uit 

dat de F.L.C. een materiaaleigenschap is, dus onaf

hankelijk van de wijze waarop een bepaalde rekverhouding 

gerealiseerd werd. 

Het gedrag van het materiaal verschilt voor f2 < 0 

(Goodwin gebied) nog al van ~2 > 0 (Keeler gebied). 

Daarom worden deze twee gebieden apart bekeken. In 

1.4.3.2 wordt aangetoond dat voor t2 > 0 in het alge

meen de F.L.C. toch afhankelijk is van de gevolgde rek

weg. 

1.4.1 fr~~~Qt2ti~_~riti~sh~_r~~~~n_m~t_9~h~1E_Y2n_g~_gr~n~: 

y~rYQrmiQg2~rQmm~_lE~~~£~1 

In de praktijk wordt er vaak van uitgegaan dat insta

biel rekken, insnoering, optreedt in een bepaalde si

tuatie, als de effectieve rek een kritische waarde over

schrijdt. De volgende aannamen worden dan gemaakt: 

- Het proces, inclusief materiaal, bepaalt de gevolgde 

rekweg. 

- Door het materiaal ligt vast welke effectieve rek bij 

die rekweg toelaatbaar is. 

We zetten die hoofdrekken, waarbij instabiliteit begint, 

uit in een grafiek. 

Uit behoud van volume voIgt: 

met 

grootste hoofdrek in het 
vlak 

kleine hoofdrek in het 
vlak 

E3 == dikte rek 
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Door C1 en £2 uit te zetten ligt dus de rekweg en de 

kritische effectieve rek vast. De kromme die ontstaat 

noemen we de grensvervormingskromme (Flow Limit Curve 

F.L.C.). Fig. 1.4.1. 

De F.L.C. wordt gezien als materiaaleigenschap van 

een plaatmateriaal. 

MAJOR STRAIN 
'f'1 

20 

00 

10 

o 10 

MINOR STRAIN • '2"" 

Fig. 1.4.1: F.L.C. uit proef op 2036-T4 Al naar [71. 

Ter kontrole van het produktie proces wordt in de auto

industrie vaak de volgende werkwijze toegepast. 

Diverse proefpersingen worden in de loop van de tijd 

gemaakt op platen met meetrasters. De diverse lokale 

rekken worden gemeten en in een £.2 - E1 diagram uit
gezet (zie fig. 1.4.1). De rekken rond scheuren en in

snoeringen worden anders aangegeven dan de acceptabele 

rekken. ZO ontstaat een grens tussen rekken die nog wel 

en juist niet toelaatbaar zijn: De F.L.C. 
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Liggen de rekken plaatselijk, bij een kontrolepersing, 

te dicht bij de F.L.C. dan moet het stempel gerevi

seerd worden. 

1.4.3 tl~~_E~E21~n_Y2n_g~_[~~~£~ 

1.4.3.1 De F.L.C. voor het gebied l2 > 0 (Goodwin). 

In dit gebied komen de metingen in de literatuur 

goed met elkaar overeen. 

Sommige onderzoekers geven een verschillend resul-

taat (10 a2ot). Dit komt omdat zij doorvervormen tot i 

) Well(. 
breuk, terwij 1 de kr itische rekken gemeten moeten ( L,' '~Il;, . 

( K/(,t }VlIV[.( ~\i1 

worden zodra iets van een insnoering zichtbaar wordt.\ 
.) 

Om verschillende £~/~ verhoudingen te verwezenlijken 

worden diverse methodes gebruikt: 

1) Bulge van strippen, smaller dan de diameter van 

de stempelbol. 

Vervormen we een strip over een bolstempel (zie 

fig. 1.4.2) dan kan het materiaal in de breedte 

bijvloeien (E
2 

< 0). 

Nemen we een zeer smalle strip, dan lijkt de proet 

op de trekproet. 

V~~r anisotroop materiaal in de trekproef is: 

Met volume in variantie vOlgt: 
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I. 

-. D 
~ . "'_."'-
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{} 11ItIU.,. 
lUMtctl'. 

• 
'LANK WIDTH 'MM' 

Fig. 1.4.2: F.L.C. voor 2036-T4 Ai naar [71 uit proeven met 

strippen van verschiiiende breedte. 

Afhankeiijk van de R-waarde van het materiaai kan 

op deze manier eike breedte rek tussen de iijn 

'1 = - (R + 1).e2 en C2 = 0 verwezeniijkt worden. 

£ 

2) KWI-test (Gatverwijdingstest). 

De rekken die optreden bij een KWI-test kunnen 

met behuip van de rastermethode gemeten worden. 

Afhankeiijk van de ~R-waarde van het materiaai 

kan een stukje van de negatieve (2-as gemeten wor

den. Zie fig. (1.4.3). Door de verschiliende R

waarden worden verschiiiende f1 - f 2-verhOUdingen 

gereaiiseerd. Het is van te voren moeilijk te 

voorspeiien weik gebied gehaaid zai worden. Ook 

moet de invioed van de spanningstoestand in dit 

gevai nog beter onderzocht worden (211. 
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Fig. 1.4.3: F.L.C. kromme voor diverse materialen naar (211. 

3) Vervormen over een zadelvlak. 

\ttl' 

I 

.~ 

./ 

Door een strip te vervormen over een zadelvormig 
stempel kunnen drukspanningen opgeroepen worden 

in het vlak van de plaat. Daarmee zouden ook ver-

vormingen met t2 < - (~1).f1 gehaald kunnen ( 
worden. Bij proeven aan ~e TH-Eindhoven bleek 

echter dat de rand van de plaat eerder instabiel 
werd dan het centrum van de plaat. 

Willen we voldoende drukspanningen introduceren 
dan kan dit door een dikke plaat in het midden uit 

te frasen. Bij vervormen over een zadelvlak wordt 
de rand dan veel later instabiel, zie fig. 1.4.4. 
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Fig. 1.4.4: Principe schets van vervorming over zadelvlak 

van uitgefrased en gebogen proefstuk teneinde 

grot ere f2 stuik te krijgen. 

Het nadeel van dit soort pro even is dat niet het 

plaatmateriaal in uitgangstoestand getest wordt. 

Verder zullen in de praktijk rekken met erg ne

gatieve t2 niet vaak "gevaarlijk" blijken te zijn. 

1.4.3.2 E2 > 0 (Keeler kromme). 

De volgende methoden ter bepaling van de F.L.C. voor 

t2 > 0 zijn toegepast: 

1) Hydrostatisch Bulge. 

Op deze wijze wordt een plaat vervormd in vlak

spanningstoestand (zie 1.1.2). Alleen een rekver

houding f1 = Z2' in de top, wordt hierbij kritisch. 
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2) Bulge met stempel (Punch Stretching) • 

Met een bolstempel wordt een aan de rand inge
klemde plaat uitgestulpt. Afhankelijk van de 

wrijving en de R-waarde kan het materiaal in de 

breedte vloeien. De wrijving wordt gevarieerd 

door verschillende smeermiddelen te gebruiken. 

Op deze wijze kunnen breedte-rekken tussen E2 = 0 

en t2 = '1 gerealiseerd worden [13, 27]. 
Zie fig. 1.4.2 en 1.4.5. 

3) Vlakstrekken (In-Plane Stretching). 

Met een bolstempel wordt een plaat met een ver

zwakking beproefd (zie fig. 1.4.5). Deze ver

zwakking is goed afgewerkt en zo gekozen dat een 

bepaalde f2/f, verhouding gerealiseerd wordt. In 
plaats van een bol kan ook een afgerond stempel 

worden gebruikt (zie fig. 1.4.6) (9]. 

Reduced Section " , . 

Punch Stretch! ng 

o Success 
• FJllur. 

- Limit Strain 

140 III I zoo III 

IUJOII STRlI. 

" (x) 
I 

100 

~
... I uteRUSI" 

I ' IU.. IIDf" Z 
-, . 

111I0Il STIIlII '2 (x) 

IIICRU$lR 
LUIIIICUIOI 

Fig. 1.4.5: Verschillende methoden om variaties in 

~2 te realiseren, naar (131. 
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Over het stempel is een goed smerende laag aan

gebracht, zodat de plaat ~i £1 = f2 zou rekken 

als de verzwakking niet aanwezig was. 

De rekken in het verzwakte deel worden weer met 

de rastermethode gemeten. 

In [13] laten Ghosh en Hecker zien dat de insnoe

ringen bij Bulge later optreden dan bij vlak-strekken 

(zie fig. 1.4.6). De geometrie blijkt dus invloed te 

hebben op het moment waarop instabiliteiten optreden. 

Kals leidt voor de Hydrostatische Bulge test af [22], 
dat instabiliteit voor deze test optreedt als de 

druk een maximum bereikt: 

do -

Fig. 1.4.6: Vlakstrekken, naar [9]. 

(1.4.1) 

#.11' hlerl1 k 
-1?1tt 'ia.t 

~:;;~_ pro,,/bt Q 11 k 
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In (1.17) blijkt insnoering afhankelijk te zl.Jn 

van materiaal versteviging (~J, vormversteviging 

(]t) (bij toename rek wordt de bol kleiner, deze 

kan meer druk verdragen) en dikte afname (- dt 3). 

Een materiaal wat niet verstevigt kan al tot een 

hoogte h/R = 0.447 [221 gebulged worden zonder dat 

insnoering optreedt. 

0.5 

0.4 
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~ 
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Fig. 1.4.7: F.L.C. voor t2 > 0 op verschillende 

manieren bepaald, naar (131. 

In geval van vlakke-strekking doet de vormverstevi

ging niet mee en kan instabiliteit dus veel eerder 

optreden. In het gebied f2 > 0 is de F.L.C. dus 

geen materiaal constante, maar proces afhankelijk. 
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2. LITERATUURONDERZOEK NAAR MODELLEN VOOR INSTABIEL REKKEN 

BIJ PLAATVORMEN. 

2.0. Inleiding. 

In dit deel van het verslag worden de bekenste theore

tische beschouwingen, over het ontstaan van insnoeringen 

bij het plaatvormen, die in de literatuur zijn bestudeerd. 

Theorieen, die over het ontstaan van insnoeringen in 

homogeen materiaal gaan zijn: 

2.1. Belastingsinstabiliteit [11 , [22] e.a. 

2.2. Lokale instabiliteit i2l . 
2.3. Oppervlakte instabiliteit. 

Betrekking op het uitgroeien van een zwakkere band in 

he~ plaatmateriaal hebben: 

2.4.2. Bifurcatie volgens Hill (41. 
2.4.2. Model van Marciniak en Kurczyniski. 

2.4.3. Verbeterd M-K-model. 

Van deze modellen worden modelaannamen, de grondslag, 

de wiskundige presentatie en de resultaten van het model 

gegeven. 

Meestal worden de resultaten gegeven voor exponentieel 

verstevigend materiaal, in de vorm van een model grens

vervormingskromme (F.L.C.). 

Bij al deze modellen van plaatomvormen worden de volgende 

twee modelaannamen gemaakt. 

- De spanningen op het plaatoppervlak.zijn verwaarloosbaar 

k 1 e in : Vj = 0, 11 3 = r 2 3 = tj 2 = Lj 1 = O. 

De rekverschillen en spanningsverschillen in de dikte

richting van de plaat zijn verwaarlc:osbaar klein. 

Na de bestudering van de diverse modellen kunnen overeen

komsten en verschillen, tussen de modellen onderling en 

met gepubliceerde metingen, besproken worden. 
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2.1. Belastingsinstabiliteit 

In 1885 publiceerde Considere al een artikel x) waarin 

hij stelde dat als de belasting maximaal is, een be

heerst verlopend omvormproces overgaat in een sterk 10-

kaal rekkend. Tot 1952 was belastingsinstabiliteit 

het enige bruikbare model voor het optreden van insnoe

ringen. 

In de volgende paragrafen wordt dit model behandeld. 

We gebruiken de mathematische presentatie, zoals deze 

~oor Swift [11 werd geintroduceerd. De verschillende 

stappen worden aan de hand van enkele voorbeelden toe

geiicht. 

Belastingsinstabiliteit bij een omvormproces kunnen 

we aan de hand vanfig. 2.1.1 duidelijk maken: 

1 I 

I 

---+---

$, 

Fig. 2.1.1. Grafiek van een proces met belastingsinsta

biliteit 

x) Ann. Ponts Chaussees 1885, vol. 9, no. 6, p. 574. 
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Brengen we een belasting B aan, in het begin van het 

proces, dan zal dit tot!, voortschrijden. 

Brengen we de belasting B aan, als het proces reeds 

tot $, voortgeschreden is, dan zal het proces niet 

meer stoppen. Het moment waarop het proces niet meer 

stabiel is, (wil stoppen) is het Belastingsmaximum: 

-::. 0 (bij .s = S i) (2.1.1) 

Hypothese: 

Een beheerst verlopend omvormproces gaat lokaal sterk 

rekken, insnoeren begint, op het moment dat voor 

voortzetting van het proces de belasting niet meer hoeft 

toe te nemen. 

Door het omvormproces rekt het plaatmateriaal. Een 

kleine toename van de effectieve rek, JI , heeft tot 

gevolg 

- Materiaalversteviging: de vloeispanning wordt ~ Ou 
groter: 

Stel: 
d. G"i, 1-
-. Off 
alE 

versteviging door 

(2.1.2) 

- Door de geometrie verandering neemt de effectieve 

spanning J; toe: een doorsnede heeft een oppervlak 

A. Rekt deze doorsnede Jf , dan verandert de doorsnede 

dA in oppervlak. Verandert de belasting op deze 

doorsnede niet dan verandert de spanning over het 

oppervlak: 
du:::. 

In geval van een rechte spanningsweg is er een kon
stante verhouding tussen dlJ en dl , en (j en f . 

Fi 
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In dat geval kunnen we de verandering van de effec

tieve spanning presenteren in de vorm: 

dq- : di. 
r (2.1.3) 

Z Functie van de spanningsverhouding, 

afhankelijk van het proces. 

Zolang overal in de plaat, bij een bepaalde belasting, 

door een klein extra rekinkrement de vloeispanning 

meer zal toenemen, dan de effectieve spanning, zal het 

proces niet door blijven vervormen. 

Het proces is stabiel zolang r1Uf/ > J i 

Wiskundig wordt de eis voor belastingsinstabiliteit: 

(Swift: [1]) 

J Uv ui t (2. 1 .2) 

J i uit (2.1.3) 

(2.1.4) 

Vullen we in 2.1.4, 2.1.2 en 2.1.3 in, dan wordt in 

geval van een rechte spanningsweg Belastingsinstabili

teit beschreven met: 

- d i:. C.--
1 

dus 

(2.1.5) 

l = functie van de spanningsverhou

ding mits rechte spanningsweg 

In paragraaf 2.1.2 berekenen we ~ voer diverse belas

tingssituatie. 
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In paragraaf 2.1.3 bespreken we de resultaten voor ex

ponentieel verstevigend materiaal: (18): 

l. is de effectieve rek waarbij beIastingsinstabiIi

teit ontstaat. Uit de vloeivoorwaarde voIgt dat de 

effectieve spanning geIijk is aan de vloeispanning: 

substitutie van 2.1.6, 2.1.7 in 2.1.5 geeft: 

'11-1 1t 

c.. n . ( lie f tD ) ;: (. I i If I- 10 ) /z 

n 
=' 

I 

2 dus 

(2.1.7) 

dus 

(2.1.8) 

mits rechte rekweg en spanninqsweg. 

2.1.2. ~~E~~~n!ng_Y~n_f_l_9~_Y~E~ng~E!ng_Y~n_g~_~f!~£S!~Y~ 
2E~nn!ng_gQQE_ij[_L_YQ!g~n2_§~!fS 

Voor het berekenen van beIastingsinstabiIiteit moeten 

we de verandering in de effectieve spanning, bij kon

stante belasting als gevolg van een rekinkrement, df , 
bepalen. 

De verandering van de effectieve spanning, d i , is 

afhankelijk van de belastingssituatie: 
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Voorbeeld: Trekproef en Hydrostatische Bulge test: 

- Trekproef op isotroop materiaal: 
d~ 

cJ l = cd 1:./:: -l. I 

Trekkracht: 

A : momentaan dragende doorsnede 

Volumeinvariantie: 

( Jo : begin situatie 

Verandering van de trekkracht: 

~F 

dF 

= 

~/Q 
-t 

= 1111 10 { d IF' _ tJ d l } , 
cr· ~ -, 

{2.1.9} 

Belastingsinstabiliteit als JF=o , met 2.1.9: 

--

De geometrische verandering werkt middels 
gat1ef door in 2.1.9_op IIIP. De belastinq 

(2.1.10) 

ne-

neemt 

af ten gevolge van de geometrie veranderinq. Dit noe

men we geometrische ontstevlging. 

Substitueren we voor eI~l in 2.1.10 d l. dan kunnen 

we voor het geval van een trekproef op isotroop ma

teriaal stellen (2.1.5). Instabil1teit als 

, met 1:1 (2.1.11) 
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- Hydrostatische bulge test: 

Belastingsdruk bij de bulge test, voIgt uit de ke

telformule in de top [221 (1.1.2): 

7.U·S 
f= j p · belastingsdruk · 

r spanning 

S plaatdikte 

f · krommingsradius · 
Verandering van de belasting is nu drukverandering: 

z. Sf 2. tr 2. rr!!. . !!..1. 
dp::.o J eJp - f ·Jrr + T d,f - f f::: 

2. ;9 f ( ';3 d.f ) J 
d f = f ~ 0- I- # ~.! . r (2. 1. 1 2 ) 

J tr" J (J 

De geometrie verandering werkt middels 

2.r 
-rlJ' en 
.! -

f 
cif -f door op 

Bij voortschrijden van het proces is eI J' negatief i 

dp verkleint t.g.v. dJ : Geometrie ontsteviging. 

De radius van de bel neemt af; "f < 0 . De tip ver
groot dus t.g.v. Jf ; dit noe.rren we geometrie verste

viging. 

Het bulge proces kan dus ook z~nder materiaal verste

viging, d u;.::. 0, een tijd stabiel verlopen, als 

zie[22] 

Helaas kunnen we geen doorsnede met rechte rekweg 

aanwijzen, zodat we voor dit geval de belastings
instabiliteit niet in de vorm (2.1.5) kunnen presen
teren. 
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Het berekenen van de verandering van de effectieve span

ning I tI i- , tengevolge van de deformatie splitsen we 

in drie delen: 

1) eli als functie van tit;; entll':,. voor de vlakspan

ningstoestand ( Oi:.O ). 
We nemen een rechte spanningsweg: 

ul.=iv, U, · grootste hoofdspanning · 
Ua · kleine hoofdspanning (2.1.13) · OJ = 0 
~: hoofdspanning JL plaatoppervlak 

De effectieve spanning is [20]: 

Substitueer 2.1.13 en 2.14 dan voIgt: 

a-:: vi 6"'. 2. - V, 6;. t CJa. J. 

- ~. .v,-i. .,.i."2--
dus -- r.J (/'" 

Cf: ~ a, - -, - I 

~ 
,: -

:. - . ,-
I 

met I :. 1" I - i .,., .;. 

Uit differentiatie van 2.1.15 voIgt 

(7. -i. ) d r; + (2 ,"-I ) d u..,. 
2. -i' I - " ". l 'L • 

(2.1.14) 

(2.1.15) 

(2.1.16) 

(2.1.17) 
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2) De Levi von Mises relatiei is nodig in 3) om dU, 
en drt als functie i I tli en i uit te kunnen druk

ken. 

Levi von Mises relatie: [2 oJ 
rJ E, = tI ~ ( 7. U; - U; - G; ) 

01 t 2 :: ,; j ( 2 f:l - u: -~ ) 
clt l =dJ{2(j -u, -q;J 

(2.1.18) 

d..J = d l' e/ i = 1/r-t-("'-£-,-.. ,,-"'-I-/-.,.-III-i'J-=-I.)--
2 'j- I Y ¥ 

V~~r vlakspanning substitueren we 2.1.13 en 2.1.15 

in 2.1.18: 

tJI £, = d,.J ('2 - i) r; 

till ="1 (zi-Ij r; 

0/ t 1 = tJ 1 (-t' --I J " 
J - dE--

111".1 - --..£ = .. / ' 
- 2 r z U; ··V I-I. -i 'I. 

Uit 2.1.19 elimineren we d~ en V, 
het volgende stelsel vergelijkingen: 

Ji 
--: 
- Ii-I -,-I 

(2.1.19) 

, dan krijgen we 

(2.1.20) 

3) Bepalen van "f, en'; fa. als gevolg van de geome-

trie verandering; als de belasting konstant is: ,)8::-0 

De geometrie verandering is afhankelijk van het pro

ces. Voor twee situaties beschrijven we hier de 

berekening van ~ 0, en do;,. 
a) Vlakspanningssituatie van een niet gekromd vlak: 
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Beschouw een elementje uit een plaat in vlak

spanningstoestand (fig. 2.1.2) 

3 

Fig. 2.1.2. Plaat elementje in vlakspannings

toestand. 

~ en ~ , kracht in de 1 resp. 2 richting. 
De hoofdspanningen kunnen we formuleren als: 

(2.1.21) 

V~~r de rekken van de ribben geldt: 

(2.1.22) 

Momentaan verandert de belasting niet: of, = //2 .: 0 

Differentieer 2.1.21 en vul 2.1.22 in: 
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Substitueer volume invariantie, elE,'" J fl "" tI f, = 0 

in 2.1.23 dan volgt: 

,JUI = f, d~, 

d uJ. = "., tI l1. 
(2.1.24) 

Teneinde nu tli ten gevolge van tli. te bepalen 

substi tueren we 2.1.24 in 2.1 .17 met dan f', en a;, 
als functie van f(2.1.16),en r:JI., en J4, als 

functie van Iii (2.1. 20) 

J- i1-i) 0;'/1., 
t:1" - :. 

1-i eJ Co, -cr -,- . -: 
2 I I 

-- (2-') (1..') ,. i('l.t.'-IJ(Zi-l) 

2 I . .z I 
---= 

I 

. J 2. • 
4t. -Ji. -ll. .,./j 

• Ji·i 
'1 Z.! 

J? = (L' /0, ) ( 4 i. : '1 t' -I- ,.,) • J 'i. i 
t., . (1- i. ,. i. 2.) J/ ... (2.1.25) 

Presenteren we het belastingsinstabiliteitskri

terium in de vorm (2.1.5) dan geldt met (2.1.25): 

-_ If --
1/'2. 

~ iu = 4l.-itP·j 
( i,.1) l 4 i l... l' i. ., It ) 

(2.1.26) 
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mits: - rechte spanningsweg 

- vlakspanningssituatie, niet 

gekromd vlak. 

In geval van de trekproef is i;:. 0 en t = I z ie 

(2.1.11). 

b) Deformatie van een dunwandig vat 

... , 
... , 

\ , 

, 
I , 

\ 
\ 

I 

I 
I 

" .. "" 

p 

Figuur 2.1.3. Dunwandig vat belast door druk p 
en trekkracht P 

V~~r de hoofdspanningen geldt: 

... 

U; : U, . 1-11· r·,r.:: P + " r2 p 
(2.1.27) p. ,. -~ 

~3 is verwaarloosbaar klein omdat r» S 

De inkrementele hoofdrekken beschrijven we met: 

eJ t~ 
uS -=: S 
d'" 

tll,tcJlL -Id,,-=o (2.1.28) 
d E). =. -r 
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Momentaan is de belasting konstant: Jp = 01 P .: () 
Differentieer 2.1.27 en substitueer 2.1.28: 

p 
rl' 

0'", = 2'11r,g 
.,.. 

2$ 

Jr, :. _ P (tit- f "S) + L!:...(tft_tJ$)a 
c1lr~ ,. $ l~ r t 

= - <i; I a &:1, -I d i. 1 ) fo .1!.!:.. d!2. :: 
S 

d ~ = ;" ( ~ .. - 1') = 
(2.1.29) 

.:: 6'i. (d ~J. - d ~ I ) 

Substitueer 2.1.29 in 2.1.17 met dan ~ en 0; -als functie van ,. (2. 1 .16) en dt., I t;I t.l en tJ 1.$ als 

functie van d r (2. 1 .20). 

d~: (2-i.)(If',di,.,.u;.d(,) + ('l.i.-d·r2·(dia-d.~,) 
2."; /- i.,..," , 

= ('2.-i.) d', "('l.-i)·i.·cJla .... l2.'··,)·i·cll1 - '·eli-I)-all.!.~ 
2 1 1 

': (1-') ( 1-') ... { ( 7. -i. ) i. .,. fl. i.-I) c: ). {l i-I J I- (i + 1)( 2. i-I) i 
21 

d 'ij = 4' 1-1 Ii. "-Ii .,. " . 'i d [ 

4. (I-,'+i.') 3/" 
(2.1.30) 
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Presenteren we het belastings instabiliteits

kriterium in de vorm (2.1.5) dan geldt met 

(2.1.30): 

(2.1.31) 

mits - rechte spanningsweg 

In par. 2.1.1. is voor exponentieel verstevigend ma

te{iaal afgeleid, dat als de spanningsweg recht is, 

de rek waarbij beIastingsinstabiIiteit optreed, i k 
voIgt uit (2.1.8): 

(2.1.8) 

n : verstevigingsexponent 

Co 
l: 

voordeformatie . 

functie van de spanningsweg, die aangeeft de 

effectieve spanningsverandering door J i , 
bij konstant veronderstelde belasting. 

In par. 2.1.2 zijn diverse tS afgeleid, voor ver

schillende processen. 

Uit (2.1.8) bIijkt dat de karakteristieke deformatie 

weerstand, C. van het materiaal geen invIoed op de 

beIastingsinstabiIiteitsrek heeft. 

Een deformatie 10 leidt direkt tot verkleinen van £Ir 

Door een grotere?L komt beIastingsinstabiIiteit bij 

grotere effectieve rek. 

Door integratie van de Levi von Mises relaties (2.1.20) 

voIgt, voor een rech te rekweg: 
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til( 
2-i - 12."" 1- i +4 a 

I./r .. 
. (2.1.33) 

EZJr 
z. " -I . l k = :t:V I - i. .,. 4 .. 

We berekenen de F.L.C. kromme voor de processen uit 

par. 2.1.2. 

De F.L.C. wordt dimensieloos door 1.'1,/'11.. en ea./r/11.. 
uit te zetten op de assen en de krommen voor diverse 

Eo / "'" te tekenen. 
2.1.32 en 2.1.33 worden dan: 

- r i. - ~. 1l:t. .. -
"" 

.,.., 

'I,k - '2 -L . ( l:c: - Co J (2.1.34) - 2...v 1-':' ,.,::a. 
", 

tiL 

l:a.k a. ,,- 1 ( ~i. - ~) .. - 1 '.1-

"'" '2 1-(." 

Nemen we ti. : til (uit 2.1.26) dan ontstaat de P.L.C. 

in het geval van vlakke strekkingi figuur 2.14. 

De invloed van to wordt door de diverse kurven weer 
gegeven. 

De analyse voor een dunwandige pijp heeft een heel an

dere P.L.C. tot gevolg (2.1.31). Zie figuur 2.15. 

Het belastings instabiliteits model, voorspelt dus 

dat de P.L.C. proces afhankelijk is. 

Ghosh [131 toonde eenduidig aan dat de P.L.C. voor 

£t >0 proces afhankelijk is (par. 1.4.3.2). 
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I!J -
--)E2/N 

Figuur 2.14. F.L.C. voor vlakspanning, berekend met 

belastingsinstabiliteit v~~r diverse 

«2.1.26) en (2.1.34). 

z 
\.. .... 
W 
A 

I 

~.~.I 

- .... 

--} E2./N 
Figuur 2.1.5. F.L.C. voar dunwandig vat, berekend met 

belastingsinstabiliteit «2.1.31) en 

(2.1.34». 
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,"fJI1SfMJ.l2~J 

Rl 2.QS' T" r,.] 
..,,:.1S' 

., ... 7-Q~'D ~ [":all 
'" ,. .".:. $" 

::J 

tal.,. -

Fig. 2.1.6. F.L.C. gemeten in [71 en [271 voor diverse 

materialen op diverse wijzen. 

Wanneer we metingen, fig. 2.1.6., bekijken kunnen we 

konstateren dat voor f .. "o beIastingsinstabiIiteit 

meestal te Iage waarden voor de F.L.C. geeft. De metin-

gen Iiggen voor £1."" in een band rond >< 
1211. 

Uit metingen aan de rekverdeling in een trekproef 

([111, [121 e. a.) bIijkt de trekstaaf na het beIas

tingsmaximum steeds meer pIaatseIijk te vervormen. 

Het proces is als het ware vogelvrij verklaard. 

De rekken worden na beIastingsinstabiIiteit, door een 

kleine voortschrijding van het proces, Iokaal zo groot, 

dat scheuren snel voIgt. Voor het totale proces wordt 

het verbreken van de samenhang ingeleid bij belastings

instabiliteit. 

( 
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In het gebied {&>o van de F.L.C., is belastings

instabiliteit in grote mate afhankelijk van het procesi 

de kritische rekken kunnen 200 a 300% verschillen. 

Dit is in overeenstemming met de werkelijkheid (fig. 

2.1.6, [13] Ghosh). 

2.2. Lokale instabiliteit 

Plastisch vervormen is een lokaal gebeuren. Diverse 

doorsneden vervormen van elkaar. Een bepaalde door

snede vloeit, als de effectieve spanning de vloeispan

ning bereikt. Door het vloeien verstevigt de doorsnede. 

Insnoeren treedt op als steeds dezelfde doorsnede al

leen vervormt. 

Het moment waarop de vervormingen zich op een door

snede concentreren wordt beschreven met lokale insta

biliteit. 

Het vervormen van een doorsnede, zonder dat de omge

ving hoeft te vervormen, beschrijven we ,in de volqende 

paragrafen. De verandering van de effectieve spanning 

in de band wordt op een zelfde wijze als bij belastings

instabiliteit afgeleid. Als voorbeeld wordt lokale 

instabiliteit in het geval van vlakstrekken, voor ex

ponentieel verstevigend materiaal afgeleid. De met 10-

kale instabiliteit voorspelde F.L.C. wordt nader toe
gelicht. 

Centraal bij het verklaren van het optreden van insnoe

ringen, met behulp van lokale instabiliteit, staat het 

idee dat, in het materiaal plaatselijk de effectieve 

spanning de vloeispanning bereikt waardoor plaatselijk 
vloei optreed. 
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Plaatselijk vloeien betekent dat een smalle strook uit 

het plaatmateriaal vervormt, terwijl de omgeving niet 

mee vervormt. Door het omvormproces rekt de plaat 

steeds over verschillende doorsneden, omdat het mate
riaal daar waar het gevloeid heeft verstevigd is. 

Is de versteviging niet voldoende, dan treedt vloeien 

steeds op dezelfde plaats op, en ontstaat de insnoe

ring: zie fig. 2.2.1. 

Fig. 2.2.1. Foto uit [18) van de insnoering in een 

brede trekstaaf, onder een hoek ;.!' 550 

met de richting van de grootste trekspan
ning, 0; 

In paragraaf 2.2.2 tonen we aan dat, in een homogeen 

materiaal, aIleen een band met een bepaalde orientatie 

ten opzichte van de hoofdspanningen kan vervormen, 
terwijl de omgeving star bIijft. Dit wordt ook gebruikt 

bij het verklaren van de zogenaamde "Liidersbanden" 
[ 1 8 1, [22 J, e. a. 
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Hypothese: 

Insnoeren treedt op, als voor een doorsnede in het 
plaatmateriaal, bij een plaatselijke rekinkrement de 

effectieve spanning meer zou toenemen dan de vloei

spanning door versteviging, onder de aanname dat de 
spanningen en vervormingen in de omgeving gelijk blij
vena 

Het is noodzakelijk dat een doorsnede alleen kan ver

vormen, zonder dat de omgeving meedoet. 

Wordt niet aan deze eis voldaan, dan hoeft insnoering 
niet op te treden. Dat deze hypothese alleen geldt 

voor 1.50 is het gevolg van deze eis (par. 2.2.2). 

Ee~ plaatselijk rekinkrement, ~i, heeft tot gevolg: 

- Het materiaal verstevigt plaatselijk: 

(2.2.1) 

- De effectieve spanning is de vervormende doorsnede 
is een functie van de hoofdspanningen in de omgeving 

en de lokale geometrie. 
Aangenomen wordt dat de spanningen en vervormingen 

in de omgeving konstant blijven. 
De effectieve spanningsverandering in de vervormen-

de doorsnede is dan een functie van de hoofdspannin

gen in de omgeving en de lokale geometrie verandering: 

~,6i : hoofdspanningen in de omgeving 

la, ill E l hoofdrekken in de omgeving 

tAl"al"dE,: lokale hoofdrekinkrementen 
J~ : verandering van de lokale effec

tieve spanning. 
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In geval van een rechte spannings- en deformatieweg, 

is er een kons tan te verhouding tussen (j"" a;, I /." 

tt , t.l. , cI i" d 1.1. I d l..s I i ~ eJ i. 
Net als bij belastingsinstabiliteit kunnen we ~ f 
dan presenteren in de vorm (2.1.3): 

- rJ [ = cr-2 
(2.1.3) 

r = functie van de spanningsverhouding 

De lokale instabiliteitsgrens wordt dan gegeven door: 

(2.2.3) 

, do;" en di voor een rekinkrement in een band, 

met orH~ntatie 1,v t.o.v. rs; ,de grootste hoofd

spanning in de plaat. 

2.2.2. ~~~~~~U!Ug_Y~U_h~~_mQm~U~_~~~~QE_1Q~~1~_!U2~~E!1!~~!~ 

QE~~~~g~_YQQ~_h~~_Y1~~2~r~~~~U_Y~U_~~U_E1~~~L_YQ1g~U2 

!!!11 

Stel, we hebben een plaat, die globaal steeds volgens 

een rechte rekweg vervormt. 

Beschouw een band onder hoek y met de 1-richting. 

In fig. 2.2.2 staan lokaal- en globaal assenstelsel 

gedefinieerd. De omgeving van de band, A en B, hoeft 

niet te vervormen als: 

(2.2.4) 

Zolang de plaat gelijkmatig rekt, vervormt elke band 

volgens de rechte rekweg, waarin de totale plaat 

vervormt. 
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1 

2 

Fig. 2.2.2. Band onder hoek y met de 1-richting 

Met behulp van de cirkels van Mohr volgt hoek r voor 

die band waarvoor t:I! 1('(:' 0 : 

.. 

Fig. 2.2.3. Cirkels van Mohr voor rekinkrementen van 

de band. 
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Uit fig. 2.2.3 vOlgt met goniometrie: 

d t 'It')( -= d t. / ~ 1 y'" eI E. ~ :th, '2 Y :: 0 

J. 't Ii 1:., 
UJII'rI Y = - ell .. (2.2.5) 

Uit (2.2.5) volgt dan tan y '::. :! ¥ -d~/dl .. ) 

Omdat per definitie eI~/:>O , heeft (2.2.5) alleen 

een oplossing voor eI~l.~tJ. Dit betekent dat alleen voor 

ttlllZ~o een band bestaat met d{l'y:tJ . Als noodzakelijke 

voqrwaarde voor lokale instabiliteit geldt dus r:lll.~O. 

Verandering van de hoofdspanningen in de band door een 

rekinkrement in de band: 

Aannamen. [2J: 
- Ret materiaal vervormt nog net stabieljdus 1 en 2 

zijn ook hoofdrichting in de band en de spannings

weg blijft ook in de band gehandhaafd. 

- De spanningen in de omgeving van de band zijn momen

taan konstant. 

Evenwicht in de 1-richting, zie fig. 2.2.2, na "Ii in 

de band:. 

J 
,1, 
G'j 
(j,. 

momentane dikte in 
. momentane dikte in . 

spanning buiten de 

spanning in de band 

Sb= S lois 
V, b .:: u: l' d U; 

(2.2.6) 

de omgeving 

de band, na Jl 
band in de 1-richting 

in de 1-richting, na rJi 

(2.2.7) 
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rJ! verandering van S door t:I £- t:1 ~J :: 

dQ; verandering van a; door ,Ii 

Substitutie van 2.2.7 in 2.2.6 geeft: 

dus 

::. : - d £,3 

Deze zelfde afleiding in de 2-richting geeft: 

el r; _ _ t:I £.1 
u: -

1 

065/81 

eI,s' -,$"6 

(2.2.8) 

(2.2.9) 

Aan de rechte spanningsweg in de band wordt voldaan 

waQt: 
0;.:::1,6; 

~~:~~G; 

101:: 0 
00; 

We berekenen de verandering van de effectieve spanning 

in de band, uit de verandering van de hoofdspanningen, 

zoals bij belastingsinstabiliteit, omdat de rechte 

spanningsweg voor de band nog net geldt. 

De samengestelde Levi von Mises relatie was: 

ell, = 
2 - i. -i -I 

(2.1.10) 

Substitueren we (2.2.8) en (2.2.9) in (2.1.17) dan is 

met behulp van (2.1.20), de verandering van de effectieve 

spanning in de band in de vorm (2.1.3) af te leiden: 

..J:(.....!Z:....-..!!i.:..J.):....:._-..!:rJ::...::l::..l.lL.·_U.~I===.,.===(:;z._i _-~' )_._-_e:l_1...,;;1_CT:-='Z. ::: 

-a.'V' 1- " Io-i. a.' 

2 I 

(2.1.3) 

-IT 

I. 
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-(f 
:: - (1-") + i{2. L-,) 

~G" = -
t I 2.1 I 

l f- / 
(2.2.9) 

De eis voor lokale instabiliteit is (2.2.3) 

voor een rekinkrement d{ 

in de band. 

In geval van een rechte spanningsweg kunnen we de 10-

kale instabiliteitseis dan schrijven als: 

--
l.{,-if-' 2. • 

i f-/ 
(2.2.10) 

onder de voorwaarde dat tI(~ So • 
Oat is voor -I c:: i. ~ 1/2- (volgens (2.1.20» mits 

U; ,?/U;/ >/0 

Oaar lokale instabiliteit in geval van vlakspanning 

v~~r een rechte deformatieweg wordt gegeven door: 

-= ,.. 
i,(, 

met 1{ = 

voor -I "" ,," ~ , I~ 
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kunnen we de kritische effectieve rek, lk , waarbij 

lokale instabiliteit optreed, berekenen zoals bij 

belastingsinstabiliteit in par. 2.1.1.: 

De F.L.C. krornme wordt dan voor e), $00 : 

z , -W 
A-

I 
I 

.2 

.... 

. fi 

-
--) E2/N 

Fig. 2.2.4. F.L.C. voor exponentieel verstevigend ma

teriaal. 

Vergelijken we fig. 2.2.4 met metingen uit de praktijk 

(zie b.v. [7] , [30J en fig. 2.1.6) dan blijkt lokale 

instabiliteit de F.L.C. redelijk goed te voorspellen. 
De invloed van de anisotropie speelt zeker een rol 
in de afwijkingen. 

Helaas geeft de hier gepresenteerde rekenwijze geen 

uitsluitsel voor (~>o . In par. 2.4.3 geven we een 
methode aan waarme~n, dan lokale instabiliteit 

verwant~ principe wel voorspellingen voor £&)D gedaan 0 
//"' ---':;.-,-/~~---'--""~ 

kunnen worden. 
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Als insnoering aIleen kan ontstaan voor tI€z." 0 , 

zoals lokale instabiliteit veronderstelt, dan moet, 

cUs globaal I., '>.1 £30 >0 geldt, insnoering optreden na 
verandering van de rekweg, zodanig dat lokale insta

biliteit kan optreden 

... -en E. > £.~ voor lokale instabiliteit. 

... ; .... -;;:~.-... ::.-::.:.---;::;--.. ----71>--' 

'/- I 0.1' ! 
cI t* " ; 

o 0.4 o.1t o.b £_ 
t 

o 0.1 D4 

Fig. 2.2.5. Rekweg rond de insnoering voor Bulge met 

bolstempel, naar [101. 

In fig. 2.2.5. staan voorbeelden van metingen die dit 
bevestigen. De insnoering wordt vooraf gegaan door 

verandering van de rekweg, en ontstaat zodra a~~=D. 

Om Instabili tei t te voorspellen voor la)D is dus de 
rekweg van het kritische deel uit de plaat nodig. 

I BRASS I 

0.6 £
I 
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2.3. Oppervlakte instabiliteit 

Uitgaande van een Energie beschouwing benaderden Kals 
en Veenstra (2~ het ontstaan van insnoeringen anders 
dan Swift [1) en Hill £21. Uit het model voIgt dat een 
invariante lijn (par. 2.3.1) voor het optreden van op
pervlakte instabiliteit een noodzakelijke voorwaarde 
is. 

In de volgende paragrafen behandelen we rekenmodel, 
invariante lijn, afleiding van oppervlakte instabili
teit voor exponentieel verstevigend materiaal en de 
re~ultaten. 

Beschouw een elementje met de eenheidsoppervlakte uit 
het plaatoppervlak. Bij rekken neemt het elementje de
formatie-energie op: 
De toename van het oppervlak, dIJ. , is een maat voor de 
vervorming. Verandert het oppervlak .N, dan neemt door 
versteviqing de deformatie energie per oppervlak dHlJ 

toe. 
Na een bepaalde rek toont de toename van de dissipatie 
energie per oppervlak: ~s , een maximum. 
Het betreffende oppervlaktedeeltje wordt een zwakke 
plek, omdat vervormen van het oppervlak in de omgeving 
meer energie kost. 

Hypothese: 

Het begin van insnoeren ontstaat als de toename van de 

deformatie energie per oppervlak I ::' , een maximum 
vertoont 

In formule: .i.. (tiWs) = 0 
eill dl1 

(2.3.1) 
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Wil oppervlakte instabiliteit werken dan moeten in het 
materiaal het kritisch oppervlak aan de volgende voor
waarde voldoen: 

- delen van het oppervlak kunnen rek opnemen zonder 
dat de omgeving vervormt. 

- over het hele oppervlak heeft de dragende doorsnede 
dezelfde specifieke oppervlakte energie WI 

Pas dan heeft het materiaal de keuze om de plek, die 
op gegeven moment het minste weerstand biedt, door te 
vervormen. De grens tussen vervormend oppervlakje en 
de omgeving verandert niet van lengte. Deze grens noe
men we de Invariante lijn. 

Geldt £,,=0 , dan wordt voor aIle doorsnede in de 2-
\. 

richting automatisch hieraan voldaan. 
Kals en Veenstra werkten twee voorbeelden, waar van na
ture een invariante lijn aanwezig is,uit: (221. 

Voorbeeld 1: Buigen van plaat. De rek in de breedte 
van de plaat is 0 ( 1/ buig as). 

De rekken zijn dus onafhankelijk van de breedte co5r
dinaat, behalve bij de rand van de plaat. Een bepaal

de doorsnede kan aIleen vervormen. 

Voorbeeld 2: Strekken van de wand van dichtbij van diep
getrokken produkten. De rek in de tangentieele richting 
is klein; de rekken zijn onafhankelijk van de omtreks

co5rdinaat vanwege symmetrie, omdat de stempeldiameter 
konstant blijft (behalve bij de afronding bij de kop 
van het stempel) • 

. " 

2.3.2. ~~~~~!n!n_Y~n_QEE!~Y!~~~~!n!~~E!!!~!!~_!n_h!E_9!Y~! 
Y~n_Y!~~!E~nn!ng 

Vlakspanning: 
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In paragraaf 2.1.2. leidden we de samengestelde Levi
von Mises relatie af, in geval van vlakspanning: 

.Ii, - eI fa. = "" l:J. ". 
e/{ 

(2.1.20) 
2.-4 I.i. -, -1-' 2. 111 -£'-, " , 

- Verband tussen hoofdrekken en oppervlakte verande-

ring: 

Fig. 2.3.1. Elementje met oppervlak A en dikte S. 

Een elementje, zie fig. 2.3.1., heeft volume: V: ~. fI 

Met volume invariantie volgt J V= () 

tI V:: J.$. Ii + til fJ s = 0 dus 

- rJ.s 
- - til. s - ~ 

(2.3.2) 

Met (2.1.20) volgt uit (2.3.2) de effectieve inkre

mentele rek uit de variatie van het oppervlak 

-
d l :: (2.3.3) 
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We nemen een rechte spanningsweg dan mogen we J{ en 

'" II in tegreren 

,..;,-,,., " , II 
,.,. i. . k R. 

-E. ::. (2.3.4) 

A.oorspronkelijk oppervlak 

- De specifieke energie per volume eenheid [201 
v~~r een inkrementele rek tJ i is: 

d/41.s = i rJi:: -r· 2.{,_,;,.i2.' 
,.,." 

(f 2 "-t.' ",,1' - ._----
II I .,. i. 

met i ( IJ,R.) 

dus 

(2.3.5) 

- Het moment van oppervlakte instabiliteit voIgt uit 

(2.3.1) als: 

Oppervlakte instabiliteit veer het geval van een rechte 

rekweg kunnen we afleiden voor expenentieel verstevi

gend materiaal. Eerst substitueren we (2.3.4) in (2.16) 

om de effectieve spanning als functie van de oppervlak
te vergreting te krijgen: 

_ 1_ }?r.. 
(f : ( l. + ~o (2.16) 

dus 

(2.3.4) 
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(2.3.7) 

Uit (2.3.6) met (2.3.7) volgt dat oppervlakte insta

biliteit optreedt bij een oppervlakte vergroting van: 

~. C 2 1 k..!!. + E. . = ( ) 
", .. , ( 2. r ) I. 

II-/. R. lI·t,,·;.) 

(2.3.8) 

We substi tueren voor Ik tIl in (2.3.8). volgens (2.3.4) t 

dan volgt de kritische rek waarbij oppervlakte insta

biliteit optreedt: 

I (2.3.9) 

Met behulp van de samengestelde Levi von Mises relatie 

(2.1.20) volgt dan voor de kritische rekken in de 1-
en 2-richting: 

£ 2 -c: I ,.,.., 
to) J,:- 41- 2£ I ,.,., 

1+, 
(2.3.10) 

E.1. It : 2 ';~' ( '1'Z. eo) - -'1.1 ,.,.., 
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In figuur 2.3.2 is de F.L.C. (met behulp van oppervlakte 

instabiliteit gekonstrueerd. Onmiddellijk valt de grote 

overeenkomst met figuur 2.2.4, F.L.C. voor lokale in

stabiliteit, OPe 

-

z 
'-.... 
W 
A 

I 
I 

EIi!J/N- ... 

EB""-N= .S 

--> E2/t"-l 

Figuur 2.3.2. F.L.C. voor vlakspanning, berekend met 

oppervlakte instabiliteit (2.3.10). 

Vergelijken we fig. 2.3.2 met de metingen in fig. 2.2.6 
dan is voor E&>D oppervlakte instabiliteit veel te pes

simistisch. Uit lokale instabiliteit (2.2.3) leerden 

we dat er v~~r t:J I,>ogeen doorsnede is aan te wijzen 
die kan vervormen, zonder zijn omgeving mee te nemen. 

V~~r J'~)D ontbreekt dus de invariante lijn. 
Pas als dla. ~ D , kan oppervlakte instabiliteit ontstaan. 
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2.4. Insnoeren langs materiaal-imperfectie 

Bij het kijken naar vervormend materiaal blijken smal

Ie banden om beurte te vervormen. Het materiaal heeft 

ten gevolge van materiaal fouten, zwakkere banden in 
diverse richtingen. 

We bestuderen wanneer zoln band fataal gaat vervormen. 

Eerst volgens het model van Hill. Berekend wordt, in 

geval van een trekstaaf, de invloed van de richting van 

de band en de grootte van de verzwakking, op de maxi

~ale rekken in de omgeving van die band. 

Vervolgens het model van Marciniak en Kurcynski (M-K

model). Deze analyse gaat van meer beperkende aannamen 

uit, onder andere dat de band loorecht op de grootste 

hoofdspanning staat. Voor diverse rekwegen kan de invloed 

van de verzwakking berekend worden. 

Uit het model van Hill blijkt dat de orientatie van de 

band belangrijk is. Daarom wordt het M-K model gekorri

geerd (naar Rasmussen [36]) waardoor de voorspellingen 

van het model, voor de F.L.C. bij ~&<D , veel beter 
worden. 

2.4.1.0. Inleiding 

In de volgende paragrafen wordt de Bifurcatie theorie 

van Hill globaal behandeld. Om de Wiskundige aanpak van 
Hill te volgen is een grondige kennis van de Continuums

mechanica nodig. Het ligt niet in de bedoeling van mijn 

afstudeerwerk hier volledig inzicht te geven. 
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Wel omschrijven we het idee achter de theorie. 

We geven denkstappen, de modelaannamen en de diverse 

relaties met een omschrijving van hun betekenis. 

Dankbaar maken we gebruik van het werk van Hutchinson 

en van Tvergaard [261 om, de resultaten van deze ana

lyse voor de trekproef op exponentieel verstevigend 

materiaal, met en zonder materiaal imperfectie (par. 

2.4.13), te kunnen bespreken. 
Veel model aannamen moesten gemaakt worden om tot een 
oplossing te komen. De bedoeling van deze analyse is 

dan ook niet om insnoering bij diverse processen te 
verklaren, maar om inzicht in de parameters te geven 

die insnoering bepalen. 

2.4.1.1. Bifurcatie model van Hill 

Bij het nauwkeurig beschouwen van vervormende trek

staven merkten Hill e.a. op dat vervormen een lokaal 

gebeuren is. 

Banden in het materiaal vervormen om de beurt. 

Het bleek dat een van de banden die het eerste ver

vormde, later de splitsing van het materiaal inleidde. 
Hill [4] beschreef hoe we de vervormingen in zoln band 

kunnen modeleren door een snelheidssprong over de band 
aan te nemen. 

1) Hill neemt aan aan dat in het materiaal banden zijn 
met verschillende materiaal eigenschappen. 

Deze banden liggen in onvervormd materiaal onder 

een hoek 1fI met de 1-richting (zie fig. 2.4.1). 
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L X, 

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

UNDEFORMED BLOCK DEFORMED BLOCK 

Fig. 2.4.1. Band met snelheidsveld verandering 

t .. (-Jc:n 1;) 
I ~. C:O~ lt' IN: rotatie 

I 

normaal op de schuifband ( J ~ I = I ) 

richting van de schuifband (I t I '= I) 
;w 

We onderzoeken wanneer een smalle band kan afschui

-ven, in gegeven spanningssituatie. 

Voor het afschuiven van de band stelt Hill de vol

gende aannamen: 
- De breedte van de band, b, blijft onveranderd 

- De verandering van het snelheidsveld over de 

breedte van de band is uniform. 
- De dikte rek is 0 (13 ). 
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De verandering van het snelheidsveld over de band 

wordt beschreven door tensor l{~j 
In figuur 2.4.2 1s de verplaats1ng van enkele pun

ten door U'~j over de band gedurende t1jd At gete
kend: 

1I,-----

IP,P,'I;: A 

I Pl p~' r = GL 

x-----

Fig. 2.4.2. Verplaats1ng van de punten p, en ~ door 
afschuiv1ng van de band. 
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In fig. 2.4.2. is 4tJ':i de verandering van fJ,' in 
de j-richting over lijnstukje Aj , gedurende At : 

A ti"I :: a· ~/ d tla'l = t:t. t.t. 
(2.4.1) 

A W,,2 = et t, A tl..1. I 'l. :: a.. t I-
De snelheidsverandering 

A ti"I 

over de band is uniform: 

U", :r. 
4/ 

U 2,1 .: .6 tI'all 
A, 

Voor de hoek y tussen ~ 

A ""'2. III.,. :I 
.62. 

" a,l 
; 6V~,z 

A. 
en 1-richting 

(2.4.2) 

geldt: 

I> uny= ~::J, ; b is de breedte van de band 

(2.4.3) 

Substitutie van (2.4.3) in (2.4.2) geeft: 

V, 
U", ::. q.. t.

" 
b = ti. -i, aJ, 

tI.. !.z. . v, . 
~ 1. '-'l 1I a., 1 ,. • A 

b 

U 1,2 - c:x..t:.,,~ :::. ~ t, Va. - b 

t.(Z,l = A • £1' !2. - Q. i, v& -b 

U i,;' .:: A t i. J.Jo 
~:grote van de sprong 

(2.4.4) 

Uit de snelheidsprong over de band, (2.4.4), de consti
tutieve-en evenwichtsvergelijkingen over de band, is een 

stelsel vergelijken voor de hoek l' af te leiden. 

Oplossen van dit stelsel vergelijkingen geeft een ver
gelijking voor ~ (hoekband en ~, -richting). 

Afhankelijke van diverse parameters voor evenwicht, 
constitutieve gelijkingen, spanningen en rekken heeft 
deze vergelijking 0, 1, 2 of meer reeele oplossingen. 
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Heeft de volgens de vergelijking 0 oplossingen, dan kan geen snel

heidssprong ontstaan. Die verhouding tussen spanningen 

en rekken waarbij een oplossing voor yv mogelijk is 

geeft aan wanneer een band tot insnoering kan uitgroeien. 

In geval van 2 of meer oplossingen zorgt de versteviging 

ervoor dat diverse banden kort na elkaar werkzaam zijn, 

zodat niet een band de overhand krijgt. In par. 2.4.1.2 

leiden we deze vergelijking af. 

2) In het onvervormde materiaal lag de kritische band 

onder hoek 

-

Fig. 2.4.3. Ver ander ing van 9J in If door vervorming l, I £ ~ 

&, 

fi.v." ~ :: 
Q,I t;.., V= 

Q. Or . ~ - - = t. ~a bJ 
1 b br . 

[t-~ ~r" 
II, -1.1 - l! (2.4.5) -

(2.4.5) geeft dus de richting van de zwakke band, die 
uitgroeit tot insnoering, in het uitgangsmateriaal, 
als functie van de richting op het moment van insnoe
reno 



, , 

-74- 065/81 

3) De rotatie, door Ui,j I van een lijnstukje dat oor

spronkelijk in de 1-richting ligt is ~. 

tV voIgt uit het snelheidsveld over de band. 

Zie fig. 2.4.2: 

A lIa'l 
-::>itt W = ---~---------

v'( A I f> A WI,,) a. " t. IIl"a. 

'WIC~ (2.Y,1 J 
--

tI.l, I (2.4.6) 

,v is een maat voor de afschuiving in de band. 

2.4.1.2. Rekenwijze Hill's Bifurcatie theorie 

We bekijken het vervormen van plaatmateriaal. 
Verlenging in de 1-richting: t 1111 '::,\ C = , + (..) 
Verlenging in de 2-richting: I., b.:. I.J.t:: 'J~ (= /.,. l'a ) . . 
Dus J" #- ~.Z2. =D (geen rek in de 3-richting). 

We nemen isotroop materiaal. Het verband tussen rekken 

en spanningen beschrijft Hill met 2 moduli: 

~ : Modulus voor schuiven II geometrie assen 

~*: Modulus voor schuiven onder 450 • 

'Volgens Biot (Mechanics of Incremental Deformation, 

Wiley New York 1965) hebben de constltutieve vergelij

kingen dan de volgende struktuur: 

• 
£" .,.. t. u . :: 0 (2.4.7). 

met: cr~. : cauchy spanningstensor 
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tensor van de reksnelheid, volgens 

Euler. (coordinaten beschrijven ruimte 

punten) 

Jaumann afgeleidde: 

Verandering van de spanningstensor in 

de tijd, leidt niet perce tot verande~

ring van de hoofdspanningen. Een materiaal 

deeltje kan b.v. roteren. Met de Jaumann 

afgeleidde van de spanningstensor kijken 

we aIleen naar de werkelijke verandering 

van de belasting op het materiaal. 

We zetten de constitutieve v.g.l. om naar een vorm 

waaruit we de Jaumann afgeleidde geelimineerd hebben. , 
Dit kan met een andere spanningsdefinitie: De nominale 

spanningstensor ~ij . Nodig is de nominale spannings

veranderingssnelheid: 

met J ,,(/ de verandering van de belasting in j-rich

ting op een oppervlakje JL op de i-richting in de tijd ~t 
t.o.v. dat oppervlakje op t = t 

• • 
Uit 2.4.7 en de relatie tussen '1/.'".i. UiJ"'" iij voIgt: 

'i II -,; 21 : f:l JC"1t - Ill. (rr; I> ~ )} ( !.!!:!.. - ~"2) , I cJ X, . c) X 1. 

met III snelheidsveld, dat de vervormingen tot gevolg 
heeft. 
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Bekijken we het evenwicht tussen een band met een an

der snelheidsveld en het omgevingsmateriaal dan moet 

overal, dus ook op de grens tussen band en materiaal 
gelden: 

d"i,'j;:o 
a )(,' 

(sommatie conventie) (2.4.9) 

d.w.z. de belasting aan weerszijde van de grens moet in 
elke richting evenwicht maken. De verandering moet 

dus 0 zijn. 

We presenteren (2.4.9) in een vorm waarmee we makkelijk 

'i. 'l' kunnen elimineren: 

\ (. .) 6 
1". '111 - ~ l.l. - ~ ~''l. 

--

= - l... J/, l Tt .. + Yi 1.1. ) o J(a. • 

(2.4.10) 

(alternatieve schrijfwijze voor (2.4.9». 

Voer de volgende potentiaalfunctie in: 

) U1. = -:!1 
dX, 

(2.4.11) 

Dan vOlgt uit (2.4.8) en (2.4.10): 

(evenwicht voor een compatibel verplaatsingsveld op de 

grens tussen band en omgevingsmateriaal:) 

Afhankelijk van de factoren JU,IA" I 0; en Vi heeft 
(2.4.12) oplossingen. We kijken wanneer een band zou 
kunnen insnoeren d.w.z. dat slechts 1 reeele oplossing 

voor (2.4.12) bestaat. 



-77- 065/81 

Heeft (2.4.12) geen reele oplossingen dan is geen ver
a 

andering van het snelheidsveld mogelijk: ~ = 0 
.. lC'j 1-

Heeft (2.4.12) meerdere reele oplossingen, dan zijn 

diverse banden mogelijk; geen band groeit uit tot in

snoering. Is er slechts een oplossing, dan bestaat 

voor een band de mogelijkheid anders te vervormen dan 

zijn omgeving. 

Als eis voor het optreden van bifuriatie kunnen we stel

len: (2.4.12) heeft slechts een oplossing. 

Oit heeft een eenduidig verband tussen I" ,,.* , 0; en Vi 
tot gevolg (zie par. 2.4.1.3) 

Terteinde de factoren ".,. en /fAit op een bepaald moment 

af te leiden voor exponentieel verstevigend materiaal, 

berekend Hill [6,1 het volgende verband, ui t (2.4.7) 

voor een speciaal geval: 

- V,-1f~-assen zijn hoofdassen en £, :. - ta = ~ 
met E :..A..,J 14verlenging in 1-richting) 

- Materiaal isotroop, niet elastisch, incompressibel 

met specifieke vervormingsenergie W als functie vanJ 

..1 dW dUll cr; .. v~:. dJ': IJ£ 

2 JLI = ..1 tt,.. I (<r, - U;) = u~th { 'l.. £)( r: -r.. } 
.ltt_1 

J /A)2. 
"£4. If _ I!L( 0":-6:) - -., r - - ... til ' a - d £ 2. 

(2.4.13) 

Voor exponentieel verstevigend materiaal is in de 

trekproef: 

<i/ ':. U I r.- "=' t::J vI. -

. 
~ 

(2.3.14) 
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Uit 2.4.13 en 2.4.14 volgt dan voor 
trekproef: 

'h-l 
It~ = (. 'fll)· t. 

'hut ". (t. ) = 2. t. (oth { 2. " } 

065/81 

en in de 

(2.4.13) 

In par. 2.4.13 gebruiken we deze afleiding om de bifu

riatie van een trekstaaf te berekenen. 

2.4.1.3. Bifurcatie analyse voor trekstaaf zonder en met ver

zwakte band 

Hutchinson en Tvergaard [261 losten bifurcatie voor

waarde (2.4.12) op voor een trekstaaf van exponentieel 

verstevigend materiaal. V~~r de trekstaaf nemen zij 
aan: . 

I 
. , v; = 0 

a) Trekstaaf zonder verzwakte band: 

Met 2.4.1 kunnen de diverse afgeleidden, in bigu
riatie voorwaarde (2.4.12), van de potentiaal functie 

f ( 2.4 • 11) vervangen worden door tan"., 

De bifurcatie voorwaarde wordt dan voor een trek
staaf gegeven door: 

Bifurcatie, als 2.4.12 slechts een oplossing voor 
tan '1 ~ heeft. 

De kwadratische vergelijking van tan~r , (2.4.16) 

heeft slechts een oplossing als de discriminant = 0: 

(2.4.17) 

Dan ligt wel de grootte van ~ , maar niet het teken 

vast. Tengevolge van de symmetrie is ook niet te 

verwachten dat een uitspraak over de richting te 
doen is. 
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Uit (2.4.17) kunnen we de kritische bifurcatie span

ning destyleren: 

0-, 1. = " }A ... ( ~ - p.. .. ) ~t 1A"> J (", I 2. I 
omda t dan tan ~ ty > 0 ( 2 . 4 • 1 8 ) 

V~~r de kritische bifurcatie hoek volgt dan: 
( 2.4.16) oplossen met (2.4. 18) ) 

I " 

u;. - 'I}A-

.;u. - If; 
(2.4.19) 

tt 
In par. 2.4.12 hadden we l' en P berekend voor 
een exponentieel verstevigende trekstaaf: 

C 
.,,-, 

'''~= .,-l. .., .,..,-, 
"IA" = C·n. . £..L ) (2.4.15) 

'114. c ,,(1..):: 2- E. tJ:>~1, tH.· 

Berekening van de 
volgt: 

kritische bifurcatie rek gaat als 

"'~ ::. ( tc 

Met (2.4. 1 5) en (2.4. 18) : 

C" : V" ,,11. .. ) -'>1 • +11 iee. 1:" )0 

,.(Ic.) =. 2. It:, i.DI-J,(2.ic ) (2.4.20) 

Met behulp van Newton-Rapson methode is (2.4.20) 

numeriek iteratief op te lossen. 

Schrijven we (2.4.19) uit met (2.4.1 ) dan volgt 

voor de hoek van de kritische band: 

(2.4.21) 
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In fig. 2.4.4 worden I, en y" voor diverse 
grafisch gepresenteerd: 

I I I I 

, 90· 

'I! 80° c 
70° 

60° 
50° 

20° 

10 r 
I a! I I 

065/81 

I I 
0 .2 .4 .6 .8 1.0 0 .2 .4 .6 .8 

N-

Fig. 2.4. 4. Kr i tisch rek t, en bi j behorende hoek 

", bij verschillende n « 2.4.20) en 
(2.4.21» 

Uit de analyse blijkt dat de C geen invloed op de 

insnoering van een trekstaaf heeft. 

b) Trekstaaf met verzwakte band 

Een band in het materiaal zal vervormen, omdat hij 

iets zwakker dan zijn omgeving is. Voor exponentieel 

verstevigend materiaal kunnen we dit in een iets 

lagere vloeispanning uitdrukken door de karakteris

tieke deformatie weerstand C in de band lager te 
nemen dan in de omgeving. 

( ) 0 ,'" de. 0""'3 eve '''1 
l j b i.n J~ ba,.,A 

I 
1.0 

N-
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Als bifurcatie eis gaat (2.4.12) niet meer op, omdat 
de konstitutieve gelijkingen binnen en buiten de 

band verschillen. Afhankelijk van f moeten we op
nieuw evenwicht over de band gaan bekijken. 

: spanningsvector ..1. op de band 

(sommatie conventie) 

Geen spannings verschil langs het grensvlak: 

(2.4.23) 

Geen spanningsverschil ..L op het grensvlak 

Ui.J'~ J," JJ :: .sJ~Vi :: 5; Ji = {j ijlJ. J " Jj 
,In geval van de trekproef is 

Noemen we de hoofdspanningen in de band 

met ol als hoek tussen hoofdrichting )(,' 

en de ~, -as, dan is, met i::(~:tJ (zie 
(2.4.23) vereenvoudigbaar tot: , . 

( r;,b - a;, ) s,'" 2./}I-rJJ:: tr.'si"" 2.}I 

(2.4.24) 

. " r,. en 0; I 

in de band 
fig. 2.4.1) 

(2.4.25) 

Binnen en buiten de band hadden we gesteld 

dus l,',,1:.1':0. Met (2.4.13) is dan: 

(, r.- b .. JWb/Jt,b U;, .. UZI - , 

..,."c'f IN b = -L- ,~ i.~,'J)"" 
"'+1 

(2.4.26) 

a- voIgt uit de £. buiten de band zodat uit (2.4.25) 

een relatie tussen de hoofdrekken binnen en buiten 

de band voIgt. 

De orientatie van de band kunnen we bepalen door con

tinuiteit en incompressibiliteit voor het snelheids
veld te eisen: 
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V~~r continuiteit eisen we dat de rekkomponenten in de 

~ .. richting binnen en buiten de band gelijk zijn: .... 
o r tI 

(J/~j' t} = tit:} . ti (2.4.27) 

met 11 = ( .. !lh, lvI I ttn VI ), ~r ichting van de band in 
onvervormde situatie. 
De eis v~~r volume invariantie van de band kunnen we 

als voIgt samenstellen: 

- - - - - - - - - - - - - , - - -I-
I 

I 
I 

I , r=-=·, _---r If 

I 

1----------;*-- --l 

- ...... . 

I 
I 
I 
I 

.. -- '" .".-- .. 
~-~~~------~--_t~ 

I , , 
I 

I I 

: 0
1 

I , 
o ' 

.. .. 

Fig. 2.4.5. Verandering oppervlak infeniet blok 

t.g.v. snelheidsveld U, 

Uit fig. 2.4.5 wordt duidelijk dat t.g.v. van het snel

heidsveld in de band het oppervlak toeneemt met 

en 

afneemt met: 

De incompressibiliteitseis wordt: 

(2.4.28) 
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Het stelsel vergelijkingen (2.4.25), (2.4.26), (2.4.27) 
en (2.4.28) hebben Hutchinson en Tvergaard numeriek 
opgelost teneinde, die rek in de omgeving van de band 

te vinden waarvoor een bifurcatie kan ontstaan, als 

functie van f 
In figuur 2.4.6. presenteren ze de rotatie van een 

li}nstukje, dat in uitgangspositie in de ~-richting 

lag, als functie van f en de uniforme rek in de omge
ving. Bifurcatie ontstaat als voor een toename van lwl E 
niet meer hoeft toe te nemen. k) berekenen we in par. 

2.4. 1 • 1 met (2.4.6). 

/ 

i1 ~o 
-----------------------= 

-20 -

N :: .1 -100 

eel!: .32 
';1:: 35.80 

~'c= 54.20 

-Fig. 2.4.6. tv bij verschillende f als functie van £. 
naar (26] uit .numerieke analyse van bi

futcatie model van Hill. 
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2.4.2.0. Inleiding 

De grondslag van dit model is dat een toevallig zwakkere 
zone in het plaatmateriaal opgegeven moment aIleen ver
vormd. Met een aantal aannamen kunnen we een rekenmodel 
op~ellen om te voorspellen wanneer dit gebeurt. 

Zo kunnen we zowel het Keeler als het Goodwin gebied 
van de F.L.C. voorspellen. De benodigde wiskunde om een 
anisotroop exponentieel verstevigend materiaal met dit 
model te analyseren wordt gepresenteerd. De resultaten 
van deze analyse worden vergeleken met metingen. 

2.4.2.1. Pr\ncipe M-K model 

Bet M-K model gaat uit van een verzwakte doorsnede. 
Een band in het materiaal kan zwakker zijn, omdat de 
plaat ter plaatse dunner is of omdat het materiaal zelf 
zwakker is. 

Gekeken wordt naar het moment waarop aIleen deze ver
zwakte doorsnede nog wordt vervormd. 
Daarbij maken we de volgende aannamen: 
- Rechte rekweg bui ten de rek: I" ": j i, 
- l1. -rekken binnen en buiten de nek gelijk 
- Nek JL 1-richting (grootste hoofdrek in vlak) 

Met behulp van evenwicht rond de nek worden de vervor
mingen in de nek (index B) als reaktie op de vervormin
gen en spanningen buiten de nek (index A) berekend. 
Figuur 2.4.7 is het flow-schema voor klein rek stappen. 

Met dit model kunnen we uitspraken over insnoeringen 

doen voor diverse j, dus voor ~(o zowel als la>D 
Verder kunnen we de invloed van .", C. I Eo en R bepalen 
op het moment van insnoeren. 
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d[1 

"' reakties buiten de nek GiA' tA (konsti tutieve vgl) 

t 

Evenwicht: 

a; B • tB == QjA' tA 
I 

oplopsen D.V. 
dtB tot gevolg 

• nieuwe tB , 
I 

tB zodat aan 

reaktie van de nek evenwicht is 
I 

volgende dl1 

4 

Fig. 2.4.7. Flow-schema voor M-K model 

2.4.2.2. Wiskundige beschrijving 

1) Verzwakking in de band 

voldaan 

Geometrie verzwakking: De plaatdikte in de band is 

kleiner: ts $ {II (zie fig. 2.4.8) 
_ _ "h. 

Neem exponentieel verstevigend materiaal: r: Cl(t~o' 

De band is zwakker, het materiaal heeft een lagere 

vloeispanning. We kunnen dit verdiskonteren in een 
ander karakteristieke deformatieweerstand, C, in 

de band: 
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_ .<tIfI,. _____ _ 

'" , 
, 

Fig. 2.4.8. Geometrisch zwakkere band in M-K model 

De totale verzwakking wordt gegeven door: 

ts,Ca 
~It ·C~ 

(2.4.30) 

2) Evenwicht in de 1-richting: 

Kracht evenwicht in .de band wordt beschreven door: 

I:. • V 
R I f.I :: la'as (2.4.31) 

tr;" voIgt met Levi von Mises uit erR-
v/B 

-.. .. .. .. II II CT"t3 

- f,q) 
"1. 

en (fR - CR ( ~t:J +--- ( £0 l - ) "'L 0-8 - Ce. -fa - (2.4.32) 

3) Levi von Mises relaties voor Anisotroop materiaal 

We veronderstellen dat het anisotroop materiaal 

gedrag onafhankelijk is van de richting in het vlak 

van de plaat en gekarakteriseerd kan worden door de 

normaal anisotropie coefficient 

Uit het model voor anisotroop materiaal van Hill 

(19) (zie bijlage "Mathematische beschrijving van 

anisotroop materiaal gedrag volgens Hill, Backofen 

en Ghosh") voIgt voor de vloeivoorwaarde: 

_1.. 13 t a. 
<T :: ~ ( (Rtf 10:, + (R+no: - 2R·f.-t ... ) , "'+1 ... (2.4.33) 
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Voor de effectieve incrementele rek 

(2.4.34) 

(opm. meerdere definities voor elf zijn mogelijk). 

V~~r de Levi von Mises relatie: 

til" 
II) .: 2. V,'3(lRf-I)' • a-

tI~1 = d,.l·((!<·I-I)c;; -f{.f;.) 

d~J ::d..1·(-U;-v;,> 
(2.4.35) 

Deze relaties kunnen we samenvatten in de vorm 

ell :: ell, = 
(R,+I) r;-~ 6i u,-r .. 

4) Rekstap in het uniforme deel (buiten de band) 

We nemen een rechte rekweg aan: 

, met volume invariantie 
voIgt 

(2.4.37) 

Voor de effektieve inkrementele rek buiten de band 

kunnen we 2.4.37 in 2.4.34 invullen: 

(2.4.38) 
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Een rechte rekweg gaat gepaard met een rechte span
ningsweg. In het vlakspanningsgeval: 

, (2.4.39) 

We kunnen de vloeivoorwaarde 2.4.33 dan uitdrukken 

in ~ en l door 2.4.39 te substitueren: 

"'-. _" -13'.3 .. 8 
.. ((.2. ... " ') 1 (J" ::. ....,..--::-1. It 1-1) 1ft. - -' (. . 0: 

:t-rZA'f-' R+, I 

(2.4.40) 

Schrijven we 2.4.40 om naar r" dan volgt a; uit de 

spanningsweg en de vloeivoorwaarde: 

V = q. (~CA#-/) (/fi2._ lA·C) 
I 2."; 2./HI ' It +1 

)

_1/2. 

(2.4.41) 

mits rr, >0 

Het verband tussen de rekweg (j) en de spanningsweg 

(i) kunnen we met 2.4.39 en 2.4.37 uit de Levi von 
Mises relatie 2.4.36 afleiden. Bekijk daartoe uit 

2.4.36 de gelijkheid 
___ t:l_~_, _ = d II 
(RI-t) a;. If'-: - r: .. f: met (2.4.39) en 

• I 'l. 
(2.4.37) geldt dan 

I l J' ,).. ,I- ~. (- ttl il) dus 
(lU·1) - iR r. - II- (. - rr, 
,.,., = (U"j) ( IH I'" ilt) dus (II-i) i R. .,. ''''' = ( Ii' j )l R,1 1J olu.s 

i = (Ii- j ) l R+ I J .. , ( 2 • 4 • 42) 
(If>j) A +/ 

De dikte 1.:4 na vervorming is 

~3 
t. R:: t.1t· e tR 

" I> be,;"" eli Jete 

Op grond van de rechte rekweg geldt ook 

integreerde inkrementele rekken: 2.4.37: 

l2.=jl., 

C1. = {-I-i)J:., 

(2.4.43) 

voor de ge-

(2.4.44) 
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Indexeren we alles buiten de band met A dan voIgt 

uit 2.4.43 en 2.4.44 voor ~R . . 
- ( I + jll) J. , II 

(2.4.45) 
til = t.Ro· e 

met I'll: 1-rek bu i ten de band 

5)~ekstap in de band: 

U i t de model aannamen in 2.4.2. 1 voIgt da t tirekken 
binnen en buiten de band gelijk zijn: 

, 

(2.4.46) 

Het dikterek inkrement is als: 

dl:.S -6.8 
(2.4.47) 

( tS:dikte van de band) 

Met volume invariantie (r:I 1:, ::. .. eJ.ia - d '! ) kunnen we 
dan de momentane rekverhouding je in de band uitre
kenen: 

.. tJEI.I* _ dt.a 
ca 

(2.4.48) 

Met 2.4.46 en 2.4.47 voIgt v~~r de effektieve in

krementele rek (2.4.34) in de band 

6) Oplossen rekken in het niet uniforme deel 

Door evenwicht te eisen voor de kracht in de 1-rich
ting ontstaat voor de grens tussen band en omgeving 

de eis: (2.4.31) 

.£,f·~11 -:: 1:8" 0;8 . 



-90- 065/81 

u,q resp.6,8 kunnen we middels (2.4.41) en (2.4.42) 

uitdrukken in ill I jR resp. is I js 

Uit 2.4.32 volgt 

- (a ( lIJR r;/ l~ J "1.. 
f"11 - .,. -
- .". (2.4.50) 
Ie - '8 ( loa .,.. d ta) -
'\. 

met in tOt) alle voorgaande eff. rekken gesommeerd. 

dts JIJ volgt met 2.4.48 uit clC~1I en tiS zodat we kun-
nen schrijven: 

ta·o,8 = 1(1:8 .... a ta) 

We kunnen (2.4.31) dus zien als een differentiaal ver
gelijking, die opgelost kan worden. , 
Door substitutie kan een vorm verkregen worden die nu-

meriek oplosbaar is([81, [9len anderen). 

We lossen de D.V. op voor een steeds grotere rek in de 
omgeving. Als bij een bepaalde rek de dikte in de band 

veel kleiner dan in de omgeving wordt, hebben we de 

insnoerrek te pakken. 

Een andere numerieke methode om de insnoerrekken te 
bepalen volgt door per klein rekstapje in de omgeving, 

die dikterek in de band te bepalen, die juist aan de 

evenwichtsvergelijking voldoet. 

We bepalen de dikteafname in de omgeving t.g.v. een 

klein rekstapje, Ai,.: 

, .J 1 A -
1: n dikte voor Q E 1+ 

~ Ii dikte na A 'It 
Begin met de dikteafname in de band, AtS , gelijk aan 
6. tA te stellen. V~~r kleine At, is A I. tJ '= tl,. als 

"-s 
'tB = ~~/- A i:.& 

Met (2.4.49) volgt Ala. cr.. en U'A berekenen we 
dan met 2.4.50, 2.4.48, 2.4.42 en 2.4.41. 
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Omdat we begonnen zijn met 

We vergroten ~t& net zolang totdat evenwicht ontstaat: 

fig. 2.4.9. 

, 

stap AiR 

tll:= 6~ - At,. 
At. = /J.~R 

bereken t B, d i6 
onthoud tot ale 
vervorming in Band 
bereken iB , ~ 

vergroot .6tB een beetje .... -c 

volgende stap 

065/81 

Fig. 2.4.9. Oplossen D.V. voor ~.&,met kleine stappen Ai.,. 

We onthouden ~~ , tB en de rekken en berekenen voor volgende 

rekstappen III I" . 
Op het moment dat de rek in de omgeving de insnoerrek over

schrijdt wordt ~a opeens erg klein. 
(Bijlage: Programma list v~~r M-K analyse). 

Deze methode werkt snel en geeft inzicht. De resultaten 

stemmen overeen met de originele M-K analyse. 

2.4.2.3. Resultaten uit M-K analyse 

We presenteren de resultaten van de M-K analyse in de vorm 

van een F.L.C.: zie fig. 2.4.10. 
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(4l) Clll .. (6) 1" CP alumia.ium, and (c) 70-30 brass. 

Fig. 2.4.10. FL's en M-K analyse naar {2~ 

Op het eerste gezicht geeft de M-K analyse voor be
paalde I de FLC redelijk weer. 

, 
Eerst bekijken we de invloed van de diverse parameters 

op £~ (maximum uniforme effectieve rek~.Vervolgens 
bespreken we de diverse verschillen tussen voorspelling 
en werkelijke F.L.C. 

1) Invloed van de inhomogeniteit I : 
De invloed van I is ~rg groot (zie fig. 2.4.11). 

\ R-I 

I 11-0-25 -
'\ ,*0-05 

"* ITz 
S 

" 
1: 

~ 

o -2 ~ 
I 

I 

0-. CHII 0-94 0.2 0.0 - , 
Fig. 2.4.11. Invloed van I op de maximale homogene 

effectieve rek naar [81 
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Backofen laat in [101 zien dat voor voldoende klei

ne 1 M-K analyse veel te pessimistisch is.aan de 
hand van metingen. Voor grote verzwakkingen geeft 
deze analyse een te pessimistisch beeld o.a. omdat 
de afschuiving in de zone tussen nek en omgeving niet 
in rekening gebracht wordt. Is de F.L.C. gegeven dan 

kan met de J de model F.L.C. in de richting van de 
'werkelijke kruve gedraaid worden. I heeft dan niet 
veel meer met aanwezige inhomogeniteiten te maken, 
maar is meer een parameter om de curve passend te 
krijgen. 

2) Invloed van anisotropie faktor R 

, De invloed van R, zo tonen M en K aan, blijkt over-

een te komen met de metingen (Ca1 en (91). op dit 
gebied geeft de analyse een juist beeld (zie fig. 
2.4.12). 

1'-0.95 
n'0-25 -

" 
',*0-05 
cr."! 

~ ........ -------
• I 

100 1-2 1-4 

-
Fig. 2.4.12. Invloed van de anisotropie R op de 

maximale homogene effectieve rek, naar 

[a1 

3) Invloed van de verstevigingsexponent 

De invloed van de verstevigings exponent is juist. 

Net als in hoofdstuk 2 volgens Hill blijkt het ver
standig om de rekken in een F.L.C. door n te delen 
omdat de rekken evenredig met n groter worden. Zie 
fig. 2.4.13. 
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.,," 

1 
V 

H 
/' 

/' .. -0-05 
0-4 f -0-95 . / Rei 

0-. 
.. ..... 

/ 
V 

0-. 
l~ 

0-1 

• • -. .. 004 CM 

fig. 2.4.13. Invloed van de verstevigingsecponent ~ 
op de maximale homogene effectieve rek, 
naar C81 

4) ,Konklusies m.b.t. M-K model 

Bekijken we de analyse nader (fig. 2.4.10) dan blijkt 

voor tl.<o de analyse al gauw te optimistisch. In 
par. 2.4.3 wordt aangetoond dat dit komt omdat in 
dit geval de rek gunstiger kan ontstaan in een 
richting niet loodrecht op de 1-richting( [181 en (191) 

Voor {a.'o geeft de analyse geen beter bruikbare 
benadering dan lokale en belastingsinstabiliteit. 

De afwijkingen t.o.v. de werkelijkheid zijn o.a. 
het gevolg van geen rekening houden met: 

- De F.L.C. wordt bepaald met verschillende rekwegen 
v~~r elk materiaaldeeltje uit de plaat. 

- De rek kan niet insnoeren zonder afschuiving in 
de zone tussen nek en omgeving. 

- In de rek verandert de hydrostatische spanning. 
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2.4.3. Verbeterd M-K model -------------------
2.4.3.0. Inleiding 

Uit de bifurcatie theorie van Hill blijkt dat de aan
name, dat de nek~ op de 1-richting staat niet waar 
hoeft te zijn. De wijzigingen op het M-K model worden 

. . 

be~hreven, om de hoek ~ tussen normaal op de band 
en 1-richting in te voeren. De resultaten laten zien 
dat het oude M-K model alleen geld voor '&)0 

2.4.3.1. Wijzigingen in de mathematische beschrijving t.g.v. 

Het lokale assenstelsel voor de band definieren we in 
fig. 2.4.14. 

A 

Fig. 2.4.14. Assenstelsels voor verbeterd M-K model 

1 en 2 zijn hoofdrichtingen buiten de band. 
De breedterek in de y'-richting moeten binnen en buiten 
de band gelijk zijn,volgens het M-K model. Met behulp 
van de cirkels van Mohr (fig. 2.4.15) kunnen we de 
vergelijking tussen J£'1'1' d,-, ,c/,1. en.,." 
opstellen: 
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d£.-

, 

Fig. 2.4.15. Cirkel van Mohr voor de rek in de richting 

van een band onder hoek " met de 1-as. 

Uit fig. 2.4.15 volgt: 

--
cJL, + d I.." 

2 
--

= ci 2.~1 ( 1- f.tn't.lf + ~ 1.Z;)., tJI ;1 ( ,- )~ 'L 't' f- (0") t., ) :: 
cI e.yy = rJ 1..,' .sin lay .,. c:I Ca' l.vl 'l~ (2.4.51) 

Het krachtevenwicht langs de band bepalen we ook met 

de cirkels van Mohr (fig. 2.4.16). 

De krachten buiten de band werken op een plaat met dikte 

£ It , binnen met diktel:. /J • Met behulp van fig. 
2.4.16 leidden we dan krachtevenwicht langs de band 
af. 
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Fig. 2.4.16. Cirkel van Mohr voor de spanning in de 

richting van de normaal van een band, on

der hoek 'If 

- Kracht evenwicht in de richting langs de band: 

CT"xy = !:. ( u, - era ) ( .,i.", "I' cq:) y) 

- Krachtevenwicht .I.. band: 

J { G"",1"r1. D:.c)C-ca: f:.R 2-

elus 

(2.4.52) 

= ~ 14 { ~' (If- t= SY' - , ... "'1') ~ ~ ( J - ..,,'., H'" "If)) 

(2.4.53) 
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De expressie voor de vloeivoorwaarde, de effectieve 

inkrementele rek, en de Levi von Mises relaties wer-

den in par. 2.4.2.2 gegeven voor de hoofdspanningen 

en rekken analoog Hill [1~ voor anisotroop materiaal. 

De Levi von Mises relaties breiden we uit met de schuif

termen om de band te kunnen beschrijven. 

De'vloeispanning wordt nu gedefinieerd door: (naar t361 ) 

Levi von Mises relaties voor anisotroop materiaal 
naar 36 . . 

ci~x)( = dl·( lR+l) O'j(lt - R «"vy») 

d. E.y.., = d l.{ ( R+,) '"'1'1- R f'X)f l) 
d E. s 6 ': d 1 . ( - () y y - cr.,.) 

oIE ... y = dl·( 1+2R)· (Jwy 

d"\: d is 
2.-'-:;::;"=S==::(=2=R,=+=':::;-, ---:~::;a 

(2.4.55) 

Om voor een bepaalde ~ tot een oplossing te komen 

hebben we nog twee extra vergelijkingen nodig: 

~ De constitutieve vergelijkingen: 

(2.4.50) 

- Verband tussen dikte afnarne en dikte rek: 

(2.4.47) 

In het totaal zijn er nu 11 onafhankelijke vergelij

kingen met 11 onbekenden: ON'II,OXYI O)fYI O:-I!)d£)')tJ 

df.~YJ dl.YY1 elt381 eli, d~8, ",,.l 
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We kunnen het stelsel oplossen, wat in een niet lineaire 

D • V. van i:. B resul teert. 

Ook kan het stelsel op de wijze, zoals in par. 2.4.22 

sub 6) wordt aangehaald, worden opgelost. 

Volgen we ~~n band, onder ~o in onvervormde toestand, 

da~.moeten we Y gaandeweg de vervorming bijstellen vol
gens ( 2 • 4 • 5) : 

2.4.3.2. Resultaten verbeterd M-K model 

S.N. Rasmussen lostte de D.V. numeriek op. De resulta
ten voor diverse j (rekweg buiten de band) staan in 

fig. 2.4.17. 

~ 1f1 l!S" 2C1 2S* If!. so • 15 2 . . 

03 

L--..J-~ ---- -----;7 "'--J-
...,/ _l--- \i. 0.5 

J1 -025 

.,.J . 
~~ 

-./ 
V 

''-. 

03 

'j> ? 

.. 

0 C Q2 Cl3 Q4 os ~ 0 Q1 02 03 Q4 05 , 

~ 7d .. ", 
. 

j. 0 / 
/ 

1/ 

.1 \ J--05 . 

"-
03 Q4 

--
> 'j> 
0 01 02 03 Q4 01 ~ 0 Q1 02 Q3 04 os ~ 

Fig. 2.4.17. Invloed van Vo op ',I( bij verschillende 
rekwegen naar r:'U 'l 

(n=0.24, ~~=0.006, R=1.66) 



-100- 065/81 

Uit figuur 2.4.17 blijkt dat voor i,,>o een kleinere 

maximale rek gevonden wordt als de band niet J- op de 

1-richting staat. 
Het gebied E~~o, waar het M-K model zich voornamelijk 

mee bezig houdt, heeft weI zijn minimum voor 1.{:::. 0 • 

De F.L.C. berekend naar het nieuwe model is minder hel-

lertd in het deel E.I.~O • Zie fig. 2.4.18. 

1£1 

~ 
f / ~ / 

Q3 

'" ~ f' / 

\\ 
/ 

/" 
/ 

/ 

\ \ "- ,./' ;' / 
/ 

\ \ / 
/ 

1./ 
\~1 I / 
\\ / / 

~ 
I / 

~/ 
-01 o 01 02 03 

Fig. 2.4.18. F.L.C. kromme naar (s'l met nieuw model 

(n=O.24, '0=0.006, R=1.66) 

De nieuwe kromme is beter voor l2 <0 , maar dezelfde 

bezwaren blijven gelden voor ~I.)a, als voor het oude 
model (par. 2.4.2.3), zodat geen grote vooruitgang 

is geboekt. 

2.5. Vergelijken van met modellen berekende kritische rek

ken, met de gemeten kritische oppervlakte rekken 

De voorspelde kritische rekken zijn in het algemeen 

lager dan de gemeten waarden. Dit komt, omdat de voor

spellingen het begin van instabiel rekken verklaren. 

Het proces moet enige tijd instabiel geweest zijn; 
doorvervormen, voordat de insnoering zichtbaar worden. 
Op dat moment wordt in de praktijk pas gemeten. 
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Sommige materialen breken, voordat een insnoering zicht

baar wordt (b.v. A1Mg 3 in de gatverwijdingstest). De 

rekken worden dan door breuk kritisch en niet door on

gelijkmatig rekken. 

Deze vorm van instabiel gedrag staat verder uitgewerkt 

in de Bijlage "Breuk in het '1-~1.-vlak bij vlakke ver

vO:t;'.ming, volgens Gillemot". 
'. 

Uit metingen in de praktijk blijkt dat materialen met 

dezelfde J1- en '0- waarden behoorlijk van F .L.C. kun

nen verschillen. 

Anisotropie en andere materiaaleigenschappen (b.v. ge

voeligheid (f voor i: ), spelen een belangrijke rol, 

die door de modellen slechts ten dele worden beschreven. 

(f ig. 2.5. 1 ) 

-I D I -
Fig. 2.5.1. F.L.C. voor AK-steel met R=1.6 en 2036T4 Al 

met R=0.78. Beide materialen hadden een n~0.24 

en E. =0. (naar [7) 
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Lokale instabiliteit, oppervlakte instabiliteit en het 

verbeterde M-K model verschillen voor l~<o niet veel 

van elkaar (± 10~). Zij geven een redelijke indruk, 

voor de meeste materialen, van de kritische rekken. 

Belastingsinstabiliteit is wat rekken zonder insnoeren 
betreft te pessimistisch. 

, 
2.5.2. Overeenkomst verschillende modellen voor f~'o ------------------------------------------------

Als voor Ea)Ode gemeten F.L.C.-s voor een materiaal 

al niet overeenkomen, kunnen we dat moeilijk van de 

theorie wel verwachten. 

Oppervlakte- en lokale-instabiliteit wijzen beiden op 

het noodzakelijk verandering van de rekweg wil insnoe
ring kunnen ontstaan. In de praktijk blijkt dit ook 

zo te werken. 

Belastingsinstabiliteit blijkt in een aantal punten de 

kritische rekken goed te voorspellen: de Hydrostatische 
Bulge test en de M-K-proeven met vlakstrekken. 

Combineren we de eis voor lokale- c.q. oppervlakte
instabiliteit, met belastingsinstabiliteit, dan kunnen 

we veronderstellen dat, de voor f&~ voor insnoering 
noodzakelijke rekwegverandering, optreed zodra belastings

instabiliteit zich voordoet. 

De M-K analyse houdt zich niet met verandering van de 
rekweg bezig. De resultaten van deze analyse zijn zeer 

sterk afhankelijk vande ingevoerde materiaal verzwak

king. De overeenstemrning van de resultaten met enkele 

grafieken is dus gevolg van de keuze van de materiaal 
inhomogeniteits parameter. Verschillende onderzoekers, 

[101, l251, toonden aan dat deze parameter niets met 
de werkelijke materiaal inhomogeniteit te maken heeft. 
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3. BEREKENEN VAN DE REKWEG EN VAN HET AL DAN NIET OPTREDEN 

VAN INSNOEREN,MET HET PRINCIPE VAN MINIMUM ENERGIE. 

3.1. Doel van het nieuwe model 

De in hoofdstuk 2 behandelde modellen houden zich bezig 

met het verklaren van de P.L.C. 

De P.L.C. is in de praktijk slecht te gebruiken om in-
',. 

sta'biliteiten te voorspellen. Teneinde te bepalen of 

een omvormproces instabiel verloopt moet namelijk de rek

weg van diverse oppervlakken uit het materiaal bekend 

zijn. En dan blijkt de P.L.C. nog van proces tot proces 

te verschillen. De rekweg moeten we opmeten, of berekenen. 

Berekenen kan met een minimum energie model. Uit de be

rekening van de rekverdeling voIgt de grootte van de 

rekken. Treden plaatselijk opeens zeer grote dikte 

rekken op dan hebben we instabiliteit al berekend, nog 

zonder naar de P.L.C. te kijken (par. 3.2). 

Diverse externe zaken hebben invloed op een omvormpro

ces (b.v. wrijving tussen stempel en plaatmateriaal). 

Met behulp van de minimum energie hypothese kunnen we 

deze factoren in de berekening meenemen, zodat de grootte 

van de invioed op de stabiliteit van het proces bepaald 

kan worden. Dit le1dt tot het inz1cht welke parameters 
belangrijk zijn. 

Om de invioed van diverse procesparameters graf1sch te 

verduideIijken introduceren we 1n par. 3.1.1 de "maximum 

lokale effectieve rek-proces" graf1ek. 

De moderne rekenmachine is een noodzakelijk hulpmiddel 

om de berekeningen voor deze analyse uit te voeren. Daar

bij moet systematisch te werk gegaan worden, omdat fouten 

moeilijk te onderkennen zijn. 

In de B1jlage "Systematische programma opzet, om de 

energ1e voor een bepaaid verplaatsingsveld te berekenen" 

staat een systematische annpak uitgewerkt. 
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3.1.1. Proceskontrole aan de hand van maximale lokale effectieve ---------------------------------------------------------

De stabiliteit van een omvormproces in afhankelijk van 
diverse parameters: 

- Bet materiaal: 

~a. - verstevigingsexponent 

- voordeformatie 

- inhomogeniteiten 

- breukrek 

- Geometrie: 

o.a. - uitgangsmateriaal 

gereedschapsgeometrie 

- gewenste eindvorm 

- Proceskondities: 

o.a. - wrijving 

- plooihouderdruk 

- processnelheid 

Ten gevolge van al deze parameters zal het materiaal bij 

een bepaalde rek instabiel worden. Instabiliteit kan 
zijn: 

- insnoering 

- sinaasappelhuid 

- begin van verbreken van de samenhang (scheurvorming). 

De rekken kunnen van plaats tot plaats en van moment 

tot moment verschillen. De grootte en de verdeling op 

een bepaald moment kunnen we opmeten (zie fig. 3.1.1) 
of berekenen. 

Van groot belang bij scheurvorming en breuk is de maxi

mum lokaal opgedrongen rek. Overschrijdt de rek lokaal 

een voor het materiaal karakteristieke waarde, de breuk 

rek, dan ontstaat breuk [24]. Zie Bijlage "Breuk in het 

~,- fa. - vlak bij vlakke vervorming volgens Gillemot". 
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Fig. 3.1.1. Gemeten verdeling van de radiale rekken bij 

bulge met bolstempel, op diverse momenten 

voor 2036T4 AL en AK Steel naar [7]. 

Het omvormproces vindt onverbiddelijk een einde als 10-

kaal de rekken de breukrek overschrijden. 

In de "Maximale lokale effectieve rek-proces" grafiek, 
fig. 3.1.2, staat de maximum rek, die ergens in het ma

teriaal voorkomt, uit tegen de vordering van het proces. 

We nemen als parameter, die aangeeft hoever het proces 
gevorderd is de stempelweg. 

Voor een groot aantal processen treedt insnoerinq eerder 

op dan breuk. Treedt eerst insnoering op, dan zal echter 

een volgende processtap in het insnoeringsgebied zeer 
veel rek tot gevolg hebben, zodat de max. 10k. rek-pro
ces grafiek zeer stijl gaat verlopen. 
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-
,~- - --------

() 

s " , 
Fig. 3.1.2. "Maximale lOkale effectieve rekstempelweg" 

grafiek, voor bulge proces uit analyse in 

par. 3.3.2. 

Het verschil tussen insnoerrek en breukrek wordt door

lopen bij een kleine vordering van het proces. 
De stabiliteit van het proces is dus zichtbaar aan de 

heling van de kromme. De kromme is afhankelijk van ver

schillende procesparameters. 

De parameters die het proces beheersen varieren. De 

kans dat een bepaalde parameter een bepaalde waarde heeft 
bepaalt dus mede de stabiliteit van het proces. In 

fig. 3.1.3 staat globaal aangegeven wat de kans op uit
val is, voor een bepaald proces bij een bepaalde stem
pelweg. 

In de grafiek wordt duidelijk dat het belangrijk is om 

bepaalde parameters onder controle te houden. Vergelijk 

b. v. fig. 3. 1 .3 en fig. 3. 1 .4. 
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f'~II' C$ -

-Fig. 3.1.3. De kans op breuk, uit de max. t lokaal-
proceskromme t.g.v. de kans op in bepaalde 

materiaal parameter (.1 S 1'1 ~. '1 ) 

Met behulp van de hier omschreven methode is procesbe

heersing beter mogelijk dan met de grensvervormiRgskrom

me. Hoe gevoelig de lokaal optredende rek voor de ver

schillende procesparameters en materiaaleigenschappen 

is wordt duidelijk. V~~r het proces uit fig. 3.1.3 

en fig. 3.1.4 heeft de kans op een bepaalde breukrek 
minder invloed op de maximale procesweg dan spreiding 

in 'l\ • 
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1 

o -

-Fig. 3.1.4. Kans op breuk, ui t max. L lokaal proces-

kromme t.g.v. de kans op een bepaalde 10 
heeft weinig invloed op de maximale proces-
weg, 

3.2. Model gebaseerd op minimum energie principe 

Om het ontstaan van insnoering te verklaren poneren we 
een minimum energie hypothese. Vervormt het plaatmate
riaal bij verdere voortschrijding van het proces plaat
selijk zeer sterk in de dikte, dan spreken we van in
snoering. 

Model: In een omvormproces ontstaat die rekverdeling 
waarvoor het minste energie aan dat proces 

hoeft toegevoegd te worden. 
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Dit heeft tot gevolg dat indien plaatselijk sterk ver
vormen de minste procesenergie kost dit zal gebeuren, 
m.a.w. insnoeringen ontstaan als dit energetisch de 
gunstigste rekverdeling is. 

Teneinde dit model te toetsen moeten we de energie voor 
een omvormproces kunnen berekenen. De berekende rek 

ve;aeling moeten we vergelijken met metingen. In para
graaf 3.3 wordt dit voor twee voorbeelden uitgewerkt. 

Diverse benaderingsmethoden staan ter beschikking om 
rekverdelingen te berekenen. 

~Igemeen: De spannings- en rekverdeling kan theoretisch 
worden opgelost m.b.v. de volgende voorwaar-
den: 

- Eisen voor de spanningen: - evenwicht 

- Eisen voor de rekken 
(compatibiliteitseis) 

- i 5 u", vloei voorwaarde 
- onderlinge samenhang 

moet behouden blijven 
- volume invariantie 

De vergelijkingen, voortvloeiend uit deze eisen zijn 

in het algemeen zo complex, dat het niet mogelijk is 
een oplossingsmethode te geven. 

Bovengrens Theorema: 

Voldoen we aIleen aan de eisen voor de rekken, dan ont
staat een verzameling mogelijke verplaatsingen van aIle 
materiaalpunten. We kunnen de arbeid bepalen die nodig 
is om een bepaalde verdeling te verwezelijken. Deze ar
beid bestaat uit: 

- deformatie energie van het materiaal 
- Energie over diskontinuiteits vlakken van de verplaat-

singen (b.v. wrijving tussen materiaal en omgeving). 
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Voor de spanningen in het materiaal wordt de vloeispan
ning genomen. De spanningsverdeling hoeft dus niet aan 
evenwicht te voldoen. 

De procesarbeid die we op deze manier uitrekenen is al
tijd te hoog tenzij we de werkelijke verplaatsingen be
schrijven. We proberen die verplaatsingen verdeling te 
vinnen die het minste energie kost. 

I 
I 
I ?Nl Jut.. k"-.,bi",,,tIC VRn para melus b'"4J~,.t 
~/.ia. fun,tit de wtl'lrtl~/(I. vlral,l,-", kt ~~tc . 

.. 

Fig. 3.2.1. Procesenergie voor verzameling van verplaat
singen beschreven door een functie, die door 
middel van parameters gevarieerd kan worden. 

Benaderingen op dit principe zijn zeer populair. Ver
plaatsingen langs het oppervlak kun je goed meten. Ret 
aantal mogelijke verplaatsingsvelden, dat mogelijk is 
na de eisen voor de rekken is nog zo groot dat, teneinde 
het werkelijke veld te benaderen, twee methoden tegen
woordig worden toegepast: 

- Oplossen met de eindige elementen methode: par. 3.2.1. 
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- Oplossen met verplaatsingsvelden met vrije parameters. 

Door parameters van de functie die de verplaatsingen 

van de materiaalpunten beschrijft te veranderen wordt 

een andere verdeling van de verplaatsingen beschreven. 

Par. 3.2.2., zie fig. 3.2.1. 

3.2.1. QE~§§~n_Y2U_h~~_m!n!mBm_~n~rg!~_mQg~!_m~~_n!~~:!in~2ir~ 

~iUg!g~_~!~ID~U~~U_m~~hQg~ 

3.2.1.0. Inleiding 

Vanuit de elasticiteits mechanica is de elementen metho

de de laatste jaren ook in de plasticiteitsmechanica 
populair geworden. 

Het ligt niet in de lijn van dit afstudeerwerk om een 

uitgebreide verhandeling van de nieeiineaire elementen 
methoden te geven. Tegenwoordig zijn gebruikersvriende

lijke programmapakketten te koop, zodat we met de ele

menten methode kunnen werken, zonder de precieze werking 

te kennen. Bij Philips zijn een aantal van deze pro
gramma's ter beschikking. 

Het programma M.A.R.C. is door Philips in 1977 in ge

bruik genomen. Om het geschikt te maken voor omvormpro

cessen is het bewerkt voor grote rekken ( 1 .,,,./). Het 

principe van MARC wordt beschreven in: "MARC background 

papers" (Bibliotheek Nat.Lab. Philips). 

In de volgende paragraaf staat als voorbeeld de verde

ling van de rekken in een trekstaaf berekend met MARC. 

Voor wie zich wil verdiepen in de elementen methode wil ik 

wijzen op de P.A.T.O. cursussen aan de TH-Eindhoven, 
gegeven door de vakgroep W.T.M. 
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3.2.1.2. Resultaten van M.A.R.C. voor de trekproef op een strip 

plaatmateriaal 

L 

In het kader van een studie in hoeverre MARC geschikt 

is om plastische processen te simuleren heeft de heer 

C. van Wintershoven een trekproef gesimuleerd met be

hulp van MARC. , 

Fig. 3.2.1. Elementen verdeling in een trekstaaf 

Langs de symmetrielijn A,B is geen verplaatsing in de 

2-richting mogelijk. De staaf is ingeklemt langs AD 

in de vaste bek van detrekbank. 

Aangenomen wordt dat verplaatsing in de 1- en 2-rich
ting langs AD niet mogelijk is; in de dikte richting 

echter weI. Langs de lijn B-C zijn aIle verplaatsingen 
gelijk aan de halve verlenging van de totaletrekstaaf. 

De verlenging van de trekstaaf wordt in stappen opge
drongen. Per stap berekent MARC de rekverdeling. Zie 

b.v. fig. 3.2.2. 

Volgens MARC vloeit het materiaal het eerste bij de in

klemming. Zie fig. 3.2.3. 

Dit wordt in de praktijk bevestigd door het feit dat de 
eerste vloeilijnen (Ludersbanden) meestal bij de in
klemming optreden. 
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DE EFFECTIEVE REK NR 1.0% VERLENGING 

Fig. 3.2.3. Rekverdeling na 1% verlenging toont groot

ste effectieve rek aan de buitenrand bij 

de inklemming. 

MARC snoert onder de gegeven randvoorwaarden in, zonder 

dat een materiaal verzwakking wordt gesimuleerd. De 

spanningsverdeling door de inklemming is voldoende om 

de insnoering te initialiseren. 

De berekende verdeling van de effectieve rekken hebben 

we in fig. 3.2.4. uitgezet voor twee materialen met 
verschillende verstevigingsexponenten: n=0.17 en n=0.2S. 

Het materiaal met de n=O.2S heeft als maximale uniforme 

rek :-?1. : het materiaal met n=0.17 0.8 n. 
Volgens MARC kan het materiaal met de hoogste verstevi

gingsexponent de rekken beter verdelen (Deformatie sprei
ding) • 
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REk~<Er··,J I r\·J TRE~<STRRF met ~J1RRC . "':: O. ~ f" 

2 
\, 

1 .5 

1 

~ " 
~ . 5 ------

0 
C!J If") U1 Ln 

N r... 

-->Lengte as: 

REKKEN IN TREkSTRRF met MARC. 'hI 0."" 
2 

1 .5 

1 

.5 ~ ----
0 

C!J Ii") Ln Ln -(\J r... 

-->Lengte as: 

Fig. 3.2.4. Verdeling van de effectieve rek in trek

staven, bij diverse verlengingen. 
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De resultaten van de analyse ondersteunen in het geval 

van de trekproef de minimum procesenergie hypothese. 

Het insnoeren is op gegeven moment de energetisch guns

tigste wijze van rekken. 

"" . 3.2.2.1. Principe van de analyse met verplaatsingsvelden 

Door het invoeren van een model verplaatsingsveld pro

beren we de werkelijke verplaatsingen bij een proces

stap zo goed mogelijk te benaderen. 
Het modelverplaatsingsveld kunnen we varieren met en

kele vrije parameters. We kiezen het veld zo, dat voor 
een bepaalde parameter kombinatie de werkelijkheid zo 

goed mogelijk benaderd kan worden. 

In werkelijkheid zullen de verplaatsingen zo verdeeld 
worden, dat het proces minimale energie kost. Van de 

verplaatsingsvelden die ons model beschrijft, zal het 

veld met die parameter kombinatie die het minste ener

gie kost, de werkelijkheid het beste benaderen. 

De keuze van het model is zeer belangrijk. Kiezen we 

het model te eenvoudig dan zijn er geen vrije parame

ters of/en is er geen minimum voor de energie. Is het 

model te komplex, dan is de energie niet te berekenen. 

Bij het bestuderen van insnoeringen moet het model veld 
de mogelijkheid tot insnoering hebben. Ons verplaatsings

veldmodel moet dan gelijkmatige rekken (uniform) en sterk 

plaatselijke rekken (niet uniform) kunnen beschrijven. 
Door per rekstap te kijken, welk veld minimale energie 

kost, kunnen we bepalen wanneer insnoering optreedt. 
Een analyse met verplaatsingsvelden gaat als voIgt: 

- Opstellen van een mOdelverplaatsingsveld 
- Berekenen van de inkrementele effectieve rekken 
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- Invoeren van de konstitutieve vergelijking 
~ Berekenen van de energie voor een proces inkrement 
- Bepalen van de minimum energie parameters 
- Integratie van de verplaatsingen en rekken voor het 

hele proces. 

Deze werkwijze is alleen in zeer eenvoudige gevallen 
an~ytisch uit te werken, zodat meestal met een nume
rieke benaderingsmethode gewerkt wordt: 

- Verdeling van het proces in een aantal diskrete stappen 
- Bepaal momentaan de parameters voor het veld met mini-

male energie 
- Voer de verplaatsingen en rekken, door het optimale 

veld, uit 
- Bereken de volgende stap. 

Figuur 3.2.5. geeft het blokschema van een numerieke 
benadering. 

In par. 3.2.2.2. gaan we op de berekening van de proces
energie voor een gegeven veld dieper in. 
Oeze analyse is ook geschikt om de invloed van wrijving 
te berekenen. 

Par. 3.2.2.3. behandelt de optimalisatie naar de vrije 
parameters van het veld. 

3.2.2.2. Berekening van de energie voor een process tap 

Bij diskrete processtappen wordt gewerkt met verplaat
singsvelden. In de mechanica zijn de reksnelheden af
geleid uit snelheidsvelden. Hieruit is het specifiek de
formatie vermogen op een bepaald moment af te leiden.ll) 

Om in diskrete stappen te kunnen werken worden inkre
mentele rekken ingevoerd. 



Volgende stap 

-IIC:S-

Initieren: coordinaten 
voordeformatie 

per element volume 
c 

Processtap: 
Bepaal grenzen parameters 
om mogelijke verplaatsings
velden vast te leggen 

Optimaliseer parameters 
naar min. energie 

Bereken procesenergie 
met veld 

ja 

Bereken nieuwe koordinaten 
en rekken 

ja 

Fi9uur:~25 Blokschema Programma 

UOJ/O I 
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Daarmee is het mogelijk de arbeid per volume eenheid 

te beschrijven, die nodig is om een bepaalde rekstap 

te realiseren. Integratie van (Sommatie) de specifieke 

arbeid over het totale volume geeft de totale deforma

tiearbeid voor de processtap. 

Fig. 3.2.6. geeft een overzicht van de werkwijze, met 

vetwijzing naar de subonderwerpen uit deze paragraaf. 

Eventuele wrijvingsverliezen langs het oppervlak van 

het vervormende materiaal, bij een bepaald verplaat

singsveld wordt nader toegelicht in 6) 

~) Bepalen van de reksnelheidstensor uit het snelheids

veld, naar [201 

In een vervormend stuk materiaal bewegen de mate
riaalpunten, voorgeschreven door het snelheidsveld. 

De snelheden van diverse punten t.o.v. elkaar kan 
worden beschreven met de tensor van de relatieve 

snelheid 

Ju, J ti, dU.t 
~XI - cl Xj cl X2 

• ~Ct 
. 

d lA.'2. (3.2.1.) 
t(~j c)~ ---l -ox, a )(:L a 1(3 

~U~ .!Ys dUj 
c)l(, C)lC,. a x" 

• 
~~beschrijft de snelheidsverschillen over een volume 
elementje met ribbe c)(,/OX-a ,.,., dX,S 

We kunnen Uij splitsen in een symmetrisch en een a
symetrisch deel: 

Ui.j :: '/2. ( iI'~j t iii,;) .,. 
sym,.,,,t ... isl." tlhcl 

'I" ( U ':j - ~'I" J 
.,.)) ,.,.,.". ., l ... i $,,1. J tel 
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( Berekening energie voor process tap ) , 
Verplaatsingsveld reschrijft 
verplaatsingen door processtap: 

U1 (x1'x2,x3 ' paraneters) 

U2 (X, ,x2,x3 ' paraneters) 

U3 (X1 'X2,x3 ' paraneters) 

'\. 
j 

~ J 
Deformatie energie: UitwerxUge dissipatie: J 6 , I 
Bereken increnentele Bereken energ1e ged1ssi-
rektensor uit ver- peerd over oppervlakken 
plaatsingsveld: j 4 net voorgeschreven 

relasting (b. v. Afschuif-
spanning van snering). 

Bereken tJ i u1t inkrenen-
tele-tensor als functie 
van de plaats J 4 I Dr (X, ,x2,x3 ' paraneter) t 

Bereken per oppervlakte-
deel 

Bereken per volunedeel J 
Bepaal verplaatsingen 
u1t verplaatsingsveld 

Effectieve spanning, 
, 

, 
uit const1tutieve vgl. Bereken relastingskracht 
(Nadai b. v • ) J5 , , 

Gediss1peerd venrogen 

Deformat1evenrogen t 5 
1s kracht _ weg 

l Y Sortmatie over totaal 5amlat1e over totale 
un' I'llTIP ()pJ:.:)ervlak 

J 
j 

( Totale energie voor processtap 

Fig. 3.2.6 Bereken1ng van de energie voor een processtap. 
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Het a-symmetrische deel geeft de rotatie van het 

volumedeeltje weer. Rotatie heeft geen vervorming 

van het volumedeeltje tot gevolg. 

Het symmetrische deel geeft de werkelijke vervor-

ming van het volumedeeltje: 

cHi, ~~, +l~2) 
. 

+cl~ " ) "- 'i (~r 
~ )(, ~IC~ ax, 1 .)ll aJC, . 

Ill(Ui' .. U·· ) - • 
tij : .lu'l- I, (tlkl ~i) 'J J.t. -

• C) Xl. a ~x.s 6)(, 

~ ill -., 
if b lC,J 

Voor plastische processen treedt geen verandering 

van volume op. De reksnelheidstensor voldoet aan 

invariantie van volume als 
. . 

Lii : t
" 

.. t.l~ t t.'l. '\II 0 

Kiezen we ons assenstelsel zo dat geldt: 

!'I/ =" ,,~,.i ~ j 

(3.2.3.) 

. . 
dan noemen we 

. ,. . . 'II ': '-, J t .r.l ': '-1. e" i.u = t 5 

hoofdrekken en 1, 2, 3 hoofdrichtingen. 

De effectieve deformatiesnelheid wordt gedefinieerd 

als 

(3.2.4) 

(onafhankelijk keuze 

assenstelsel) 

Voor cilindercoordinaten gaat in geval van cirkel 
symmetrie 3.2.2. over in: '. ;, u.. .. ~Ufo 

t,.r : - !,~ -~,. 
... 

~i' . . . LL ... . 
I/-a ( 

)w. ... ~ ~i: ) (3.2.5) 
tff :: ti'r 

+-- - i r .. -

( 3.1..1) 
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2) Eisen aan het snelheidsveld 

Bij het kiezen van een snelheidsveld proberen we de 
werkelijke materiaal stroming te benaderen. Daarbij 

brengen we vaak vereenvoudigingen aan om het model 

oplosbaar te krijgen. Wil een snelheidsveld kinema

tisch toelaatbaar zijn dan moet het aan de volgende 

"Orie eisen voldoen. [20] • 

1. Op vlakken waar de snelheid voorgeschreven is 

moet de snelheid gelijk zijn aan de voorgeschre
ven snelheid. 

2) Volume invariantie: met (3.2.3) voIgt 

~ 4.1 J L(,.. ~ tLl. _ + ~ + _ ;:0 

;))(, ~Xl ;) Xs 
(3.2.6) 

3) Het snelheidsveld is continu als functie van de 

koordinaten en minstens eenmaal differentieerbaar. 

Differentieerbaarheid heeft tot gevolg dat de com
ponenten van de reksnelheidstensor overal een ein

dige waarde hebben. Door kontinuiteit wordt de 

samenhang niet verbroken. 

Het snelheidsveld ligt vast als voor elk materiaal-

punt twee onafhankelijke componenten beschreven zijn. 

Bijvoorbeeld it, en ti2.' Met (3.2.6) volgt dan: 

JU. __ ~,.(" _ au,,-.. (3.2.7) 
~)(, ax-a. 

integreren naar ~J 

(3.2.8) 

De functie f is enkel afhankelijk van X, en X~ • 

1 en de integratie konstante volgen uit de rand
voorwaarden v~~r tl, . V~~r de afschuif rekken zijn 

de afgeleiden naar t, en ,,~ nodig. 

(3.2.9) 
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Vaak voIgt uit syrnmetrie, of andere overwegingen 

dat /:::c , dan is op deze wijze het snelheidsveld 

makkelijker te beschrijven, omdat automatisch aan 

volume invariantie voldaan wordt. 

Voorbeeld: Uniform isotroop rekken van een staaf 

-'\ ~ ,i/~ I t(.,ll): j 
~ I .. I I I I 

~ ! r 
, 
s -

~ 
:r.,,:l 

)(s 1(, I: ~ .,. s·t 

'Fig. 3.2.6. Model van een uniform rekkende trekstaaf. 

Kies lineaire verdeling van snelheidsveld (uniform) 

. 
Ii. ~. ,-= I S C !..l.IO) 

oS 
~" :. "[ (3.2.11) 

isotroop dus 

. . 
~ ua. -s - -- 2·l a Xz 

. 
~ (..(.1 : :2-- - o.ls (..(.1': 0 UOO\' )(,::'0 

C) (oS 2.e 
(3.2.12) 

In dit geval is E.';i:O voor iIJ', dus zijn 1, 2 

en 3 de hoofdrichtingen. 

3) Specifiek vervormingsvermogen 

Voor het specifieke deformatievermogen op een bepaald 
moment T, op een bepaalde plaats P met coordinaten 

)(, , )( 2. en)(l geldt [2cj: 
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- . 
cr· f (3.2.13) 

-met U' vloeispanning op plaats P 

1 : effectieve reksnelheid op plaats P 

-De vloeispanning tf kunnen we bepalen ui t de effec-
" ' tieve rek op plaats P op tijd T 

T 
ic!') : f i lp)J.t ,. 10 (3.2.14) 

o 
Voor exponentieel verstevigend materiaal: 

( - "'" i- ( ,) ::: c.. f (. p) ) 

'Voorbeeld: 

(3.2.15) 

Voor de uniform vervormende trekstaaf uit 2) geldt . . . s S 

I = ~, = l :: 

... Tf-...;;o.~-t. - tAl ':. - 10 +s·l 
(3.2.J6) 

o 
• - . 

0-£ = c(~1.).+ ~o -L 

4) Inkrementele stappen. Snelheidsveld wordt verplaat
singsveld. 

Bij het beschrijven van omvormprocessen met snelheids
velden is'vaak de integratie om 1 te bepalen zo kom
plex,dat we met een numeriek benaderende methode moeten 
gaan werken. We beschrijven de overgang van anelheids
veld naar verplaatsingsveld, en verduidelijken dit 
aan de hand van een voorbeeld: de trekstaaf. 

Door het snelheidsveld, over en tijdens St I verplaat

sen de materiaalpunten: punt P (~'~~a/Xl ) gaat naar 
P'(,,'r'r')' 'I &, So • 
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"1./ :: U,lP).Jt ,.. X I 
, 

X-z. ':I UltP)'~~ I- Xa 

I 
Xl '=: LA 1 ( P) . dt ".. X.J (3.2.17) 

We kunnen deze verplaatsingen t.g.v. een processtapje, 
gedurende cSt I beschrijven met een zgn. verplaat-

"'singsveld: 
, 

)(, .: (.(, (P) .,. X, 
, 

lCl :: "'2 t,.) r x" , 
1(1 ':. "1 (P) ,. ~ 1 

Voorbeeld: trekstaaf: 

Verplaatsing in 't . . 

. . S X, 
£I.,: 7 . ~ x, <5,~ c..<, 't -- -i 

Uitdrukken in voortzetten proces in It 
• J 

. . 

(3.2.18) 

(3.2.11) 

Verplaatsingsveld in 1-richting: (J, = l'X' (3.2.19) 

Met (3.2.19) wordt de verplaatsing van elk punt in de 
1-richting beschreven t.g.v. de verlenging van de 

staaf met d~ 

Voor kleine tijdstappen st veronderstellen we de 
vervormingsnelheid konstant. De vervormingen die dan 
ontstaan beschrijven we met de tensor voor de inkre

mentele rekken: (201 

De effectieve inkrementele rek is: 

(3.2.21) 

In het voorbeeld (3.2.22) 

De totale effectieve rek kunnen we berekenen door over 
het totale proces de effectieve inkrementele rek te 
integreren: 
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r 

f i'~ = (3.2.23) -i : 
o 0 

Bij numerieke benadering gaat de laatste integraal 

over in sommatie: 

(3.2.24) 

[ 

l = f si ~ 
" 0 s£qp. I 
" -Mits cr niet afhankelijk is van , , kunnen we 

uit i berekenen op een bepaald moment. 

5) Vervormingsarbeid voor processtap 

We leiden een uitdrukking af om de vervormingsarbeid 

voor een processtap te berekenen. Bij diskrete rek

stappen kunnen we de benodigde vervormingsarbeid door 

sommatie benaderen. 

Het specifieke deformatievermogen is 

(3.2.13) 

De arbeid voor een inkrementele rekstap is dan 

J W Sp: !!sF" it = if J i (3.2.25) 

Bij numerieke benaderingen is het rekstapje niet 
inkrementeel maar diskreet • .A( wordt afgelegd in AT 
De specifieke arbeid voor 6.£ berekenen we met: 

rT.,.6T lET 1-6' 

A WSf> :: J r Pspt:il. A ... 'i"." f.. 
r Sr 

(3.2.26) 

Nemen we exponentieel verstevigend materiaal dan 
geldt voor de effectieve spanning i= , ( itt)) .". 

6. WSp voor 6t is dan: 

j
Er.,.OI.,.., I 

..6 Wsp = _ c (l) d i:: C· 't)-:;; 
i 
r 'b+1 """") 

6.w,p - C·-L (I£,.+6i.) - t;;r 
"'+1 

(3.2.27) 
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De energie om de omgeving van een materiaalpunt te ver

vormen kunnen we berekenen met: 

I 

De totale energie voor het proces over it wordt: 

~f) = J s Wsp > lx, > 'xa> 'XI. (3.2.28) 

J..."l.""., Co 

Voor diskrete rekstappen kunnen we de vervormingsarbeid 

per processtap benaderen met discrete volume elementen. 

We nemen 6Wv, in de omgeving van P ( )(" '11.1 '1(1 ) konstant: 

~R:: L.6 VtP} 6 W.sp (3.2.29) 

i"t.l~ wi-",,"< 

.A V(P): volume omgeving P 

AW~ : specifieke arbeid voor 

punt P 

f.let behoud van volume bij plastische processen volgt: 

op 

VCPJ -= VtP' J (3.2.30) 

Het volume van de omgeving van P blijft dus constant. 

Hebben we in uitgangstoestand een verdeling van het vo

lume gemaakt, dan blijft elk deel volume gehandhaafd. 

Bij het numeriek benaderen is dit een handig hulpmiddel. 

6) Uitwendige dissipatie 

Behalve vervormingsenergie kan een omvormproces ook an

dere energie dissiperen. 

Een belangrijke invloed hebben de wrijvingskrachten 

langs het oppervlak. 

De wrijvingskrachten kunnen met het model van Coulomb 

of het model van Tresca benaderd worden. 

Coulomb: 

(3.2.31) 
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[~: wrijvings afschuifspanning lans het opper

vlak 

I wrijvings coefficient 

~ normaal spanning op het oppervlak 

Tresca: 

(3.2.32) 

lw : wrijvings afschuifspanning langs het opper

vlak 

~ : evenredigheidsfactor 

L~.pp: vloeischuifspanning van het oppervlakte ma

teriaal. 

Bij upperbound oplossingen zijn de normaal krachten tus

sen oppervlak en omgeving (materiaal en gereedschap) 

niet bekend. 

Daarom wordt dan vaak Tresca gebruikt. 

Uit de rekken bepalen we de grootte van het wrijvings

oppervlaki uit het verplaatsingsveld de grootte van de 

verplaatsingen. 

(3.2.33) 

uitwendig gedissipeerd vermogen op een be

paald moment 

lw(~): schuifspanning langs het oppervlak op 

plaats A 

SCA): schuifsnelheid op plaats A 

'" ~ : grootte oppervlakje 

Veronderstel dat de processtappen voldoende klein zijn, 

zodat de oppervlakte verandering in een stap er niet 

toe doet, dan wordt de uitwendig gedissipeerde energie 

voor een processtap benaderd door: 

C""tw = [lwlR). S{R)· 11 

Off> 

(3.2.34) 
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» : deel oppervlakje 

Sl~): verplaatsing deel oppervlakje 

Z'&v(~): schuifspanning deel oppervlakje 

·065/81 

Bij het berekenen van de totale gedissipeerde ener

gie is altijd grote oplettendheid geboden. 

"'In sommige gevallen wordt via wrijving energie toe

gevoerd. Voorbeeld: het walsen van plaat: de defor

matie energie wordt ook via de wrijving tussen plaat 

en walsrol toegevoerd. 

3.2.2.3. Optimallsatie van parameters van een verplaatsingsveld 

naar minimum energie 

We'zoeken binnen ons modelverplaatsingsveld die parame

ter kombinatie die het minste procesenergie kost. Het 

model veld met deze parameters benadert dan, binnen de 

mogelijkheden van ons model, de werkelijkheid het beste. 

Om de parameters te optimallseren staan twee groepen 

van methoden ter beschikking 

1) Direkt: 

Variatie van de parameters. Leidt de nieuwe kombina

tie tot een lagere waarde, dan doorgaan totdat geen 

lagere waarde binnen de vereiste nauwkeurigheid ge

vonden wordt. 

2) Indirekt: 

Bepaal de afgeleiden naar de parameters. Stel deze 

uitdrukkingen = O. Los het stelsel vergelijkingen Ope 

Kontroleer of de gevonden oplossing een minimum is. 

Tegenwoordig z1Jn snelwerkende, stabiele numerieke me

thoden beschikbaar om de parameterkombinatie voor het 

minimum van een ingewikkelde functie te vinden. 
Op het THE-Rekencentrum is de procedure "Minifun lt be

schikbaar. 
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In de Bijlage "Systematische programma opzet, om de 

energie voor een bepaald verplaatsingsveld te bere

kenen" wordt in par. 5 een eenvoudige numerieke mini

malisatie methode uitgewerkt. 

3.3. Uitgewerkte voorbeelden met gebruik van verplaatsinss

velden 

3.3.1. !2Q~rQQE_Y~rYQrillg~_~r~~2~~~~_Y1~_El~2~ill~~~r!~~1_YQ1-

g~g2_ill1g1illYill_~g~rg1~ 

3.3.1.1. Model 

Het vervormen van een proefstrip mOdelleren we met een 

snelheidsveld, dat de werkelijkheid zo goed mogelijk 

benadert. 

Een trekstaaf vervormt eerst uniform en snoert dan in. 

10 f'4. 
. .....Q 
5 N 

"! I" 
I_tt, 

.. 
-,{;r )(/ 

I 

2t 
I 

Fig. 3.3.1. Symmetrische trekproef met assenstelsel. 

Uniform vervormen wordt beschreven met een lineair 

snelheidsveld. 

Op grond van symmetrie is het voldoende om een kwart 

van de staaf te bekijken: ABeD in fig. 3.3.1. 

c. 

13 

# 

S 
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o 
o XI --

. 
.s 

-~- - --~ 

Fig. 3.3.2. Lineair snelheidsveld voor trekstaaf 

• 
Rekken met een konstante snelheid, 5 , van het uit-

einde van de staaf heeft een lengte l op tijd t tot 

gevolg: 

Lineair snelheidsveld, zie fig. 3.3.2. 

In de X, -r ichting: 

· 5 1(, 
U,: I 

{3.3.1} 

(3.3.2) 

Voor de trekproef zijn 1, 2 en 3 hoofdrichtingen, zo

lang de staaf gelijkmatig rekt. 

De reksnelheid in de 1-richting volgt met (3.22) uit 

(3.3.2) : 

... -
. s 

T (3.3.3) 

. 
In dit model van isotrooprekken is de dikterek ( £1 ) 

gelijk aan de breedterek (£3) 

(3.3.4) 

Met volume invariantie volgt dan: 
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. 
t., 
'2. 

(3.3.5) 

De effectieve reksnelheid op tijdstip t is met (3.2.4): 

t = 12/3 ( i,zl-iJ."I.~ t; f =Y'l!> iE.~ (If'lYf'~") ':£,=: (3.3.6) 
..",~is S)D 

We gaan over op verpIaatsingsveIden door S gedurende st 
constant te veronderstellen. 

De inkrementele verlenging van de staaf is dan: 

(3.3.7) 

~ verplaatsing van rechteruiteinde van de staaf 

gedurende & t 
. 

Het rekinkrement voIgt ui t 1 constant gedurende 

::: (3.3.8) 

De effectieve rek bij een bepaalde Iengte is dan: 

_ (I _ (t dl 
f : )1

0 
d £ = )t" T = .en. (3.3.9) 

De specifieke inkrernentele vervormingsarbeid is [20): 

(3.2.13) 
- _ 91. 

Met substitutie van Nadai, \1'= C('-o+£) , 3.3.8 en 3.3.9 

in 3. 2 • 1 3 word t J Wsp 

at ~ 'M. 
d Ws.p -:. T' C· ( CD f k. l. ) (3.3.10) 

De totale specifieke vervormingsarbeid voor een bepaalde 

eindlengte voIgt uit integratie van 3.3.10: 
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c. (Eo f k J. "'.., / I 
WSf -::. 

"" + I l ) ID :-

C 
{ ~o I- D., 1 )"" t:: '71+1 

~ lfJ - £.0 
1)11 +- I "" +- I 

'\ 

C. ( Eo I-
- ) ", ,"I - C 

", .,../ 
... Z Eo . 

",+ I 111+1 

(3.3.11) 

De vervormingen zijn uniform; in elk deelvolume van de 

staaf gelijk, dus de totale vervormingsarbeid is de 

specifiek maal het volume: 

Ws 1:) • b .! . eli It t. q. ( 3 • 3 • 1 2 ) 
r "D (VODI" 1/,,/ si.a F) 

Voor niet uniforme velden zijn de rekken afhankelijk 

van de plaats. De integratie van de rekinkrementen is 

meestal niet analytisch uit te voeren. 

Bij het werken met verplaatsingsvelden wordt de staaf 

in een aantal stappen verlengd. V~~r elke stap wordt 

opnieuw berekend welk verplaatsingsveld de minste ener

gie kost. De vervormingsenergie berekenen we met een 
numerieke benadering, over een aantal elementen. De 

vervorming van een element stellen we gelijk aan de ver

vormingen in een punt van dat element: het karakteristieke 

punt. 

De effectieve rek in dat punt hebben we onthouden door 

sommatie van aIle voorgaande rekinkrementen. 

Sommatie van de vervormingsenergieen per element levert 

dan de totale vervormingsenergie. 

Omniet-uniform vervormen te beschrijven moet de ver

vorming over een deel van de staaf groter zijn dan in 

de omgeving. 
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'\ b 

o a 

. 
Fig. 3.3.3. Eenvoudige dlll verdeling, met de mogelijk-

heid tot sterker vervormen op een beperkt 

gebied. 

Uit het in fig. 3.3.3 geschetste patroon voor een rek

snelheidsverdeling, wordt nu een eenvoudig verplaatsings

veld afgeleid, dat aan de continuiteitseis voldoet, en 

dat de werkelijkheid goed kan benaderen. 

Verdeling van de inkrementele rek in de 1-richting: 

(rek gedurende dt. ) 

c:: (a - x., ) (. b J 

b 
I 

(3.3.13) 

We stellen rechte doorsneden blijven recht, dan voIgt 

het verplaatsingsveld in de 1-richting uit integratie 

van ( 3 • 3 • 1 3 ) 

ll,= '·a·X -'I 

(3.3.14) 
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Randvoorwaarde: U/~ $ voor 'X,:I." L 
s: verlenging v.d. staaf 

Integratie konstante r1 voIgt ui t 11,= ~ voor X,: 1 

h·t I-d.::- S 

Con'-tinuiteit voor X,=a. 

" .t:Jt 2._ .s c:r2 
-10 b. Q .::-

.2. 

cal. 
:::d 

2 
dus 

d::: S-b.1. (3.3.15) 

geeft: 

(3.3.16) 

Uit volume invariantie en de modelaanname breedte- = 
dikterek (3.3.5): 

Invullen in (3.3. 13) geeft dan voor d E.z.J. 

(3.3.17) 
I 

stellen we vlakke doorsneden blijven vlak, dan voIgt 

het verplaatsingsveld in de 2- en 3-r ichting, u.1 en U '3 

uit integratie van 3.3.17 naar )(1. respektievelijk t3 , 
onder de rand voorwaarde liz.:' 0

1 
(1 ~ 0 en () ~ :0" ",,::: 0 

De resulterende formules v~~r uniform en niet-uniform 

deel van de staaf staan in tabel 3.3.1. 

Als vrije parameters van het verplaatsingsveld nemen we 

a en b. 

a: deel van de staaf dat niet uniform rekt 

b: uniforme rek in uniform deel van de staaf 

d: ::: S - b'/' voIgt uit de randvoorwaarden (3.3.15) 

voIgt uit kontinuiteit voorx,:Q. (3.3.16) 
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Tabel 3.3.1 verplaatsingsveld en inkrementele rektensor formules: 

Expressie niet uniformdeel: 0 ~ l(/~ Ol uniform: 01' ", ~ .{ nummer 

cll:.11 C ( Q -)(,) + b b 3.~.' '3 

'I, -:J ti fll ell., 
t: 2-

C. tit, - i ", .,. bx, !. ~. 'If 

d E 2.l. ':. _II,. J £" .. %. c.. fa .. )(, ) - '/,. b .'/,. b !\. 1.. r; 

£I, ::f,}£n. tJ Xa .. II.,. '" fA KI. ~ th C )(')(1 _"1. b~1. -'I,. b ~l. 1.)..19 

all). / 
))(', "",(;'1. 

'l. 0 r. 3.1 ~ 

tJ E. 31 -: -lll.rJ~, -'h.c.(a->c,) - '/'l.b .. 'J'l. b '3. 3 .r;" 

1../1= J oHlld't,J - "'2. , ~ Xl i- II-acx, 'l{J ·'h bXJ - '1'2. bX 1 1.1.'2.0 

dW1 / J >(, 'I,. " X 3 0 i.l.2./ 

)1..1, ~Ua. 
'/4 C X 01 t,z': "iX J." ~ It, 0 1.3.2.2 "l. 

2-

~ ~U! 
d £11 ":o'K,a t ~X, 'I", C X3 0 l.l. 2. 3 

2 

~t.h ~U3 olE. -t- o 0 '1.1. 2. \t 12 3 = d 'l~ c> ICl. 

"2-

j 2 '2 t (2. » 
, ff J i : i I1h t ij E ~. (c.. (Ol-lf, )+h) + (Xl, +fJ ) I~ .t.l . .l'5" 
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a kan varieren tussen 0 en 1. 
b kan varieren tussen 0 en sit 

Om tot het verplaatsingsveld uit tabel 3.3.1 te komen 

werden de volgende aannamen gemaakt: 

het materiaal is isotroop lu = £.'1. 
- 6'e insnoering treedt op bij X,:: 0 

- Vlakke doorsnede blijven vlak 

- In het niet uniforme deel van de staaf blijft de ver-

houding !l~='lJ gehandhaafd. 

3.3.1.2. Berekening van de minimale vervormingsenergie 

Om de vervormingsenergie van een niet-uniform rekkende 

trekstaaf numeriek te berekenen is de trekstaaf in een 

aantal elementjes verdeeld. 

De inkrementele rek, ten gevolge van een bepaald verplaat

singsveld, voIgt, door voor elk element Jl voor het 

karakteristieke punt te berekenen. 

eI i :: Ibl 
(3.3.25) 

, A t 

De vervormingsenergie van het element, "'e , is de spe
cifieke vervormingsenergie (3.2.7) maal het volume 

van het element: 

C . ?'J+I - ",.., J 
~ :: 14 .;;;;:;-{ ( L, .,. d'i.) - t, (3.3.26) 

4: totale voorafgaande effectieve rek (~di) 
~: volume van het element 

~IC: materiaalparameters voor expo verstevigend mat. 

Door volume invariantie van plastische processen is V& 
constant. 
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Sommatie van We over aIle elementen geeft de totale 

vervormingsenergie voor een bepaalde parameter kombi

natie a,b van het modelverplaatsingsveld. 

Het programma "TREKP" berekent de minimale vervormings

energie met het in 3.3.1.1 gepresenteerde modelverplaat

singsveld. ItTREKP" is opgebouwd volgens de bijlage 

" Systematische programma opzet, om de energie v~~r een 

bepaald verplaatsingsveld te berekenen It. 

Fig. 3.3.4 geeft de verdeling van de trekstaaf in ele

menten en de keuze van de karakteristieke punten weer. 

r 

- --"",----
~==~~----~~~--__ L 

Fig. 3.3.4. Verdeling in elementen van de trekstaaf. 

Op grond van symmetrie hoeven we slechts 1/8 van de 

staaf te bekijken. 

I 

- .s 

Het karakteristieke punt ligt in het midden van het 

element. "TREKP" verdeelt de lengte in P elementen. 

Naarmate meer elementen in de 2- en 3-richting genomen 

worden, wordt de berekening nauwkeuriger. 

I f) _... b ~ s/" n het parameter domein, 0$ (!'J ~ K; ~... _ t:: 

wordt van een groat aantal a,b combinaties de vervor

mingsenergie uitgerekend. 
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De minimale waarde wordt onthouden. Zo benadert "TREKP" 

altijd het minimum. Efficient is deze minimalisatie 

methode niet, maar voor dit geval voldoet deze methode; 

de rekentijd is acceptabel. 

Insnoering van de trekstaaf gebeurt bij de simulatie 

ni~t spontaan. Daarvoor is een aanleiding nodig. Bij 
" 

het elementenmethode model in par. 3.2.3 is dit de span-

ningstoestand door de inklemming van de uiteinde van 

de staaf in de bekken. In het programma "TREKP" kan een 

verzwakking van het eerste element worden ingevoerd, 

teneinde de insnoering te initialiseren. 

Hiertoe wordt de deformatiearbeid van het eerste ele

ment met de verzwakkingsfaktor (~/) vermenigvuldigd. 

Vervorming van dit element kost dan minder energie dan 

een element in de omgeving. De insnoering wordt daar 

ingeleidt waar het verplaatsingsveld de insnoering het 

beste beschrijven kane In werkelijkheid kan een zwak

kere doorsnede overal in de staaf liggen. 
We nemen dan het nulpunt van het assenstel in de zwak

kere doorsnede en beschrijven een deel rond de zwakkere 

doorsnede (fig. 3.3.5) 

p -------

Fig. 3.3.5. Staaf met elementen verdeling, met nulpunt 

in een zwakkere doorsnede. 

1 
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De resultaten in de volgende paragraaf zijn berekend 

met dit programma. Een list van "TREKP" voor de HP9845B 

rekenmachine staat in de bijlagen. 

3.3.1.3. Resultaten van de trekproefanalyse 

z 
\ .. 
..t 
0 
L. 

,+ 
,+ 
0 

0 

", 

+' 
0 
l-
/'t. 

I 
I 

Met behulp van de minimum energie hypothese voor een 
'"' 

trekstaaf berekent het programma "TREKP" de verdeling 

van de rekken bij diverse stappen. 

Figuur 3.3.6.: 

~EKKE;(\J I ~'J TRE~('=;TRRF 

2 \ 
, \ 

1 .5 
l \ 

'\~" \ "."\ 

3... ""'"'3 .. 5 5 ~--Et-:) 1e 11 1':: I:] 1 .. 15 Hi t- to 19 20 1 l. '-. I 

""., "':!-- .. 5 6 T EI 9 iB !:i 12 13 j .. is Hi :t:? iEi i9 213 
~ 

1 5 G ? 12 I- :t- o 9 1B 11 t3 j .. 15 16 :t:7 to 19 213 
........ ~ .. 5 5 0 9 I 1e 1 1 12 18 1 .. 15 is 17 to 19 20 

.5 
2 a ... 5 E' I jl B S 1S 11 12 t3 J"" 15 16 1'i' te 19 -ala 

2 3 .. 5 13 7 Q 9 18 11 12 LJ 1"" 15 16 17 Ie 18 213 

,* 

0 
IS) 11'1 I./) tn ..... 

(I.J "-

-->Lengte a:s:: 

Fig. 3.3.6. Rekken in een trekstaaf berekend met "TREKP" 

voor materiaal: 
( :; boo AI / "l"IM'M 11. , 

verzwakkingsfactor eerste element: .95 

Trekstaaf: lengte 200 (mm) 0: ¥IIidJc., oat'! J..t !>~r 

breedte 12.5 (mm) 

dikte .25 (mm) 

20 elementen 

stapgrootte 10 mm. 
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De IIrnaxirnaal lokaal geinitieerde rek-procesweg" gra

fieken worden voor de trekstaaf, uit fig. 3.3.6, voor 

verschillende n en verzwakkingsfactor, f, gegeven in 

figuur 3.3.7 en figuur 3.3.8. 

1 

~ = • <J9 

"'=.0.15 

o s 10 .. 

Fig. 3.3.7. Maxirnaal lokaal geinitieerde rek-procesweg 

grafieken voor verschillende n. 

Met behulp van de grafieken 3.3.7 en 3.3.8 kunnen we 

uitspraken doen over de invloed van diverse parameters 
op het proces. 

Deze uitspraken gelden alleen binnen de rnodelaannarnen. 
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1 

10 

Fig. 3.3.8. Maximaal lokaal gelnitieerde rek-proces 
grafiek voor verschillende verzwakkings

factoren. 

- Ad fig. 3.3.7: In materialen met een lage n wordt 

de maximaal 10k ale rek groter bij een bepaalde ver

lenging dan in materiaal met een hoge n. De deforma

tie is langer homogeen over de staaflengte (deforma
tie spreiding [22]) 

- Ad fig. 3.3.8: Materialen waarvan een doorsnede dui
delijk zwakker is worden lokaal sterker gerekt, dan 

materialen die homogeen zijn. 
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Voor de trekproef mag algemeen bekend worden veronder

steld dat, inderdaad voor materialen met een grote n, 

in de praktijk insnoeringen bij een grotere verlenging, 

dan voor materialen met een lage n. 

3.3.2. Y§~YQ~ID§n_Y~n_§§n_~~n_g§_~2ng§n_!ng§~!§IDg§_~Qrig§_E!~~t 

m~~_~~n_~Q1YQ~m!g_§t~mE~1_i~~!£h§~n_t~§tl_YQlg~n§_m!n!
ID!:!m_~n~~g!~ 

3 • 3 • 2 • 1. Mode 1 

Het vervormen met een bolstempel van een aan de rand 

ingeklemde ronde plaat is het voorbeeld van een proces, 

waarbij de wrijving duidelijk invloed heeft op de plaats 

van de insnoering (fig. 3.3.9). 

POLYURETHANE SPACER 

DRY 

Fig. 3.3.9. Insnoeren en scheuren op verschillende 

plaatsen, bij verschillende rekwegen afhan

kelijk van de wrijving voor bulge [141. 

Om het minimum energie model te toetsen berekenen we 

met een verplaatsingsveldenmodel de vervormingen bij 
deze proef. 

In fig. 3.3.10 geven we het assenstel en de diverse 
maten van de proef weer. 



./: 
II. : 

bolstraal 
hoogte 
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". : 
f" 
,s': 

straal v.d. proefblank 
kritische straal i voor 0"", rc 
plaatdikte 

bolvorm; voor r,"'r~ yo. conus 

Fig. 3.3.10. Model van de Erichsen test 

Model aannamen: 

.s «.! ; de rekken in de plaat en aan het oopervlak zijn gelij 

- de buigarbeid is verwaarloosbaar klein 

- de inklemming van de plaat langs de rand is perfect 
- voor 0< rc tc. heeft de plaat een boloppervlak 

voor ~<r<~ vormt de plaat een kegeloppervlak 
- Tresca wrijvingsmodel tussen plaat en bolstempel 

(konstante schuifspanning) 

- Homogeen,exponentieel verstevigend materiaal. 
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Beschrijven verplaatsingsveld: 

065/81 

Ah: frt>Lesstt:1,P 

(DJ(D/@: c/rkt:.L vormt"ye 

o??~rllLQJ,,1: tlemen

ten, 

P;li'z : katPllrit,./st,'.t,J(.(. 

fJ/..Il1~(.n t:r-r b/nnt11 

~ J:;JI,N{,'/.e11 stracJ IIQn ( 

Fig. 3.3.11. Verplaatsingsveld geeft beeldpunten I 

van ~ I P, en Pa, 

Op grond van cirkelsyrnmetrie is het voldoende om de 

verplaatsingen in een halve doorsnede te bekijken 

(fig. 3.3.11). 

Een verplaatsingsveld dat de verplaatsing van punt P 
met coordinaten (r.t ) naar p. met coordinaten (,.I,~') 

beschrij ft ten gevolge van AI,. , moet p' afbeelden 

op het modeloppervlak, dat ontstaan is na de verplaat

sing van het bolstempel An. 

Een veld dat dit direkt beschrijft heb ik niet kunnen 

ontwikkelen. 

Om toch de verplaatsingen te kunnen beschrijven is het 

model in twee delen gesplitst: 

1) Verplaatsingsmodel voor de verplaatsingen in de r

richting als functie van de r-coordinaat: 

tlr ::: /f" J 
r' = (/,.", r (3.3.27) 
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2) Berekening van de nieuwe z-coordinaat uit het ver

band tussen (~/% ): 

l J:::. ,'{ ,..,) 
) (3.3.28) 

" 
beschr i j v ing van de geometr ie, voor de hoogte h + Ah.. 
= hi 

De functie die de verplaatsing in de r-richting beschrijft 

moet, onder invloed van de parameters, veel vormen aan 

kunnen nemen, willen we allerhand verplaatsingsvelden 

kunnen beschrijven. Randvoorwaarde voor de verplaatsin

gen in de r-richting zijn: 

tI r :: 0 V()Or 1"':0 en 

Een willekeurige functie met deze randvoorwaarden kun

nen we beschrijven met een Fourier-reeks opgebouwd uit 

sinustermen. 

Kiezen we als parameters de grootte van een aantal ter

men, dan is het verplaatsingsveld continu en willekeurig 

vaak differentieerbaar. In par. 3.3.2.2. werken we dit 

uit. 

Beschrijven geometrie: 

De geometrie van het plaatoppervlak is v~~r 

bolvormig en voor ~(",,, ..... conusvormig. 
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erR 

Fig. 3.3.12. Geometrie plaatoppervlak doorsnede 

Zie driehoek ABC: 

/ 1 1 
1-h + f :: r ~ -r ~ 

bel: 1. =.y S-'t._r'L • + h-! (3.3.29) 

i_Alo'l. r .,: + ~-p ( - rv- J - Co .l 
(3.3.30) 

zie fig. 3.3.12: 

rf t~ 

t Q "" + - rb- r• -- - rb-IC 

. e = i e • "' .. -..... 
I'D- rC (3.3.31) 1 conus: 

De berekening t'c, voIgt ui t fig. 3.3.13. reo is gecon

strueerd met behulp van de raaklijn aan het stempel

oppervlak ( S < < j ) door het punt van de ink lemming 

( r" .I 0 ). 
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Fig. 3.3.13. Goniometrische konstruktie van rc 

De lengte AB voIgt ui t Pythagoras voor A R I3D 

De lengte CB voigt uit Pythagoras voor 
i. 

rc = f ~y 
.4+f3+1.(=lfJO fll 

A Rae 
.I 

(3.3.32) 

(3.3.33) 

Substitueren we de goniometrische relaties 3.3.32 in 

3 • 3 . 33 dan voIgt fc : 
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(3.3.34) 

3.3.2.2. Berekening van de effectieve inkrementele rek en de 

wrijvingsarbeid, uit de oppervlakteverplaatsingen. 

1) Bet proefblank-oppervlak is verdeeld in een aantal 

cirkelvormige elementen. De verplaatsingen van de 

karakteristieke punten van de elementen in de r

richting (fig. 3.3.11) beschrijven we als Fourier

reeks: 

( 1..) ai. 'li?) i..11·,..0 (3.3.35) 

eli.: par arne ter 

ttl ~ aan tal termen 

De verplaatsingen in r-richting en z-richting zijn 

dan continu differentieerbaar. 

De verplaatsing in de z-richting volgt uit de geome

trische binding: 

. 
I 

r'= (Jr,r) f- It" 

1': Ut'r).,. 2: 

(3.3.28) 

(3.3.27) 

(3.3.36) 

2) In ons model worden de buigrekken verwaarloosd. 

De plaat is erg dun vergeleken met de stempelradius. 

De rekken in de plaat zijn gelijk aan de oppervlakte

rekken te stellen. 
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Uit de verplaatsingen, van het oppervlak, kunnen we 

niet door differentiatie (3.2.20) de rektensor af

leiden. AIleen de verplaatsing van oppervlaktepunten 

is beschreven zodat oppervlakte rekken benaderd kun

nen worden. 

Fig. 3.3.14. Richting van de hoofdrekken op het op

pervlak van de Erichsen test. 

Op grond van symrnetrie zijn f9(:f'1.} I en t .. t=: ~/) 
uit fig. 3.3.14 hoofdrekken. De dikterek van de 

plaat, tl , is de 3e hoofdrek. 

-&,benadering uit de lengteverandering van een lijn

stukje tussen de karakteristieke punten op de binnen- en 

buitenrand van een cirkelelement. 

1'"' I 

(", 

P, 

Fig. 3.3.15. Verplaatsing van punten P, en P':I, door 

verplaatsingsveld naar '" en p,' 
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De lengte van het lijnstukje wordt benaderd door de 

lengte van de koorde: l 
£'- g 

df, = l' 

Voor grote verlengingen per process tap wordt de 

toename van de 1-rek beter benaderd door d~, te 

"integreren over de verlenging: 
I I 

I P, ~ I - (3.3.57) 

Om !~, van een element te bepalen zijn twee punten 

uit dat element nodig. In dit geval kan de vervorming 

van een element middels twee karakteristieke punten 

benaderd worden. 

- rJt,. benadering door de omtreksverandering van een 

gegeven punt te berekenen. 

Zie fig. 3.3.15: omtrekscirkel met straal r, 
opgerekt naar straal r, I 

d l:. - 171(..-'.- r) = 
,1 - 21T 'f',' 

I r -r , I 
~ 

('.1 
I 

, wordt 

Voor grote verlengingen per processtap wordt de ver

andering van de 2-rek beter benaderd door 

~.2~,.'=A~ 
211r r (3.3.38) 

Elk element heeft twee karakteristieke punten zodat 

het gemiddelde van de Ai:: van deze punten de ~Ea. van 

het element benadert: 
r. I 

A E 2. ': 1/-,. ( ~ ~ + 

- t/l,1 en IJ.l$ volgen uit volume invariantie: 

d I:. 1 = - d f, - d f'2. 
:: - AI: I 

(3.3.39) 

(3.3.40) 
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De effectieve rektoename At ,in het geval van 

behoorlijke processtappen volgt uit integratie 

van (3.2.4). We stellen dan binnen de processtap

een rechte rekweg per element: 

.6.l -: Ills ( A z, 'l..,. 6.1:&1.. .,. ~ l:.:l1 ) i (3.3.41) 

3) Wrijvingsarbeid, volgens het Tresca-model 

Verplaatsing van een cirkelelement, over het stem

peloppervlak kost energie, door wrijving tussen 

stempel en plaat. De gemiddelde verplaatsing ligt 

vast door de verplaatsing van de karakteristieke 

punten, fig. 3.3.16. 

AI, :'>cempd vel"/,:}laac~/n, 

A. X ' ve rfLat:dSt"I1;j POlitI" 

bDt. ol'pervia k 

f: boL <;:.trDal. 

Fig. 3.3.16. Verplaatsing van punt P over het bol

oppervlak. 

" I __ ( r' J T t:JIr~5i" T 

; :: arcs.in It) (3.3.42) 
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Een element ligt op de bol als de binnenstraal ~~ . 

De grootte van het oppervlak van het element (A) 

is te berekenen uit het volume: de momentane dikte 

van het element: 

""'" 
£1':: 2. Ai:3 

t.':1 

~~ totale dikte rek van het element 

6t~: dikte rek in stap i 

~ : alle stappen 

(3.3.43) 

~ oppervlakte element 

V volume element 

So uitgangsdikte 

De wrijvingsarbeid van een element in kontakt met 

de bel is dan volgens het constante schuifspannings

model: 

(3.3.44) 

lw model schuifspanning tussen plaat en stem

peloppervlak. 

3.3.2.3. Resultaten van de Erichsen test analyse 

Het programma "BULGE3" berekent de rekverdeling in de 

Erichsen test met het principe van minimum energie. 

"BULGE3" is als volgt opgebouwd: 

- geometrie- en materiaalgegeven invoeren 

- Verdeling in P cirkelvormige elementen met de karak-

teristieke punten langs binne- en buitenstraal van 

het element (par. 3.3.2.2 en fig. 3.3.16b). 

- Het proces doorlopen in een aantal stappen 

- Uitvoer en tekenen van de diverse grafieken. 
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Fig. 3.3.16b Plaats van de karakteristieke punten van 

de elementen bij verschillende proces

stappen uit simulatie met "BUL6E3": 

Aantal elementen: 10 

Materiaal: 

c 
n 

EO 

Emax 

Dikte 

600 N/rom2 

.21 

0 

.85 

.860 rom 

Straal proefblank: . 

Straal bolstempel: 

50 rom 

50 rom 

Schuifspanning Opp.: o N/rom2 

Stapgrootte: 500 rom 
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Per processtap wordt het veld bepaald dat de minste 
energie kost. Eerst wordt de kritische straal bere

kend (3.3.34). De geometrie van het plaatoppervlak in 

de momentane fase van het proces wordt beschreven. 
Vervolgens wordt de som van deformatie energie en wrij

vingsverlies geminimaliseerd door de parameters van , 
de eerste 3 fourier-termen van het verplaatsingsveld 
(par. 3.3.2.2) te varieren volgens Bijlage "Systematische 

programma opzet, om de energie voor een bepaald ver
plaatsingsveld te berekenen" par. 5. 

De energie wordt berekend door sommatie over aIle ele

menten van de deformatiearbeid en wrijvingsarbeid per 

element zoals berekend in par. 3.3.2.2. 

Een list van het programma is aan de bijlagen toege
voegd. 

Het meten van de F .L.e. voor f,,)O is in par. 1.4.3.2, 

sub 2, beschreven. Wordt de Erichsen test met verschil
lende smeermiddelen tussen stempel en plaat uitgevoerd, 

dan ontstaat de insnoering op verschillende plaatsen, 

bij verschillende l,-t .... verhoudingen, zie fig. 1.4.5. 
Simulatie, met "BULGE3", van de Erichsen test voor 
diverse wrijvingsspanningen tussen stempel en plaat 

geeft aan dat de rekverdeling afhankelijk is van de 

wrijving. 

De figuren 3.3.17, 3.3.18 en 3.3.19 geven de rekverde
ling v~~r een wrijvingsspanning. l: 0 , t:.1. en L:. '5 

Om de rekentijd beperkt te houden is het oppervlak 
slechts in 10 elementen verdeeld en heeft het verplaat

singsveld slechts 3 vrije parameters. Toch benadert 
de berekende rekverdeling al goed de werkelijke rekver

deling, zoals werd gemeten door Ghosh in ~41 voor 

diverse materialen. Vergelijk fig. 3.3.18 met fig. 3.3.20. 
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Fig. 3.3.17 Grafieken voor Erichsen test met volgende 
gegevens. 

Aantal elementen: 10 
Materiaal: 

c • 600 N/nun2 · 
n : .21 

EO · 0 · 
Emax · .85 • 
Dikte • .860 nun • 
Straal proefblank: 50 
Straalbolstempel: 50 
Schuifspanning Opp.: 
Stapgrootte . 5.00 nun . 

nun 

nun 

0 N/nun2 
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Fig. 3.3.18. Grafieken veer Erichsen test met velgen

de gegeven. 

Aantal elementen: 10 

Materiaal: 

c · 600 N/mm2 · 
n · .21 · 
EO · 0 · 
Emax __ · .85 • 
Dikte .860 mm 

Straal preefblank: 50 mm. 

Straal bolstempel: 50 rom 

Schuifspanning epp: 2 N/mm2 

Stapgreette: 5.00 mm 
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Fig. 3.3.19. Grafieken v~~r Erichsen test met volgende 

gegevens. 

Aantal elementen: 10 

Materiaal: 
c · 600 N/mm2 · 
n · .21 · 
EO · 0 · 
Emax : .85 
Dikte · .860 mm · 
Straal proefblank: 50 
Straal bolstempel: 50 

mm 
mm 

Schuifspanning: 5 N/mm2 
Stapgrootte: 5.00 mm 
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Fig. 3.3.20. Verdelingvan de rekken bij Erichsen test 

op 

staal 
Messing 

naar [141 

N=0.21, 
N=0.47, 

R=1.8 

R=0.9 
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Uit de simulatie volgt de maximale lokale rek-proces 

grafiek: Fig. 3.3.21. 

1 

! 

o 10 

Fig. 3.3.21. Maximale lokale effectieve rekproces gra

fiek uit simulatie met "Bulge 3" voor 

r =0,2,5. 

Uit fig. 3.3.21 bl1jkt dat wr1jving een stabi11serende 

invloed op het proces heeft. 

Voor mat1ge wr1jv1ng 15 de lokaal optredende rek onge
veer evenredig met de stempel verplaatsing. De stempel

verplaatsing is dus een goede maat voor de hoeveel
heid rek die een plaatmateriaal kan verdragen, voordat 

scheuren optreedt (Erichsen hoogte). 
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Het programma "BULGE3" is makkelijk aan te passen voor 
andere processen: 

- Een gat in het centrum van de plaat kan gesimuleert 
worden door het volume van de elementen ter plaatse 

o te nemen. 
- Een andere cirkelsymmetrische stempel vorm, kan wor, 

den geintroduceerd door de beschrijving van de geo-
metrie aan te passen. 

3.3. Konklusies bij het Minimum Energie Model 

Met het minimum energie model kunnen we voorspellingen 
doen over de rekweg van diverse delen van de plaat, de 

invloed van materiaal- en procesparameters op de rek
verdeling en over de proceskracht. 

De resultaten van de berekening aan de hand van dit 
model stemmen goed overeen met de werkelijkheid. 

Moment en plaats van instabiel rekken is voorspelbaar. 

Met de theorieen uit hoofdstuk 2 was dit niet mogelijk. 

In dit verslag is weinig aandacht geschonken aan de 
numerieke problemen die het oplossen van de rekenmodel
len met zich meebrengen. In het algemeen zijn de sta
biliteit van het rek~s en de rekentijd de grootste 
problemen.Bnkele numerieke aspekten van de reken
modellen worden in de Bijlage behandeld. 

Beiden in par. 3.2. behandelde oplossingswijze zijn 
tegenwoordig populair. De toegankelijkheid van deze 
technieken voor de konstrukteur laat nog veel te wen-

sen over. Veel aandacht dient daarom besteed te worden aan het 
beter hanteerbaar maken van deze rekentechnieken. 
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4. SLOTWOORD. 

Deze studie over instabiliteitsverschijnselen bij het 

omvormen van plaatmaterialen behandelde ter inleiding 

het meten van diverse materiaaleigenschappen en de 
F.L.C. De F.L.C. bleek procesafhankelijk te zijn, 

zodat per meetmethode de F.L.C. kan verschillen. 

verder moet de onderzoeker op het oog beoordelen of 
de insnoering wel of niet begonnen is. Bet begin van 

insnoering is niet objectief te bepalen. 

In hoofdstuk 2 werden de bekendste theoretische modellen 
besproken: Belastingsinstabiliteit, Lokale instabiliteit, 

Oppervlakte instabiliteit, Bifurcatie en het M-K-model. 

Deze modellen worden voornamelijk toegepast om te 
berekenen bij welke rekken insnoering begint. 

Bet begin van lnsnoerlng is een subjectief begrip. 

Daarbij is de mathematlsche beschrljvlng van de modellen 

vaak zo compex, dat alleen zlj dle zlch lang hierln 

hebben kunnen verdlepen begrijpen wat de modellen be

helzen. Diskussles over lnstablliteiten kunnen daarom 
lang duren. 

Toepasbaar voor het voorspellen van insnoerlngen zijn 

de theorieen ult hoofdstuk 2 nlet. 

Er worden geen uitspraken gedaan over de grootte van 
de rekken en de rekverdeling In het produkt. Behalve 

door het optreden van lnsnoerlngen kan een proces ook 
nog door scheuren instablel worden. Aan deze vorm van 

instabllltelt wordt door de modellen ult hoofdstuk 2 

geen aandacht geschonken. Deze modellen moeten meer als 

hulpmiddel gezien worden, om inzicht te krijgen in op 

welke wljze het materlaal een bepaalde vervorming kan 
verwezenlijken. 

In hoofdstuk 3 werd een nieuw model gepresenteerd. 

Omdat lnsnoeringen en breuk elaatselljk ontstaan, is 

het nodig om te bestuderen hoe de rekverdeling is en 

hoe groot de rekken lokaal zijn. Volgens Gillemot is 

het gevaar voor scheuren daar het grootste waar de 

effektleve lokale rek maximaal is. 
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-
De "Maximum t lokaal-proces" grafiek uit hoofdstuk 3 

geeft aan hoe de situatie in het momentaan meest ge
rekte deel van de plaat is. Duidelijk wordt hiermee 
zichtbaar hoe ver het proces nog kan voortschrijden, 
voordat scheuren verschijnen. 

Berekenen van de rekverdeling kan met het in hoofd
~tuk 3 gepresenteerde Minimum Energieprincipe. 
Belangrijk hierbij is dat we die rekverdeling berekenen 

die de minste procesenergie vraagt. AIleen naar de 
deformatie energie kijken is onvoldoende; ook de 
dissipatie aan het oppervlak van het plaatmateriaal 

moet in de arbeidsbeschouwing meegenomen worden. 
Insnoering ontstaat als dat de rekverdeling is die 
de minste energie vraagt. 

In hoofdstuk 3 werd toegelichthoe zowel theoretisch 
als praktisch het Principe aangepakt moet worden. 
Uitgewerkt werden twee voorbeelden: de Trekproef, 

£ '1 <0 en de Erichsen test (\:z./o ). 

Deze voorbeelden hebben betrekking op zowel het linker 
als het rechter gebied van de F.L.C. 

Aan de hand van de trekproef werden MARC en ver
plaatsingsvelden met vrije parameters met elkaar 
vergeleken. 

Voor de Erichsen test werd duidelijk dat de wrijving 

een grote rol speelt. In de "maximum f lokaal-proces" 
grafiek kan de invloed .van de wrijving duidelijk 
worden wee;gegeven. Het gevaar voor insnoeringen en 
breuk voIgt uit de toename van de rek voor een proces
stap. Zinvol zou het daarom z1jn om te bestuderen of 
de lokale reksnelheid niet beter als grens voor 
instabiliteit genomen kan worden. 

Met de hypothese uit hoofdstuk 3 is het mogelijk am 
voor een omvormproces voorspellingen over de plaats 
en het moment te doen waarop insnoering of breuk 
optreedt. 

G.J. Streefland 
Eindhoven, 1981 
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BIJLAGE. 
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~athematische beschrijving van anisotroop materiaal gedrag 

volgens Hill, Backofen en Ghosh. 

R. Hill. 

1967, The Mathematical Theory of Plasticity. 
-'\ 

A.R. Ghosh. 

1972, Ch. D. Thesis MIT Dept. of Met. Cambridge. 

W.A. Backofen. 

1972, Deformation Processing. 

In The Mathematical Theory of Plasticity beschrijft Hill de 

afleiding van de Levi von Mises rek-spanningsrelaties voor 

anisotroop materiaal. 

Analoog als voor isotroop materiaal wordt de Levi von Mises 

relatle uit de vloelvoorwaarde (Plastische Potentiaal) 
afgeleidt: 

( 1 ) 

p 

4iG= tensor van de plastische ink. rek. 

~J = spanningstensor. 

fC('ij)= plastische potentiaal. 

Onder de volgende modelaannamen kunnen we, voor anlsotroop 

materlaal, vergelijkingen voor de effectieve rek en -spanning 
afleidlng • 

.. Modelaannamen: 

1. Vlakspanningstoestand: Ur = o. 

2. Anisotroop gedrag onafhankelljk van de rek. 

3. Gedrag onafhankelijk van de richtlng in het vlak van de 
plaat. 

Hlll poneert v~~r de hoofdspannlngsrichtlngen als plastlsche 
potentlaal: 
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Rekenen we (1) uit met (2), voor de hoofdrichtingen, dan 
I 

ontstaat een vorm die veel bekender is: 

.::. cI,.l ( H (u" - f.,) i- V ( d"'~ - Oc) J 

= d...1 (F( Oy- ( 1) .,. H (Uy-fx )) 

:: ttl l ((;, ( Vi - U,,) + F t Qa - (f,,)) 

(2) 

(3) 

Uit de modelaanname (3) voIgt dan een trekproef in de 
x-richting hetzelfde resultaat moet geven als in de y-rich

tinge 

De technische anisotropie-factor R wordt gedefinieerd door: 

voor de trekproef in de x-richting 

( (f)( :: (j" J (/'1 '!l 0 J C;-!:. II ) 

of in de y-richting: 

in de y-richting 

Vullen we v~~r d~,c , Jfy en dIe de Levi von Mises relatie 

(3) in met gegeven spanningen dan kunnen we R uitdrukken 
in H, G en F: 

dus 

H = R.G en F = & 

H 

G 
-- -elJ . H· G 

_til· F·(' 
= -F 

(4) 

Vullen we (4) in in (3) dan wordt de Levi von Mises relatie 
onder aanname (1): 

elL" w oil. G( (f)C CRH) - r<·Uy) 
d E. y :. eI; . G ( u't ( R. t-I ) - R ()" ) 

d i1: :::. dJ . G, ( - Q)( - cry ) 

(5) 
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VuIIen we (4) in in (2) dan wordt de vloeivoorwaarde: 

J - -(, 

Bij de trekproef in de X-richting definieren we X als o~ 

waarbij vloei ontstaat: 

,dan vloei: invuIIen in (6) 

x'2..: J.. 
R+I 

, 
b 

Bij de trekproef in de Y-richting definieren we Y als 

waarbij vloei ontstaat: 

u..,==Y I (1)(::0 ,dan vloei: invuIIen in (6) 

Onder aanname (3) vloeit het materiaal in X-richting 

even gauw als in de Y-richting: 

-'-
b 

(6 ) 

(7) 

(8) 

(9) 

Bij een bepaalde rektoestand hoort een bepaalde vloeispanning: 

cr::; J(~) 
-Stel h is de factor waarmee de vloeispanning v~~r ,= 0 -vermenigvuldigt moet worden om de vloeispanning voor t = €. 

te krijgen. 

In geval van de trekproef: 

~ "E. = h. . ~D (10) 

met (9) voIgt dan: 

1.. I L :.4''1./' 
I . 1,'-

)( .: liN . - dus {, = IU-/ '-'0 

~= 1 ~.' ' met G v~~r £=f. en ( 11 ) 

, (; voor L= 0 
0 
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We definieren nu een ~ en t zodat wordt voldaan aan de 

volgende drie voorwaarden: 

065/81 

a. Voor R = 1 gaat de defenitie over in de bekende defenitie -voor «' en t van isotroop materiaal. 

b. Specifieke lncrementele deformatiearbeid: 

met (5) en dan (6) volgt: 

\\ o 

( 1 2) 

= t1 .1tb(o-~ 2 ( ~-f-I) .,. r'i 'l. ( ,~+ I) - R Q't Q'J( ) 

: cd 1 . & I b :: d"\ 
c. a- is evenredig met h. 

Hill splitst in The Mathematical Theory of Plasticity 

a w~.. ad l = dJ volgens: 

Substituur in (13), (11) en 

- I;:' ~&o/6\ 
U' = l' ~/l. 

¥C2+ ~ ) 6~ 

Jl+ I I 

2+R 

(15) voldoet aan a. 

-1,. 

-(6) dan wordt G" 

Ji bepalen we ult ( 14) • Uit modelaanname (3) en 

a. volgt dat de formule voor tAt van de volgende 

d, .. f). / df!; + d i'f "Z. +- B d ~ '1. .. 2-

met A en B functies van R. 

voorwaarde 

vorm is: 

( 1 3 ) 

( 1 4 ) 

(15" ) 

( 1 6 ) 
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De bijdrage van ally en J fy aan dl in (16) is geIijk 

(voorwaarde a.). 

V~~r R = 1 is A = V 1', B = 1. 

A berekenen we ui t (14) ( 11 ), ( 16) (6) en (5) op de 

volgende wijze: 

substi~ueer (11) in (14): ~ 

eJi :: '12 /.,.'. V,; till'. 6
0

• d J ~ 
....; 6_/G 

::. 12../$' • V:2"" If! '. 1"6' . d...l 

We subs i tueren ( 5 ) in (1 6) voor het geval da t d /.;, = 0 

dus B niet mee doet: 

Ux:: <J::. - fy 

(5) wordt dan: c:Jfy:' d,.l· 6· (21<.+1)· U-

ti' t"t = d,l . (, . ( '1 R. r / ) . - cr 

InvuIIen in (16) wordt: 

We berekenen ~ als functie van G met (6): 

Substitueer (19) in (18): J I 

d i: !1. v:;:-' {".Z R+I J d J. . {'G"" V'1 R. + I 
.-
,r:i 

::. 1/. -( 2 R + I I. d,.l-.yG' 

(20) is geIijk aan (17) zodat voor A voIgt: 

~~+-R)'GI. dA = R .i2.R+-"· dl ·nrJqS 

(voldoet aan a) 

( 1 7) 

( 1 8) 

(19 ) 

(20) 

( 21 ) 
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B berekenen we ui t (17), ( 16) ( 1 6) en (5). 

We nemen het geval van de trekproef in de x-richting: 

Met (5) voIgt: 

elZ)t~ dA. G· (RT/) .(J 

'"'" r1 t y = dJ.· (, ( -R) . q--

d ~ i .: ell. {, ( -I) . cr 

Substitutie in (16) geeft: 

&II { :: Ii· f (Il+ I) a .,. IC 2.,. a' . d J . G· (j 

::. It· ,( 2 R 2. of 2 R,. 0'" I " d,l , c;. (J 

Ui t ( 6) voIgt weer cr als functie van G : 

I 1 

R+I 

Substitueer (23) in (22). Dit is geIijk aan (17): 

p i. = fi. I' 1 R?. + 2 ~ .,. 8 -I 1 I, d 1· {6j ~.f..1 • ': 

d{ ::. f'ih-f l + A "{(; 'd1 dus 

II ·Il R1. I- '1 ~ + 8 +1: V -...!- f:: {2/; 11' 1 .,. ~' 
It +1 

met A =J z/ 3 . Z+R' (2.1) is dus 
I ~R"', 

12 I. .,. It..' . I 2 i ~ r-J' y., . . V 2. ~ ., 2. ~ .,. 4 +/ . .,~ • 
.> '2 I< 1-1 R. r, 
12 Jl"Z -12.11. f-(J.,., , = I dus 

Y?R,r/ ·rRI-I' 
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(22) 

(23) 

(21) 

;12 II. 'L+ 2.R .,. 4 +- , 

i)..1(. '2..,.. 1 ~ + I ' 

hieraan wordt voldaan als 
:::. I 

B = R. (24) 

De effectieve incrementele rek kunnen we dus schrijven als: 

(25) 
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In geval van een rechte spannings- of rekweg worden vaak 

de spanningsverhouding i en de rekverhouding 

i:: Ci.., 
( - I .!.i~ , 0-1 =0) 

0"")( 

. : ~ J e:I ~)t 
l -I S.J~I, cJ i. 'X >a) 

Substitutie van (26) in (15) geeft: 

Met volumeinvariantie: d ~. :s -J ly - d l ?: 

en substitutie van (27) in (25) voIgt: 

j 

tli = .;. ~ . A~ .,. J 2.,. I( { '-Ii J 1.' • 01 I.. )t 
3 2.R+1 ·r I 

gebruikt: 

(28) 

tli -="(J:. . (2+~)(R+!) '.1/, '" j1.+ ~i ~ d i~ (29) , '3 'l.. R + I Y /1.+ I 

Met Levi von Mises, (5) voIgt het verband tussen i en j: 

I 
d 1 . ~ . ( I Rt-n i - R) . O.¥ 

d).· 6 . ( (R"''' - i ~) . {' x 

(30) 

Uitschrijven van (30) naar i: 

j ( 1f(+I)-l It):; t.·(~rl) - R dus 

J ( 1<+1) + ~ -= i. I (R-II) .,. j./< ) dus 

'" -
j (~I-I) .,.. R 

(~+I) .,. j R 
(31 ) 

--

(26) 

(27) 
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Breukrek in het E1-E 2-vlak gebaseerd op de theorie van 
Gillemot. 

L.F. Gillemot. 

1976, Engineering Fracture Mechanics, 

Vol. 8 pp 239-253. 
'-', 

A.K. Ghosh 

Plastic-Flow-Localized Necking, P 287-P 311. 

J.A.G. Kals. 

1978, TH-Eindhoven WT 423. 

1. Algemeen. 

065/81 

Breuk in een materiaal ontstaat als de toegevoerde defor

matie energie een bepaald maximum bereikt: Wc' 
Wc is afhankelijk van de hydrostatische spanningstoestand. 

In het geval van vlakspanningen ( V; = 0) zal de hydro

statische spanning liggen in het gebied: 

-..!.- \\.' ~ ~ "L _ c:: ~ v: JVi' V ....,. - lf31 v 

Bij deze relatief lage hydrostatische spanningen is de 

invloed op de Wc nihil-. 

Breuk is een plaatselijk verschijnsel. 

Bereikt in een elementje van een trekstaaf de tot ale 

deformatie energie de waarde W I dan zal volgens Gillemot c 
dit elementje scheuren. 

De i- { - kromme voor dit elementje ziet er als voIgt uit. 

·Afstudeerwerk Henk Rentjes TH-Eindhoven, vakgroep W.P.T. 

januari 1982. 
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Cj 
ry: IIl4.t(' !pan", ,';n1 

(!U'$Ct! U((J~( 

IT (( 31'0 ?1 If , 'II ~ /xi: 
4t?«>ti,.,UM uniform, r~t 

vI: b"~"k.spa~"'il1~ 

[----

Fig. 1 : Ware rek-spanningskromme. 

Het oppervlak onder de kromme is de specifieke toege

voerde deformatie energie: 

W.=Ji-di (1) 

Voor een verstevigend materiaal met een eenduidig ver-- ~ 
band tussen r en f is dus: 

W" ': r ( ~) 
De toegevoerde deformatie energie is een monotoon 

stijgende functie l omdat a- >() . 

De Wc wordt bereikt bij een bepaalde effectieve rek: 

We zeggen verder dat breuk ontstaat als de effectieve 

rek de breukrek bereikt. 

Voor exponent1eel verstev1gend materiaal 1s de Wc b1j 

4: 
C. 

:: ---. 
~tl 

-f..J 

( 2) 

(3) 

(4) 

Hoe snel de scheur dan zal groeien hangt af van de rest 

van de belast1ng. 

(Zie bijv. Griffit, Crack Opening Displacement). 
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2. Breuk in het 1.'1 - E. 2 vlak. 

~n het t - €. 2 vlak kunnen we krommes van konstante 

t tekenen. Tekenen we de kronune voor t:: ~ dan zal geen 

rek in het materiaal buiten deze kronune kunnen bestaan. 

Dit kontroleren met behulp van de grensvervormings

kronunen gemeten door Ghosh. 

Kronunen van konstante rek worden gegeven voor isotoop

materiaal door: . 
- -/z "2 -" ''&) l. :. 'V 1~ (£, -I ll. .,. [:I 

i : fl liP -v1!: 1l '" E.1. l.., Eo, E .. i 

Integratie in geval van een rechte rekweg geeft: 

, 

Voor i :.ll is (5) de vgl. van een ell ips: 

met lange as in de richting tl :.-'-, en halve grootste 

breedte a = iI·(1'a' , met korte as in de richting 

t.. J, :: &/ ,en halve kortste breedte b = i I j€ " 

Zie fig. 2. 

(5) 
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/ 

~ 
~ 

-1-1---------=::::::::::-~ 

-1 

~ -

Kromme van £ = 1 voor isotoopmateriaal. 

065/81 

V~~r niet-isotoopmateriaal kunnen we de in bijlage 

"Mathematische beschrijving van anisotroopmateriaal 

volgens Hill, Backofen en Ghosh "afgeleidde effectieve 

rek definitie gebruiken. 

Integratie voor een rechte rekweg geeft: 

(6 ) 1 _ / 2... (2. -foil ) (R-I-I) 

-, '2 R<fo' 

... ... 
l~LI geeft ellips die hetzelfde georienteerd ligt als 

v~~r isotroopmateriaal, maar met ander a en b. 

it i '3/2-
2.RI-I 

a : 
'1+~ . -tl.Rf'· .. b (7) 

r/f '" = b ;: '11 ? 
I 

2-1~ 
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Voor ~ 2 = 0 berekenen we de relatie tussen l1' 4 en b: 

[,:: ill s/').. 'Ih
2+:;;RH) = b.i ~(:J.IR; f~ zR I- I 

.,) ... (2.J.R){R of /J 

I. _ 12R+-I' 
I - 1>1/ ~.,., 

Zo kunnen we de theoretische breuklijn en de gemeten 

met elkaar vergelijken: 't 
LZ 

A-I( SJEEl 
-- Punch StrllChlng 

-------In-Pllne SlrIlChlng 

Fig. 3 : Ellips en gemeten breukkromrne naar Ghosh. 

Ghosh geeft voor A-K staal en 70/30 Messing krornmen 

van maximum rek. Bij het bepalen van de ellips van {I 
die over deze krornme heen past valt de goede overeen

komst op. Daar waar de rek-weg het meeste niet recht 

zal zijn is de afwijking het grootste, in de goede 

richting. 

(8) 



Fig. 4 
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-0.4 -0.2 

71)-)0 BRASS 

--Punch Stretching 

------ In-Plane Stretching 
'11wO'Sb 

R"o.'3 

o.a 

Ellips en gemeten breukkromme voor 70/30 

Messing naar Ghosh. 

-3. Afleiden van II uit de trekproef. 
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Bij een trekproef zijn na het kracht maximum de rekken 

niet meer uniform. De plastische rek wordt aIleen in 

het insnoeringsgebied nog groter. De maximum lokale 

effectieve rek die dan kan ontstaan is £~. il is af 

te leiden uit n, l en Fb kiF : o reu max 
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~I 

Ii-/( Stut 

o 

----------

o 

C = I( t1 'J ~ I."".""," 
'11 = p . .lDS 

R • 1.I:r 

.6.llt", ---

C :: I) J S' N/ ",,,,2 

..,., = O.5li 

rr ::. D., 
t.tllo - ..... _-

Fig. 5 : Technische trekkrornrnes voor staal en messing. 

Daartoe maken we de volgende modelaannamen: 

1. De rekken zijn uniform tot het belastingsmaximum. 

2. Na het belastingsmaximum verandert de rek in de 

breedterichting (t 2) niet meer. 

V~~r anisotroopmateriaal kunnen we dan de volgende 

relatie afleiden: 

Bij de trekproef wordt f: <i" en l-:. E" genomen. 

De relatie van Nadai v~~r anisotroopmateriaal is dus 

eigenlijk: 

In geval van de trekproef is de rekverhouding in het 

uniforme deel van de proef: 
_ l, --- I< + 1 

(9) 

(10) 
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De uniforme effectieve rek is met (6): 

, _-r;; ... /2.+~'.i~ ~+£2 j./{·[lt
l 

; 
~4'_1''''/3Y.2~1'1 ' .I. 

_ -r;;-~ .f ('2. 1:1+1) (R+1) , i, 
- -V lIlY ~ l~+')" 

.. -

(11) geeft het verband tussen l en ~ , weer. 
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(11 ) 

Is Ao de doorsnede van de staaf in de uitgangstoestand, 

dan voIgt met behoud van volume van het oppervlak na 

rek ~ , in de lengterichting: 

IJ .n - E, 
= ",,' ~ 

De spanning in de lengterichting is (9): 
.", r, = ,-. f l, I- EoJ 

De kracht is dan: 

Deze is maximaal als 
"dF 
-= o. 
d I., 

Differentieer (13): 

• £, "'" 
... f}p' e. • C ( E, + £0) + 

El~ maximale uniforme rek in de l-richting. 

De rekken na het belastingsmaximum noemen we i 1n , 

t 2n en l3n· 

Vol gens de modelaanname is 

( 1 2) 

( 1 3 ) 

( 14 ) 
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Berekening van t, £1 relatie: n n 
- fr2-----~-I-R~' l'l1 = / ~ . VI -10 R I. E: I ... 

2. R 1-1 ' .. 

~n kunnen we berekenen met de relatie van Nadai. 

Daarbij moeten we i 1n omrekenen naar l1 in het uni-

forme geval: C. • m 
Dit kan via de effectieve rek met (15) en (11): 

1+ I? 
~.",., = .y"l.R-IoI' i / 11. 

De ~b' spanning in de 1-ri9hting in op het moment 

van breuk is dan: 
,-I- R ">\. ( Itt) 

~/b :- c·l1..,lA +- i2. R-Io / 
£, .,., I- £0 ) 

) 
'11.. 

( ( ", -I-
II- ~ 

~,~ = V2. R.t-I ' 

De dragende doorsnede van de staaf bij het kracht

maximum is A : 
u 

1
0 

• .", 

II '" :: flo' -e. ( 1 4) en (1 2 ) 

De dragende doorsnede op het moment van breuk is Ab= 

iJo - 1Ic.,. ~-'/11. = 
-: lJo . e Eo·?ot - ~,~ 

F breuk 
F max. 

-E/~ ( 
= ~ I 

( 1 5 ) 

( 1 6 ) 

( 1 7 ) 

( 1 8 ) 

( 1 9 ) 

(20) 
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(20) werken we uit tot de volgende vergelijking die 
we iteratief kunnen oplossen: 

van de breukrek volgt dan: 

R .... ' ) 
{ ..,., - £ {> + V 2. ~+ I " £. f ..,.. 

4. Vergelijken met de KWI-test. 

Het programmatje "Sue-EN" lost (21) en (22) op. 

-De berekende 4 staan voor verschillende materialen 

in tabel 1. Ze worden vergeleken met KWI proeven. 

De proeven werden genomen met goed a£gedrukte gaten, 

zodat er geen kerven in de rand zaten. 

(21) 

(22 ) 
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-
Tabel 1. [/ v~~r verschillende materialen. 

Materiaal n Eo R Fb F "iJ D/JX) Geneten D/ Do max 

Al .3 0 1 35 35 .3 1.35 1.35 

Ms .56 0.03 1 36 40 1.11 2.8 1.95 

.56 0.03 1 37 40 1.04 2.6 

.56 0.03 .5 36 40 1.06 2.7 

.56 0.03 2 36 40 1.27 3.1 

.4 0.03 1 36 40 .892 2.3 

N 325 .25 0 1 27 27 1.02- 2.5 2.05 - 2.35 

.25 0 1 28 37 .96 2.4 

.25 0 .5 27 37 .98 2.4 

.25 0 2 27 37 1.13 2.6 

RVS N 286 .39 0 1 35 43 1.09 2.7 2.25 - 2.45 

.39 0 1 36 43 1.03 2.6 

.39 0 .5 35 43 1.05 2.6 

.39 0 2 35 43 1.22 2.9 

Uit tabel 1 blijkt dat voor AI, Staal N 325 en N 286 het 

breukmodel redelijk met de werkelijkheid overeenkomt. 

Het model is erg gevoelig voor een kleine verandering in 

de verhouding Fb/F • Dit is jammer omdat Fb meestal max 
vrij onnauwkeurig wordt gemeten. V~~r grote R blijkt de 

!~groter; de plaat scheurt bij grotere rekken dan voor 

R klein. Voor Messing klopt het model slecht. Dit komt 

omdat de Nadai vergelijking de trekkromme voor grote 

rekken niet goed benadert. De verstevigingsexponent van 

Messing in het krachtmaximum is lager dan bij kleine 

rekken. 

Nemen we deze lagere n dan klopt 

de breukrekberekening veel beter. 

~ = n en, wordt ook '"'4. 
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5. Konklusies. 

Het model van L. Gillemot hebben we opnieuw getest. 

De uitspraak "Breuk begint als l= l, " blijkt in het 

geval van vlakspanning goed bruikbaar. 

De afleiding van il uit de trekkrornrne blijkt te werken. 

V~~r Messing moeten we opletten dat we de juiste n in

voeren n.l. die bij het krachtmaximum. 

Met ~ wordt in de grens vervormingskrornrne duidelijk 

wanneer scheuren optreden. 
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10 PEM ************** Sue.sub V00r En ************** 
20 STAHDARD 
30 INPUT" ~l.:1iafll ruat et"" i .:..al ?" , ;';$ 
40 PRIHTER IS 0 
50 INPUT "Ge@f N,E8,R,Fb,Fruax",N,EO,R~Fb,Fmax 
60 PRINT ~-::$ 

70 PRltH "N: ";N; "E0: ";E0; "R: ";R 
80 PRINT "Fb:";Fb;"Fma~:";Fmax;LIN(I) 

90 Erl=0 
108 T=(R+l)/SQR<2*R+l) 
110 FOR 1=1 TO 4 STEP 1 
120 FOR J=l TO 5 STEP 1 
130 En=N*LOGC1+T*En/H)-LOGCFb/Fruax) 
140 NEXT J 
150 PRINT I,En 
160 NEXT I 
170 Ef=SQR«4+2*R)/(3*R+3»*<N-E0+T*En) 
180 FIXED 3 
190 PRINT LIH<l);"Ef:";Ef 
200 PRINT "D/D0: benadert met exp(N-E0+En)=";EXP(N~E0+En) 
210 PRINT LIH(3) 
220 END 

ALLUMINIUM 
N: .3 E0: 0 R: 1 
Fb: 35 Fmax: 35 

1 0 
2 0 
3 0 
4 0 

Ef: .300 
D/D0: benadert met expCN-E0+En): 1.350 
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STAAL 1'1325 
1'1: .25 E0: 0 R: 1 
Fb: 27 Fm .... x: 37 

1 
2 
3 
4 

Ef: 1.020 

.663313868647 

.666506964037 

.666512787223 

.666512797817 
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D/D0: benadert met exp(H-E0+En)= 2.501 

STAAL 1'1325 
1'1: .25 E0: 0 R: 1 
Fb: 28 Fmax: 37 

1 
2 
3 
4 

Ef: .960 

.61121398162 

.61515921046 

.61516893665:3 

.615168960525 

D/D0: benadert met exp(H-E0+En)= 2.375 

STAAL 1'1325 
1'1: .25 E0: 0 R: .5 
Fb: 27 Fmax: 37 

1 .641507872995 
2 .644461871399 
3 .644467344927 
4 .644467355047 

Ef: .984 
D/D0: benadert met exp(H-E0+En)= 2.446 

STAAL 1'1325 
H: .25 E0: 0 R: 2 
Fb: 27 Fmax: 37 

1 
2 
3 
4 

Ef: 1.1313 

.70333852'3575 

.7068'37603255 

.706903732335 

.706903742863 

D/D0: benadert met exp(N-E0+En)= 2.604 
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MESS I t·jG 
N: .56 EO: .133 R: 1 
Fb: 36 Fmax: 413 

1 
2 
3 
4 

Ef: 1.113 

.431313125437 

.51302813537811 

.51346537781311 

.513491385413536 
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D/Da: benadert met expCN-Ea+En)= 2.815 

MESSING 
H: .56 Ea: .133 R: 1 
Fb: 37 Fmax: 40 

1 .3492243134676 
2 .430543339245 
3 .43813991313648 
4 .438768845239 

Ef: 1.037 
D/Da: benadert met exp(H-Ea+En)= 2.635 

MESS It~G 
H: .56 Ea: .133 R: .5 
F b : 36 F II) ax : 4 a 

1 
2 
3 
4 

Ef: 1.1363 

.3913838242499 

.447352116946 

.45113773831366 

.4513136251079 

D/D0: benadert met expCH-Ea+En)= 2.668 

MESSING 
H: .56 EO: .133 R: 2 
Fb: 36 Fmax: 413 

1 
2 
:3 
4 

Ef: 1.271 

.51 :3752183:383 

.6134384632989 

.6139259833775 

.6139496241163 

D/Da: benadert met expCN-E0+En)= 3.125 

MESSING 
H: .4 Ea: a R: 1 
Fb: 36 Fmax: 413 

1 
2 
3 
4 

Ef: .892 

.38613811381444 

.424667726148 

.4261847298 
.~.-~--.--.-- ---

.42624126 

D/Da: benadert met expCN-Ea+En): 2.285 
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RVS H286 
H: .39 E9: 9 R: 1 
Fb: 35 Fmax: 43 

1 
2 
3 
4 

Ef: 1. 091 

.588378869499 

.606792745863 

.607917244293 

.697019935706 
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D/D0: benadert met exp(N-E0+En)= 2.710 

RVS H286 
H: .39 E0: 0 R: 1 
Fb: 36 Fmax: 43 

1 .535825383348 
2 .557767310507 
3 .55811811851 
4 .558123605217 

Ef: l.034 
D/D0: benadert met exp(H-E0+En)· 2.581 

RVS H286 
H: .39 E0: 0 R: .5 
Fb: 35 Fmax: 43 

1 
2 
3 
4 

Ef: 1.050 

.555102611866 

.571432695185 

.571637249147 

.571639773263 

D/D0: benadert met expCN-E0+En)= 2.616 

RVS H286 
H: .39 E0: 0 R: 2 
Fb: 35 Fmax: 43 

1 
2 
3 
4 

Ef: 1.220 

.651530611741 

.673216337518 

.673455766131 

.673458359561 

D/D0: benadert met exp(H-E0+En)= 2.896 

065/81 
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Systematische programma opzet, om de energie voor 

een bepaald verplaatsingsveld te berekenen. 

§ 0 Inleiding 

De bedoeling van de hier gepresenteerde programma is 

aan te geven hoe met de theorie uit § 3.2 het mogelijk 

is om een programma te maken dat een omvormproces na

bootst. 

Ret uitgangsmateriaal wordt in P elementen verdeeld. 

( iii 2) Van elk element, met nummer P, onthouden we de 

koordinaten van het karakteristieke punt materiaal 

mater iaal eigenschappen en rekken (§ 1) . 

Ret verplaatsingsveld wordt beschreven met behulp van 

drie subroutines: 

Ul(X,Y,Z, parameters): verplaatsing in de X-richting 
van een punt met koordinaten 
(X,Y,Z). 

U2 (X,Y,Z, parameters): verplaatsing in Y-richting 

U3 (X,Y,Z, parameters): verplaatsing in Z-richting 

Per processtap bepalen we het veld dat het minste kost 

( § 5). Daartoe moet de procesenergie voor diverse pa

rameterkombinaties berekend worden (§ 3) . 

Een processtap wordt uitgevoerd door karakteristieke 

065/81 

punt en te verplaatsen volgens het optimale verplaatsings

veld (§ 4) • 

Fig.l geeft een blokschema waarin de totale programma 

opzet gegeven staat weer. Ret programma "BULGE 3" is 

aan de hand van dit schema opgebouwd. 

In deze bijlage worden enkele voorbeelden in pseudo

algol gegeven. 



Volgende stap 
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Initieren: coordinaten 
voordeformatie 

per element volume 
c 

Processtap: 
Bepaal grenzen parameters 
om mogelijke verplaatsings
velden vast te leggen 

Optimaliseer parameters 
naar min. energie 

Bereken procesenergie 
met veld 

nee 

ja 

Bereken nieuwe koordinaten 
en rekken 

ja 

Figuur: 1. Blokschema Programma 

065/81 

j5 

§4 
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§ 1 Keuze arrays 

Aan de hand van het nummer van een volume element, P, 

kunnen wij in zes een dimensinale arrays de koordina

ten van het karakteristieke punt en de materiaal-eigen

schappen van het element terug vinden. 

x (*): 
y (*): 
Z (*): 
V (*): 
N (*): 
C (*): 
E~ (*) : 

X-koordinaat karakteristieke punt 
Y-coordinaat karakteristieke punt 
Z-coordinaat 
Volume element 
Verstevigingsexponent 
Karakteristieke deformatie weerstand 
V~~r versteviging/totale deformatie array 

Bij homogeen materiaal kunnen N(*) en C(*) vervangen 

worden door gewone variabelen. 

Eventueel kunnen de oppervlakte rekken onthouden wor

den in twee arrays: 

£1(*): Grootste hoofdrek in vlak 
£2(*): Kleinste hoofdrek in vlak 
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§ 2 Initia1iseren arrays 

In het begin van het programma moeten de koordinaten

en materiaa1eigenschappen-arrays gevu1d worden met 

gegevens. 

Dit kan met de hand gebeuren: 

for p: = 1 
" 

step 1 until P do 

read X (p) , y (p) I z ( p) , V(p) 

N (p) , c (p) , ESlJ (p) 

Het invoeren van deze gegevens kost vee1 tijd en 

makke1ijk kunnen fouten gemaakt worden. Vee1 makke-

1ijker is het om automatisch te initieren. 

Bij de keuze van de karakteristieke punten moet be

keken worden of de e1ementen ook goed door deze 

punten gekarakteriseerd worden. 

Voorbee1d 1: Rechthoekige plaat met breedte B, 
=========== lengte L en dikte S 

Verdee1 in rechthoekige elementen met het karakteris

tieke punt in het centrum. 

IB: aanta1 elementen in de breedte 
JL: aantal elementen in de dikte 

(IB • JL = P) 

p: = 1 

for i: = 1 step 1 until IB do 

for j : = 1 step 1 inti1 JL do 

besin X(~) : = (i-~) B/IB 
yep) : = (j-~) L/JL ; 
Z (p) : = S/2 
V(p) : = B . L S/(IB . JL) 

p: = p+l 

end 

065/81 



Voorbeeld 2: 
----------------------
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Ronde plaat met diameter D 
en dikte 5 

Verdeel in cirkelelementen met karakteristiek punt 

op de buitenstraat, R(p} en hoogte koordinaat Z(p). 

R(O) = 0 

for p: = 1 step 1 until P do 

begin 

end 

R(p): = (p-~)/P . D/2 
Z(p): = 5/2 
V (p): = 'If'. [R (p) 2 - P (p-l ) 2 ] 5 

065/81 

Verschillen in materiaaleigenschappen kUnnen op diverse 

manieren in de elementen ingevoerd worden. Bijvoorbeeld 

een stochastische verdeling met behulp van de Random 

funktie. Random (X) geeft een willekeurig getal tussen 

o en 1. 

Voorbeeld 3: Verdeel de materiaaleigenschap "c" met 
=========== een stochastische spreiding van Y% 

for p: = 1 step 1 until P do 

C(p}: = C • [100 - Y .(RANDOM{X) - • 5)]/100 
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§ 3 Berekenen Procesenergie 

Bij gegeven verplaatsingsveld voIgt de procesenergie 

door de benodigde deformatie-energie en andere ver

liezen per element te sommeren. 

~1et (3.2.27) ui t § 3.2 voIgt voor de benodigde de

formatie-energie: 

'" A ·V() C() I [( c.rI.(p) + A~)n+l _ EnI(p)n+l] = p. p '[N(p)+l] ~~ p~ ~ 

b l: rekinkrement 

Wrijvingsverlies: 
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In geval van het Tresca wrijvingsmodel heerst er een kon
stante schuifspanning,~, tussen element en gereedschap. 

Is A(p) het oppervlak van het element dan is 

AW=7:. A(p) .As 

A S: afgelegde weg. 

6.£ en 4s worden met een sUbroutine afgeleid uit het 

verplaatsingsveld ( §3.2.2) zodat de totale sommatie 

in pseudo-algol geschreven wordt als: 

Voorbeeld 4: Bepalen van de procesenergie,En, met de 
=========== subroutines 4. i en As. 

En: = 0 

for p: = I step I until P do 

begin At [X(p), yep), Z(p), verplaatsingsveld]; 
bS [X(p), yep), Z(p), verplaatsingsveld); 

En: = En + V (p ) • C (p ) / [N (p ) + I]. [ (E¢ (p ) + A£ ) N (p ) + I -
E~ ( P ) N (p+ I )] ; 

En: = En + 't. A ( p ) • I::t. s 

end 
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Zijn de afgeleiden van het verplaatsingsveld 

bekend dan kan 4l berekend worden met de in 

§ 3.2.2 afgeleide formules: 

At.. = (U .. - U .. )/2 
1J 1,J J,1 

4 ~. = .y'273 /. .. ·f .. 
1) 1) 

065/81 
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§ 4 Ui tvoeren processtap 

Zijn met behulp van een optimaliseringsprocedure 

de parameters berekend die tot het minimumenergie 

veld leiden voor een bepaalde procestap dan moeten 

deze verplaatsingen uitgevoerd worden en de ef

fectieve rek-toename bij de voorgaande deformatie 

opgeteld worden. 

Voorbeeld 5: Verandering van de arrays door 
=========== processtap. 

for p: = 1 step 1 until P do 
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begin 6~ [X(p) , Y (p) I Z (p) , verplaatsingsveld]; 

.AX = Ul [X(p), Y (p) , Z (p) , parameters]; 

AY = U2 [X(p) , Y (p) , Z (p) , parameters]; 

AZ = U3 [X(p) , Y (p) , Z (p) , parameters]; 

X(p) = X(p) + d Xi 

X(p) = yep) + AYi 

Z(p) = Z(p) + b.z; 

E¢{p) = E¢(p) + At 

end 

Het array V(p) hoeft niet aangepast te worden omdat 

het volume konstant blijft. Eventueel kan de bere

kening van de procesenergie en de uitvoering van 

de processtap in eenroutine gekombineerd worden. 

Is de Boolean II STAP" true dan wordt de processtap 

uitgevoerd, onder de energie berekening: 

Voorbeeld 6: Gekombineerde routine 
=========== 

begin En = 0 

for p: = 1 step 1 until P do 



begin 

if STAP 

end 
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At(----) 

then begin A X = U1 (---)i 

AY = U2 (---) i 

bz = U3 ( --- ) i 

X(p) = X(p) + f:. Xi 

yep) = Y(p) + A Yj 

Z(p) :: Z(p) + I> Zi 

E~(p) = E~(p) +Af. 

end 

else begin AS(----): 

end 

En = En + ---i 

En = En + ---; 

065/81 
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§ 5 Optimalisatie parameters verplaatsingsveld 

a(*) is het array met de parameters. 

De subroutine Energie [a(*)] berekent de proces

energie als we in a(*) een bepaalde parameter

komblnatie stoppen. 

065/81 

a{*) kunnen we zien als een vektor in een N-di

mensionale ruimte, waarbij N het aantal parameters 

is. De hier beschreven eenvoudige optimalisatie 

methode legt een raster van punt en rond het start

punt. Van deze punten wordt de energie uitqerekend. 

Het punt met de minste deformatie-energie wordt 

onthouden. Rond dit punt wordt een nieuw raster qe

legd net zolang tot in de omgevinq van het punt qeen 

betere meer gevonden worden. Vervolgens verkleinen 

we de mazen van het raster tot dat de vereiste nauw

keurigheid is bereikt. 

Voorbeeld 7: 
----------------------

Optimalisatie naar minimumenergie bij 
twee parameters 

a( *) : bevat het startpunt 

err toegestane tout 
A begin raster 

begin Emin: = heel groot 

b l : = a l : = a(l) 

b2: = a 2 : = a(2) 

while do 

be9: in for i = -1, 0, 1 do 
for j = -1, 0, 1 do 

be9: in a (1) : = a1 + i. b 

a (2) : = a2 + j. A 

* 



E· -. -
if E < 
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Energie [a{*)]; 

Emin then b l ! = 
b 2 : = 

a (I) ; 

a (2) ; 

Emin: = E 

end; 

end 

b =.6 /2 
else begin a l 

= b l ; 

a 2 = b 2 
end 

end 

Deze procedure is voor veel parameters uit te 

breiden. De rekentijd wordt dan echter lang. 

Hier kan wat aan gedaan worden door geen pun

ten dubbel uit te rekenen. Daartoe moet een 

aantal voorgaande punten onthouden worden. 

Voordat de Energie berekend wordt kontroleren 

we eerst of we dit punt al niet gehad hebben. 

Deze kontrole voegen we toe op plaats * 

(zie Programma "BULGE3"). 

065/81 
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MK analyse; Model am de inuloed van een plaatselijke 
verzwakking op het niet uniform uloeien te bepalen 
I verhouding Sigma2/Sigma1 
J verhouding E2/El 
L Eeff/$igmaeff 
R anisotropie factor 
Ta dikte van de plaat in uniforme deel 
Tb dikte van de plaat in band 
Elstap stapje in E1 rek in unlform~ deel 
Dtb stapje in afname Tb 
E1b,E2b,E3b,Eeffb,Ib,Jb rekken etc in band 

STANDARD 
Ca=1 
Cb=l 
Ta=l 
Tb=.95 
F=Tb*Cb/Ta/Ca 
N=.25 
E0a=.05 
E0b=.05 
R=l 
PRINT "Initieele verzwakking f:",F 
PRINT "Voorversteviging E0: ",E0a 
PRINT "Verstevigings exponent: ",N 
PRINT "Anisotropie-factor: ",R 
INPUT "E1stap?",Elstap 
INPUT "Rekweg J?",J 
PRINT "Elstap:",Elstap 
PRINT "Rekweg:",J 
FLOAT 4 
PRINT LIN( 1) 

PRINT" Ea: Eb: Db/Da: Td/Ta" 
PRINT LIN(l) 
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Deffa=SQR(2/3*SQRC3/(2*R+1»*2*<I+J+J*J»*Elstap ! Effectieve rek in A 
De2=Elstap*J 
De3=-Elstap*(1+J) Dikte rek in A 
Ea=E0a 
Eb=E0b 

Loop: ! 
! Vervorm eerst buiten de band: 
Ea=Ea+Deffa 
Sa=Ca*EaAN Effectieve spanning in A 
I=«I+J)*(R+l)-l)/(l+R*(I+J» ! Spanningsweg in A uit rekweg J 
Sla=Sa/SQRCSQRC3/(2*R+l»*(R+l)/2*Cl+I*I-2*R/(R+l)*I» ! l-spanning in A 
Ta=(1+De3)*Ta ! Momentane dikte in A 
! Vervorm vervolgens binnen de band om Tb te berekenen 
De3b=De3 Kies als eerste dikte rek in de band 

de dikte rek in de omgeving 
Door: ! 

Tbm=(I+De3b)*Tb ! Momentane dikte in de band 
Deffb=SQR(2/3*SQRC3/(2*R+l»*2*(De2*De2+De3b*De3b+De3b*De2» !Eff.rek in B 
Jb=-De2/(De2+De3b) Momentane rekverhouding in de band 
Seffb=Cb*(Eb+Deffb)AN Effectieve spanning in de band 
Ib=«I+Jb)*(R+l)-l)/(l+R*(l+Jb» ! Momentane spannigsverhouding in B 
Slb=Seffb/$QRCSQR(3/(2*R+l»*CR+1)/2*<1+Ib*Ib-2*R/(R+l)*Ib» !l-Span in B 
IF Tbm/Ta<.5 THEN End 1 Kijk of de dikte in B niet klein is 
IF Tbm*Slb)=Ta*Sla THEN Nextstap Aan evenwicht voldaan?; dan verder 
De3b= 1.05* De3b N i et aan evenw i c ht vo 1 daan, dan \)er-
GOTO Door groot diktrek in B en reken opnieuw 

Nextstap: ! 
Tb=Tbm 
Eb=Eb+Deffb 

Voer de resultaten uit 

IMAGE 4<D.4D,4X) 
PRINT USING 491;Ea,Eb,Deffb/Deffa,Tb/Ta 
IF Tb/Ta>.5 THEN Loop ! Ga door 

End: PRINT "Alleen in de nek nog vervorming. 
END 

zolang Tb voldoende groot is 
EINDE" 



-200- 065/81 

Initi •• l. verzwakking f: .96 
Vooruersteviging E0: .05 
Verstevigings exponent: .25 
Anisotropie-factor: 1 
Elstap: .01 
Rekweg: 1 

Ea: Eb: Db/Da: Td/Ta 

.0700 .0732 1.1612 .9~69 

.0900 .0964 1.1612 .9~38 

.1100 .1197 1. 1612 .9508 

.1300 .1429 1.1612 .9477 

.1500 .1661 1.1612 .9447 

.1700 .1893 1. 1612 .9416 

.1900 .2126 1.1612 .9386 ~ 

.2100 .2358 1.1612 .9356 

.2300 .2590 1. 1612 .9326 

.2500 .2835 1. 2219 .928~ 

.2708 .3079 1.2219 .9244 

.2900 .3323 1. 2219 .9203 

.3100 .3581 1.2862 .9151 

.3300 .3838 1.2862 .9100 

.3500 .4095 1.2862 .9048 

.3700 .4366 1.3544 .8986 

.3900 .4651 1.4266 .8911 

.4100 .4937 1. 4266 .8837 

.4300 .5237 1.5030 .8751 

.4500 .5~71 1.6689 .8638 

.4700 .5942 1.8537 .8498 

.4900 .6424 2.4103 .8274 
Alleen in de nek nog vel"'vol"'ming. EIHDE 

Initieele vE'l"'zwakking f: .9 
Vool"'versteviging E0: .05 
Verstevigings exponent: .25 
Anisotl"'opie-factor: 1 
Elst ap: .81 
Rekweg: 1 

-Ea: Eb: Db/Da: Td/Ta 

.0700 .0801 1.5030 .8912 

.0900 .1086 1.4266 .8838 

.1100 .1371 1.4266 .8765 

.1300 .1672 1.5030 .8679 

.1500 .1972 1.5030 .8595 

.1700 .2289 1.5836 .8498 

.1900 .2623 1.6689 .8389 

.2100 .2994 1.8537 .8253 

.2300 .3428 2.1702 .8071 
Alleen in de nek nog vervorming. EIHDE 
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TREKP: optimaliseren van snelheidsvelden naar min.energie 
voor de trekproef op isotroop materiaal. 
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OPMERKING: Het is niet verstandig een aantal elementen 
te kiezen dat niet deelbaar is door 19 i.v.m 
de gekozen optimaliserings weg. 

TREKP heeft 1 punt per x-stap 
******************************************************** 

STANDARD 
PRINTER IS a 
PRINT "TREKP: Trekstaa' met verzwakking Cp in eerste element" 
PRINT LINO) 
OPTI ON BASE 1 
COM A,B,C,D,X(199),Y(la9),Z(199),Pp,Y,L,Cm,N,Nl,E9(100),Cp 
DIM De(199),Deb(199),Xx(109),Eplot(109) 
A,B,C,~ parameters van het verplaatsingsveld 
Pp aantal elementen 
Y volume elementje 
L momentane lengte van de staa' 
Cm karakt~ristieke deformatie weerstand 
N verstevigings exponent 
N1 N+1 
E9<*> array met de voorversteviging(rek) van elk element 
INPUT "Maten trekstaaf: L9,B9,S0?",L9,B0,S0 
INPUT "Materiaal: C,N,E9?",Cm,N,E9 
INPUT "Yerzwakking eerste element?",Cp 
INPUT "Aantal elementen, veelvoud van 19 s.v.p.?",Pp 
INPUT "Aantal stappen, van S mm?",Stappen,S 
PRINT "Maten trekstaaf: L0",L0,"B0",B0,"S0",S9 
PRINT "Materiaal: C ",Cm,"N ",N,"E9",E0,"Yerzwakking:",Cp 
PRINT "Aanta1 elementen:",Pp 
IMAGE DDD," stappen vanl,DD.DDD,"mm" 
PRINT USING 310;Stappen,S 
REDIM De(Pp),Deb(Pp),Xx(Pp),Eplot<Pp) 

****** INITIEER ALLE COORDINATEN EN REKKEN ******* 

DISP "Initialiseren van coordinaten" 
FOR P=1 TO Pp 
X<P)=<P-.5)/Pp*L0 
Y<P)=B0/2 
Z<P)=S0/2 
E0(P)=E9 
HEXT P 
Y=L0*B9*S9/Pp 
H1=N+l 
Etot=0 

Volume van element 
We hebben H+l vaak nodig 

MAT Xx=X/(L0) Hulparray voor het tekenen 
MAT Eplot=E0/(N) ! Hulparray voor tekenen voordef. 
CALL Plot(1,Xx(*),Eplot(*),Pp,Ic,9,1,.95,0,2,.1,"REKKEH IN TREKSTAAF") 

! 
! ****** START REKKEH YAN DE STAAF****** 
! 
FOR Stap=l TO Stappen 
L=L0+(Stap-1 )+S 
Start met zoeken bij lineair 

Ea=lE40 
FOR Aa=1 TO .95 STEP -.95 
Beter=9 
FOR Bb=0 TO 1 STEP .95 
A=Aa*L 
B=Bb*S/L 
D=S-B*L 
C=2*D/A/A 
CALL Energie(Eb,Deb(*» 
IF Eb)=Ea THEN GOTO Nextb 
Ea=Eb 
MAT De=Deb 
Beter=1 

! Bereken momentane lengte 
veld: B=S/L, C=0 

! 2et eerste Ea op heel groot 
! Rasterverdeling A-parameter 1/29 

Rasterverdeling B-parameter 1/29 
Bereken A,B,C,D 

Bereken def.energie. met A,B,C,D-veld 
Zoek verder als Energie > Min.Energ. 
Onthoud nieuwe Min.Energie 
Onthoud de vervormingen in De(*) 
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71(1 
72(1 

An=A 
Bn=B 

Onthoud parameters van het tot nu 
t.oe beste ~.Jeld. 

7:3(1 Cn=C 
74(1 Dn=D 
75(1 ~lextb: STAt-WARD 
760 DISP "Benadering met deel:",Aa,Bb,Beter 
770 NEXT Bb Loop raster verder af 
780 Hexta: NEXT Aa Loop raster verder af 
790 ! 
800 
810 
820 

***** MINIMUM ENERGIE VOOR STAP BEPAALD ***** 
Uitvoeren van stap met An,Bn,Cn en Dn 

830 
840 
850 
860 
870 
880 
890 
900 
910 
920 
930 
940 
950 
960 
970 
980 
990 
1000 
1010 
1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
11121121 
1110 
1120 
113121 

Elin=L0*B0*S0*Cm/Nl*(CE0(1)+LOG(1+S/L»ANI-E0(1)AN1) ! Analytisch berekend 
A=An A,B,C,D worden die van het beste 
B=Bn verplaatsingsveld 
C=Cn 
D=Dn 
FOR P=1 TO Pp 
X(P)=X(P)+FNUx(X(P» 
YCP)=Y(P)+FNUy(X(P),Y(P» 
Z(P)=Z(P)+FNUz(X(P),Z(P» 
E0(P)=E0(P)+De(P) 

Nieuwe coordinaten aan punten P toekennen 
! Uitvoeren verplaatsingen van de 
! karakteristieke punten 

Sommeren van de totale vervorming 
NEXT P 

**** UITVOEREN GEGEVENS ******* 

PRINT LIN(D 
IMAGE "Stap ",DDD 
PRINT USING 980;Stap 
IF B).95*S/L THEN PRINT "veld uniform" 
IF B<.95*S/L THEN PRINT "veld niet uniform" 
Etot=Etot+Ea 
FLOAT 4 
PRINT "energie stap",Ea,"Totaal:",Etot 
PRINT "A:",A,"B:",B 
PRINT "C:",C,"D:",D 
IMAGE "Deel van de staaf dat niet uniform rekt:",DDD,"%" 
IF B<.95*S/L THEN PRINT USING 1070;A/L*100 
PRINT "V.g.1 E11n:",E1in 
PRINT "Deformaties van x=0 tot x=L:" 
FOR P=l TO Pp STEP 4 
PRINT E0(P),E0(P+l),E0(P+2),E0(P+3) 
IF (E0<P»2*N) OR (E0<P+l»2*H) OR (E0(P+2»2*N) OR (E0(P+3»2*N) THEN Sta 

p=St.appen 
1140 NEXT P 

! beeindig berekening 

1150 ! Uittekenen totale effectieve rekken 
1160 MAT Eplot=E0/(N) 
1170 CALL Plot(2,Xx(*>,EplotC*),Pp,Ic,0,1,.05,0,2,.I,"REKKEH 
1180 ! 
1190 ! *********** VOLGEHDE STAP ********** 
1200 NEXT Stap 
1210 PRINT PAGE 
1220 DUMP GRAPHICS 
1230 PRINT LIN(3) 
1240 PRINTER IS 0 
1250 DISP "EINDE PROGRAMMA" 
1260 END 
1270 

! ********* 
! 

DEFENITIE VERPLAATSINGSVELD ********* 

IN TREKSTAAF") 

1280 
1290 
13013 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
13613 
1370 . 

DEF FMUx(X) 
COM A,B,C,D 
F=B*X+D 

Verp1aatsingsveldfunctie in x-richt. 

1380 
1390 

IF X<A THEN F=C*A*X-C*X*X/2+B*X 
RETURN F 
FNEHD 
DEF FNUyO<,Y) 
COM A,B,C,D 
F=-B*Y/2 
IF X<A THEN F=(C*X-C*A-B)*Y/2 

Verplaatsingsveldfunctie in y-richt. 
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141313 
14113 
14213 
14313 
14413 
14513 
1469 
1479 
1489 
1499 
1599 
1519 
1529 
1530 
1549 
1559 
1560 
15713 
1589 
1590 
1699 
1619 
1629 
1639 
1649 
1659 
1669 
1679 
1689 
1699 
1799 
17113 
1729 
1739 
1749 I 

1759 
1769 
1779 
1789 
17913 
18139 
1819 
1829 
1839 
1840 
1859 
1869 
1879 
1889 
1899 
1999 
1919 
1929 
1939 
1949 
1959 
1969 
1979 
1989 
1999 
2999 
2919 
2929 
2939 
2949 
2959 
2969 
2979 
2989 
2999 
2109 

RETURN F 
FNEtW Verplaatsingsveldfunctl. in z-r-;.:ht.. 
DEF Ft4Uz(X, Z> 
COM A,B,C,D 
F=-B*Z/2 
IF X(A THEN F=(C*X-C*A-B)*Z/2 
RETURN F 
FNEND 

******** ROUTINE VOOR DEFORMATIENERGIE BEREKENING ******** 

SUB Energie(Eb,Deb(*» 
OPT! ON BASE 1 
CO~I A,B,C,D,X(190),Y(1ge),Z(199),Pp,V,L,Cm,N,Nl,E9(199>,Cp 
Berekend de energie om met verplaatsingsveld a,b,c,d de elementen 
te v,rvormen. 
Eb=9 
FOR P=l TO Pp Loop langs al1e elementen 
De=B Bereken de effectieve rek 
IF X(P)(=A THEN De=SQR«C*(A-X(P»+B)A2+(Y(P)A2+Z(P)A2)*C*C/12) 
IF De<=9 THEN GOTO Door 
Pde=Cm/Nl*«E9(P)+De)ANl-Ee(p)AN1) ! Deformatie energ;e voor rekstapje 
IF P=1 THEN Pde=Cp*Pde Verzwakking eerste element door Cp 
Eb=Eb+Pde*V Sommat;e def.energ;e v~~r element P 

Door:Deb(P)=De Onthoud vervorming 
NEXT P Volgende element 

SUBEND 

******. STANDAARD PLOTROUTINE ** •• *.* 
(Voor programma werking niet van belang) 

SUB Plot(Pc,X(*),Y(*),Ii,Ic,Xl,Xr,Dx,YI,Yr,Dy,Titel$) 
Setup: I 

STANDARD 
Laagste X-coord;naat: Xl 
Hoogste X~coordinaat: Xr 
Laagste Y-coordinaat: YI 
Hoogste Y-eoordinaat: Yr 
Eenheden langs X-as: Dx 
Eenheden langs V-as: Dy 
Ii punten in arrays X(*),Y(*) 
Bijzonder punt op Ie 
Pc: Plottercontolle parameter: Pc=9 -> Plot assen,Titel 

Pc=1 -> Plot assen,curve+punten 
Pc=-1 -) Plot assen,curve+punten 
Pc= 2 -} Curve+punten genummerd 
Pc=-2 -> Curve+punten als * 

genummerd 
als * 

IF ABS(Pc)<=1 THEN PLOTTER IS 
GRAPHICS 

Grenzen: ! 
LIMIT 9,184,9,149 
LOCATE 29,129,29,79 

! CLIP 19,129,29,199 
SCALE Xl,Xr,YI,Vr 
IF ABS(Pc»l THEN Plotkurve 

Startplot: ! 
! FRAME 

AXES Dx,Dy,Xl,Yl,5,5,4 

LINE TYPE 1 
IF Pc=9 THEN Draw_assen 

Plotkurve: ! 
FOR 1=1 TO Ii 
PLOT X(J),Y(J) 
NEXT I 

Plotpunten: ! 
LINE TYPE 1 
CSIZE 2.4,.7 
LORG 5 
FOR 1=1 TO Ii 

13,IGRAPHICS" 

! HARD CLIP area in GDU's 
! area to be scaled 

! SOFT CLIP area 
! X-as Xr-Xl UDU's; V-as Yr-Yl UDU~s 

! 0~11jn soft clip area 
Merken van de assen: X om de 19 
Y om de 19, snijpunt assen Xl,Yl 
Grote streep elke 5 X, 5 Y, 4 GDUFs 1 ang 
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2118 MOVE X(I),Y(I) 
2120 IF Pc>0 THEN LABEL 
2130 IF Pc<0 THHl LABEL "*" 
2140 ~jE;~T I 
2150 IF ABS(Pc»1 THEN Merkpunt 
2160 
2170 
2180 
2190 
2200 
2210 
2220 
22313 
2240 
2250 
2260 
2270 
2280 
2290 
2300 
2310 
2320 
2338 
2348 
2358 
2360 

Dra"J assen: ! 
Labe 1 aXE'S: 

DEG 
LORG 9 
CSIZE 3,.7 
LDIR 90 
FOR Xlabel=Xl TO Xr STEP Dx*5 
MOVE Xlabli'l,Yl 
LABEL Xlabel 
HEXT Xlabli'l 
LDIR 13 
MOVE Xr,Yl-.2*(Yr-Yl) 
LABEL "--)Lli'ngte as" 
FOR Ylabel=Yl TO Yr STEP Dy*5 
~10VE Xl, Y 1 abe 1 
LABEL Ylabli'l 
HEXT Ylabel 
MOVE Xl-.15*(Xr-Xl),Yr 
LDIR 90 
LABEL "-->Totale eff.rek/H" 
LDIR 0 

2370 Labeltext: 
2388 SETGU 
23913 LORG 1 
2480 MOVE 18,73 
2419 CSIZE 4,.7 
2420 LABEL Titel$ 
2430 Merk punt: ! 
2448 WAIT 3000 
2450 EXIT GRAPHICS 
2460 SUBE~W 

Zet pen op start positie 
Schrijf label$ uit 

065/81 
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10 BULGE3programma om bulgeproces te symuleren ten einde 
20 het moment van instable1 vervormen te bepalen met 
313 behulp van een minimum energie-kriterium. 
413 De verschil1ende rekwegen van diverse punt en uit 
50 het plaatmateriaal worden %0 bepaald met als hoofd-
613 parameter de wrijving tussen stempel en materiaal. 
713 DIM Ag(lee) 
813 DIM R(6e),Z(60),Ee(60),El(6e),E2(60),Y(60),Eplotl(15,6e) 
81 DIM Eplot2(15,6e),Epl(60),Ep2(6e),Emin(15) 
913 R,Z Coordinaten arrays 
1130 E* Rekarrays, E0 bevat aIle geaccumuleerde effect;eve rek 
lie v Volume array, bevat het volume van elk element 
120 S,Ds Afgelegde stempelweg en wegstapje 
1313 Rc,Hc Kritische radius en hoogte, waarbij het materiaal nog 
1413 net het stempel raakt 
1513 BRad i us van het p laat m·at er i aa 1 
1613 Ro Radius van de bolstempel 
1713 M,N Exponenten van de verplaatsings superel1ips 
1813 C,Ee,Nm Materiaalkonstanten van exponent;eel verstevigend mat. 
1913 
21313 ********* INVOER: ********** 
2113 
2213 PRINT "BULGE3 TEST, met minimumenergie verplaatsingsveld" 
221 PRINTER IS 13 
222 PRINT "BULGE3 TEST, met minimumenergie verplaatsingsveld" 
2313 PRINT LIN(I) 
2413 INPUT "Aantal .1ementen?(Maximaal 6e)",pp 
2513 INPUT "Materiaal gegeuens?, C,N,E0,Emax:",C,Nm,Ee,Emax 
2613 INPUT "Geometriegegevens?, Plaatdikte:",Dikte 
2713 INPUT. "Straal proefblank, straal bolstempel?",B,Ro 
2813 INPUT "Schuifspanning tussen materiaal en stempel?",Ts 
2913 INPUT "Stapgrootte",Ds 
31313 IMAGE "Aanta1 elementen:"DD 
3113 IMAGE "MATERIAAL: C:",4D,3X,"N/mm2" 
329 IMAGE" N:",.4D 
339 IMAGE« E0:",.4D 
3413 IMAGE H Emax:",D.2D 
3513 IMAGE« Dikte:",D.DDD,2X,"mm" 
3613 IMAGE "Straa1 proefblank :",3D," mm. Straalbolstempel:",3D,"mm. M 

3713 IMAGE "Schuifspanning Opp:",4D,jX,"N/mm2" 
3813 IMAGE "Stapgrootte :",DD.DD,2X,"mm" 
3913 PRINT USING 30ejPp 
4139 PRINT USING 31e;C 
410 PRINT USING 32e;Nm 
4213 PRINT USING 33e;Ee 
4313 PRINT USING 34e;Emax 
4413 PRINT USING 350jDikte 
450 PRINT USING 36e;B,Ro 
4613 PRINT USING 37e;T5 
479 PRINT USING 38e;Ds 
4813 REDIM RCPp),ZCPp),Ee(pp),El(Pp),E2CPp),V(Pp),Eplotl(15,Pp) 
485 REDIM Eplot2(15,Pp),Epl(Pp),Ep2(Pp) 
4913 
51313 ******** INITIEREN COORDINAAT-,VOORREK- EN VOLUME-ARRAVS *********** 
510 
5213 Element P wordt begrensd doer de punt en met coordinaten 
5313 R,Z(P-l) en R,ZCP). 
549 
550 DISP "INITEREH COORDIHATEN" 
569 R(0)=Z(e)=El(9)=E2(e)=e 
570 FOR P=l TO Pp 
580 Z(P)=EICP)=E2(p)=e 
590 R(P)=P/Pp*B 
6130 VCP)=PI*<R(P)A2-R(P-l)A2)*Dikte Volume element P 
619 Ee(p)=Ee 
620 NEXT P 
6313 CALL Plotel,RC*),Ze.),pp,Pmax,e,B,I,0,B,1,UTitel: BULGE") 
6413 
650 
660 ***** MINIMALISEREN VAN SNELHEIDSVELD VOOR AANTAL PROCES STAPPEN ****.*. 



670 
68~1 

690 
71313 
7113 

FLOAT 2 
8=0 
I<m i n=t'1m i n=t-iro i n=O 
Tel!et'=1 
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I Initjeren pararoeters 

720 8tap: S=S+Ds I Bereken momentane afgelegde stempelweg S 
7313 Rc=Ro*CB*Ro+(S-Ro)*SQRCB A 2-2*Ro*S+SA2»/(B A 2+(Ro-S)A2)! kritische straa! 
748 Hc=SQR(RoA2-Re A 2)+S-Ro ! Kritisehe hoogt. 
750 Nn=Nmin ! Doorgaan op vorige beste punt 
760 
761 
7713 
7813 
781 

~1m=~lm ; n 
Kk=Kmin 
Dm=.2*Ds 
Enmin=IE64 

7913 Tt=e 

Initieren stapgrootte minimalisatie proces 
Stel Min.Energie heel groot om minimalisatie 
te stat'ten 

81313 MAT Ag=(-le8) Initieer hulp array 
8113 PRINT "Enegi 02': ", "M: ", "t~: ", "K" ! Schri jf kop ui t 
8213 Minloop: IF Dm<.81*Ds THEN Stapend 
8313 FOR 1=-1 TO 1 Varieer de parameters om %0 omgeving a' te 
8413 FOR J=-1 TO 1 tasten naar minimumEnergie veld 
841 FOR L=-l TO 1 
8513 M=Mm+Dm*I 
860 N=Nn+Dm*J 
861 K=Kk+Dm*L 
870 DISP M,N,K,Tt 
880 Ag=lE8*K+leeee*N+M 
8913 FOR T=48 TO 1 STEP -1 
9013 IF Ag=AgCT) THEN T=-9 
910 NEXT T 
920 IF T=-10 THEN Loopend 
930 Tt=Tt+l 
931 IF Tt=4e THEN Tt=1 
940 Ag<Tt )=Ag 
941 ! 

\lood: om dilt een bepaa 1 de paramet erk omb i nat i e 
meerdere malen wordt berekend 

Voorkom dat teller te hoog wordt 

942 ! ***** BEREKENEN ENERGIE VOOR BEPAALDE PARAMETERKOMBINATIE ***** 
950 CALL EnergieCe,En,R(.),Z(.),E0(*),El(.),E2(*),V(*),S,Ds,Rc,Hc,B,Ro,M,N,K,C 
,Nm,Dikte,Pp,Ts) 
960 IF En>=Enmin THEN Loopend I Kijk af laatste par. ko~binatie beter was 
970 PRINT En,M,N,K 
9813 Enmin=En 
990 Nmin=N 
1000 Mmin=M 
1001 Kmin=K 
10113 Loopend:NEXT L 
1011 NEXT J 
11320 NEXT I 

Onthoud tot nu toe beste parameterkombtnatie 

var i eer verde!' 

1030 IF (Nn=Nmin) AND CMm=Mmin) AND (Kk=Kmin) THEN Then 
10413 Nn=Nmin ! Ltgt minimum op nieuwe plaats, varieer rond 
1050 Mm=Mmin ! deze nieuwe kombinatie 
1051 Kk=Kmin 
1060 GOTO Minloop 
113713 Then:Dm=Dm/4 
1071 
1080 GOTO Minloop 
10913 Stapend:! 

Was de kombinatie het minimum veld, verklein 
de stap 
Voer volgende variatie uit 

111313 * •• ********************.**************************** 
1110 Berekenen verplaatsingen en nieuwe coordinaten bij 
11213 minimum energie verplaatsingsveld. 
1130 Dit gebeurt in de lubroutine Energie door Ne=1 te stellen 
11413 **************T************************************* 
11513 N=Nmin 
1160 M=Mmin 
1161 K=Kmin 
1170 CALL Energie(1,En,R(*),Z(*),Ee(*),El(*),E2(.),V(.),S,Ds,Rc,He,B,Ro,M,N,K,C 
, thll, D i I< t e , Pp, T s ) 
1180 EOma>~=0 

1190 FOR P=l TO Pp ! Zoek het element met de grootste rek 
1200 IF EO(p)EeCPmax) THEN Pmax=P 
1210 NEXT P 
1211 
1212 I ******* UITVOEREN BEREKENDE GEGEVENS VAN DE STAP ********** 
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F'F'ItH LUl< 1) 

I r'1AGE "STENPEUJEG:" 3D. 2D" mm. " 
It'1AGE "~1.a::<im.al .. · r· .. ·k I,JQor e·l,,·rne·nt ",DII," :",D.4D 
IMAGE "Radleel. rek:",D.4D," Tangenti •• l. rek:",D.4D 
IMAGE "Positie: R ",3D.3D," mm . Rc 1,3D.3D,"mm" 
PRINT USING 1230j8 
PRINT USING 12413;Pma::<,E0(Pmax) 
PRINT USING 1250;El(Pmax),E2(Pmax) 
PRINT USING 1260;R(Pmax),Rc 
CALL Plot(2,R(.),Z(*),Pp,Pmax,0,B,I,0,E,1,"Titel: BULGE") 
PRINT "REKYERDELING:" 
MAT PRINT E8 

I PRINT "Radiale rekken:" 
MAT PRINT El 
PRINT "Tangentieele rekken:" 
MAT PRINT E2 

FOR P-13 TO Pp 
Eplotl(Tel1er,P)=El(P) 
Eplot2(Teller,P)=E2(P) 
NEXT P 
Emin(Teller)=Enmin 
Teller=Tel1er+l 

uoSjt:sl 

1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
12813 
12913 
13013 
13113 
1328 
1338 
13413 
1358 
13613 
13713 
13813 
13913 
141313 
1418 
1411 
14213 
1421 
1422 ***.** ALS DE BREUKREK NOG NIET BEREIKT IS NEEM DAN WEER EEN STAP ****** 
* 1423 
14313 
1431 
1432 
1433 

! 
! ********* UITTEKENEN VAN DE GRAFIEKEN ***************** 

14413 Teller=Teller-l 
14513 PRINT PAGE 
14613 PRINT "GRAFIEKEN Voar BULGE test met volgende gegevens" 
14713 PRINT USING 31313jPp 
14813 PRINT USING 3113;C 
14913 PRINT USING 3213jNm 
151313 PRINT USING 3313;Ee 
15135 PRINT USING 3413;Emax 
ISla PRINT USING 350;Dikte 
1520 PRINT USING 3613;B,Ro 
1530 PRINT USING 3713;Ts 
15413 PRINT USING 38ejDs 
15513 ! PLOT de verschillende standen van de plaat: 
1560 DUMP GRAPHICS 
1570 ! PLOT de rekweg van het kritieke element: 
1580 FOR 1=1 TO Teller 
15913 Epl(I)=Eplotl(I,Pmax)/Nm 
16013 Ep2(I)=Eplot2(I,Pmax)/Nm 
1610 NE>n I 
1620 CALL Plot(I,Ep2(*),Epl(.),Teller,0,0,2,.04,0,2,.04,"Rekweg Pmax in El/N-E2 
/N V I ak ") 
16313 PRINT PAGE 
1640 DUMP GRAPHICS 3,95 
1641 ! PLOT de krachten bi j versehi 11 ende stempel hoogte: 
1642 FOR 1=0 TO Teller 
1643 Ep2(I)=Emin(I)/Ds/10130 
1644 Epl(I)=I*Ds/B 
1645 NEXT I 
1646 Hulp=1 
1647 IF Hulp)Ep2(Teller) THEN GOTO 1653 
1648 Hulp=Hulp*le 
1649 GO TO 1647 
1653 CALL Plot(I,Epl(.),Ep2(*),Teller,13,e,I,.132,e,Hulp,Hulp/5e,"Kracht(KN) bij 
stempelweg S") 
1654 DUMP GRAPHICS 3,95 
1655 ! PLOT de Radiale r.kken bij diverse RConvervormd) 
1660 CALL Plot(13,Ep2(.),Epl(.),Pp,0,0,B,1,e,I,.02,"Radiale rek bjj diVa S") 
1670 FOR J=1 TO Teller 
1688 FOR 1=13 TO Pp 
1698 Epl(I)=Eplotl(J,I) 
1691 IF 1=13 THEN Epl(I)=Eplotl(J,l) 
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1700 Ep2(I)=I*B/Pp 
1710 NEi<T I 
1 720 CAL L P I () t ( - 2 ~ E p 2 C* ) , E pI ( * ) , P p , 0 , ~1 , B, 1 , 0, 1 , • 02, "R .;,.d i .;,.1 ",. r e k bi j d i ' .. ' • :::";. 
17:30 NEi<T J 
1731 PR ItH PAGE 
1740 DUMP GRAPHICS 3,95 
1750 ! PLOT de Tangentieele rekken bij divers. R(onueruormd) 
1760 CALL Plot(0,Ep2(.>,Epl(.),Pp,0,0,B,I,0,1,.02,"Tangentieele rek bij diu. S" 
) 

1770 FOR J=1 TO Teller 
1780 FOR 1=O TO Pp 
1790 Epl(I)=Eplot2(J,I) 
1791 IF 1=O THEN Epl(I)=Eplot2(J,I) 
1800 Ep2<I)=I*B/Pp 
18113 NEXT I 
1820 CALL Plot(-2,Ep2(*),Epl(*),Pp,0,0,B,1,0,1,.02,"Tangentieele rek bij.div. S 
10 ) 

1830 
1840 
1841 
1850 
1860 
1861 

NEXT .] 
DUMP GRAPHICS 3,95 
PRINTER IS 16 
DISP "EINDE PROGRAMMA" 
END 

1862 ! *********** ROUTINE VOOR PROCESENERGIE ****** •• ******* 
1863 ! 
1870 SUB Energie(Nc,En,R<*),2<*),E0<*>,El<*>,E2(*>,V<*),S,Ds,Rc,Hc,B,Ro,M,N,K,C 
,Nm,Dikte,Pp,Ts) 
1880! Berekenen deformatie enet~gi.:- en l..Jrijl)lngs energie van 
1890 ! elk element met lineaire benadering 
1900 . 
1910 Nl=Nm+l 
1920 Rl=0 
1930 21=S 
1940 Rpv=0 
1950 2pv=2(0) 
1960 En=0 
1970 FOR P=1 TO Pp 
19813 Rr=RCP)+FNUr(R(P),B,M,H,K)! Verplaatsingsveld in r riehting 
1990 2r=FNZ(Rr,Rc,Hc,Ro,S,B) ! Bepalen Z uit geometrische binding 
2000 01=SQR(CR(P)-Rpv)A2+(Z(P)-Zpv)A2) 
2010 NI=SQR«Rr-RI)A2+(Zr-Zl)A2) 
2020 Er=LOG(Hl/Ol) ! Radieele rek wordt benaderd door lengte ver-
2030 ! andering afstand randpunten. 
2040 Et=LOG<Rr/R(P»/2 
2050 IF P=1 THEN Et=Et*2 
2060 IF P)l THEN Et=Et+lOGCR1/Rpv)/2 
2070 ! Tangentiee1e r~k wordt benaderd door omtrek-
2080 ! verander 1 ng gem i dde 1 de. 
2090 Es=-Er-Et 
2100 Eeff=SQR(2/3*<EsA2+Er~2+EtA2» Effectieve rek 
2110 Edef=V<P)*C/Nl*(CE0(P)+Eeff)AN1-E0(P)AN1)! Deformatie arbeid 
2120 En=En+Edef Sommatie bij energie 
2130 
2140 IF Rpv)Rc THEN Wend 
2150 Fi=ACS(R(P)/Ro) 

Bereken het wrijvingsverlies als e1> op de bol 
Verplaatsing van het element over het bolopp) 

2160 
2170 
2180 
2190 
2200 
2210 
2220 
2230 
2240 
2250 
22613 
2270 
2280 
2290 
2300 
2310 

Fin=Rr/Ro 
IF Fin>1 THEN Fin=1 
Fin=ACSCFin) 
Ewrijf=Ts*ABS(Fin-Fi>*Ro*V(P)/Dik£e*EXP<E1CP)+E2(P)+Et+Er> 
En=En+Ewrijf ! Sommatie bij procesenergie 

Wef'ld: ! 
Rpv=RCP) 
Zpv=Z(P) 

! Onthoud vorige waarde R en Z 

WrijvingsP 

IF Nc=0 THEN Nelem 
E0(P)=E0(P)+Eeff 
El(P)=El(P)+Er 

Bijstel1en van alle arrays voor volgende 
proeesstap als Ne=l 

E2(P)=E2(P)+Et 
R(P)=Rr 
Z(P)=Zr 

Nelern:! 
Rl=Rr 



23213 21=2r 
2330 NE:,n P 
2340 IF Ne=1 THEN 2(0)=8 
2350 SUBEtlD 
2351 
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2352 I ******** STANDAARD PLOTROUTINE *************** 
2:353 
2360 SUB Pl.:)t (Pc, X(iO, Y(*>, Ii, Ie, ;<1, :"'t', D;<, \'1, Yr', D~h Ti t€'1 $) 
2:370 Setup: I 

23813 STA~lDARD 
23913 I 

24130 
24113 
24213 
24313 
24413 
24513 I 

24613 

Laagste X-coordinaat: XI 
Hoogste X-coordinaat: Xr 
Laagste Y-coordinaat: YI 
Hoogste Y-coordinaat: Yr 
Eenheden langs X-as: Dx 
Eenheden langs V-as: Dy 
Ii punten in array::, X(iO,Y(*) 
Bijzonder punt op Ie 
Pc: Plottercontolle parameter: pc=e -> Plot assen,Titel 

Oti5/81 

24713 
2480 
24913 
25013 
25113 I 

25213 
2530 
2540 
25513 
2560 
25713 
25813 
25913 
2600 
26113 
26213 
2630 
26413 
26513 
26613 
2670 
26813 
26913 
2700 
27113 
2720 
2730 
27413 
27513 
27613 
27713 
2780 
27913 
2800 
2810 
28213 
2830 
2840 
2850 
2860 
2870 
28813 
28913 
29013 
2910 

Pc:1 -) Plot assen,eurve+punten 
Pc=-l -} Plot assen,curve+punten 
Pc= 2 -) Curve+punten genummerd 
Pc=-2 -> Curve+punten als .. 

genummerd 
als .. 

IF ABS(Pc)(=l THEN PLOTTER IS 13,"GRAPHICS" 
GRAPHICS 

Grenzen: , 
LIMIT 0,184,0,140 
LOCATE 413,1213,213,1013 

! CLIP 40,120,20,1013 
SCALE XI,Xr,YI,Yr 
IF ABS(Pc»l THEN Plotkurve 

Startplot: , 
I FRAME 
AXES Dx, Dy, XI, 'n, 5, 5, 4 

LINE TYPE 5,1 
IF Pc=0 THEN Draw 

Plotkurve: I 

FOR 1=13 TO Ii 
PLOT X( 1), Y< 1) 

~iEXT I 
Plotpurlten: ! 

LINE TYPE 1 
CSIZE 2.4,.7 
LORG 5 
FOR 1=13 TO Ii 
~10VE X ( I ) , 'I' ( I ) 
IF pc>e THEN LABEL 
IF pc<e THEN LABEL "*A 
NEXT I 
IF ABS(Pc»1 THEN Merkpunt 

Dr a I"" _ as s.en: ! 
LINE TYPE 3,2 
MOVE Xl,e 
DRAW xr,e 
MOVE 13,'1'1 
DRAW e,Yr 
UNCLIP 
LINE T'iPE 1 

Labe 1 axes: 
DEG 
LORG 9 

2';129 CSIZE :3,.7 
29:30 LDIR 913 
2949 
2959 
2960 
2979 
2980 

FOR ;,; 1 abe 1 =X 1 
~10VE X 1 ,abe 1 , Y I 
LABEL >~ 1 abe I 
NEXT Xlabel 
LDIR 0 

2990 FOR Ylabel=Yl TO Yr STEP Dy*5 

! HARD CLIP area in GDU;s 
! area to be scaled 

! SOFT CLIP area 
! X-as Xr-Xl UDU's; V-as Yr-Yl UDU's 

, Omlijn soft clip area 
Merken van de assen: X om de 10 
Y om de 113, snijpunt assen XI,VI 
Grote streep elke S X, 5 Y, 4 GDU;. 

Teken ass.en kruis 

I Zet pen op start positie 
Schrijf label$ uit 

lang 



3€H30 
30 1 ~3 
3020 
31330 
31340 
3050 
3060 
31370 
30813 
30'30 
3100 
3110 
3120 
3130 
3131 
31413 
3150 
3151 
3152 
3153 
3160 
3170 
31813 
31913 
3191 
3192 
3193 
32130 
3210 
3220 
3230 
3240 

NOVE >,; 1 , 'i 1 at,,,,-l 
LABEL Yl-3.b ... l 
HE>': T \' 1 -ab "'- 1 

L3.t, ... 1 t- ... ><: t. : I 

LDIR 90 
LORG 1 
MOVE Xl-(Xr-Xl)/3,Yl 
CSIZE 4,.7 
LABEL Titel$ 

1'1er-k punt: ! 
MOVE X(Ic),Y(Ic) 
LORG 5 
LABEL uI" 
WAIT 3131313 
SETGU 
EiH T GRAPH I CS 
SIJBEND 
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I ********** DEFENITIE VERPLARTSIHGSVELD IN DE R-RICHTIHG .*.* ••• *** •••• , 
DEF FHUrCR,B,M,N,K) , Verplaatsingsveld voor R-richting 
F=M*SINCPI*R/B)+N*SIN(PI*2*R/B)+K*SIN(PI*3*R/B) 
RETURN F 
FNEND 

I ******.***** DEFENITIE GEOMETRISCHE BINDING ****.** •••••••• * •••••••• 
! 
DEF FNZ(R,Rc,Hc,Ro,S,B) I Bepalen Z uit geometrische binding 
Z=Hc.CB-R)/(B-Rc) 
IF R<Rc THEN Z=SQR(RoA2-R A 2)-Ro+S 
RETURN Z 
FNENrt 
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