
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Computer Aided Design programma's gebaseerd op de Upper-Bound methode : een
literatuuronderzoek

van Rijckevorsel, J.W.

Award date:
1985

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

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

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

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/bf67c9a4-9550-4d3e-8278-88dd2b7e9f03


T E C H N I S C H E HOG ESC H 0 0 L EINDHOVEN 

Afdeling ~lerktuigbouwk:unde 

Vakgroep Produktietechno1ogie en Bedrijfsmechanisatie 

computer Aided Design prograrrma's 

gebaseerd op de Upper-Bound methode. 

- een 1ii;eratuuronderzoek -

J .Ii. van Rijckevorse1 

';{PB . - rapport 0181 

Dit rapport maakt deel uii; van 

de verslaglegging van het 

afstudeerwerk van J. Ii. van Rijckevorsel 

binnen de sectie Omvormtechnologie. 

mei 1985 



- I -

Inhoud 

bIz. 

1. Inleiding 1 

2. Ontwikkelingen aan de University of Leeds, Engeland. 1 

3. Ontwikkelingen aan Lehigh University, USA. 6 

4. Ontwikkelingen aan de University of Tokyo, Japan. 7 

5. Ontwikkelingen aan Battelle's Columbus Labaratories, USA. 8 

6. Ontwikkelingen aan de University of Valenciennes, Frankrijk. 9 

7. Ontwikkelingen aan het Istitut6 Sperimentale dei 

Metalli Leggeri, .Novara, Italie. 12 

Literatuur1ijst 13 



- 1 -

1. Inleiding 

In de omvormtechnologie ~Tordt steeds meer gebruik gemaakt van. de 

bovengre~methode (upper-bound) om krachten en verplaatsingen te 

berekenen. In 1960 maakte KUDO [l.IJ melding van daze methode 'l'raarbi j 

axis.ymmetrische werkstukvormen in rechthoekige elementaire ringen met 

eenvoudige snelheidsvelden verdeeld vlorden. Ui t deze snelheidsvelden 

tiordt het deformatievermogen van elk ringelement berekend. VerdeI' .. tOrrIt 

bij elke elementgrens de vermogensdissipatie berekend die ontstaat 

door afschuiving door de discontinue overgang van het snelheidsveld 

of door wrijving met het gereedschap. Na al de vermogenstermen 

opgeteid te hebben kan men de perskracht berekenen die nodig is om 

het veronderstelde snelheidsveld in het werkstuk tot stand te brengen. 

Doordat hat werkelijk optredende snelheidsveid wat geleidelijker 

en regelmatiger zal verI open is deze berekende kracht een bovengrens 

voor de werkelijk benodigde kracht. 

''''.40,dc~y ? 
QR4aaks het feit dat deze methode een bovengrens van de benodigde 

kracht levert, \-1ordt daze methode vaak en met sueces als benaderin&s

methode toegepast. Hoe reeeler het snelheidsveid in de berekening 

hoe betel' de benadering. Men beperkt zich daarom niet aIleen meer 

tot rechthoekige element en. 

Doordat deze methode vrij receptmatig toe te passan is, kan de 

computer bij de uitvoering behulpzaam zijn. Verschillende universi

tei ten en andere onderzoekcentra verspreid over de hele ,vereld hebben 

in de loop del' jaren aan deze computertoepassing gewerkt. 

2. Ontwikkelingen aan de University of Leeds, England. 

MCDERMOTT en BRAMLEY [2.1, 2.2, 2.3] zagen in 1974 ala eersten de 

mogelijkheid de hulp van de computer in te achakelen bij het toepas

sen van de bovengrensmethode voor axisymmetrische werkstukvormen. 

zij benOemen daartoe acht ringvormige standaardelementen: twee recht

hoekige, twee driehoekige en vier met gebogen contouren, zie figuur 1. 
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Figuur 1. De axis~~etrische basise1ementen 

AIle te berekenen i..rerkstukvormen moeten in deze elementen verdeeld 

kunnen t..rorden. De gebogen contouren van de onderate twee elementen 

uit de figuur moesten door midde.l van rechte lijnstul<:jes benaderd 

worden om een acoeptabel snelheidsveld te verkrijgen. De afmetingen 

van de elementen (binnenstraal, buitenstraal en hoogte) zijn vrij 

en onafhankelijk te kiezen. De snelheidsvelden in de elementen zijn 

zodanig dat de materiaalsnelheid loodrecht op een elementgrens 

altijd constant is over het oppervl~~ van die grens. Dit is nodig 

am de elementen zander moeite aan elkaar te kunnen passen. Het 

verdelen van het werkst~c in elementen moet met de hand gebeurcn. 

Haas;; het type en de afmetingen van de eIementen moeten veer €lIke 

elementgrens de nodige gegevens in de oomputer gevoerd worden. 

In een voorbeeld in [2.IJ \-lordt gebruik gemaakt van een infini tesi

maal dun element om het snelheidsveld rand te kunnen krijgen. Gelukkig 

zijn dergelijke Iapmiudelen in de verbeterde versies van dit computer

programma niet meer nodig. In 1976 hadden CR.iUoLdI0rur, BRAb'ILl£Y en Me 

DERMOTT [2.3J het programma namelijk verder ontwikkeld. De naam ~ 

(Upper Bound Elemental Technique) doet zijn intrede. Er is nu een 

algemeen rechthoekig element en twee driehoekige, de elementen met 

gebogen contouren zijn vervallen. Gereedschappen met gebogen contouren 

moeten dus met behuip van driehoekige element jes besohreven wortten. 
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Daar nu ook elementen mogelijk zijn met twee grensvla~{en waaruit in ( -- .......... ---...,.... ... -..,. ..... -
sen willekeurige verhouding materiaal stroomt kunnen er vrijheidsgra-

~ ------ ----- .-..... ~ 
den in het totale snelheidsveld van het werkstuk ontstaan. Dan zorgt-

hetcomputerprogramma ervoor dat er geoptima.liseerd ,vordt zodat het 

snelheidsveId, dat het minste vermogen heeft, bepaald 1,iordt. Volgens 

het bovengrenstheorema is namelijk de oplossing met het laagste ver

mogen het meest realistisch. Het t'lerkstuk kan hierdoor tti"ee vrije 

oppervl~~en (waar het werkstuk niet tegen het gereedschap aan ligt) 

hebben, zie figuur 3. Het programma is ten behoeve van de nodige 

wisk~~dige technieken in Fortran geschreven. 
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Figuur 3. Een voorbeeld van een omvorm
proces met twee vrije oppervlakken. 

In deze publicatie vlOrdt verder geconcludeerd c.at elementverdelingen 

met vrijheidsgraden, dus optimalisatiemogelijkheden, betere oplossingen 

geven. De optimalisatie van de ligging van neutrale vl~~en, zoals in 

figuur 4, kan het computerprogramma niet zelf uitvoeren. Als men de 

ligging ervan wil bepalen moet men een aantal verschillende gevallen 

uitproberen. 

Ben grate verbetering in de nieuwe versie van het programma is dat 

de elementenverdeling nu automatisch gebeurt. :Men behoeft aIleen de 

contour van het werkstuk te beschrijven door midcel van een aantal 

punt en. ::De computer verbindt deze en trekt horizontale en verticale 

Ii jnen vanui t elk opgegeven punt. Inc:ien zo' n Ii jn de vlerkstukcontour 

ra~~t dan wordt zij in de andere richting (horizontale of verticale) 

voortgezet. Zie figuur 5. 



4-

Figuur 4. Neutraal vlak Figuur 5. Elementenverdeling door 
de computer. 

Deze lijnen vormen de grenzen tussen de elementen. 3ehalve de contour

punten moet men de ;'lrijvingscondities en Lie ~nateriaalspecificaties 

ingeven. Het rnateriaal moet homogeen zijn, het invoeren van plaatse- ? 
ujke versteviging is niet eenvoudig mogelijk. 

, 
Er wordt verder nog aangegeven dat de benocligoe procesenergie berekend 

kan .. rord.en ,ioor een aantal achtereenvolgende stappen va...'1. het proces 

te latel1 berekenen. 

Een jaar later verschijnen CR..4.kPHDRN en BILJ..HLEY [2.4] met hetzelfde 

computerprogranna op een congres, er is echter niets niem,;s aan toe-

gevoegd. 

In 1979 bramen OSr1.Al'l" en BRi~);LEY [2.51 met een nog verder verbeterd 

en uitgebreid computerprogramma. Eet aantal elementen is nu vijf, 

een algemeen rechthoekig en vier verschillende driehoekige elementen. 

Bij de beschrijving van het hier ontwikkelde computerprogramma d.oor 

KIUeEI en r<IDIL<\TA [4.2] worden de snelheidsvelden van deze elementen 

gegeven, zie figuur 6. CSbIAN en BR_'lNLEY [2. 5J melden verder cat 

werkstukvormen verdeeld in rechthoekige elementen betere oplossingen 

leveren dan die verdee1d zijn in driehoekige elementen. 

Om bepaalde neutrale vlakken niet te Laten verschuiven \·JOrdt ge .. lezen 

op de mogelijkheid van dou.ble-adion, .waarbij de hree gereedschaps

deLen met gelijke sneLheid naar elkaar toe be1oJ"egen. 
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een aanta1 increment eel van 

elkaar verschil1ende stappen 

achter elkaar doarrekenen. 
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Het is daarbij moge1ijk hat 

materiaal eerst de gereed

sohapsholtes te 1aten vullen. 

De prooessimulatie k~~ hiermea 

van ~egin tot einu, inclusief 

de elementenverc.e1ing, met 

behu1p van een grafisoh display 

in beeld gebraoht ivorc;en. 

In 1982 versohijnen CSliLll'l' en 

BRAML:;TIY [2.6J opnieuw op een 

congres. A~~ hat computer-

prograrnma is ean deel toege-

voegd dat lijnen bepaa1t die 

de momentane 'stromingsrichting 

aangeven. Het is bovendien 

mogelijk de verplaatsingen en de 

rek~en te laten tekenen van een 

aantal punten die regelmatig 

verdeeld zi jn over de !;1erkstuk-
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Figuur 6. Algemene formulering van 
de kinematisch toelaatbare sne1-
heidsvelden van de e1ementen. 

doorsnede. r'let deze rekken berekent men de nieu\'ie vloeigrens (vaU'\vege 

materiaalversteviging). In dit artikel is niet vermeld hoe/of daze 

gecorrigeerde vloeigrens(verdeling) in de perskrachtberekening is 

opgenomen. 

In 1983 publiceerde"'ISLAM en BRA..'TLEY [2.7] een artikel \1aarin de 

invloedsfactoren van het smeedproces aan de hand van UBET-computer

berekeningen in beschouwing genomen werden. Het UBET-programma is sinds 

de vorige publioatie niet zichtbaar veranderd.. 
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3. Ontwi~~elingen aan Lehigh University, USA. 

Aan de in Leeds ontwik~elde programmatuur heeft de Lehigh University 

(Avitzur e.a.) haar steentje bijgedragen. In enkele publicaties van 

Leeds, [2.3, 2.4J wordt deze universiteit dan ook genoemu. De Lehigh 

University heeft zelf ook het een en ander over de Upper Bound Ele

mental Technique gepubliceerd. AVITZUR, IOBST en IilCDERlilCTT D.1] ver

schenen in 1918 op een congres met een computerprogra:nma AXIFCRlvI 

genoemd. Di t programma is niet essentieel am:ers C:an aat van oe 

University of Leeds in het stadium van publicatie [2.4]. 

In de beschrijving van hat programma worden de beperkingen van de 

TJBET-methocle, zoals in het programma toegepast is, nog eens 01' een 

rijtje gezet. Zo wordt ervoor gewaarschuwd niet te ingewikkelde vor

men te laten berekenen daar het aantal elementen dan zeer groat 

wordt. Een aantal vrijheidsgraden in het totale snelheidsveld van 

ten hoogste 6 a 1 ~omt de resultaten echter ten goede. Andere 

beperkingen zijn bijvoorbeeld: 

gebogen gereedschapsvlak'lcen moeten benaderd "jorden door rechte 

lijnstukjes; 

er zijn slechts tyee vrije oppervlakken mogelijk; 

ar komen scherpe hoekjes in deze methode voor en dat is irreeel; 

de lfri jvingswaarde voor vlakken tussen gereedschap en vJerkstuk 

moet overal constant genomen worden; 

het materiaal moet homogeen zijn. 

Er wordt verder op gewezen dat in aIle eenheden gerekend mag worden. 
De resultaten worden via een printer kenbaar gemaakt. 

In [3 .2J en D .3] wordt het _UIFORM.-programma gebruiki; om bepaalde 

te onderzoeken omvormprooessen door te rekenen. In D.2] wordt ge

combineerde voorwaarts-achterwaartse extrusie berekend en in Q.3] 
worden holle cilindrische componenten met een cilindrische rand op 

de buitendiameter (dwarsvloeien) doorgerekend. De resultaten stemmen 

volgens de publicaties goed overeen met Ce werkelijkheid. Vermeld 

dient te worden dat de gebruikte elementen vrijwel aIleen rechthoekige 

zijn, ook OSMk~ en BR~J!'LEY ~.5J meIdden hiervoor goede resultaten. 
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4. Ontwikkelingen aan de University of Tokyo, Japan. 

KIUGHI en i,rl:l&lTA [4.l~ 4.2] beschreven in 1980 het IJ13ET-progra.rnma 

van de University of Leeds inclusief de laatste ontwi~~elingen die 

door OSi¥LiN en BRAi,2LEY [2 .5J zijn toegevoegd.. Het programma vIera getest 

en de resul taten werden goed bevonc:en. In sommige gevallen is het 

resultaat te verbeteren met een andere elementenverdeling dan die 

automatisch door d.e computer gemaakt wordt. 20 kan een elementenyer- \ 

deling lvaarin dode zones mogelijk zijn een lagere benod kracht 

geven. Een andere bevinding is dat de berekende krachten namv-keuriger 

zijn dan de verplaatsingen in geval van h'Tee vrije oppervlakken. 

Kiuchi en nI~rata beschreven in deze publicaties ook een ui tbrei ing 

voor het programma, die zij ontwikkeld hadc1en. Het niemve programma

deel, de Imaginairy Element ~Iethod (IEE), kan lokaal de spanning op 

het gereedschap bepalen. Hierbij wordt een heel dun elementje in de 

elementenverdeling opgenomen, zodat het loodrecht op het gereecJschaps

oppervlak staat. :f,let daze elementenverdeling worc1.t voor een bepaalde 

gereedschapssnelheid met behulp van het U3ET-programma de benodigde 

kra.cht bepaald. Deze kracht .vordt ean hlaede keer berekend, mai'~r nu 

heeft het gereedschap aIleen tar plaatse van het c.unne element je e'en 

anoere snelheid. Uit het verschil tussan beide berekende krachten 

kan de spanning op het gereedschap ter plaatse van het elementje 

bepa2.1d ,vorC<en. Om het spanningsverloop over het gereedschapsopper

vlak te vind.en moet deze procedure voor een aantal plaat sen o'[) het 

gereedschap herhaald worden. Uit de laatste publicaties v~~ de 

University of Leeds [2.6, 2.7J over de UBBT-methode is niet gebleken 

dat Leeds dit programmadeel heeft overgenomen. 

Kiuchi heeft later nag gev,erkt aan de UBET-methode voor asymroetrische 

werkstukken. Dit werk is helaas aIleen in het Japans gepubliceerd. 

7 
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5. Ontldk1<:elingen aan Battelle t s Colu.'Ubus Laboratories, USA. 

T.L. SUBRAKtu"JL!\N en T. ALTA.1r hebben in de loop der jaren met vele 

anderen meer~ere Computer Aided ~esign prograff~a's geschreven am 

omvormprocessen te berekenen. Zij schrijven voor elk omvormproces 

een ander CAJ-prograrnma, d.us niet 8en algemeen programma. Jeze 

programmats hoeven niet altijd gebaseerd te zijn op de Upper Bouud

methode ma2.r ku..YJ.nen bijvoorbeeld ook o~) cle schillenrnethode gebaseerd 

zijn [5.1]. 

Het progr~'Uma gebaseerd op de Upper-Bound-methode dat het meest lijkt 

op dat va.YJ. Leeds en Lehigh Uui versi ty is het FORGIlJ-progr<?.mma \""tarmee 

het axisymmetrische "spike-forging" doorgerekend \-.fordt. Di t programma 

staat sa.'1len met t·Nee andere beschreven in SlJBa.Al~fuH.:\l"'if, Li\.J.r.rOTI en 

ALTAN ~.2]. Het programma verdeelt het werkstw< zelf in elementen, 

die overigens afwijken van die gebruikt worden door Leed.s en Lehigh 

University. 

-

• • · I · I 
I 
I , , 
I 

I 
"" f. t I I r 

11 It : : ttl' _.... ; t : tit j r--.\ I. i I j ! I I I : : l: : l 
I I: · ~- ... --: ... ...J.r::--... --: f i !' 'I 
• t ',,,,,- '"", f 1 It:, : t: ;;.-,-, ...... , i I: I; 
! t ... ~ .. , j. . -

Figuur 7. Elementenverdeling van het 
II spike-forging"-proces volgens [5. 2 ]. 

Er zijn weer twee vrije oppervlak..l<::en mogelijk. De computer ka.."Yl het 

gehele proces van begin tot eind simuleren. BIke stap van het proces 

en de elementenverdeling worden desgewenst op een beeldscherm getoond. 

HOe1rlel er niet naar ver"\'lezen wordt Ii jkt di t programma behal ve de 

gebruikte elementen erg op dat van de University of Leeds. Een goed.e 

vergelijking is echter niet mogelijk omdat de gegevens erg spaarzaam 

zijn. Zo is het bijvoorbeelct niet duidelijk of elk willekeurig axi

syrnr:Jetrisch massiefomvormproces met c.it computerprogramma gesimuleerd 

kan iforcten. 

l 
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6. Ontvlik.lcelingen aan de Uni versi ty of Valenciennes, " J.;.c. 

OUJIN en RAVAL_iLR.D [6.1] hebben de hodografeVlmethod,e, die gebaseerd 

is op de Upper Bound-methode maar aIleen voar v1akke c:eformatie 

geschikt is, in €len comput er:;:>r0e-ramma veri'Jerkt. Cok hier Hord.t !let 

werkstuk in elementen ve!'~:eel • ~r zijn t'Nee typel\ e1emcnten, recht

hoekige en trapeziumvormise. Zo 'n element is op zich ,\feer in de 

driehoekige vlakjes verdeeld, die in ete hodografeltlmetho(1egebruikt 

i'JOrden. Elk element heeft vier grenzen, ~'raarvan een met €len ingaand.e 

en een met €len uitg2.anc1e materiaalstroom. Toch is er van vri 

heidsgraden in het sne1hei sveld doordat binnen elk element meerdere 

verschillende snelhei sve1den mogelijk zijn, waarvan het meest e;un

stige bepaald vJOrdt. Er kan nog op €len anrlere manier geoptimaliseerd 

,vort.en. Sommige afmetingen van en1;:e1e elementen kunnen nanelijk vari- ' 

abel gehouden worden in de berekening zodat de computer de meest 

gunstige kan bepalen, zie figuur 9. 

Figuur 8. Voorbeelden 
van een rechthoekig 
en een trapezium
vormig element. 

4 

Figuur 9. De afmeting 2 is variabel 
en 'VTordt geoptimaliseerd. 

0:;:> deze manier kan bijvoorbee1d ook de meest gunstige ligging van 

een neutraal vlak bepaald worden, zodat toch werkst~ken met twee 

vrije vlakken magelijk zijn. Verder kunnen hiermee de meest gunstige 

afmetingen van dode zones bepaa1d worden. 

Doordat in de t"lee gebruikte elementtypen verschillende snelheids-

veLten en verschillencle combinaties van in- en ui t materiaal-

stroom mogelijk zijn, zijn er in totaal 17 verschillende rechthoekige 

en 48 trapeziumvormige element en. De elementenverdeling moet met de 

han( ge beuren • 
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De grote beperking van dit oomputerprogramma is cat het aIleen $esohikt 

is veor vlald<;.e eformatie. Een voordeel is eohter dat, in teg(mstelling 

tot de eerder besohreven UBET-methoGe, met een zeer kleine oomputer 

volstaan ka....'1 \\lorden. 

In hat hiero-p volgende artikel van OU2)IN en RAVALARD L6.2] is men tooh 

overgegaan op een grot ere oomputer omdat het programma niet aIleen 

veranclerd maar ook ui tgebreic is. De verandering houdt on6.er anc:.ere in 

dat het aantal elementen verkleind is tot 17 reohthoekige en 17 tra

pezituTlvormige •. :Oe ui tbreiding betreft een heel niem,;' programmadeel. 

Het is nu mogelijk een aantal increnentee1 v~~ elkaar versohillende 

stappen van hat preoes aohter elkaar te laten berekenen. Het oomputer

programma kiest een aantal punten verdeeld over de werkst~~doorsnede. 

De verplaatsingen van elk punt worden gedurende een of meerdere stap

pen van het prooes berekend en kunnen met behulp van een X-Y-schrijver 

op versohi11encle manieren in de 1'1erkstukdoorsnede getekend Horden. 

De verde ling van de verplaatsingen over de werkstukdoorsnede is door 

de hier toegepaste snelheidsvelden nogal gril1ig en dUB onrea1istisch 

(fig. 10). 

In 1982 komen CUDIN en 

RAVAL.~.d . .J [6.3J met een 

ander computerprogramma. 

1.1en blijft uitgaan van 

vlakke vervorming en 

rechthoekige en trape

ziumvormige element en. 

3innen deze elementenis 

de deformatie eohter niet 

meer geconcentreerd in 

afschuifvakken, zodat er 

geen sprake maer is vaL 

de hodografe~methode. 

Evenals in het programma 

van Leeds zijn de sne1-

heidsvelden binnen de 

elementen nu oontinu. 

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

r 
I 
T 

l.~~ 
-------------' 

Figuur 10. De verplaatsingen volgens 
het eerste programma van Oudin en 
Ravalard [6.2 J 
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Voor elk val'). beida elementtypen bestaat slecht seen algemeen snel

heiosve1d. V~~r c:e elementen geL:t nu clat meerclere grenzen met 

in- en uitgaanr'e materia3.1stroom moge1ijk zijn. 

liierdoor kunnen vrijheidsgraden in het ;totale sneIhei(~sveld ontstaan. 

Doordat ui tgega.::m wordt van vlar;:ice vervorming en or:1~at (ie snelheic1s

veiden te schrijven zijn als functies 'len de snelheden ter plaatse 

van de begrenzingen tussen c:e elementen (,,,elke eenvoucig met volume

invariantie gevonclen kunnen wore_en), is het mogelijk de vermo,g-ens

"iermen als lineaire funoties te forrnu1eren van clese snelherlen. Eier-

door is de optimalisatiemethocle, waarbij bij het optredon van vrij-

heiclsgraden in het totale snelheiclsve1d'het meest gunstige be 

'1'lordt, relatief eenvouclig. 

Oudin en Ravalard Hinden er geen (loekjes om, ,fo getnspireerd te zijn 

door het "lerk van BRIJilLEY ui t Leeds. In het artikel l,.;orr;t vrij gede

tail1eerd ui tgevTerkt hoe de ste1sels vergelijkingen het best in 

matrices opgeslagen kunnen worden. Het progra~;na zou erg sne1 moeten 

vIerken en omvat 400 kbytes. Toen Oudin en Ravalard hiermee in 1982 

op een congres verschenen was hat echter nag niet volledig operatio

neel. 
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7. Ontwikkelingen aan het Instituta Sperimentale dei Metalli Leggeri, 

novara, Itali~. 

Volgens KUDO [7.1J groeien de Ul twassen van de Upper Bound Elemental 

Technique en de Fini t,t, Element ~lethod steefls maer naa.r elkaar toe. 

Zo fn ui twas van de U3ET-methoc:e zou gevormd wor(~en door het Herk 

van GA'rTO en GIARJA r7 .2J. Zij hebben de SERR-methode ontwik.1celd 
·1 -

(Spat~1 Elementary Regid Regions). Door uit te gaan van de hodografe~ 

methode voor vlakke deformatie hebben zij een niem-; soort drieclimen

sionale elementen met voornamelijk driehoekige oppervlakken ontwi~{eld. 

Evenals bij de hodografel1methode is de deformatie geconcentreerd op 

de cliscontinuiteitsvlakken van het snelheic'sveld. i;ussen de elementen. 

Binnen in een element he erst een continu homogeen snelheidsveld en I 

vindt er geen deformatie plaats. Hoeiiel er een oomputer gebruikt vlordt 

voor de ui t\verkingen van de berekoningen is deze methode in di t stacLium 

nog erg gebruikersonvriendelijk. 

Figuur 11. Enkele aaneenschakelingen van elementen zoals 
deze voorkomen in de SERR-methode. 
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