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SAMENVATTING

Bij het fabriceren van niet-axisymmetrische dieptrekprodukten komen vormen voor met

een strekzone in de flens. Deze produkten kenmerken zich doordat de hoek tussen twee

wanden, van het produkt uit bezien, groter is dan 180 0
• In tegenstelling tot zones waar

deze hoek kleiner is dan 180 0 treedt een strekbewerking op in de flens. Dit leidt tot

materiaalverdunning en eventueel tot lokale insnoering. De sterkte van het produkt neemt

hierdoor af. Inzicht in het deformatieverloop in de flens kan leiden tot een betere

voorspelbaarheid van het proces. Hiermee wordt het mogelijk om in een vroeg stadium,

dus voordat er gereedschappen zijn gemaakt, uitlatingen te doen over de mogelijkheden

om een ontworpen dieptrekprodukt te produceren.

Om tot een beter inzicht te komen in het verloop van het proces voor bovengenoemde

produktvorm, is gezocht naar een methode om dit proces te modelleren. Dit heeft geleid

tot het opstellen van een bovengrensmodel dat numeriek kan worden verwerkt. Met

behulp van deze methode zijn berekeningen gedaan voor een produkt dat bij vliegtuigpro

ducent Fokker wordt gemaakt. Er zijn produktproeven gedaan die met de berekeningen

zijn vergeleken. Tevens zijn er proeven gedaan om materiaalparameters en de spreiding

hiervan te bepalen, omdat dit afwijkingen kan geven in de dieptrekbaarheid van een

produkt.

Het gebruik van de bovengrensmethode heeft tot meer inzicht geleid in het proces. In het

model zijn vrije parameters aanwezig waarvan de waarde kenmerkend is voor de

materiaalstroom. Aan de hand van de uitvoer van het programma kunnen gegevens als de

kracht-weg kromme, optredende rekken en het deformatieverloop van de flens worden

bepaald.

D.E. ten Have juni 1993 Dieptrekken van een complexe vorm WPA 1513 1



EINDSTUDIEOPDRACHT

Naam student

Begintijdstip

Begeleider

Begeleider Fokker

Afstudeerhoogleraar

Onderwerp

Toelichting

Opdracht

Dino ten Have

medio mei 1992

Dr. Ir. J.A.H. Ramaekers

Ir. R.J.J.M. Sniekers

Ing. W. Laging

Prof. Ir. J.A.G. Kals

Voorspelbaarheid van het materiaalverloop bij het dieptrekken van com

plex gevormde produkten met een strekzone in de flens

In de omvormtechniek komen bij het dieptrekproces meestal produktvor

men voor waarbij het materiaal in de flens min of meer gestuikt wordt.

Deze produkten hebben als kenmerk dat de hoek tussen twee wanden van

de binnenkant van het produkt uit gezien kleiner is dan 1800
• Bij pro

dukten met een hoek die groter is dan 180 0 is er in de flens sprake van

een strekzone.

Van het gedrag van de materiaalstroom en de mogelijkheden tot be

invloeding ervan als ook de kritische punten in deze laatste groep produk

ten is tot nu toe theoretisch weinig bekend. In de industrie, onder andere

bij Fokker komen dit soort produktvormen voor, mede als gevolg van het

streven naar gei'ntegreerde onderdelen.

In het kader van het LO.P. (innovatief gericht onderzoeksproject) worden

meerdere vormen, zoals rond en vierkant dieptrekken onderzocht. Een

studie naar bovengenoemd produkt in het kader van het LO.P. kan samen

met de andere studies een geheel vormen zodat met de opgedane kennis

samengestelde produktvormen kunnen worden doorgrond.

Probeer modelmatig en methodisch tot meer inzicht in en een betere

voorspelbaarheid van het bovengenoemde proces te komen, eventueel in

verschillende benaderingen. De studie kan analytisch, experimenteel of

numeriek van aard zijn en bij voorkeur een combinatie hiervan. Uit deze

studie zullen richtlijnen kunnen vloeien voor het ontwerpen van produkten

met een strekzone in de flens en bijbehorende bewerkingsprocessen. Deze

richtlijnen kunnen bij Fokker worden gebruikt op de ontwerpafdeling.
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het IOPM-D (Innovatie gericht Onderzoeks Programma-Metalen "Dieptrekken (van
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Natuurlijk zou ik dit werk niet met zoveel plezier hebben kunnen doen als ik mijn
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niet in de buurt zou hebben gehad.
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SYMBOLENLIJST

R matrijsradius [mm]

p afronding [mm]

r,r' straal poolcoordinatenstelsel [mm]

<1>,<1>' hoek poolcoordinatenstelsel [-]

x,y,z coordinaten carthesisch coordinatenstelsel [mm]

a,B,A vrije parameters [-]

a,b,c,d,Ll afmetingen gebiedsindeling [mm]

h hoogte [mm]

s dikte [mm]

A,B,C,

D,E,F,n constante waarden

e constante hoek [-]

r afschuifvlak

1,11,111.. gebiedsindelingen

F( ),c( ) functies

af vloeispanning [N/mm2]

C karakteristieke deformatieweerstand [N/mm2]

n verstevigingsexponent [-]

-
effectieve rek [-]e

..!..

[s-']e effectieve reksnelheid

U verplaatsing [mm]

Ii snelheid [mm/s]

P def deformatievermogen [Nmm/s]

Pafs' P r afschuifvermogen [Nmm/s]

Fdef benodigde kracht voor deformatie [N/mm2]

Fafs benodigde kracht voor afschuiving [N/mm2]

Ftot totaal benodigde kracht [N/mm2]

indices:

max maximale waarde

0 initieel

p betrekking op de stempel

d betrekking op de matrijs

fl betrekking op de flens

* dimensieloos
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1. INLEIDING

Het dieptrekken van profielen met een knik, L-vormige produkten, kenmerkt zich doordat

aan een zijde van het produkt een strekzone in de flens aanwezig is. Van dit type

produkten is tot nu toe theoretisch weinig bekend en er is niet veel over gepubliceerd. De

reden hiervoor is dat er op het moment nog veel onderzoek wordt verricht naar eenvoudi

ger produktvormen. Door de ontwikkeling van krachtiger computersystemen en program

matuur komen echter steeds betere mogelijkheden voorhanden om complexe geometrieen

te modelleren.

Het deformatieverloop in de flens speelt bij L-vormige produkten een belangrijke rol. Er

wordt aan weerszijden van de matrijsradius materiaal de matrijs ingetrokken. Dit heeft

een strekbewerking in het vlak van de plaat tot gevolg (figuur 1.1). Het materiaal zal

hierdoor plaatselijk verdunnen. Dit kan leiden tot lokale insnoering, gevolgd door scheur

vorming. Er ontstaat in dit geval een kritische situatie in de overgang van de flens naar de

wand. Dit in tegenstelling tot ronde en vierkante dieptrekprodukten, waar de kritische

plaats meestal ontstaat in de overgang van wand naar bodem.

Figuur 1.1: L-vormig dieptrekprodukt

Bij Fokker b.v. te Papendrecht worden veel dieptrekprodukten gemaakt voor de vliegtuig

industrie. Ben van deze produkten is als uitgangspunt genomen voor onderzoek naar

bovengenoemde problematiek. Het produkt waar het om gaat is een "bracket" (figuur

1.2). Dit produkt is vertaald naar een dieptrekprodukt (figuur 1.1) waarvan overbodig

materiaal wordt afgefreesd.
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Inleiding

Figuur 1.2: Bracket

Bij de produktie van vliegtuigonderdelen is wanddiktereduktie een belangrijk criterium.

De dunste wanddikte bepaalt vaak de sterkte van het onderdeel. Ben goede voorspelbaar

heid van het proces is hier dus gewenst.

In dit verslag wordt allereerst een keuze gemaakt voor een bruikbare methode om

bovengenoemd proces te kunnen modelleren. Hiertoe is literatuuronderzoek verricht om

een beeld te krijgen van wat er op dit gebied al is gedaan. Er is voor gekozen om een

bovengrensmodel op te stellen voor het deformatieverloop in de flens. Voor de numerieke

verwerking van dit model is programmatuur ontwikkeld waarmee het mogelijk is om het

proces te simuleren. Dit wordt in hoofdstuk 3 beschreven. Vervolgens worden in

hoofdstuk 4 berekeningen voor een model van de bracket en voor andere L-vormige

produkten gepresenteerd.

De bracket is diepgetrokken met gerasterde blenks om deformatiepatronen en

optredende rekken te kunnen bepalen. Er zijn tevens proeven gedaan om materiaalcon

stanten en de spreiding hiervan te bepalen. Dit staat in hoofdstuk 5 beschreven.

In hoofdstuk 6 worden de experimenten en berekeningen met elkaar vergeleken,

waama in hoofdstuk 7 conc1usies en aanbevelingen worden gegeven.
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2. MOGELIJKHEDEN

HET PROCES

TER BESCHRIJVING \AN

a ==~
- /~--/ .........

V4V3V2V1

In deel 2 van het IOP-M rapport dieptrekken [1] wordt, in het kader van een systemati

sche maakbaarheidsanalyse (S.M.A.), aandacht

besteed aan een indeling van produktgeome

trieen in basisvormen. Hiermee kunnen, als een

grondige proceskennis aanwezig is, complexe

produkten worden samengesteld. Volgens deze

indeling wordt de flens van een L-vormig diep-
figuur 2.1: lndeling in basisvonnen

trekprodukt geclassificeerd als basisvorm V4

(figuur 2.1).

Veel van de inspanningen op het gebied van complexe produktvormen zijn erop gericht

geweest om een optimale blenkvorm te bepalen, zodat onder andere een produkt met een

uniforme wandhoogte wordt verkregen [2,3].

Jimma, Kuwabara en Choi [4,5] hebben hiervoor gericht onderzoek gedaan naar

L-vormige produkten. Voor het beschrijven van de flensdeformatie hebben zij gebruik ge

maakt van de slip line field (S.L.F.) theorie. Deze methode wordt in [6] behandeld. Voor

het gebruik van deze methode wordt de aanname gedaan dat er een vlakke-rek situatie

heerst. Om de flenscontour te beschrijven is dit acceptabel. Ais materiaalverdunning

echter een belangrijk criterium is, is dit een minder gewenste aanname. De slip line field

theorie wordt op een soortgelijke wijze in [7,8,9, 10, 11] toegepast voor verschillende

complexe produktvormen.

Duncan en Sowerby [12] beschrijven de aspecten van het dieptrekproces met betrekking

tot het modelleren ervan. Er wordt aandacht besteed aan lokale strekzones in het produkt,

wat met name in de automobielindustrie veeI voorkomt. Er wordt vooral ingegaan op de

optredende rekken in vergelijking met de kritische rekverdeling van het materiaal. De

aandacht wordt tevens gevestigd op het feit dat men bij het vertalen van een model naar

de praktijk rekening dient te houden met spreiding in de materiaaleigenschappen.

Voor het modelleren van complexe vormen wordt, vooral de laatste jaren, veel gebruik

gemaakt van de Eindige Elementen Methode (E.E.M.). [13,14,15]. Deze methode is zeer

krachtig en geeft veel informatie over het proces. Het nadeel is echter dat de methode

zeer kennisintensief en kostbaar is (hard- en software, bemanning, onderhoud). Lange
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Mogelijkheden ter beschrijving van het proces

rekentijden vormen tevens een belemmering en het is bovendien niet altijd mogelijk om

iedere complexe geometrie te modelleren. Om deze redenen is E.E.M. niet erg geschikt

als analysemiddel voor de industrie, maar beter toepasbaar voor langdurig fundamenteel

onderzoek.

Een andere methode die kan worden toegepast voor het beschrijven van plastische

processen voIgt uit het bovengrenstheorema. Uitgangspunt hiervoor is de modellering van

snelheidsvelden om de deformatie van het materiaal te beschrijven. Hiermee kan een

bovengrensbenadering voor het procesvermogen worden opgesteld. Een uitvoerige

beschrijving van deze methode is te vinden in [16] en [17]. De bovengrensmethode is

over het algemeen goed toepasbaar voor problemen die analytisch kunnen worden

opgelost. Dit betekent dat de snelheidsvelden niet zeer gecompliceerd kunnen zijn. Voor

gecompliceerde modellen met meerdere graden van vrijheid is binnen de sectie omvorm

technologie een ontwikkeling op gang gezet om de bovengrensmethode numeriek te

verwerken [18]. Hierbij is in eerste instantie de aandacht uitgegaan naar het beschrijven

van het dieptrekproces van vierkante en rechthoekige produkten.

Uit de beschikbare mogelijkheden is de keuze gemaakt om een bovengrensmodel op te

stellen voor de flens van de bracket, waar het grootste aandeel van de vermogensdissipatie

plaatsvindt. Er is enkel aandacht besteed aan de zijde van het produkt waar zich de

strekzone bevindt.
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3. DE VERWERKING \AN HET BOVENGRENS

THEOREMA

Voor de verwerking van het bovengrenstheorema is een methode ontwikkeld waarmee het

verloop van de deformatie in de flens van een dieptrekprodukt kan worden beschreven.

De programmatuur die hiervoor is ontwikkeld heet "Numerieke Methode ter verwerking

van het Bovengrenstheorema" (N.M.B.). Voor een volledige beschrijving hiervan wordt

verwezen naar het desbetreffende rapport [19].

3.1. DE MODELLERING

Voor het gedeelte van de flens met een strekzone, zijn verschillende bovengrensmodelle

ringen opgesteld. Een model bestaat uit een aantal gebieden waarin algemene snelheids

velden worden voorgeschreven. De grenzen van de snelheidsvelden blijven op een vaste

plaats liggen, zodat de randvoorwaarden hun geldigheid blijven behouden, terwijl het

materiaal er doorheen stroomt. Er is gekozen om een symmetrisch model te maken, zodat

slechts Mn helft van de flens hoeft te worden gemodelleerd.

Met de aannames voor de snelheidsvelden, lokale volume'invariantie en de rand

voorwaarden kunnen de snelheidsvelden worden bepaald. De reksnelheden kunnen van de

gevonden snelheidsvelden worden afgeleid. Hiermee kunnen de vermogenstermen worden

bepaald. In de snelheidsvelden zijn vrije parameters aanwezig, waarvan de waarde wordt

bepaald door minimalisatie van het totale vermogen.

Er zijn een aantal modelleringen gemaakt die achtereenvolgens zullen worden

behandeld. Voor een uitvoerige beschrijving van de uitwerking en de exacte vorm van de

snelheids- en reksnelheidsvelden wordt verwezen naar bijlage 1. De resultaten van d~

verschillende modelleringen zullen in hoofdstuk 4 van dit verslag aan de orde komen.

3.1.1. Model 1

In eerste instantie is het te modelleren deel van de flens opgedeeld in 5 gebieden. Een

bovenaanzicht van de gebiedsindeling wordt getoond in figuur 3.1. Bij model 1a is voor

gebied I een snelheidsveld gedefinieerd met componenten in </>- en z- richting. Hieruit

voIgt de component in r-richting. Bij de aannames voor de verschillende snelheidsvelden,

is er steeds van uitgegaan dat de snelheid van de flens aan de rand van de matrijs gelijk is

aan de stempelsnelheid, U .
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De verwerking van het bovengrenstheorema

~ d "~~I-- C _

Figuur 3.1: Gebiedsindeling voor model 1

a

Nadat de uitwerking van dit model was voltooid, bleek dat er een probleem ontstond bij

het implementeren in het programma. De reden hiervan is dat de oorsprong van het

poolcoordinatenstelsel zich in de flens bevindt. Ais de r-coordinaat in de buurt van de

oorsprong ligt, nadert de snelheid in r-richting de limietwaarde oneindig.

Hierdoor wordt het functieverloop in de omgeving van de oorsprong dermate verstoord

dat er naar een andere modellering gezocht diende te worden waarbij dit probleem zich

niet voordeed. Dit heeft geleid tot de modellen 1ben Ie.

Bij de modellen 1b en leis het snelheidsveld in gebied I voor de r- en de z- richting

gedefinieerd, waarmee het snelheidsveld in cI>-richting kan worden bepaald. Dit leidt ertoe

dat het voomoemde probleem is geelimineerd. Model Ib heeft 3 vrije parameters. Er is

geen athankelijkheid van de tangentiale richting op de snelheid in radiale richting. Model

1c heeft deze athankelijkheid weI in radiale richting en heeft 4 vrije parameters.
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De verwerking van het bovengrenstheorema

3.1.2. Model 2

Doordat er problemen ontstonden met de ligging van de oorsprong van het poolcoordina

ten gebied, is er een modellering gezocht waarbij deze oorsprong niet in de flens zou

liggen, maar erbuiten. In feite geeft dit een betere beschrijving van de deformatie omdat

er geen onnatuurlijke gebiedsindelingen gezocht hoeven te worden (geen afschuifvlakken

in het midden van de flens). Deze modellering heeft hierbij als nadeel dat de oorsprong

van de afronding niet meer overeenkomt met de oorsprong van gebied I. Dit maakt de

geometrische beschrijving van de matrijsafronding niet meer zo eenvoudig.

IV III

b

Figuur 3.2: Gebiedsindeling voor model 2

In figuur 3.2 is de gebiedsindeling van het model afgebeeld. De snelheid aan de rand van

de matrijs is weer gelijk aan de stempelsnelheid, it . Deze gebiedsindeling leidt tot de

volgende aannames voor het snelheidsveld voor model 2a •

Gebied I:

. r,.
u =Ol'-'CP"'u

<P R

D.E. ten Have juni 1993 Dieptrekken van een complexe vorm WPA 1513 12



De verwerking van het bovengrenstheorema

waarbij F(<I» een functie is die de afronding beschrijft en c(<I» een functie is die de richting op de rand

corrigeert, zodat de sommatie van snelheden loodrecht op de afronding gelijk is aan de stempelsnelheid

Gebied II:

11 =(A +B'x+CY)'11y

Gebied III:

11 =x

Gebied IV:

[
x-a]1-- '11 (x=a)
b-a xII

11 =0z

11 =11 =0x Z 11 =0y

De gebiedsindeling van model 2 leidt (in gebied I) tot een betere beschrijving voor het

snelheidsveld in dikterichting dan modell, waar deze uniform gekozen was.

In bijlage 2 is de listing van het programma opgenomen, met daarin model 2 voor de

bracket.
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4. BEREKENINGEN

Voor het doorrekenen van een produkt kan met iedere willekeurige blenkvorm worden

geexperimenteerd om het effect op het deformatieverloop te bepalen. In bijlage 3 zijn de

uitgevoerde berekeningen opgenomen. De rek in dikterichting wordt verkregen uit het

dikteverloop van de flens. De rekverdeling in het vlak van de plaat is niet overal te

bepalen omdat de hoofdrekrichtingen niet overal bekend zijn. Op de symmetrie-as zijn

deze hoofdrichtingen weI bekend. Door de hoofdrekken in een grafiek uit te zetten, kan

een berekening worden getoetst aan de grensvervormingskromme van het materiaal.

am een indruk te krijgen van de benodigde dieptrekkracht, kan de kracht-weg

kromme worden uitgezet. In dit geval is dit alleen mogelijk voor de helft van het produkt

waar zich de strekzone bevindt. Voor de totale benodigde kracht dient tevens de andere

kant van de flens te ~orden doorgerekend. Dit is mogelijk voor een berekening voor een

rechthoekig produkt [20]. In bijlage 3 worden de resultaten van de berekeningen vermeld.

4.1. BEREKENINGEN VOOR DE BRACKET

Uit de berekeningen die zijn uitgevoerd met model 1b en Ie blijkt dat de kracht-weg

kromme een grof verloop heeft. Dit is te wijten aan het feit dat de gebiedsindeling veeI

discontinui"teiten met zich meebrengt. Model 1C geeft een vloeiender verloop dan model

1b, omdat het gebruik maakt van een uitgebreider snelheidsveld. Er is gekozen om voor

verdere berekeningen model 2 te gebruiken.

Voor de bracket zijn verschillende meshes gegenereerd, met een verdeling die varieert

van fijn tot grof. De bracket heeft een lange en een korte zijde. In deze paragraaf zal een

berekening voor de lange zijde met een normaal verdeelde mesh worden behandeld. In

figuur 4.1 tim 4.4 is het deformatieverloop weergegeven. Er is te zien dat in de flens

afschuiving plaatsvindt, wat in werkelijkheid waarschijn1ijk niet het geval is. Dit is

inherent aan het bovengrenstheorema.

Berel:enlng ~1

De tl]dstap 15 D

Figuur 4.1: initiele helft van de flens

Berel:enlng 21
De tl)dstap 15 50

Figuur 4.2: helft flens na 50 stappen
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Berekeningen

Berekenlng 21
De tl]dstap 15 100

Berekemng 21
De tl]dstap IS 150

Figuur 4.3: helft flens na 100 stappen Figuur 4.4: helft flens na 150 stappen

Het verloop van de vrije parameters is kenmerkend voor de deformatie in de flens. De

parameters a en A geven aan in welke mate er strek in tangentiale richting optreedt, 6 en

A zijn een maat voor stuik of rek op de symmetrie-as. De parameters a en b bepalen waar

de scheiding tussen gebiedsindelingen ligt. In de figuren 4.5 en 4.6 is het verloop van

deze vrije parameters, te zien.

vrije parameters

91.74336174.59336157.443361

bl! 2( d12\

40.29336123.1433615.9934

run , mo e

lambda

pta~

~------

~~

2.2

2

'.8

'.8

1.4

'.2
:I:
~

~ 0.8

~ 0.8

'" 0.4
c..

:~
0.2

0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.•

.,
stempelverplaatsing [mm.]

Figuur 4.5: verloop van de vrije parameters

vrije parameters
bl run?1 (rondet 2\

81.743361

delta

awaarde

74.59335157.44336140.29336123.143381

bwaarde-----------------r-v------

0.0

0.8

E
0.7

.§.. 0.8

II 0.5

'" 0.4
c..

:~ 0.3

0.2

0.'

5.9934

stempelverplaatsing [mm.]

Figuur 4.6: verloop van de vrije parameters
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Berekeningen

In figuur 4.7 wordt de dimensieloze kracht-wegkromme gegeven voor het proces.

Benodigde kracht

F totaal

91.743474.5934

Irun21m I

23.1434

~_~Faf.2

0.09

0.08

0.07

::c 0.08
Fdef

j 0.05

~ 0.04

i 0.03

U>

0.02

0.01

0
5.g834

stempelverplaatsing [mm.)

Figuur 4.7: dimensieloze ~racht-weg kromme

Er is een afleiding gemaakt waarmee de flensverplaatsing en de stempelverplaatsing aan

elkaar kunnen worden gerelateerd. Deze afleiding is, evenals de afleiding voor het

dimensieloos schrijven, te vinden in bijlage 6.

Vit berekeningen voor de lange zijde van de bracket (21,22,23) met meshes met 3

verschillende dichtheden blijkt dat het verloop· van de kracht-weg kromme en de vrije

parameters bijna gelijk is.

In bijlage 5 wordt ingegaan op factoren die invloed hebben op de resultaten.

4.2. BEREKENINGEN VOOR ANDERE L-VORMIGE PRODUKTEN

Nadat het programma is gebruikt om berekeningen te doen voor de bracket zijn er nog

een aantal andere produkten doorgerekend. Om een vergelijking te maken tussen het

effect van verschillende hoeken in de flens zijn er produkten doorgerekend met identieke

kenmerken, op de radiushoek na.
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5. MATERIAAL- EN PRODUKTPROEVEN

Voor het fabriceren van produkten wordt bij Fokker veelal aluminium toegepast. De

bracket is oorspronkelijk met de aluminiumsoort 2024-0 (Amerikaanse code) diepgetrok

ken. Voor dit onderzoek is tevens Al 6061-0 gebruikt. In bijlage 4 zijn de opgegeven

materiaalspecificaties vermeld.

Omdat bij Fokker vooral sprake is van kleine series produkten, die vaak na een bepaalde

periode opnieuw worden gemaakt, komt het vaak voor dat er gebruik wordt gemaakt van

plaatmateriaal met verschillende leveringstoestanden.

Materiaal wordt besteld op sterkte-eisen en niet op dieptrekbaarheidseisen. Dit

heeft tot gevolg dat een produkt dat voorheen probleemloos kon worden gemaakt, bij een

andere serie defecten kan veroorzaken. am deze reden zijn er een aantal beproevingsme

thodes toegepast waarmee de materiaalparameters en de spreiding hiervan kan worden

bepaald.

5.1. TREKPROEVEN

Bij het criterium omvormbaarheid zijn er een aantal materiaalparameters van belang. Dit

zijn onder andere de verstevigingsexponent n, de voordeformatie eo en de karakteristieke

deformatieweerstand C. Met deze parameters kan de trekkromme worden beschreven vol

gens het exponentieel verstevigend materiaalmodel: at =C{e+eo)n ,dat in het programma

wordt gebruikt. Een andere belangrijke parameter is de normaal-anisotropiecoefficient R.

Deze parameter is een maat voor de weerstand tegen dikteverandering. Voor een

theoretische beschouwing over de anisotropiecoefficient wordt verwezen naar [21].

am de voomoemde parameters te bepalen is gebruik gemaakt van de trekproef.

Hiermee is plaatmateriaal beproefd met dezelfde specificaties, maar uit verschillende

"batches". In tabel 5.1 zijn de gemiddelde resultaten vermeld. De volledige resultaten zijn

te vinden in bijlage 4. Hieruit valt af te leiden dat de n-waarde varieert tussen 0.2 en 0.3.

Dit zal, evenals de spreiding in de C-waarde, weinig invloed hebben op de dieptrekbaar

heid.
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Materiaal- en produktproeven

Tabel 5.1: materiaal parameters

A12024-0 Al 6061-0

ngem. [-] 0.24 0.25

Cgem. [N/mm2] 290 213

Rgem [-] 0.75 0.57

5.2. ENGELHARDT TEST

Om een indruk te krijgen van de kritische kracht bij het dieptrekken van aluminium zijn

er voor verschillende batches Engelhardt tests gedaan. De resultaten hiervan staan in

bijlage 4. De dimensieloze kritische krachten kunnen als indicatie dienen voor de

toelaatbare kracht bij het dieptrekken.

5.3. GRENSVER VORMINGSKROMME

Zoals eerder vermeld kan bij het toetsen van te verwachten reksituaties gebruik worden

gemaakt van de grensvervormingskromme (g.v.k.) [12,22,15]. Hiermee is het mogelijk

om aan de hand van simulaties voorspellingen te doen over de maakbaarheid van bepaalde

produkten.

De g.v.k. is opgesteld voor de twee gebruikte aluminiumsoorten, beide voor twee

verschillende dikten om eventuele dikte-invloeden te bepalen. De methode die is gebruikt,

is opgesteld bij de research- en bedrijfslaboratoria van Hoogovens te IJmuiden.

Over het gebruik van de grensvervormingskromme zijn vele publikaties verschenen

die elkaar af en toe onderling tegenspreken, met name over de belnvloeding van bepaalde

factoren (rasterdiameter, plaatdikte, anisotropie, verstevigingsexponent, toegepast smeer

middel) [23,24]. Theoretische achtergronden zijn te vinden in [25].

In dit onderzoek ligt het nut van de g.v.k. vooral in het feit dat een indicatie voor de

kritische rektoestanden kan worden verkregen, zodat de resultaten van de berekeningen

hiermee kunnen worden vergeleken. De g.v.k.'s voor Al 2024 en Al 6061 worden

gegeven in bijlage 4.
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Materiaal- en produktproeven

5.4. PRODUKTPROEVEN

De produkten zijn gemaakt in verschillende stadia. De maximale diepte is 35 mm. De

overige afmetingen van het produkt staan vermeld in bijlage 4. De blenks zijn volgens de

originele uitslag van Fokker gemaakt. Hierop is een 2 mm. cirkelraster aangebracht. In

de figuren 5.1 en 5.2 is de contour van de flens in verschillende stadia weergegeven. Er

is te zien dat de contouren voor Al 2024 en Al 6061 vrijwel gelijk zijn. Uit schuurlijnen

op het produkt is te zien dat het einde van de lange zijde van de flens loodrecht op de

matrijsafronding naar binnen stroomt (striptrekgebied), terwijl het einde van de korte zijde

meer in de richting van de matrijsradius stroomt.

De rasterpunten zijn in elkaar opvolgende stadia gevolgd zodat een beeld wordt

verkregen van het deformatiepatroon (figuren 5.1 en 5.2). Er is enigszins te zien dat er

strek optreedt bij de matrijsradius. Uit de vervorming van de cirkels kan de opgetreden

rek worden bepaald. Dit geeft de mogelijkheid om de resultaten van de berekeningen te

verifieren. In bijlage 3 is ter vergelijking de rek op de hoofdas in het midden van de

afronding uitgezet bij de rek van de berekeningen.

figuur 5.1: contour en deformatiepatroon
bracket At 2024

figuur 5.2: contour en deformatiepatroon
bracket At 6061
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6. VERGELIJKING EXPERIMENTEN EN

BEREKENINGEN

Uit een berekening voor Al 6061 blijkt dat de kracht-weg kromme en het deformatieve

loop vrijwel gelijk zijn aan de berekeningen voor Al 2024. Dit voIgt ook uit de experi

menten. Om deze reden is voor de vergelijking aIleen gebruik gemaakt van Al 2024. De

dimensieloze benodigde kracht voor de berekeningen ligt ruim beneden de kritische kracht

van het materiaal.

Bij een berekening voor de korte zijde van de bracket (28) heeft de kracht-weg kromme

een grillig verloop. Bij deze berekening is de eis opgelegd dat de zijkant van de flens niet

Iangs de matrijsrand kan verschuiven, evenals bij de berekeningen voor de lange zijde.

Dit levert een relatief klein deformatiegebied III met een groot tangentiaal snelheidsver

schil ten opzichte van gebied II, wat het gevolg is van een groot afschuifvermogen.

Bij berekeningen voor de complete bracket (27) is te zien dat als de korte zijde wordt

vrijgelaten, deze naar binnen trekt, zoals dat in werkelijkheid ook gebeurt. Ais de korte

zijde wordt vastgehouden (29) zorgt dit weer voor grote afschuiving en voor een instabiel

verloop van het vermogen.

Bij een stapgrootte van 0,05s, komt de werkelijke diepte van de bracket overeen met

ongeveer 85 stappen. Voor iedere berekening is de rekverdeling op de symmetrie-as

uitgezet in de grensvervormingskromme voor het betreffende materiaal (2.0 mm), waarin

ook de rek in de flens van een bracket is opgenomen. De berekende tangentiale rek ligt

iets hoger dan in werkelijkheid, wat verklaard kan worden uit het feit dat de berekening

in feite wordt gedaan voor een symmetrisch produkt met twee lange zijden. De tangentia

Ie rek bij de berekening voor een lange en een korte zijde (27) ligt iets lager. Dat de rek

in radiale richting lager is dan in werkelijkheid kan wellicht worden verklaard uit het feit

dat de invloed van wrijving niet is gemodelleerd.

Bij de berekeningen voor een produkt met een hoek tussen twee wanden van 90° (20,25)

treedt een grotere tangentiale rek op, waardoor na verloop van tijd radiale stuik optreedt.

Het is te verwachten dat bij dit produkt scheurvorming zal optreden.

In het kader van het I.O.P is door T.N .0. experimenteel onderzoek verricht naar de

maakbaarheidsgrenzen van zowel dieptrekprodukten als kraagtrekprodukten [26]. De flens
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Vergelijking experimenten en berekeningen

van de bracket kan worden beschouwd als de bodem van een kraagtrekprodukt en worden

vergeleken met de proeven die bij T.N.a. zijn uitgevoerd.

AA 2014-0

012 fIr p008004

• 0 ruw
• p glad

4:1 •--..-.---
.m---===~~EJ 90'

.~ ..- ----~\.---
",fl<.1 _--------.---_ ...-... --

In figuur 6.1 zijn de verhoudingen van de

bracket uitgezet in de grafiek voor maximale

maakbaarheid van een kraagtrekprodukt. Hieruit

blijkt dat het niet mogelijk zou zijn om de brac

ket te fabriceren. Dit kan leiden tot twee con-

clusies: ofwei de grafiek verloopt niet lineair,

of de vergelijking met kraagtrekken is hier

onjuist. Waarschijn1ijk is het laatste het geval.

Bij kraagtrekken wordt de flens in dezelfde

vorm als de matrijs gesneden terwijl de bracket

meer materiaal in de flens heeft. Hierdoor is er

figuur 6.1: maximale relatieve kraaghoogte vlgns materiaaltoevoer vanuit de flens. Zonder dit
T.N.o.

extra materiaal zou het produkt waarschijn1ijk

gaan scheuren. In bijlage 3 is een berekening (26) opgenomen voor een produkt waarvan

de flens volgens de methode van T.N.a. is gesneden. Hieruit blijkt dat zich grote rekken

voordoen op de symmetrie-as, waardoor scheurvorming zal optreden.

o

Met behulp van de Slip Line Field Methode is in [4] een L-vormig produkt doorgerekend.

Er wordt aangenomen dat het materiaal van de flens in de strekzone ongedeformeerd naar

binnen stroomt, waama het op de matrijsafronding wordt gedeformeerd om met de

stempel naar binnen te vloeien. Deze aanname is niet volledig juist, volgens de resultaten

van de experimenten. Er wordt een eenvoudige formule afgeleid om de dikterek na de

afronding te bepalen langs de rand van de matrijs. In bijlage 6 wordt deze afleiding

gemustreerd.

Oikter-ek

!;.6l>.666.
li

lJ
(la o °00 [I

... a + +
08 " 0 ~ t • 0 0 • <> <> 0 <> <;> 0 0-

o 0 0

10 10 JO ~a 70 90 11ll 1JO 150 nil

"fna<>d 1M ""<1<1.. " ~ad'us [ .....]

o exp voor ."fr + ..~". n" &f~ v formule A De.-el<eno

figuur 6.2: vergelijking dikterek berekening 21

Het dikteverloop bij berekeningen voor de

bracket (21, 27) is samen met het diktever

loop van de experimenten (AI 2024-0), voor

en na de matrijsafronding en volgens de afge

leide formule uitgezet in figuren 6.2 en 6.3.

Hieruit blijkt dat in werkelijkheid v66r de

matrijsafronding reeds sprake is van materi

aalverdunning. De berekening met N.M.B.

geeft hier een redelijk benadering voor. De

afgeleide formule geeft een benadering voor
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Vergelijking experimenten en berekeningen

de gemiddelde waarde van de uiteindelijke diktereduktie, waarbij in het midden van de

afronding geen dikterek wordt verondersteld. Dit is juist de plaats waar dit sterk optreedt.

Doordat met N.M.B. de deformatie in de flens wordt bepaald, kan deze gesuperponeerd

op de waarden voor de afgeleide formule een benadering geven voor de dikterek na de

afronding.

Dikterek
5tap 100

-0 1

+ + + +

++ +

-0.2

-0 3

- 0 4

- 100 -60

+
+

20

afstand tot m I dd02n rad I uS [mmJ

o exp voor afr + exp na afr G for-mule l:J. berekenlng

figuur 6.3: vergelijking dikterek berekening 27
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Conclusies

De numerieke verwerking van het bovengrenstheorema met de gepresenteerde

methode is goed uitvoerbaar en toepasbaar op het deformatieverloop in de flens.

Model 2 zoals dat in dit verslag is gepresenteerd geeft in vergelijking met de

overige modellen de beste benadering voor het snelheidsveld, zoals dat in werke

lijkheid optreedt.

Met behulp van de toegepaste methode wordt een benadering gevonden voor de

optredende diktereduktie.

De grensvervormingskromme kan als richtlijn worden gebruikt voor de maakbaar

heid van een produkt.

Aanbevelingen

Er zou een modellering kunnen worden opgesteld voor het materiaalverloop over

de matrijsafronding, omdat daar een groot aandeel van de deformatie plaatsvindt.

Model 2 zou kunnen worden uitgebreid met een modellering die een betere

benadering geeft voor de overgang van gebied II naar III en voor het al dan niet

aanwezig zijn van een striptrekgebied.

Doordat het bovengrenstheorema tangentiaal snelheidsverschil op gebiedovergan

gen toestaat en dit in de praktijk in de flens niet op deze wijze voorkomt zou

onderzocht kunnen worden of het mogelijk is om de tangentiale snelheid tussen

twee gebieden in een overgangsgebied continu te laten verlopen.

Op het moment is de methode nog niet voldoende aan de praktijk getoetst. Het

verdient aanbeveling om meerdere bestaande produkten te door te rekenen en deze

te vergelijken met experimenten.

Met betrekking tot de ontwikkelde programmatuur worden aanbevelingen gedaan

in het desbetreffende rapport [19].

D.E. ten Have juni 1993 Dieptrekken van een complexe vorm WPA 1513 23



LITERATUUR

[1] Zande v.d., J.W.I., Kessels, M.W.H., Ramaekers, J.A.H., Streefland, G.J.J.,

l. O. P. -M Dieptrekken; deel 2: De systematische maakbaarheids analyse. Rapport

nr. IOPM-D-120. Technische universiteit Eindhoven, Eindhoven, Nl., 1992.

[2] Zhang, Z., Liang, B., Determination of blank shapes for drawing irregular cups

using an electrical analogue method. In: Int. J. Mech. Sci. Vol. 28, no. 8, 1986,

pp.499-503.

[3] Lu, X., Liang, B., Modelling offlange deformation of irregular drawn cups using

a fluid analogy. In: Int. J. Mech. Sci. Vol. 28, no. 8, 1986, pp.491-497.

[4] Jimma, T., Kuwahara, T., Advanced technology of plasticity conference (proc. pt

int. conf. techno plast.), vol. 2; Research on the deep drawing of re-entrant

contour shells. Japan society for technology of plasticity, Tokyo, Japan, 1984, pp.

1091-1096.

[5] Jimma, T. Kuwahara, T., Choi, S.C., Deep drawing of cups with re-entrant

contour; Deep drawing of irregular shaped cups (in Japanese). In: Jouro. Japn.

soc. for techno of plasticity, 26 (1985) no. 294, pp. 744-751.

[6] GlOckl, H., Rechnerunterstutzte Optimierung des Tiejziehens unregelmiifiiger

Blechteile; Berichte aus dem Institut fur Umformtechnik nr. 68. Springer-Verlag,

Berlin, 1983.

[7] Jimma, T. Kuwahara, T., Advanced technology of plasticity conference, vol. 2,

Deep drawing of shells with bi-level bottoms. Japan society for technology of

plasticity, Tokyo, Japan, pp. 1159-1096.

[8] Kuwahara, T. , Jimma, T. , Honda, T., Automatic design of multistage deep

drawing dies for rectangular shells (Japanese). In: Jouro. Japn. soc. for techno of

plasticity, 30 (1989) no. 337, pp. 227-233.

[9] Kuwahara, T., Jimma, T., Miyazaki, K., A deformation analysis of multiple draw

of rectangular shells and its experimental verification; Automatic design of

multistage deep-drawing dies for rectangular shells II (in Japanese). In: Jouro.

D.E. ten Have juni 1993 Dieptrekken van een complexe vorm WPA 1513 24



Literamur

Japn. soc. for techno of plasticity, 31 (1990) no. 357, pp. 1222-1228.

[10] Jimma, T., Kuwabara, T., Plasticity and modem metal forming technology;

Analyses of plane strain flange deformation of irregularly shaped sheils. Elsevier

applied science, Crown House, Essex, U.K., 1989, pp. 1228-232.

[11] Voelkner, W. Richter, U. Rechnerunterstiitztes Simulieren von Tieftiehoperati

onen. In: Bander Bleche Rohre nr. 7, 1991, pp. 26-31.

[12] Duncan, J. L., Sowerby, R., Review of practical methods for sheet metal forming.

Advanced tech. of Plasticity, vol 1, pp. 615-624.

[13] Iseki, H., Murota, T., On the determination of the optimum blank shape of non

axisymmetric drawn cup by the finite element method. In: Bull. Japn. soc. mech.

eng. 29 (249) (1986), pp. 1033-1040.

[14] Yang, D.Y., Chung, W.J., Cha, Y.Y., Kim, Y.J., Analysis and design of flange

deformation in deep drawing of general non-circular cups. Advanced tech. of

plasticity, vol. 1, pp. 641-648.

[15] Sklad, M.P., Controlling sheet metal forming processes conference, Dearborn,

Michigan; Computer aided evaluation of forming severety for automotive stam

pings. A.S.M. International, Metals park, Ohio, U.S.A., 1988, pp. 251-263.

[16] Prager, W., Hodge, P., Theory ofperfectly plastic solids. John Wiley & sons, inc.

New York, U.S.A., 1951.

[17] Hoogenboom, S., Technologie van de plastische processen; technische plasticiteits

leer, collegediktaat nr. 4406. Technische universiteit Eindhoven, Eindhoven, Nl.,

1987.

[18] Iersel v., F., Modeilen en analyse: de flens van niet-axisymmetrische dieptrekpro

dukten. TUE onderzoeksrapport nr. WPA 1275, Eindhoven, 1992.

[19] Deckers, E., Have ten, D.E., Een numerieke methode ter verwerking van het

bovengrenstheorema. Onderzoeksrapport nr. WPA 1512, Eindhoven, 1993.

D.E. ten Have juni 1993 Dieptrekken van een complexe vorm WPA 1513 25



Literatuur

[20] Deckers, E., Analyse van het dieptrekken van vierkante produkten. TUE eindstu

dierapport nr. WPA 1520, Eindhoven, 1993.

[21] Kals, J.A.G., Bewerkingstechnologie, collegediktaat nr. 4558. Technische

universiteit Eindhoven, 1983, pp 1.1-1.19.

[22] Dannenman, E., Grundlagen der Umfonntechnik- Stand und Entwicklungstrends,

Vortrlige des intemationalen Symposiums Stuttgart, 13/14 Oktober 1983 ; Einfluj3

der plastischen Eigenschaften und der Oberfliichenmikrostruktur von Feinblechen

auf Zieh- und Biegevorgiinge. Springer-Verlag, Berlin 1983.

[23] Veennan, C.C., Groot de, M., Hartman, L., Peels, J.J., Bepaling en toepassing

van de grensvervormingskromme voor een begin van de zichtbare insnoering. In:

Polytechnisch weekblad 23 (1974), nr. 1, pp.35-44.

[24] Kastelijn, A.G.M., De grensvervormingskromme nader bekeken. In: Polytechnisch

weekblad 30 (1975), nr. 20, pp.661-668.

[25] Kals, J.A.G., Bewerkingstechnologie, collegediktaat nr. 4558. Technische

universiteit Eindhoven, 1983, pp 6.1-6.4.

[26] Bolt, P.J., Gouw v.d., R., I.O.P.-M. "Dieptrekken", omvormexperimenten.

T.N.O. rapport 193P/00536/BOP, 1993, pp.45-59.

D.E. ten Have juni 1993 Dieptrekken van een complexe vorm WPA 1513 26



Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit Werktuigbouwkunde
Vakgroep Produktietechniek & Automatisering
Laboratorium voor Omvormtechnologie

Dieptrekken van een complexe vorm

Bijlage 1: modellering

D.E. ten Have
TUEAfstudeerverslag

juni 1993
IOPM-D62 WPA1514



INHOUD

SYMBOLENLUST 2

I. Modell , 3

1.1. Model 13
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5

1. 1.1. Opzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5

1.1.2. Snelheidsveld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6

1. 1.3. Reksnelheden 14

1.2. Model Ib
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18

1.2. 1. Opzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18

1.2.2. Snelheidsveld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19

1.2.3. Reksnelheden 27

1.3. Model Ie 29

1.3.1. Opzet " 29

1.3.2. Snelheidsveld .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30

1.3.3. Reksnelheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35

1.4. Vermogenstermen model 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37

2. Model 2 38

2.1. Model 23
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 40

2. 1. 1. Opzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40

2.1.2. Snelheidsveld 41

2.1.3. Reksnelheden 47

2.2. Vermogenstermen model 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49

D.E. ten Have juni 1993 Bijlage 1 WPA 1514 1



SYMBOLENLIJST

R matrij sradius [mm]

p afronding [mm]

r,r' straal poolcoordinatenstelsel [mm]

<1>,<1>' hoek poolcoordinatenstelsel [-]

x,y,z coordinaten carthesisch coordinatenstelsel [mm]

a,G,A vrije parameters [-]

a,b,c,d,.6 afmetingen gebiedsindeling [mm]

b· breedte i [mm]I

h hoogte [mm]

s dikte [mm]

A,B,C,

D,E,F,O constante waarden

e constante hoek [-]

r afschuifvlak

I,II,III .. gebiedsindelingen

FO,cO functies

CJf vloeispanning [N/mm2]

C karakteristieke deformatieweerstand [N/mm2]

n verstevigingsexponet [-]

e effectieve rek [-]

.
e effectieve reksnelheid [S-I]

U verplaatsing [mm]

ti snelheid [mm/s]

Pdef deformatievermogen [Nmm/s]

Paf., Pr afschuifvermogen [Nmm/s]

Fdef benodigde kracht voor deformatie [N/mm2]

Fafs benodigde kracht voor afschuiving [N/mm2]

Flot totaal benodigde kracht [N/mm2]

indices:

max maximale waarde

0 initieel

p betrekking op de stempel

d betrekking op de matrijs

fl betrekking op de flens

* dimensieloos
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1. Model 1

De gebiedsindeling voor de flens met een strekzone, zoals deze voor model 1 is bepaald wordt in

figuur 2.1 gegeven.

I
I

i
I

I

I

i
i

(10) (9 (6)
I
I

i
I

V
I IV IIIir4 b
I

J (8)

1
~

d
~~

c

(5

~-----lL..--_:-::-:--__ ->-------- {2}
(3) A

R

I

figuur 1.1: Gebiedsindeling voor model 1

Gebied I is een gebied met een poolcoordinaten stelsel. Er wordt verondersteld dat het materiaal in dit

gebied tangentieel rek ondergaat (strekzone). In radiale richting zal het materiaal over de matrijsbocht

vloeien. Materiaal uit gebied II zal zich in de richting van de matrijs verplaatsen en materiaal uit

gebied III zal dit via gebied II ook doen. Gebied IV wordt begrensd op een breedte c vanaf de

oorsprong van het cartesische coordinaten stelsel. Vanaf deze afstand zal er geen deformatie meer

plaatsvinden. Dit gebeurt in gebied V, dat het striptrekgebied wordt genoemd. Materiaal in dit gebied

wordt zuiver de matrijs in getrokken.

Op grond van deze beschouwingen zijn de onderstaande aannames voor de verschillende

snelheidsvelden gemaakt. Er is rekening gehouden met het feit dat, omwille van de numerieke verwer

king, de integraal die moet worden opgelost twee dimensionaal dient te zijn. Om deze reden zijn de

snelheidsvelden in het vlak van de tekening niet afhankelijk van de richting loodrecht daarop.

Het snelheidsveld in dikterichting is in gebied I en II lineair, in gebied III constant en in gebied

IV en V gelijk aan 0 verondersteld.
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MODEL 1

De randvoorwaarden die voor de grenzen van de verschillende gebieden kunnen worden opgesteld zijn

hieronder beschreven.

Gebied I:

U\O (l;?=0) =0

Ur (r=R) =u

Gebied II:

(1.1)

(1.2)

(1.3)

(1.4)

(1.5)

n 1 is de loodrechte snelheid in gebied II op het r 2-vlak, welke gelijk is aan de loodrechte snelheid op het

r 2-vlak in gebied III.

Gebied III:

Uy(x=-(y+b) ·tan(¢max» ·sin(¢max» +l.ix(x=-(y+b) ·tan(¢max» ·cos(¢max) =0 (1.6)

Dit is de randvoorwaarde dat de snelheid loodrecht op het symmetrievlak gelijk aan 0 is.

(1.7)

Gebied IV:

Ux (x=O) =l.ix (x=O) gebiedIII

Lix (x=c) =0

(1.8)

(1.9)

(1.10)

Op basis van de gebiedsindeling en de randvoorwaarden kunnen de modellen la, 1b en 1C worden

uitgewerkt.
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1.1. MODEL 1A

1.1.1. Opzet

De algemene vorm van de snelheidsvelden van model P wordt hieronder gegeven.

Gebied I:

MODEL lA

· ,~,u", =a • cp" • _ • U
R

· {3 Z .uz = • _·u
So

(PI)

(P2)

Gebied II:

· (A Be) .uy= + _ •x + _ •y . U
a R

· {3 Z .uz= • _·U
So

Gebied III:

· (D E F).uy= +- ·x+_·y ·u
a b

uz=const

Gebied IV:
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Gebied V:

ti =tiy

De snelheidsvelden worden uitgewerkt met de gegeven randvoorwaarden voor model I.

1.1.2. Snelheidsveld

Gebied I:

Er geldt: • A ~ •
U =a· <p • - 0 U en

rp R
. {3 Z .Uz= 0 _ 0U

So

Met lokale volumelnvariantie, i;rr+i;~~ +i;zz=O kan ti r hieruit worden bepaald.

Lokale volumelnvariantie in een poolcoordinaten stelsel geeft uitgewerkt:

oftewel

Ais de formules Ia1 en Ia2 worden ingevuld geeft dit:

a a O Ao,,,(A-1j {3
o(ti.~)=-( T +_)o~otior r R So

Hiermee kan weer geschreven worden:
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Door te delen door r wordt dit:

· 1 0: • A• ,,,(A -1) (3 . f (r)u =-_( T +_) .r.u+__
r 2 R So r

Als randvoorwaarde 1.2 wordt ingevuld verkrijgt men

wat er weer toe leidt dat fer) gevonden wordt.

Nu hebben we dus verkregen:

Voor gebied I geldt nu:

• A r .u =0:. cP • - • u
tp R

• (J Z .
U =fJ· -'U

z So

Gebied II:

Bekend is :

. (A Be) .uy= +- ·x+_·y ·u
a R

Met het invullen van randvoorwaarde 1.3 wordt verkregen we :
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(A+ B .x) .u=u
a

Hieruit voIgt A= 1 en B=O.

Met lokale volume'invariantie ( t ii =0 ), met de formules 1·3 en 1·4, en de randvoorwaarden 1.4 en

1.5 kan de snelheid in x-riehting worden bepaald.

Lokale volume'invariantie geeft:

( C+l.-).u+t =0
R S xxo

Dit resulteert in:

Ge'integreerd is dit:

Met het invullen van randvoorwaarde 1.4 wordt verkregen:

Het invullen van het gegeven dat op de afronding geldt: r=y+R, geeft de waarde van f(y):

Het is nu bekend wat de snelheid in x-riehting is:
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MODEL I"

Om nu de waarde voor C te bepalen kan randvoorwaarde 1.5 worden toegepast. Als de formules 185

en 186 worden ingevuld geeft dit:

De termen waar een x-coordinaat in voorkomt zullen tezamen gelijk aan 0 moeten zijn. Als deze

termen worden uitgeschreven wordt verkregen:

Omgeschreven is dit:

A

Co CcosCO) + sinCO) ) =-J!.. -sinCO) + a.o¢max osinCO)
a R So a

Als nu C expliciet geschreven wordt en gedeeld wordt door sin CO) dan voIgt hieruit met tan CO) = R
a

(P7)

De constante termen tezamen moeten gelijk zijn aan de constante waarde. Uitgeschreven betekent dit:

Met invullen van de bekende waarde voor C (formule 1.54) wordt dit, na delen door sin(8):

Yoor gebied II geldt nu:
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· R Z .UZ=lJo_oU
So

met C geIijk aan

Gebied III:

In gebied III was voor het sneIheidsveld aangenomen:

uz=constant

Met behuip van Iokale volume'invariantie, eii =0 ,kan Ux bepaaid worden.

Hieruit voIgt:

Met gebruik van randvoorwaarde 1.6 wordt verkregen:

(D+ F °y- E ° Y ° tan (epmax) -E ° b ° tan (epmax)) ° U ° sin (epmax)
b a a

+(Foyotan(A. }+Fotan(A. }+f(X,y})oUoCOS(A. }=ob ~max ~max U ~max

waaruit f(y) weer bepaaid kan worden.
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MODEL lA

(
FE E-b ) .f (y) =- D+ - -y- - - tan (<Pmax ) - -- - tan (<Pmax ) - tan (<pIllaX - U
b a a

-( ~- y - tan (<Pmax ) +F - tan (<Pmax ) ) - ti

De vergelijking voor tix kan nu gevonden worden.

(1~)

Met randvoorwaarde 1.5, waarvan de constante al gevonden IS krijgen we met invulling van de

vergelijkingen P8 en 139:

E F-R F 2-F-R(D+- -x+ __ -x) -casCO) -(-- -x- -x-tan(<p)a a 0 b b boa ilia X

).

( a a - <Pmax + (3 -a) . ( II )= -- -- -Sln u
R 2 2 0 S o

Als uit vergelijking PlO aIle constanten worden gehaald staat er, na deling door sin (If')

).

Eo b 2 a a - <Pmax (3 - aD-cat({) --- -tan (<p ) +D-tan('+' ) +Fotan('+' ) -_+ - __ =0
a max 'f'max 'f'max R 2 2 - So

Uitrandvoorwaarde 1.7: tiy(x=O,y=O)=(D+E-x) -ti=ti ,volgtdatD=l.
a

Als dit wordt ingevuld in vergelijking 1a11 staat er:

).

Cos ( () ) E -b 2 a 0: - <Pmax (3 0 a _
. (0) --- otan (<Pmax ) +tan(<pmax ) +Fotan(<pmax ) --+ --2S -0

Sln a R 2 0 a

Hieruit voIgt (met tan (() = R ) dat F gelijk is aan:
a
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E ·b a-q/' (3 aF=-- .tan(¢ ) -1- max + -
a ilia X 2 - tan (¢lIax) 2 - So - tan (¢ux)

Als de factoren waar een factor x in voorkomt, uit vergelijking 13 10 worden gehaald, wordt verkregen:

E .cos(() +F-R -cos(() +F -sin(() + 2-F-R -tan (¢max) -sin(()
a a-b b boa
E-R 2 • ()---·tan (¢ux) ·sln( ) =0
a 2

gedeeld door sin ( () ) en met tan ( () = R wordt dit:
a

Met de bekende waarde van F ingevuld staat er:

[
a- ,+,A (3 ] ( )E +2. E _tan (¢max) - ~ - 'l'max + - a - 1 + R - tan (¢max)

R a b 2-b-tan(¢max) 2-So-b-tan(¢lIIax) a

E·R 2
--- -tan (¢max) =0

a 2

Hieruit kan E weer worden bepaald:

A

2 1+ a-¢max (3-a _(1+ Rotan(¢lIIax»)
E= b 2 -tan(¢max) 2 -So-tan(¢max» a

1 R t 2( ) 2-+- - an ¢max +- -tan(¢max)
R a 2 a

Voor gebied III geldt nu:

Ii = ( - F _x - 2 _ F _Y_tan (,+, ) + E _Y_tan2 (,+, )
x b b 'l'max a 'l'lIIax

E-b 2 .
+-- - tan (¢max) -D - tan (¢max) -F - tan (¢max) - Ua

. (D E F).U= +--x+--y-u
Y a b
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uz=constant =~ 0 (3 ° u (aangenomen)
2

Met

D= 1

A

F= Eo b ° tan (¢ ) -1- ex ° ¢max + (3 ° a
a max 2 ° tan (¢Ilax) 2 ° So ° tan (¢max)

Gebied IV:

Randvoorwaarde 1.10 geeft samen met randvoorwaarde 1.9:

ux=ux(x=O) gebiedIII ° (1- x )
c

Dit betekent dat geldt:

Er geldt ook Uz = 0 .

Met lokale volumelnvariantie, eii =0 ,kan uy gevonden worden.

(
FE Eob ) tan (¢max)- (-2 o_+_ otan(¢ » oy+( __ otan(¢ )-D-F) ° ou+u =0b a max a max C y, y

oftewel

u =(_F+~ otan(¢ » oy2+( Eob otan(¢ ) -D-F) oy)o tan (¢max) ou+f(x) .
y b 2 ° a max a max C

Met behulp van randvoorwaarde 1. 8 krijgen we 0+f(x) = u ,dus f(x) = u
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Voor gebied IV geldt nu:

lix=(-2. F +E .tan(¢max» .y+( E·b .tan{¢ux) -D-F»). (l_ x ) .tan{¢lIax).li
b a a c

! F E 2 E·b ) tan (¢max) ]li = {--+-- ·tan(¢ ».y +( __ ·tan{¢ ) -D-F)·y • +1 ·liy b 2· a max a max C

Gebied V:

Hiervoor geldt:

li =liy

1.1.3. Reksnelheden

Nu de snelheidsvelden bekend zijn kunnen hieruit de reksnelheden worden bepaald, waarmee weer de

effectieve reksnelheid kan worden bepaald volgen, i =J ~ .t:, +~ • e:;

Voor poolco6rdinaten geldt:

D.E. ten Have juni 1993 Bijlage 1 WPA 1514 14



. (hiz
Gzz=crz

. 1 1 atir atil/' til/'
Gnp=_o (_0"""'!l""":""+--r::---)

2 r 01{) or r

1 atir atiz= - 0 ( ::r=- +:r::- )
2 uZ ur

Voor carthesische co6rdinaten geldt:

ati·_ 1

-(IT

Gebied I:

MODEL }A

[
-=--(10,,0£A-1 +_f3]0 [_R +~]]Oti

R So r 2 R
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Gebied II:

exx=-IC +l!.-] -li
R So

· 1 la -<J>~ax ] .G =- - -u
xy 2 R

Gebied III:

· F.
Gxx=-- - u

b

· _ 1 (E 2 2 -F E) .
Gxy-- - - -tan (<J>max) --- -tan (<J>max) +- -u

2 a b a

Gebied IV:

· I (E t 2-F) (E-b )] tan (<J>max)Gyy =2- a- an(<J>max)-~)-Y+----a--tan(<J>max)-D-F- c -li

DE ten Have juni 1993 Bijlage 1 WPA 1514 16



Gebied V:
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MODEL 18

1.2. MODEL 1B

1.2.1. Opzet

Bij model Ibis de opzet van de snelheidsvelden is in principe gelijk aan de opzet bij model P. Bij

gebied I echter, is een andere opzet gehanteerd. De uitwerking van de modellering wordt hieronder

beschreven.

Gebied I:

it={3e z eu
z S

o

Gebied II:

.CAB C).U = +_eX+_·yeu
Y a R

. {3 Z .U = ._eU
Z S

o

Gebied III:

u =constz

Gebied IV:

.(DE F)"U = +_eX+_eyeu
Y a b

uz=const
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u =0z

Gebied V:

u =0x

u =uy

u=0z

De randvoorwaarden die worden toegepast zijn gelijk aan de randvoorwaarden van model P. Hierdoor

is de uitwerking van model 1b analoog aan de uitwerking voor model 1a. Dit leidt tot de onderstaande

snelheidsvelden.

1.2.2. Snelheidsveld

Gebied I:

Uit lokale volumelnvariantie voor een poo1co6rdinatensteisel voIgt:

Dit leidt tot de vergelijking:

Door vermenigvuldiging met r voIgt hieruit:

au", [ 2· r 2· r (3 •r] .-= --+a·(--l)-- ·u
a~ R R So
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Integreren over cp 1evert:

[
20,ocp 2 0r (30']iI = +a o(_-1)ocp-_ocp oil

'" R R So

Voor gebied I is nu gevonden:

[
20,ocp 2·, (3.,]

iI = - +a o(_-1)ocp-_ocp·iI
'" R R So

Gebied II:

Voor gebied II is de volgende opzet gehanteerd voor u
y

"(ABC)"u = +_·x+_·y·u
y a R

Met het invullen van randvoorwaarde 1.3 voIgt hieruit:

A=1; B=O.

Lokale volumei'nvariantie ( tjj=O ) Ievert gei'ntegreerd:

iI =-( C+~) 0 iI. x+f(y)
x R So

Met randvoorwaarde 1.4 kan de vergeIijking f(y) gevonden worden. Dit Ievert:

C
(3

[
20r·-I.. 2 (3]• 'f'max 0' ., .(_+_)·uoa+f(y)= +a o(_-1)0¢ -_.¢ °u

RS R R maxS maxo 0
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Op rcvlak geldt: r=y+R, wat ingevuld in vergelijking 1~ een uitdrukking in x en y oplevert:

C (3 [ 2 2 0 a (3 (3oR](_+_)ouoa+j(y)= (--+---)°cP oy+(a-2-_)°cP ) ou
RS R R S max S max
000

Hiermee voIgt voor fey):

[
2 2 0 a (3 (3oR C (3 ]f(y) = (--+---)°cP oy+(a-2-_)°cP )-(_+_)oa ou

. R R S max S max RS
o 0 0

Voor Ux is nu gevonden:

Met randvoorwaarde 1.5 en de formules Ibl en Ib3 kan de waarde voor C gevonden worden:

Aan deze voorwaarde kan worden voldaan als voor aIle waarden voor x geIdt:

Dit levert:

Co [COS(O)+Sin(O)] =[(-2+2. a_(3oR)o cPmax _!] 0 sin(O)
a R So a So

Na delen door sin(O) levert dit:

Hieruit voIgt voor de waarde van C:
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c= [(a-l- (3.R). 4>m3x_-L]. R
2·5 a 2·5o 0

Voor alle constante waarden uit formule lb4 geldt:

Ais de bekende waarde voor C hierin wordt ingevuld staat er:

Door sin(O) buiten haakjes te halen wordt verkregen:

[
a (3·R (3.a]. .-+(1 +--). 4> +-- . S1O(O)· u=O
R 2.5 max 2.5 I

o 0

Voor gebied II is nu het volgende snelheidsveld gevonden:

U =(l+C.y).u
Y R

. (3 Z .U = ·_·u
z S

o

met de constante waarde voor C:

Gebied III:
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De opzet voor ity en itz in gebied III is ais voIgt:

it =(D+ E ox+ F oy)_ it
y a b

itz=const=(3 0 it

Lokale volumeinvariantie geeft een uitdrukking voor itx

Formuies IbS en Ib6 kunnen worden ingevuld in randvoorwaarde 1.6:

((D+ F j'-~"Ytan(<fl )- E·b tan(<fl »). sin(<fl )+(E"Vtan(<fl )+Ftan(<fl )+fty»). cos(<fl »). u'" 0b a max a max max b J max max U max

Hieruit voIgt een uitdrukking voor fey):

Ais dit wordt ingevuld in vergeIijking 1b6 staat er:

VergeIijkingen 1bS en 1b7 kunnen worden ingevuld in randvoorwaarde 1.6:

(
E F'R) (F F·R E·R E·b )D+-'x+-'X '<:os(6)- --'X-2'-'X1:an(4)> )+-'X1:an2(4)> )+-1:an2(4)> )-D- tan(4)> )-F1:an(4)> ) -sin(6)=OI
a a·b b a·b max a2 max a max max max

ia ~'R ~.a)- -+(1+-)' 4» +- 'Sin(6)
R 2 -So rnax 2 'So

Voor aIle constante waarden uit formule Ib8 geldt (gedeeid door sin(O) ):

Met randvoorwaarde 1.7 voIgt D = 1.

Dit Ievert voor formule 1b9:
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_Eob otan2(4) )+ tan(4) )+Fotan(4) )- (1+ (3oR)o 4> - (3oa =0
a max max max 2 0 S max 2 0 S

o 0

Hieruit voIgt een uitdrukking voor F:

(l + (30 R ) 0 4>max
Eo b 2 0So (30 a

F =- 0 tan (4) ) - 1+ +-=---=--_:-----:-
a max t (A-.) 20 S 0tan(A-. )an 'PUlax 0 'Pmax

Voor aBe termen uit formule 1bg met een x-coordinaat moet gelden:

E F·R F F·R E'R
--cos(O)+--cos(O) +--sin(O) +2'-1an(<!>max)-sin(O)--1an2(<!>max)-sin(O)=O
a a'b b a'b a 2

RDoor te delen door since) staat er met tan(e)=-
a

E 2 0 F FoR EoR_+_+2 0_ otan (4) )-- otan2(4) )=0
R b aob max a2 max

De bekende uitdrukking voor F (l b lO) wordt ingevuld:

Dit levert een uitdrukking voor E:

(3oR
(1+2 oS)o 4> max

~o 1 ° (3oa o(l+R otan(4»)
E =_---"-- t_a_n(_4>_I1_,ax_) 2_o_So_o_ta_n_(_cP_ma::-)-L-__a Il_la_X

1 2 0tan(4)max) R 0tan2(4)ma)
-+ +--~-

R a a 2

Voor gebied III geldt nu:

11=x [
F F E Eob ] u'-- 0x-2 0- 0 yo tan (A-. ) +_ oy •tan2 (A-. )+_ •tan2(A-. ) -D 0 tan (4>lll3x) -F0tan(4>1l1ax) 0b b 'Pmax a 'Pmax a 'Pmax
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U =(D+ E ox+ F oy)o U
y a b

il =const={3 0 Uz

met de constante waarden:

D=I

(1+ (3 0 R) _ ,/..
2 2 0 S '+'mllx (3-a R
b - 1- (0) 2 S ( -(I+--tan(¢mllx»

E = tan ¢m3x - o-tan ¢m3) a
1 2 0 tan(¢m3x) R 0 tan2(¢m3)

- + +---::---
R a a 2

Gebied IV:

Randvoorwaarde 1.9 geeft met randvoorwaarde 1.10 de algemene vorm voor Ux

Dit betekent dat geldt:

U=[(-2 0F +Eo tan(¢ »oy+(Eob otan('/" )-D-F)] o(I-~)otan(¢ )ou
x b a m3X a '+'mllx C max

Tevens geldt Uz=0

Met lokale volumei"nvariantie, eii =0 ,kan uy gevonden worden.
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-[<-20 F +E otan(cP »oy+(Eob otan(cP )-D-F)] 0 tan(cPmax) ou+u =0b a max a max C y,y

oftewel

U=[(_F +~otan(cP »oy2+(E
o
b otan(cP )-D-F)OY] 0 tan(cPmax) ou+Jtx)

y b 2 0 a max a max C

Met behulp van randvoorwaarde 1.8 wordt verkregen:

O+f(x) = u ,dus f(x) = u

Voor gebied IV geldt nu:

u =[(-2 0 F+E otan(cP »oy+(Eob otan('/" )-D-F)] o(I-~)otan(cP )ou
x b a max a 'I-'max C max

u =[ [<_F +~otan(cP »oy2+(E
o
b otan(cP )-D-F)OY] 0 tan(cPmax

) +1] °U
y. b 2 0 a max a max C

u=0
Z

Gebied V:

Hiervoor geldt:

u =uy

u =0z
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MODEL 18

1.2.3. Reksnelheden

Nu de snelheidsvelden bekend zijn kunnen de termen voor de reksnelheid worden afgeleid. De

algemene vorm van de reksnelheden is in § 2.1.3 gegeven. Uitgewerkt geeft dit het onderstaande

resultaat.

Gebied I:

t =.t. u
zz S

o

. 1 O! •e =_. _. cp. U
rf/J 2 r

Gebied II:

. C.e =_·u
Y.Y R

t =Ji· u
zz s

o

1e =_.
xy 2

e =e =0
..I;; y.:

[
-2 +2. ex - (3 •R] . cPIII3X • U

So R
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Gebied III:

F .e =-_ °U
Xl" b

F .e =_oU
>Y b

e =0zz

MODEL 18

1e =_ 0

xy 2 [
E 20F E ] ._-_ otan(¢ )+_ otan2(A. ) 0Ua b max a 'f'max

Gebied IV:

. [2 [E 20 F] [Eob ]] tan(¢ma) .e =- 0 -otan(¢ )-_)oy + _otan(A. )-D-F 0 0U
Xl" a max b a 'f'max C

. [2 [E 2.F] [Eob ]] tan(¢ma) .e = 0 _otan(¢ )-_).y + _otan(¢ )-D-F 0 0U
>Y a max b a max C

t =0zz

t =[~otan(¢ )_F]· 0 [l-~] ·tan(¢ ).u
xy 2 •a max b c max

t =8 =0yz ZX

Gebied V:

DE ten Have juni 1993 Bijlage 1 WPA 1514 28



1.3. MODEL 1c

1.3.1. Opzet

De hieronder beschreven modellering is grotendeels gelijk aan model 1b, met als verschil dat er een

complexere benadering voor het snelheidsveld in gebied 1 wordt gegeven. Er is afuankelijkheid van de

tangentiele richting op de radiale richting. Dit leidt tot de volgende opzet.

Gebied I:

" [ru = _+a o
r R

u =(3oz ou
Z S

o

u ;c u (z)
'" '"

Gebied II:

O(AB C)"u = +_ox+_oy °U
Y a R

. (3 z .U = o_ou
Z So

Gebied III:

uz=const

Gebied IV:

'(DE F)ou == +_ox+_oy °U
Y a b

uz=const
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MODEL Ie

u=0z

Gebied V:

u =0
X

u =uy

u=0z

Met de algemene randvoorwaarden voor model I Ievert deze opzet de onderstaande uitwerking voor de

snelheidsvelden.

1.3.2. Snelheidsveld

Gebied I:

Uit Iokale volumei"nvariantie voor een poolco6rdinatensteIseI voIgt:

Dit Ieidt tot de vergelijking:

Door vermenigvuldiging met r voIgt hieruit:

D.E. ten Have juni 1993 Bijlage 1 WPA 1514 30



Integreren over cp Ievert:

u =[-3.. 0 ro cp+cx 0 [ 20
r -1] 0 (cp+_1_ 0 cpA+I)_f!- 0 ro cp] 0u

If' R R A+1 So

Voor gebied I is nu gevonden:

. {3 0 z .
U=_ou

z S
o

Gebied II:

Voor gebied II is de voigende opzet gehanteerd voor uy

'(AB c).U = +_ox+_oy °U
y a R

Met het invullen van randvoorwaarde 1.3 voIgt hieruit:

A=I; B=O.

Lokaie voIume"invariantie( tjj=O ) Ievert ge"integreerd:

Met randvoorwaarde 1.4 kan de vergelijking fey) gevonden worden. Dit Ievert:

( C+.f!.-)ouoa+j{y)=[ 2.ro1>max+cxo [2 0 r -1] 0(-1.. +_l_o-l..A+I)_{3or 01> ] oU
R So R R 'f'max A+l 'f'llIAX So max

DE ten Have juni 1993 Bijlage 1 WPA 1514

MODEL Ie

31



MODEL Ie

Omgeschreven is dit:

C ~ 0 (( 2 2°lX 1 1+1 ~) 1 1 ) 0(_+_)ouoa+/fy)= --~ +_0($ +_~ ) __~ 0r-lX{$ +-'$ +1) °u
R S R max R max >"+1 max S max max >"+1 maxo 0

Op r-vlak I geldt: r=y+R, wat ingevuld in bovenstaande vergelijking een uitdrukking in x en y

oplevert:

C ~ 0 ~( 2 2°lX 1 1+1 p) 1 1 ) 0(_+_)ouoa+/fy)= __ 0$ +-{$ +--tP )--~ -(y+R)-lX{$ +--tP +1) °u
R S R max R max >"+1 max S max max 1+1 maxo 0

Hiermee voIgt voor f(y):

((
2 2°lX 1 1+1 ~) 1 1+1 (C P) ) 0/fy)= __ 0$ +_($ +-'$ )---tP o(y+R)-lX{$ +--tP )- -+- °a °u
R max R max 1+1 Dlax S max max 1+1 max R So 0

Voor it" is nu gevonden:

u =(_(C +~)OX+(-2+20lXO(l+_1_"$1 )_ pOR)'$ o(L+l)_lX{1+_1_"$")"$ _(C +~)oa)ou
x R S >"+1 max S max R 1+1 max max R S
000

Met randvoorwaarde 1.5 de kan de waarde voor C gevonden worden:

(
c ( c ~ ( 1 A ~ OR) x . 1 1 (C ~) ) ° ) 0(1+_0 x)' cos(6)- -(-+_)ox+ -2+2 0«-(1+-'4> )-_"$ -(-+1)-«0(1+-"$ )"$ - -+- 00 0sm(6) 0 u=O.
o R So A+l max So max 0 A+l ow: max R So

Aan deze voorwaarde kan voor aIle waarden voor de x-co6rdinaat worden voldaan als geldt (termen

met x):

[
C. COS(O)+(C+I).Sin(O)-[-2+2.a.(1+_1_.4J~luJ-(3·R].4Jmux.sin(O)]. it=O
a R So A+l So a

Dit levert:

C. [COS(O)+Sin(O)] =[ [-2+2. a.(l+_l_.4J~lux)_(3·R]. 4Jmux_I]. sin(O)
a R A+l So a So

Na delen door sin(O) levert dit:
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Hieruit voIgt voor de waarde van C:

MODEL Ie

I 1 h (3oR
C= (cxo(l+_o,l.. J-l---)o

A+1 'Pilla 2 0 S
o

cPmax-~] 0 R
a 2·So

Voor aIle constante waarden uit formule leI geldt:

(
COs(e)+ ((+2-2.0:.(1+_1_'$1. )+ ~.R). $ +a.·(1+_1_-et>A)-et> +(C +1..).a). SinCe»). U=OI

).+1 max So max ),+1 max max R So

Ais de bekende waarde voor C hierin wordt ingevuld staat er:

Door sin(O) buiten haakjes te halen wordt verkregen:

Ia (3·R (3.a]- +(1 +--). cP +-- . sin(O)· u=OtR 2·S Illax 2.So 0

Voor gebied II is nu gevonden:

U=(_(C +1..).X+(-2+2.0:'(1+_1_"<pA )_ ~.R)'$ .(.I+1)-a..(1+_1_-et>A)-et> _(C +1..).a).u
" R S ),+1 max S max R ).+1 Dlax max R So 0 0

u =(1 + C •y) •u
Y R

. (3 Z .U = ._oU
Z S

o

Met voor de constante waarde voor C:

c= [(CX.(1+_I_ o,l..h J _1_(3·R). cPDlnx_~] 0 R
A+ 1 'Pilla 2 •S a 2 0 S

o 0
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De waarde voor 01 is gelijk aan die van model 1b, omdat de term met ex erin wegvalt. Het vervolg

van de uitwerking is hiermee gelijk aan de uitwerking voor model lb. Om deze reden wordt volstaan

met de eindresultaten voor de formu1es voor de snelheidsvelden.

Gebied III:

Voor gebied III geldt:

U =(D+E.x+F.y). u
Y a b

U =const={3 •Uz

met de constante waarden:

D=l

(1+ (3. R). ,I..
2. S 't'm.x

2. 1 0 {3·a '(l+ R .tan(cf> »
E =_b_.>.....-__ta_n(_cf>_1l_1.X_) 2_.s_o_·_ta_n_(_cf>_m•.,...x)--,-__a

ll

_

1
'_
X

1 2·tan(cf> ) R·tan2(cf> )_ + lllax + max

R a a 2

(l+{3·R). cf>
b 2 S max

F =!!..:..-.tan(cf> )-1+ • 0 + (3'a
a m.x (,I..) 2 S (,I..)tan 't'm.x • o' tan 't'm.x

Voor gebied IV ge1dt:

u = [(-2. F +E .tan(cf> ».y+(E'b • tan(,I.. )-D-F)] .(l-~).tan(cf> ).u
.Ie b a m.x a 't'm.x C m.x
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. [[ F E 2 Eob ] tan(eJ>maxl ] .U = (--+-otan(eJ> ))oy +(-otan(eJ> )-D-F)oy 0 +1 °U
y b 2 0 a llIax a max C

U =0
Z

Gebied V:

Voor het striptrekgebied geldt:

U =0x

U =Uy

U =0
Z

1.3.3. Reksnelheden

Voor de reksnelheden kunnen onderstaande formules worden opgesteld.

Gebied I:

MODEL Ie

1e =_0
rop 2

Gebied II:
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e =_[C+.f] oil
.u R So

. C.e =_oU
yy R

1e =_.
xy 2

e =e =0
Xl y.:

Gebied III

[
1 h (30R] ¢max .-2+2 o a o (1+_ o ,l.. J-- o_ou

A+ 1 'Pma So R

F .e =-_·u
.u b

F .
e =_ °u

YY b

1e =_0
xy 2 [

E 20F E ] .
- -- ° tan(¢ )+_ ° tan2(¢ ) 0 ua b max a max

Gebied IV:

i; =0zz
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e =e =0yz Zt"

Gebied V:

1.4. VERMOGENSTERMEN MODEL 1

Met de gevonden snelheids- en reksnelheidsvelden kunnen de deelvermogens (deformatie- en

afschuifvermogens) voor de verschillende modelleringen voor model 1 worden opgesteld.

Voor een willekeurig gebied i geldt:

z=s

PD,=I f <TF •~ dA j dz
iii z=o

Met Ai het oppervlak van gebied i

Met Lj de lengte van afschuifvlak j behorend bij vlak i

<TF kan worden bepaald door rekening te houden met versteviging: <TF=C· (e+eo>n
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2. Model 2

Bij de gebiedsindeling voor model 2 is uitgegaan van een ander coordinatenstelsel dan bij model I. In

figuur 3.1 is de gebiedsindeling van het model afgebeeld.

IV

Figuur 3.1: Gebiedsindeling voor model 2

III

b

Gebied I is een gebied in poolcoordinaten. De oorsprong hiervan ligt op de symmetrie-as, op een

afstand ~ van de oorsprong van de afronding verwijderd. Gebied II en III en IV zijn carthesische

gebieden, met de oorsprong aan het einde van de matrisradius. De grens van gebied II ligt op een

afstand a van de oorsprong. De grens van gebied III ligt op een afstand b van de oorsprong. Gebied IV

is een striptrekgebied en de grens ligt dus aan het einde van de flens. De variabelen ~, a en b zijn niet

bekend en zuBen als vrije variabelen in het model voorkomen.

Voor de grenzen kunnen de volgende randvoorwaarden worden opgesteld:

Gebied I:

Ur " is de sommatie van de loodrechte snelheidscomponenten op de matrijsrand (2.1)

(2.2)
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Gebied II:

u/y=O)=u

u -sin(O)+u -cos(O)=u (",=4> ) in x=-y-tan(O) ,ziefiguur3.2y x 'I' llIax

MODEL 2

(2.3)

(2.4)

(2.5)

0 1 is een contante waarde (2.6)

y

Figuur 3.2: Loodrechte component op r I

Gebied III:

u (y=O)=u
y

Met behulp van deze randvoorwaarden kunnen de snelheidsvelden worden bepaald.
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2.1. MODEL 2A

2.1.1. Opzet

Op grond van analytische beschotlwingen zijn de volgende snelheidsvelden opgesteld.

Gebied I:

U
T

= [-'_.C(lp)+{3.(1 __r_)] ·U ,
F(lp) F(lp)

Gebied II:

Gebied III:

waarbij F(lp) een functie is die de afronding beschrijft

en C(lp) een fu nctie is die ervoor zorgt dat de snelheid lood-

recht op de afronding gelijk is aan U

U=x [
x-a]1--- . uxll(x=a)
b-a

U =0z

Gebied IV:
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MODEL 2"

U =U =0
oX Z

U =0y

Met behulp van de randvoorwaarden kan het snelheidsveld voor model 23 worden doorgerekend.

2.1.2. Snelheidsveld

Gebied I:

Ten eerste moet de functie F(cp) worden bepaald. Deze functie geeft aan welke waarde voor de straal

(r) voor een gegeven waarde voor cp op de afronding ligt. Deze afronding wordt door het coordina-

tensysteem van de afronding beschreven door r' =R. Transformatie van dit systeem (r', cp' ) naar het

poo1coordinatensysteem (r, cp ) levert met pythagoras:

Hieruit voIgt voor r' =R:

oftewel

Met behulp van de abc-formule kan r102 worden gevonden.

Deze oplossing is enkel geldig als de discriminant groter is, of gelijk aan O. Dit betekent dat moet

gelden:

De benodigde oplossing kan gevonden worden uit het gegeven cp =0 - r=~+R). De oplossing
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MODEL 2"

voor F(<p) IS

Het volgende probleem wordt gevormd door het feit dat de richting van de snelheid op de afronding

niet gelijk is aan de r-richting, maar aan r'-richting. In figuur 3.3 is te zien hoe de snelheidscom-

ponenten itr en it<p in de r'richting geprojecteerd worden.

Figuur 3.3: Richting van de stempelsnelheid

Op de rand geldt

<pV kan bepaald worden uit de relatie <pv=<p'_<p
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v ~ [ sin(<p)' rop rand ]<p =a"an -<p
COS(<p)' rop rand-A

Op de rand (r' =R) geldt dan:

<pv=atan( sin(<p)' F(<p) )_<p
cos(<p) •F(<p)-A

Ur is nu bekend als:

U = [_r_. [ 1 -a' F(<p) •<p"'. tan(<p~J +(3. (l __r_)] . u
r F(<p) cos(<pV) R F(<p)

Met lokale volumei"nvariantie kan Uz gevonden worden.

Er geldt
au 1 au u au
_r +_ • _'" +~+_z =0 . Hieruit voIgt:
ar r alp r az

au [2 1 F(<p) 2 •(3 {3 a •A ]_z = •( -ex' __ • <p"'. tan(<pV» + - __ • <p"'-1 • U
az F(<p) cos(<p~ R F(<p) , R

Gei"ntegreerd levert dit:

Aan randvoorwaarde 2.3 is voldaan.

Yoor gebied I is nu gevonden:

u = [_r_. [ 1 -a' F(<p) •<p"'. tan(<p~J +(3' (1--'-)] .u
r F(<p) cos(<pV) R F(<p)

u=z [
2 1 F(",) 2·~ ~ a'A ]- __ .( _a·_T_'<px'tan(<pV»+__fJ _!::.. '<p"'-1 .u. z

F(<p) cos(<p~ R F(<p) r R

D.E. ten Have juni 1993 Bijlage 1 WPA 1514 43



Gebied II:

Door invullen van de vergelijking voor ity in randvoorwaarde 2.4 wordt verkregen: (A +B 0 x) 0 it=it

Dit moet geldig zijn voor aIle x, waaruit voIgt dat A=l en B=O.

Met behulp van de aIgemene vorm voor het snelheidsveld in y- en z-richting kan het snelheidsveld in

x-richting worden bepaald met behulp van volumei'nvariantie. Er geldt

itx,x+ity,y+itz,z=0 . Hieruit voIgt:

2 0 ( 1 _ex 0 F(I{Jma) 0 a,>" 0 tan("'V »] 0 it+
F() v R Tmax Tmax

I{Jmax cos(I{Jmax)

2 0 (3 (3ocos(O) exoA >"-1 c] .
-=",,"--'-...,.. + +-- 0 I{Jmax - 0 U
F(I{Jlll1lx) AOCOS(I{J~lax)+R R

Gei'ntegreerd over x Ieidt dit tot:

it - [ 2 • ( I _ex 0 F(I{Jma) 0 cn>" 0 tan(cnV »] oli 0 x+
x- F() v R Tmax Tmax

I{JIlI1lX cos(I{JmaJ

[
20(3 + (3ocos(O) +exoAocn>..-I_C] oliox+j(y)

F() I R TmaxI{Jmax A 0 cos(I{Jlllax) +R

[

2 1 F(cp ax)}. v]Het gedeelte .( ct' m ·CPmax·tan(cpmax» wordt voortaan O2 genoemd.
F(cpmax) cOS(cp~) R

Met behulp van randvoorwaarde 2.5 kan de waarde van fey) gevonden worden. De relatie voor de

straal r op het rl-vIak, uitgedrukt in x-y coordinaten is:

I
y+~ 'cos(l{JmaJ+Rr---- _

cos(O)

Als de gevonden formules voor lix en liy in randvoorwaarde 2.5 worden ingevuld wordt verkregen:
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Hieruit kan fey) geworden als:

Om de onbekende variabele C te vinden kan gebruik worden gemaakt van randvoorwaarde 2.6. Als de

gevonden formule voor Ux wordt ingevuld wordt verkregen:

() 2 0(3 (3ocos(O) aoA A-I c] .u - + +__ 0'" - 0uoa
2 F() / R TmaX

'Pmax .1. 0cos('Pmax) +R

+ (0
2

F
20

(3 + (3oCOS/(O) +aoAo'P~~~-20C)oyotan(O)-tan(O)] oU
('Pma) .1. 0COS('PmaJ+R R

y +.1. 0cos('P~lax) +R A] .
+ a o 0'P oU=O

R 0 COS(O)2 maX I

AIle componenten waarin een y-coordinaat voorkomt moeten samen gelijk zijn aan 0:

[(0 20(3 + (3ocos(O) +aoA o A-I_20 C) ota (0)+ a 0 A \] 0 '=0
2 -- 'Pmax n 'PmarJ U

F('PmaX> .1. 0COS('P~laJ +R R R 0COS(O)2

Hieruit wordt C gevonden als:

c=.!.o [0 _2 0(3 + (3oCOS(O) +aoA o H+ a 0 A ]
2 / -- 'Pmax 2 'PllIll

2 F('Pmax) .1.ocoS('PmaJ+R R Rocos(O) otan(O)

De constante waarden zijn gelijk aan 0 1:

[
0 - 2 0(3 + (3ocos(O) +aoA 0 A-I_C)o -ta (0) 0.1.ocoS('P~laJ+R 0 A ] 0 '=()

2 -- 'Pmax a n +a 'PllIax U l'l
F('PmaX> .1.ocos('P~lax)+R R RoCOS(O)2

Het snelheidsveld voor gebied II is nu bekend.
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. (n 2'~ ~-cos(O) «·1 H C) .u = ... --- + +_.tp - ·uox
" 2 F(!pIJW.} A-COS(!p~+R R IIWl

(

n 2'~ ~-cos(O) (X.). H 2 C) ..n_(O) tan(O) y+A'cos(cp~)+R '- ] .+ ... - + +-'19 -' y...... - +(X. .tp ·u
2 F(!pmaJ A -cos(cp~)+R R max R-cos(W IDU

Gebied III:

er voor de snelheid in x-riehting:

[ x-a]11. == 1-- ·0
x b-a 1

Met lokale volumeinvariantie voigt voor 11. --11.y,y - x,x

. 0 1
U ==-

y,y b-a

waaruit na integratie over y voIgt:

o
11. ==_1 • y+f(x)

y b-a

Uit randvoorwaarde 2.7 voigt dat f(x) = 11.

Voor gebied III is nu gevonden:

11. ==x [l_x-a] .0
b-a 1
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{}
• 1 •U =__ 0 y+u
Y b-a

u=0z

Gebied IV:

Gebied IV is een striptrekgebied, waarvoor geldt:

u =0x

u =u
Y

u=0z

2.1.3. Reksnelheden

Yoor de reksnelheden in het poolco6rdinatengebied geldt:

a'· u,.
8 =,.,. ar

· 1 au", u,.
8"'<1>=-· -+-r ac/> r

· 1 1 au,. au", u",
8 =_ 0 (_ 0 _+_-_)

,.<1> 2 r ac/> ar r

1 au,. auzez<p =_ 0 (_+_)
2 az ar

1 au,. aue =_o(_+_Z)
z,. 2 az ar
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Voor de reksnelheden in het carthesische coordinatenstelsel geldt:

au.
• Ie.. =-

U oj

De reksnelheden kunnen hiermee worden bepaald.

Gebied I:

· [1e - •
rr - F(rp)

waarbij geldt:

alp" t

Olp 1+ (sin(Ip)'F(Ip)i

(cos(Ip) 'F(Ip)-J~)2

[

<COS(Ip) 'F(Ip)-6) '(cos(tp) 'F(Ip) +sin(Ip)' aF(tp» -( aF(tp) 'COs(lp) -sin(tp )'F(Ip}) 'Sin(Ip )·F(Ip)]
· alp alp -1

(cos(1p )'F(tp)-a)2
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MODEL 2"

o(cos(cp'») =-sin(cpV). acpv
acp acp

EZ'i' en Ezr worden verwaarloosd omdat deze zeer klein worden veronderste1d en In de integrand

omwille van de twee dimensionele integratie niet voor mogen komen.

Gebied II:

8 =.u

8 =C· ityy

G =0zz

. 1
G =_.

xy 2 [(
0 2· (3 (3. cos(O) ex· A A-I 2 C) ta (0) ex· CP~lax ]U - + +__ • If'J -. • n + • it

2 F() I R Tlllax 2
CPlllax A·coS(CPlllax)+R R·cos(O)

Gebied III:

8 =8 =0
ZZ xy

In gebied IV vindt geen deformatie plaats en zijn de reksnelheden gelijk aan O.

2.2. VERMOGENSTERMEN MODEL 2

Met de gevonden snelheids- en reksnelheidsvelden kunnen de deelvermogens (deformatie- en

afschuifvermogens) voor de modelleringen voor model 2 worden opgesteld.
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Voor een willekeurig gebied i geldt:

z=s

PD,= J rCTF·~ dA j dz
;;Ii Z=O

Met Ai het oppervlak van gebied i

Met Lj de lengte van afschuifvlak j behorend bij vlak i

CTF kan worden bepaald door rekening te houden met versteviging: CTF=C· (e+8Jn
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PROGRAM HOOFD;
USES OPTIM, TIJDSINT, VARS, NAAMVER, SHOWRES, CRT, BER_REK;

VAR
invoer,uitvoer
ans,gegevens,path
contr,schrfcntr,getal
dummy

text;
string;
integer;
real;

BEGIN

}
}
}

A16061}
A12024}

}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

}
vermogen }
files bewaard worden}

:= 0;
:= SO;

pauwer
contr

{ *******Initialisatie van het hoofdprogramma******* }
u punt := 7.0; { stempelsnelheid
Rp := 2.5; { afronding stempel
Rd := 6.0; { afronding matrijs
C waarde := 212.9; { karakteristieke deformatieweerstand
C-waarde := 286.0; { karakteristieke deformatieweerstand
n-waarde := 0.25; { verstevigingsexponent A16061
n-waarde := 0.24; { verstevigingsexponent A12024
eps 0 := 0.001; { voordeformatie
phi-acc max:= 0.36; { maximale hoek van de radius
so - - := 2.0; { initiele plaatdikte
Rs := 12.7; { straal afronding
brt := 160; { totale breedte flens tot aan de radius
crit := brt/22; { criterium voor aantal elementen op brt
delta min := 74.3; { minimale waarde voor delta
tijd := 0.0; { initialisatie van de tijd
stap := 0; { initialisatie van het aantal stappen
del_t := 0.05; { grootte van de tijdstap
path := 'd:\tp6\dino e\strek2\results\run';

-{padnaam voor alle files
{ benaming voor het totale
{ aantal stappen waarna de

CLRSCR;

writeln('wat komt er achter .• \results\bewaar ?');
(*dit als vanaf harddisk wordt gelezen*)
readln(getal);
str(getal,ans);
path:=path+ans+'\';

Writeln('Met welke stap wilt u beginnen ? (bij het begin geeft u 0 in)');
Readln(stap);
tijd :=stap*del t;
schrfcntr:=contr*trunc«stap-1)/contr)+contr; {controlewaarde voor de tijdstap}

IF stap=O then
BEGIN

Writeln('Heeft u een file "vrijpar.stap" met de beginwaarden erin (j/n) ?');
Readln(ans);
IF ans='j' THEN

BEGIN
{Leest de initialisatie-file met vr~Je parameters die reeds aanwezig is}

verander naam alg(path +'vrijpar.',gegevens);
assign(invoer~gegevens);reset(invoer);
readln(invoer,alfa,beta,lambda,delta,a,b);
close(invoer);

END
ELSE

BEGIN
Writeln('Geef achtereenvolgens waarden voor alfa, beta, lambda,

delta, a en b');
readln(alfa, beta, lambda, delta, a, b);
assign(uitvoer,path + 'vrijpar.');rewrite(uitvoer);
{Schrijft de opgegeven waarden in een initialisatie-file}
writeln(uitvoer,alfa:10:4,' ',beta:10:4,' " lambda:10:4

" ',delta:10:4,' ',a:10:4,' ',b:10:4);
close(uitvoer);
verander_naam_spec(path + 'vrijpar.');

END;
END
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HOOFDPROGRAMMA

ELSE
BEGIN

{De stap is niet 0; leest vrije parameters uit de file voor de juiste
tijdstap}

assign(VP uit,path+'vrijpar.uit');
reset(VP uit);
readln(VP uit);
FOR getal:=O to stap DO readln(VP uit,dummy, dummy, alfa, beta, lambda,

delta, a, b);
tijd :=stap*del_t;

END;

{Maakt een file met punten voor de symmetrie-as}
IF stap=O then SYMMLIST(path+'symmas.pts');

{Geeft aan welke files er worden gebruikt (algemene naam)}
geb1 non:=path + 'tri geb.';
gam1-non:=path + 'pts-gam1.';
gam2-non:=path + 'pts-gam2.';
gam3-non:=path + 'pts-gam3.';
rek non :=path + 'rekfile.';
rekpunt :=path + 'symmas.pts';

IF stap=O THEN
BEGIN

{Aanmaken van files waarin het vermogen en de vrije parameters worden
bijgehouden}

assign(P uit,path +'vermogen.uit'); rewrite(P uit);
writeln(P uit,' stempelverplaatsing, dimensieloos vermogen');
assign(VP-uit,path+'vrijpar.uit'); rewrite(VP uit);
writeln(VP_uit,'stap stempelverplaatsing, alfa beta lambda delta a b');
{In optim worden deze uitvoerfiles ge-append};
writeln(P uit,' ',tijd*u punt-(Rp+Rd+SO)*(pi/2-2) :10:4,' ',pauwer:10:4,

- pauwer:10:4, pauwer:10:4, pauwer:10:4,pauwer:10:4,
pauwer:10:4,pauwer:10:4, pauwer:10:4,pauwer:lO:4);

write1n(VP uit,stap,' ',tijd*u punt-(Rp+Rd+SO)*(pi/2-2):10:4,' ',alfa:10:4
- ',beta:10:4,' ',lambda:10:4,' ',delta:lO:4

',a:10:4,' ',b:lO:4);
close(P uit);
close(VP_uit);

END
ELSE

BEGIN
assign(P uit,path +'vermogen.uit');
assign(VP_uit,path+'vrijpar.uit');

END;

ClrScr;
Show Algemeen;
GoteXY(6,20);
write('contrele is :',schrfcntr);
GoteXY(6,3);
write('De stap is : ',stap);

{ ******Rekengedeelte********; vanaf hier begint de rekenlus }
REPEAT

{De naam veor een specifiek tijdstap wordt veranderd in een algemene naam}
Verander naam alg(gebl non,gebl ext);
verander-naam-alg(gam1-non,gam1-ext);
verander-naam-alg(gam2-non,gam2-ext);
Verander-naam-alg(gam3-non,gam3-ext);
Verander:naam:alg(rek_non,rek_ext);

{De initialisatie en het runnen van de optimalisatie-unit}
OPTIMISE;

CLEAR COMMENT;
GotoXY(6,20);
write('klaar met optimise, ');
GotoXY(6,21);
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write('tijdsintegratie kan beginnen');

{Tijdsintegratie }
Solve DE I (gebl_ext, gebl_non, gaml_non, gam2_non, gam3_non);

{Berekenen van de rekken op de symetrie-as}
Rek_ber(rekpunt,rek_non);

tijd := tijd + del t;
stap := stap + 1; -

{Speciale aanpassing om files te verwijderen als de stap niet
gelijk is aan schrfcntr}
IF «(stap-l) <> schrfcntr) AND «stap-l)<>O») THEN

BEGIN
CLEAR COMMENT;
GotoXY(6,20);
Write('Nu ga ik deleten');
Verwijder file(gebl ext);
Verwijder-file(gaml-ext);
Verwijder-file(gam2-ext);
Verwijder-file(gam3-ext);
Verwijder-file(rek ext);
CLEAR COMMENT; -
GotoXY(6,20);
Write('klaar met deleten');

END
ELSE IF (stap-l)<>O then schrfcntr:=schrfcntr+contr;

CLEAR COMMENT;
GotoXY(6,20);
write('nu ga ik herschrijven');

{De algemene naam wordt veranderd in een naam voor een specifieke tijdstap}
Verander naam spec(gebl non);
Verander-naam-spec(gaml-non);
Verander-naam-spec(gam2-non);
Verander-naam-spec(gam3-non);
verander:naam:spec(rek_non);

CLEAR COMMENT;
GotoXY(6,20);
write('klaar met herschrijven, volgende stap');
GotoXY(6,3)i
write('De stap is : ',stap,' De diepte is: ',tijd*u_punt-(Rp+Rd+SO)*(pi/2-2):4:4);

UNTIL «tydl<le-4) OR (stap>998);
END.
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UNIT VARS;

{ In deze unit staan alle globale variabelen gedeclareerd die in het
programma worden gebruikt}

INTERFACE
TYPE time = record

hse word;
sec word;
min word;
uur word;

END;

{punten voor de rekverdeling in ber_rek}

{punten voor de mesh}
word;
real;
Boolean;
pointpointer;
tuncpointer;

= double;
= single;}

"points3D;
"points6D;
"real;
record

num
x,y,z,eps_str
cp
Ppt
Fpt

end;
= recordPoints6D

real
{real
pointpointer
big pointpointer
tuncpointer
Points3D

real;
big_pointpointer;

VerticeTags

Tripointer
Triangle

x,y,z,
xoud,youd,zoud,
epsl,eps2,eps3
Ppt

end;
record

a,b,c : pointpointer;
end;
"triangle;

= object
Vertice : Verticetags;
Tpt : Tripointer;
FUNCTION Oppervlakte real;
FUNCTION Integraal : real;

end;

VAR alfa, { vrije parameter }
beta, { vrije parameter }
lambda, { vrije parameter }
delta, { vrije parameter }
a, { vrije parameter }
b, { vrije parameter }
brt, { initiele breedte van gebied 4 en 5 }
crit, { criterium voor het bepalen van de

afschuifvlakken in de unit "tijdsint" }
delta_min, { minimale waarde voor delta }
Rs, { straal van de cirkel }
Rp, { afronding stempel }
Rd, { afronding matrijs }
n waarde, { verstevigings exponent }
C-waarde, { karakteristieke deformatieweerstand }
eps 0, { voordeformatie }
80,- { plaatdikte }
theta, { phi acc max minus phi max }
phi max, { maxImale hoek voor model }
phi-ace max, { maximale hoek bij afronding }
Fl phi max, { waarde waarvoor straal op rand in gebied 1 }
F2~ - { constante waarde ingevoerd bij gebied 2 }
phi_v_max, { verschilhoek tussen phi max en phi_acc_max

op de rand - }
AA, { hulpvariabele voor de snelheidsvelden }
CC, { }
del t, { tijdstap }
tijd, {momentaan tijdstip }
tyd1,tyd2,tyd3,
tyd4,P dee1 1,
P deel-2, P-dee1 3, { deelvermogens }
u:punt-: REAL; - {uittreedsnelheid }
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stap : INTEGER; { momentaan aantal stappen }

UNIT VARS

gebl_ext,

gaml ext,
gam2-ext,
gam3::::ext,

gaml non,
gam2-non,
gam3::::non,

rek_ext,

rek_nan,

rekpunt

firstpoint
big firstpoint
firsttri

{namen van de files met de punten van de gebieden,}
{per tijdstap}
{namen van de files met de punten van de gebieden die}
{veranderd worden (wordt overschreven)}

{namen van de files met de punten van de gamma vlakken,}
{per tijdstap}

{namen van de files met de punten van de gamma vlakken}
{veranderd worden (wordt overschreven)}

{benaming voor de file waarin de rek wordt geschreven, per
tijdstap}
{benaming voar de file waarin tijdelijk de rek wardt
geschreven, in een tijdstap}

string; {benaming voar de file waarin de punten ap de symmetrie-as
worden bijgehoden}

pointpainter;
big pointpointer;
tripainter;

start,
eind,
rekentijd

IMPLEMENTATION

time;

{ start-tijd van de berekening
{ eind-tijd van de berekening
{ benodigde rekentijd

}
}
}

FUNCTION Triangle.Oppervlakte : real;
{berekent de appervlakte van een element}
BEGIN

Oppervlakte := abs(
(Vertice.bA.x - Vertice.aA.x)*(Vertice.cA.y - Vertice.aA.y)

-(Vertice.bA.y - Vertice.aA.y)*(Vertice.cA.x - vertice.aA.x) )/2;

END;

FUNCTION Triangle.Integraal : real;
{berekent de integraal in een element}
BEGIN

Integraal := oppervlakte *
(Vertice.aA.Fpt A + Vertice.bA.Fpt A + Vertice.c A.FptA)/3

END;

BEGIN
END.
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UNIT NAAMVER;

{Deze unit past de naam van de in- en uitvoerfiles aan per tijdstap}

INTERFACE

USES VARS;

Procedure Verander Naam Alg (invoer :string; var uitvoer
Procedure Verander-Naam-Spec(invoer : string);
Procedure Verwijder_file(invoer:string);

string) ;

IMPLEMENTATION

Procedure Verander_Naam_alg( invoer:string; var uitvoer: string);

{Deze procedure zorgt dat de specifieke
heeft, wordt veranderd in een algemene
Ter verduidelijking een voorbeeld:

VAR
hulp : string;

naam die de tijdstap als extensie
naam.

specifieke naam: mesh.l
algemene naam : mesh }

BEGIN
str (stap, hulp) ;
uitvoer:=invoer+hulp;
END;

Procedure Verander_Naam_Spec(invoer : string);

}
mesh
mesh.l

algemene naam
specifieke naam

{Deze procedure maakt van een algemene naam in de directory een specifieke
naam met de tijdsstap als extensie.
Ter verduidelijking een voorbeeld:

: string;
: text;

VAR
hulp
f,g
BEGIN
str(stap,hulp);
assign(f,invoer);
assign(g,invoer+hulp);
rewrite(g);
close(g) ;
erase(g) ;
rename(f,invoer+hulp);
END;

Procedure Verwijder file(invoer:string);
{Deze procedure verwijdert een file met het aangegeven pad}

VAR
f : text;

BEGIN
assign(f,invoer);
rewrite(f);
close(f);
erase(f);

END;

END.
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UNIT OPTIM;
{ Deze UNIT bevat de procedure Optimise. Hierin wordt de procedure Amoeba

aangeroepen die een bepaalde functie (func : functie) optimaliseert naar
een aantal vrije parameters (pr).
Een goede initialisatie voor de vrije parameters is hier van belang; een
aantal mogelijkheden zijn in deze unit aangegeven}

INTERFACE

USES VARS, AMOEBA, VERMOGEN, SHOWRES, CRT;

VAR
ttol,pauwer,dim ver,U stem
i,j,k --
iter,ndim
p
yyy
xxx
P_uit, VP uit

Procedure Optimise;

IMPLEMENTATION

Procedure Optimise;

real;
integer;
integer;
glmpnp;
glmp;
glnp;
text;

BEGIN
{ Hieronder staat de initialisatie van AMOEBA

Er zijn hier 6 vrije parameters. De zoekruimte voor Amoeba is dus
7-dimensionaal. Bij aanpassing van het programma dient alles
dat met het aantal vrije variabelen te maken heeft te worden aangepast.
Voorbeeld: Als er een model wordt gemaakt met S vrije parameters, dient

alles waar nu 6 staat, S te worden en alles waar nu 7 staat,
6 te worden}

{p[1,1]=de eerste
p[1,2]=de tweede
p[1,3]=de derde
p[1,4]=de vierde
etc. }

vrije
vrije
vrije
vrije

variabele
variabele
variabele
variabele

p[l,l] := alfa; p[1,2] := beta; p[l,3] := lambda; p[1,4] := delta;
p[l,S] := a p[l,6]:= b;

{originele verdeling
for j:=2 to 7 do
begin

for i:=1 to 3 do
P [ j , i] : =p ( 1, i ] + i * j *0.1;

for i:=4 to 6 do
P [ j , i] : =p ( 1, i ] + i * j ;

end; }

{speciaal 1
for j := 2 to 6 do
for i := 1 to 6 do

if i<>(j-l) then p[j,i] := p[l,i] else p(j,i]:=-p[l,i];
for i:=l to 6 do p[7,i]:=p[1,i] + i*0.1;}

{speciaal 2
for j:=2 to 7 do
for i:=1 to 6 do

begin
if «j=2) or (j=4) or (j=6)) then p[j,i] := p[1,i] +

(-1*j)*(-i/4)*0.OS*p[l,i]
else p(j,i] := p[l,i] + j*i*O.OS*p[l,i];

end; }

{speciaal3
for j:=2 to 7 do
for i:=1 to 6 do

begin
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if « j =2).or (j =4) or (j =6» then p [ j , i) : = p [ 1, i) +
(-1*j)*«5-i)/4)*0.05*p[1,i)

else p[j,i] := p[l,i) + j*(5-i)*0.OS*p[1,i);
end; }

{speciaa14, deze is
p[2,1):=0.S*p[l,l);
p[3,1):=3.5*p[1,1);
p[4,1]:=1.S*p[1,1);
p[5,1):=4.5*p[1,1);
p[6,1):=-0.5*p[1,1);
p[7,1):=-1.0*p[1,1];

specifiek op het probleem afgestemd}
p[2,2):=4*p[1,2]; p[2,3):=0.S*p[1,3);
p[3,2):=0.125*p[1,2); p[3,3):=2*p[1,3);
p[4,2]:=7*p[1,2]; p[4,3):=0.4*p[1,3];
p[S,2):=2.021*p[1,2); p[5,3):=0*p[1,3];
p[6,2):=0.391*p[1,2); p[6,3):=1.87*p[1,3);
p[7,2]:=1{.33*p[1,2]}; p[7,3]:=0.11*p[1,3);

p[2,4):=0.61S*p[1,4);
p[3,4):=1.S*p[1,4);
p[4,4):=1.2*p[1,4];
p[5,4]:=0.8*p[1,4);
p[6,4):=0.75*p[1,4);
p[7,4):=1.3*p[1,4);

p[2,S]:=delta_min*sin(phi_acc_max)+abs(1.96*(p[1,S]-delta_min*sin(phi_acc_max»);
p[3,S]:=delta_min*sin(phi_acc_max)+abs(0.4*(p[1,S)-delta_min*sin(phi_acc_max»);
p[4,S]:=delta min*sin(phi acc max)+abs(l.S*(p[l,S)-delta min*sin(phi acc max»);
p[S,S):=delta:min*sin(phi:acc:max)+abs(0.3*(p[1,S)-delta:min*sin(phi:acc:max»);
p[6,S):=delta_min*sin(phi_acc_max)+abs(0.8*(p[1,S)-delta_min*sin(phi_acc_max»);
p[7,S]:=delta_min*sin(phi_acc_max)+abs(4.3*(p[1,S]-delta_min*sin(phi_acc_max»);

p[2,6):=p[2,S)+(brt-p[2,S)*0.8;
p[3,6]:=p[3,5)+(brt-p[3,5)*0.6;
p[4,6):=p[4,5]+(brt-p[4,S])*0.1;
p[5,6]:=p[5,S)+(brt-p[S,5])*0.4;
p[6,6):=p[6,5)+(brt-p[6,5])*0.2;
p[7,6]:=p[7,5]+(brt-p[7,S)*0.5;

for j := 1 to 7 do
begin

for i := 1 to 6 do
xxx[i] := p[j,i);

yyy[j] := P_totaal(xxx);
end;

ndim := 6;
ftol := 0.0001; {nauwkeurigheid voor amoeba}

{ ftol:=ge-11;} {machinenauwkeurigheid}
iter := 0;

amoebe(P totaal, p, yyy, ndim, ftol, iter);
for i :=-1 to 6 do

xxx [ i] : = p [ 1 , i) ;

',pauwer/dim ver:10:6,' ',tyd1/dim ver:lO:6
',p deel l/dIm ver:10:6,' " p deeI 2/dim ver:10:6
',P-deel-3/dim-ver:10:6,' ',tyd2/dirn ver:IO:6
',tyd3/dIm_ver:lO:6,' ',tyd4/dim_ver:10:6);

',lambda:lO:6

{factor voor dimensieloos schrijven}

',alfa:10:6,' ',beta:lO:6,'
',a:10:6,' ',b:10:6);

',U stem:lO:6,'
',delta:10:6, ,

append(VP uit);
writeln(VP_uit,stap+1, ,,

CLEAR COMMENT;
GotoXY(6,20);
write('Het vermogen is naar de vrije parameters ');
GotoXY(6,21);
write('geoptimaliseerd');
pauwer:=p totaal(xxx);
dim ver:=Tc waarde*u punt*sO*(brt+phi acc max*Rs»;
U_stem:=(tiJd+del_t)*u_punt-(Rp+Rd+SoT*(pI/2-2);
GotoXY(6,21);
write('het vermogen is: " pauwer);
append(P uit);
writeln(P_uit,u_stem:10:4,'

close(P uit);
close(VP uit);
CLEAR COMMENT;
GotoXY(6,17);
write('Het dimensieloze vermogen is ',pauwer/dim_ver:6:4);
END;

END.
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UNIT AMOEBA;
(* Programs using unit AMOEBA must supply an external function

func(pr:glnp):real whose minimum is to be found. They must
also define types where mp and np are physical dimensions. *)

INTERFACE

USES VARS, SHOWRES, CRT;

CONST
np
mp

6;
7;

{aantal vrije parameters}
{aantal vrije parameters + 1}

TYPE
glmpnp = ARRAY [1 •. mp,1 •. np] OF real;
glmp = ARRAY [1 •. mp] OF real;
glnp = ARRAY [l •. np] OF real;
functie = FUNCTION(pr : glnp): real;

PROCEDURE amoebe(func: functie; VAR p: glmpnp; VAR dy: glmp; ndim: integer;
ftol: real; VAR iter: integer);

IMPLEMENTATION

PROCEDURE amoebe(func: functie; VAR p: glmpnp; VAR dy: glmp; ndim: integer;
ftol: real; VAR iter: integer);

LABEL 99;
CONST

xalpha=1.0; {
xbeta=O.S; {Dit zijn instellingen voor de iteratie van
xgamma=2.0; {
itmax=500; {maximale aantal iteraties

VAR
mpts,j,inhi,ilo,ihi,i: integer;
yprr,ypr,rtol: real;
pr,prr,pbar: glnp;

BEGIN

CLEAR COMMENT;
GotoXY(6,20);
write('bezig met optimise');

mpts := ndim+1;
iter := 0;
WHILE true DO BEGIN

ilo := 1;
IF (dy[1] > dy[2]) THEN BEGIN

ihi := 1;
inhi := 2

END ELSE BEGIN
ihi : = 2;
inhi : = 1

END;
FOR i := 1 to mpts DO BEGIN

IF (dy[i] < dy[ilo]) THEN ilo:= i;
IF (dy[i) > dy[ihi]) THEN BEGIN

inhi := ihi;
ihi := i

END ELSE IF (dy[i] > dy[inhi]) THEN
IF (i <> ihi) THEN inhi:= i

END;
rtol := 2.0*abs(dy[ihi]-dy[ilo)j(abs(dy[ihi)+abs(dy[ilo));
IF (rtol < ftol) THEN GOTO 99;
IF (iter = itmax) THEN BEGIN

CLEAR COMMENT;
GotoXY(6,22);
write('pause in AMOEBA - too many iterations'); {readln;}

END;
iter := iter+1;
FOR j := 1 to ndim DO pbar[j) := 0.0;
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UNIT AMOEBA

FOR i := 1 to mpts DO
IF (i <> ihi) THEN FOR j := 1 to ndim DO pbar[j] := pbar[j]+p[i,j]i

FOR j := 1 to ndim DO BEGIN
pbar[j] := pbar[j]/ndim;
pr[j] := (1.0+xa1pha)*pbar[j]-xa1pha*p[ihi,j]

ENDi
ypr := func(pr)i
IF (ypr <= dy[ilo]) THEN BEGIN

FOR j := 1 to ndim DO prr[j] := xgamma*pr[j]+(l.O-xgamma)*pbar[j];
yprr := func(prr);
IF (yprr < dy[ilo]) THEN BEGIN

FOR j := 1 to ndim DO p[ihi,j] := prr[j];
dy[ihi) := yprr

END ELSE BEGIN
FOR j := 1 to ndim DO p[ihi,j] := pr[j];
dy [ ihi) : = ypr

END
END ELSE IF (ypr >= dy[inhi]) THEN BEGIN

IF (ypr < dy[ihi]) THEN BEGIN
FOR j := 1 to ndim DO p[ihi,j] := pr[j);
dy[ihi) := ypr

END;
FOR j := 1 to ndim DO prr[j] := xbeta*p[ihi,j]+(l.O-xbeta)*pbar[j]i
yprr := func(prr);
IF (yprr < dy[ihi]) THEN BEGIN

FOR j := 1 to ndim DO p[ihi,j] := prr[j];
dy[ihi) := yprr

END ELSE BEGIN
FOR i := 1 to mpts DO

IF (i <> i10) THEN BEGIN
FOR j := 1 to ndim DO BEGIN

pr[j] := O.5*(p[i,j]+p[i10,j);
p [ i, j) : = pr [ j )

END;
dy[i] := func(pr)

END
END

END ELSE BEGIN
FOR j := 1 to ndim DO p[ihi,j] := pr[j);
dy[ihi) := ypr

END
END;

99: END;
END.
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UNIT VERMOGEN;
{ Deze UNIT bevat de integranten van de vermogenstermen en de

functie P totaal, die de doelfunctie van de optimalisatie vormt.
Er zijn zQveel integranten en functies P def ?() als er verschillende
meshes zijn. De functies P_afs_?() berekenen-de afschuifvermogens }

INTERFACE

USES MODELLERING, VARS, TRAPINT, PUNTEN, AMOEBA,
OPPINT, SHOWRES, CRT;

Function P def I (naam
Function P-afs-I (naam
Function P-afs-II (naam
Function P-afs-III(naam
Function P-totaal (pr :

IMPLEMENTATION

string): REAL;
string): REAL;
string): REAL;
string): REAL;

glnp): REAL;

FUNCTION Integrand P def I(xx,yy,zz,beps str : real):real;
{ Integrand van het deformatie vermogen van gebied I}

VAR
s f, x temp, y temp,
r-; phi-; funxie- real;

BEGIN
s f := C waarde * mv(beps str, n waarde);
x-temp:=xx; --
y-temp:=yy;
r-:= (xx-delta*sin(phi ace max»j(sin(arctan«xx-delta*sin(phi ace max»j(yy+

delta*cos(phi ace max)+Rs»»; {x, y omgezet in r coord}- -
phi := arctan«xx-delta*sin(phi ace max»j(yy+delta*cos(phi ace max)+Rs»+

- - phi ace max; {x,-y omgezet in phi coord}
if phi<O then phi:=O; - -
IF «(yy<=O) AND (xx>=O» OR «xx<O) AND (r< Fl_phi(phi»» THEN

BEGIN
IF xx<-yy*sin(theta)jcos(theta) THEN

BEGIN
{GotoXY(6,21);}
funxie:=s f * eps streep punt I(r,phi) * zz {* r };
Integrand-P def I-:= funxie; -
P deel l:~P-deeI l+funxie;
{writeln('mesh in gebied I');}

END
ELSE IF (xx-a<=O) THEN

BEGIN
{GotoXY(6,22);}
funxie:= s f*eps streep punt II(xx,yy) * zz
Integrand P def ! := funxie;-
P deel 2:~P-deeI 2+funxie;
{writeln('mesh in gebied II');}

END
ELSE IF (xx-b<=O) THEN

BEGIN
{GotoXY(6,23);}
funxie:= s f*eps streep punt III(xx,yy) * zz
Integrand P def !:= funxie; - .
P deel 3:~P-deeI 3+funxie;
{writeln('mesh in gebied III');}

END
ELSE

BEGIN
{GotoXY(6,24);}
Integrand P def I:= 0;
{writeln('mesh In gebied IV');}

END
END

ELSE
BEGIN
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Integrand P def I :=0;
{writeln('over de rand of striptrekgebied');}

END;
END;

FUNCTION P def I(naam:string):real;
{ Berekent-de Integraal van het deformatie vermogen in gebied I. }

VAR
P pointer;
ii Pointpointer;

BEGIN
mark(p) ;
LEES PTS TRIS(naam);
ii :~ firstpoint;
REPEAT

iiA.Fpt A :=Integrand P def I(iiA.x, iiA.y, iiA.z, iiA.eps_str);
ii := iiA.Ppt; - - -

UNTIL ii=nil;
P def I := Double Integral;
release(p); -

END;

{ Deze functie stelt de integrand voor van de vermogensterm
behorende bij het afschuifvermogen op het gamma-l vlak. }

UNIT VERMOGEN

var r mom,
s-f,
delta u: REAL;

{ waarde straal van het gamma punt }
{ vloeispanning }
{ verschilsnelheid over het gammavlak }

BEGIN
r_mom:=(y+delta*cos(phi_acc_max)+Rs)/(cos(theta»;

{verschilsnelheid in langsrichting :}
delta u := Abs(u punt r I(r mom,phi max)-«u punt y II(y)*cos(theta)

- -u_punt_X_II(-y*sin(theta)/cos(theta),y)*sin(theta»»;

s f := c waarde * mv(eps str,n waarde);
If y<=O THEN Integrand p-afs 1-:= s f / SQRT(3) * delta u *z
ELSE Integrand p afs I-:~O; -

END; - - -

Function Integrand p afs II( x,y,z,eps str : REAL) : REAL;
{ Deze functie steIt-de Integrand voor-van de vermogensterm

behorende bij het afschuifvermogen op het gamma-2 vlak. }

VAR s f,
delta_u : REAL;

{ vloeispanning }
{ verschilsnelheid over het gammavlak }

BEGIN
{verschilsnelheid in langsrichting :}
delta_u := Abs(u_punt_y_II{y)-u_punt_y_III{y»;

s f := c waarde * mv{eps str,n waarde);
If y<=O THEN Integrand p-afs II := s f / SQRT(3) * delta u * z
ELSE Integrand p afs II :=0;-

END; - - -

Function Integrand p afs III{x,y,z,eps str : REAL) : REAL;
{ Deze functie steIt-de Integrand voor-van de vermogensterm

behorende bij het afschuifvermogen op het gamma-3 vlak. }

VAR s f,
delta u

{ vloeispanning }
REAL; {verschilsnelheid over het gammavlak }

BEGIN
{verschilsnelheid in langsrichting :}
if b<brt-le-l then delta u := Abs(u_punt_y_III(y)-u_punt_y_IV)
else delta_u:=O;
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s f := c waarde * mv(eps str,n waarde);
If y<=O THEN Integrand p-afs III := s f / SQRT(3) * delta u * z
ELSE Integrand p afs III-:=O;

END; - - -

FUNCTION P afs I(naam:string):real;
VAR sum : real;

BEGIN
trap cart var(naam,Integrand p afs I, sum);
p afs I:=sum; - - -

END; -

FUNCTION P afs II(naam:string):real;
VAR sum : real;

BEGIN
trap cart y(naam,Integrand p afs II,sum);
p afs II:~sum - - -

END; -

FUNCTION p_afs_III(naam:string):real;

VAR sum : real;
BEGIN
trap cart y(naam,Integrand p afs III,sum);
p afs III:=sum; - - -

END; -

Function P_totaal(pr: glnp): REAL;

BEGIN

UNIT VERMOGEN

alfa :=
beta :=
lambda: =
delta :=
a :=
b :=
p deel 1:=
P-deel-2:=
P-deel-3:=
tydl:=
tyd2:=
tyd3:=
tyd4:=

pr(1);{vrije parameters gelijkstellen aan nieuwe parameters}
pr(2);{uit optimalisatie algoritme}
pr[3];
pr (4) ;
pr[S];
pr(6);
0; {initialisatie deelvermogens}
0;
0;
0;
0;
0;
0;

Calculate Constants;
CLEAR COMMENT;
SHOW_VRIJPAR;

{ begrenzingen voor de vrije parameters waarbuiten het model geen fysische
geldigheid meer heeft}

IF (
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR

(beta<O)
(lambda<O)
(lambda>2)
(a-(delta min*sin(phi ace max)+(delta-delta min)*phi max)<-1e-4)
(b>brt) - - - --
(b<a)
«(b-a)-crit)<O)
(delta*sin(phi ace max»brt)
(delta<delta_mIn))-THEN

BEGIN
{ vrije parameters buiten begrenzing}
tyd1:=0;
tyd2:=0;
tyd3:=0;
tyd4:=0;
P totaal:=1E+35;
CLEAR_COMMENT;
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SHOW VERMOGENi
GotoXY(6,20);
writeln('P totaal wordt heulveul');

END
ELSE

BEGIN
tydl := P_def_I(gebl_ext);

IF stap<>O THEN
BEGIN

tyd2 := P afs I (gaml_ext);
tyd3 := P-afs-II (gam2 ext);
tyd4 := p=afs=III(gam3=ext);

END;

P totaal := tydl + tyd2 + tyd3 + tyd4;

CLEAR COMMENT;
SHOW_VERMOGEN;

END;
END;

END.
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UNIT OPPINT;
{ DOUBLE-INTEGRATION

based on a division (supplied by the user) of the concerned
region into triangles.

IWDE, Technical University of Eindhoven }

INTERFACE

USES VARS;

FUNCTION Double_Integral: real;

IMPLEMENTATION

VAR
lastpoint,voorlastpoint
lasttri, voorlasttri

FUNCTION Double_Integral :

pointpointer;
tripointer;

real;

real;
: tripointer;

{Deze functie bepaalt de integraal over een oppervlak. De objects voor
deze functie, triangle.integraal en triangle.oppervlak staan in de
unit vars.pas }

VAR
som
itri

BEGIN
som := 0;
itri := FirstTri;
REPEAT

som := som + itriA.integraal;
itri := itriA.Tpt;

UNTIL itri = nil;
Double Integral := som;

END; -

END.
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UNIT TRAPINT;
{ Deze UNIT bevat de procedure trap die de numerieke trapeziumintegratie

uitvoert, afhankelijk van de lijn waarover dit plaatsvindt. }

INTERFACE
USES VARS;

TYPE
trapint_func = function(x,y,z,eps_str: real): real;

Procedure trap cart x (naam: string; f 123 : trapint func; var som :real);
Procedure trap:cart:y (naam: string; f:123 : trapint:func; var som :real);
Procedure trap cart thet(naam : string; f 123 : trapint func; var som :rea1);
procedure trap-cart-var (naam: string; f 123 :trapint func; var som :rea1);
Procedure trap-pool-r (naam: string; I 123 trapint func; var som :real);
Procedure trap:poo1:phi (naam : string; f-123 : trapint:func; var som :rea1);

IMPLEMENTATION

VAR
Nextpoint : pointpointer;

PROCEDURE trap_cart_x(naam: string; f_123 :trapint_func; var som :real);

(* De functie f 123(x,y,z,eps str:real):real moet over de x-as
worden geintegreerd met constante y-waarde *)

VAR
P :pointer;
invoer text;

BEGIN
som := 0;
mark(p);
assign(invoer, naam); reset(invoer);
new(Firstpoint);
FirstpointA.ppt := nil;
Readln(invoer, FirstpointA.x, FirstpointA.y, FirstpointA.z, FirstpointA.eps_str);
WHILE NOT eof(invoer) DO BEGIN

new(Nextpoint);
NextpointA.Ppt := nil;
Readln(invoer, NextpointA.x, NextpointA.y, NextpointA.z, NextpointA.eps_str);
som := som +

(f_123(Firstpoint A.x,FirstpointA.y,Firstpoint A.z,FirstpointA.eps_str) +
f 123(Nextpoint A.x,Nextpoint A.y,Nextpoint A.z,Nextpoint A.eps str» *
sqrt(sqr(NextpointA.x - FirstpointA.x»; -

Firstpoint := Nextpoint;
END;
som := som/2;

c1ose(invoer);
release(p);
END;

PROCEDURE trap_cart_y(naam: string; f_123 :trapint_func; var som :real);

(* De functie f 123(x,y,z,eps str:real):real moet over de y-as
worden geintegreerd met constante x-waarde *)

VAR
P :pointer;
invoer : text;

BEGIN
som := 0;
mark(p);
assign(invoer, naam); reset(invoer);
new(Firstpoint);
FirstpointA.Ppt := nil;
Readln(invoer, FirstpointA.x, FirstpointA.y, FirstpointA.z, FirstpointA.eps_str);
WHILE NOT eof(invoer) DO BEGIN

new(Nextpoint);
NextpointA.Ppt := nil;
Readln(invoer, NextpointA.x, NextpointA.y, NextpointA.z, NextpointA.eps_str);
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pointer;
text;
real;

UNIT TRAPINT

som := som +
(f_123(Firstpoint~.x,Firstpoint~.y,Firstpoint~.z,FirstpointA.eps_str) +

f 123(Nextpoint~.x,Nextpoint~.y,NextpointA.z,NextpointA.eps str» *
sqrt(sqr(Nextpoint~.y - FirstpointA.y)); -

Firstpoint := Nextpoint;
END;
som := som/2;

close(invoer);
release(p);
END;

PROCEDURE trap_cart_thet(naam: string; f_123 :trapint_func; var som :real);

(* De functie f 123(x,y,z,eps str:real):real moet over een x-as
worden geintegreerd met een lineair verband tussen x en y;
in dit geval: Y=X*tan(theta) *)

VAR
P
invoer
tan theta

BEGIN
som := 0;
mark(p);
assign(invoer, naam); reset(invoer);
new(Firstpoint);
Firstpoint~.Ppt := nil;
Readln(invoer, Firstpoint~.x, Firstpoint~.y, Firstpoint~.z, Firstpoint~.eps_str);

WHILE NOT eof(invoer) DO BEGIN
new(Nextpoint);
Nextpoint~.Ppt := nil;
Readln(invoer, Nextpoint~.x, Nextpoint~.y, Nextpoint~.z, Nextpoint~.eps_str);

som := som +
(f 123(FirstpointA.y/tan theta,FirstpointA.y,FirstpointA.z,F irs t

- pointA.eps str) +-f 123(Nextpoint~.y/tantheta, Nextpoint A. y,
NextpointA~z,NextpoIntA.epsstr) * sqrtTsqr(
NextpointA.y/tan theta - FirstpointA.y/tan theta) + sqr(
NextpointA.y - FIrstpointA.y); -

Firstpoint := Nextpoint;
END;
som := som/2;

close( invoer);
release(p);
END;

PROCEDURE trap_cart_var(naam: string; f_123 :trapint_func; var som :real);

(* De functie f 123(x,y,z,eps str:real):real moet over een x-as
worden geintegreerd met een lineair verband tussen x en y;
in dit geval: X=-Y*tan(theta) *)

VAR
P :pointer;
invoer text;

BEGIN
som := 0;
mark(p) ;
assign(invoer, naam); reset(invoer);
new(Firstpoint);
FirstpointA.Ppt := nil;
Readln(invoer, FirstpointA.x, FirstpointA.y, FirstpointA.z, FirstpointA.eps_str);
WHILE NOT eof(invoer) DO BEGIN

new(Nextpoint);
NextpointA.Ppt := nil;
Readln(invoer, Nextpoint~.x, NextpointA.y, NextpointA.z, NextpointA.eps_str);
som := som +

(f 123(FirstpointA.x,FirstpointA.y,Firstpoint A.z,FirstpointA.eps str) +
f-123(Nextpoint A.x,Nextpoint A.y,Nextpoint A.z,NextpointA.eps strT) *
sqrt(sqr(-NextpointA.y*sin(theta)/cos(theta) + FirstpointA.y*sin(
theta)/cos(theta))+ sqr(NextpointA.y - FirstpointA.y));

Firstpoint := Nextpoint;
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real;

:pointer;
text;

real;

:pointer;
text;

UNIT TRAPINT

END;
sam := somj2;

close(invoer);
release(p);
END;

PROCEDURE trap_pool_r(naam: string; f_123 :trapint_func; var som :real);

(* De functie f 123(x,y,z,eps str:real):real moet over de r-as
worden geintegreerd met constante phi-waarde *)

VAR
P
invoer
firx val, firy val,
nexx-val, nexy:val

BEGIN 
som := 0;
mark(p);
assign(invoer, naam); reset(invoer);
new(Firstpoint);
FirstpointA.Ppt := nil;
Readln(invoer, FirstpointA.x, FirstpointA.y, FirstpointA.z, FirstpointA.eps_str);
WHILE NOT eof(invoer) DO BEGIN

new(Nextpoint);
NextpointA.Ppt := nil;
Readln(invoer, NextpointA.x, NextpointA.y, NextpointA.z, NextpointA.eps_str);
sam := som +

(f 123(FirstpointA.x,FirstpointA.y,Firstpoint A.z,FirstpointA.eps str) +
f-l23(Nextpoint A.x,Nextpoint A.y,Nextpoint A.z,NextpointA.eps strT) *
sqrt(sqr(NextpointA.x - FirstpointA.x»; -

Firstpoint := Nextpoint;
firx val:=nexx val;
firy:val:=nexy:val;

END;
som := somj2;

close(invoer);
release(p);
END;

PROCEDURE trap_pool_phi(naam: string; f_l23 :trapint_func; var som :real);

(* De functie f 123(x,y,z,eps str:real):real moet over de phi-as
worden geintegreerd met constante r-waarde *)

VAR
P
invoer
firx val, firy val,
nexx-val, nexy:val

BEGIN 
som := 0;
mark(p) ;
assign(invoer, naam); reset(invoer);
new(Firstpoint);
FirstpointA.Ppt := nil;
Readln(invoer, FirstpointA.x, FirstpointA.y, FirstpointA.z, FirstpointA.eps_str);
WHILE NOT eof(invoer) DO BEGIN

new(Nextpoint);
NextpointA.Ppt := nil;
Readln(invoer, NextpointA.x,.NextpointA.y, NextpointA.z, NextpointA.eps_str);
sam := som +

(f l23(Firstpoint A.x,Firstpoint A.y,Firstpoint A.z,FirstpointA.eps str) +
f-l23 (NextpointA.x,NextpointA.y,Nextpoint A. z,Nextpoint A.eps strT) *
sqrt(sqr(FirstpointA.x * (NextpointA.y - FirstpointA.y»)T

Firstpoint := Nextpoint;
firx val:=nexx val;
firy:val:=nexy:val;

END;
som := somj2;

close(invoer);
release(p);
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:= lastpoint;

UNIT PUNTEN;

{ Deze UNIT bevat de procedures die gegevens van de mesh kunnen lezen
en schrijven. Dit is de "administratie" van het programma. }

INTERFACE
USES VARS,SHOWRES,CRT;

PROCEDURE LEES PTS TRIS(naam:string);
PROCEDURE SKRYF PTS TRIS(naam:string);
PROCEDURE LEES PTS GAM(naam: string; var tel: word);
PROCEDURE SCHRIJF PTS GAM(naam: string; af: boolean);
PROCEDURE SCHRIJF-PTS-GAM XVOLG(naam: string);
PROCEDURE SCHRIJF:PTS:GAM=YVOLG(naam: string);

IMPLEMENTATION

VAR
P : pointer;
lastpoint, voorlastpoint : pointpointer;
lasttri, voorlasttri : tripointer;

PROCEDURE addpoint;
BEGIN

Voorlastpoint
new(Lastpoint);
VoorlastpointA.Ppt := Lastpoint;
LastpointA.num := VoorlastpointA.num+l;
LastpointA.Ppt := nil;

END;

PROCEDURE addTriangle;
BEGIN

Voorlasttri := lasttri;
new(lasttri);
if (memavail<lOOOO) then begin

CLEAR COMMENT;
GotoXY(6,20) ;
write('O gaats, te min plek!');
GotoXY(6,21);
write('oftewel : koop een betere P.C.');
readln;HALT;end;

VoorlasttriA.Tpt := Lasttri;
LasttriA.Tpt := nil;

END;

PROCEDURE FindPointerToNumbers(VAR Vuma,vumb,vumc
VAR VP

VAR
jj : Pointpointer;

BEGIN
jj := firstpoint;
REPEAT

IF jjA.num = yuma then VP.a
IF jjA.num = vumb then VP.b
IF jjA. num = vumc then VP.c
j j : = j j A. Ppt ;

UNTIL jj=nil;
END;

:= jj;
:= j j ;
:= jj;

word;
verticetags);

PROCEDURE READPOINTS(var invoer:text; numpoints:word);
{leest de punten uit een file}
VAR

ii : word;
BEGIN

new(Firstpoint);
FirstpointA.Ppt := nil;
FirstpointA.num := 1;
Lastpoint := Firstpoint;
new(FirstpointA.Fpt);
readln(invoer, FirstpointA.x, FirstpointA.y, FirstpointA.z , FirstpointA.eps_str);
firstpointA.cp:=false;
FOR ii := 2 TO NumPoints DO

BEgin
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addpoint;
WITH lastpoint A DO

begin
new(Fpt);
readln(invoer, x, y, z, eps_str);
cp:=false;

end;
ENd;

END;

PROCEDURE READTRIANGLES(var invoer:text; numtriangles:word);
{leest de driehoeken uit een file}
VAR

ii,vnuma,vnumb,vnumc : word;
VP : verticetags;

BEGIN
new(FirstTri);
FirstTriA.Tpt := nil;
LastTri := FirstTri;
WITH lasttri A DO

BEGIN
READLN(invoer, Vnuma, vnumb, vnumc);
FindPointerToNumbers(Vnuma,vnumb,vnumc, VP{,firstpointl});
vert ice := VP;

END;
FOR ii := 2 to NumTriangles DO

BEgin
addtriangle;
WITH lasttriA DO

BEGIN
READLN(invoer, Vnuma, vnumb, vnumc);
FindpointerToNumbers(Vnuma,vnumb,vnumc, VP);
vertice := VP;

END;
END;

END;

PROCEDURE LEES PTS TRIS(naam:string);
{leest de punten; driehoeken en koppelt deze aan elkaar}
VAR

numpoints,numtriangles : word;
invoer : text;

BEGIN
assign(invoer,naam); reset(invoer);
readln(invoer, NumPoints, NumTriangles);
readpoints(invoer,numpoints);
readtriangles(invoer,numtriangles);
close(invoer);

END;

PROCEDURE SKRYF PTS TRIS(naam:string);
{schrijft de punten-en driehoeken in een file}
VAR

ii pointpointer;
NumTriangles word;
itri tripointer;
uitvoer text;

BEGIN
assign(uitvoer, naam); rewrite(uitvoer);
itri := FirstTri;
numtriangles := 0;
REPEAT

inc(numtriangles);
itri := itriA.Tpt;

UNTIL itri = nil;
writeln(uitvoer, LastpointA.num:lO, NumTriangles:10);
ii := Firstpoint;
REPEAT

with iiA DO
writeln(uitvoer, x:12:6,' y:12:6,' z:12:6," eps_str:12:6);

ii : = ii A • Ppt ;
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UNTIL ii = nil;
itri := FirstTri;
REPEAT

WITH itri'" DO
writeLN{uitvoer,

vertice.a num:12,· ·,vertice.b.... num:12,' , vertice.c .... num:12);
itri := itri Tpt;

UNTIL itri = nil;
close{uitvoer);

END;

PROCEDURE LEES PTS GAM(naam:string; var tel: word);
{leest de punten-die bij een bepaald gamma-vlak horen.
De variabele 'tel' geeft het aantal punten van een gammavlak}
VAR

ii,
invoer : text;

BEGIN
assign(invoer,naam); reset{invoer);
new{Firstpoint);
FirstpointA.Ppt := nil;
FirstpointA.num := 1;
Lastpoint := Firstpoint;
readln(invoer, Firstpoint .... x, Firstpoint .... y, FirstpointA.z, Firstpoint .... eps_str);
firstpointA.cp:=false;
tel:=l;
WHILE NOT EOF(invoer) DO

BEgin
addpoint;
WITH lastpoint" DO

begin
readln(invoer, x, y, z, eps_str);
cp:=false;
tel:=tel+1;

end;
END;

close(invoer);
END;

PROCEDURE SCHRIJF PTS GAM(naam: string; af: boolean);
{schrijft de punten van een gammavlak in willekeurige volgorde}
VAR

pointpointer;
: text;

z:12:6DO writeln{uitvoer, x:12:6,' , y:12:6, ,
•• , eps_str:12:6);

ii
uitvoer

BEGIN
if not af then

begin
{dit is de eerste keer dat naar de file wordt geschreven}
assign(uitvoer, naam);
rewrite(uitvoer);

end
else

begin
{er wordt informatie aan een bestaande file toegevoegd}
assign{uitvoer,naam);
append{uitvoer);

end;
ii:=firstpoint;

REPEAT
if ii .... cp=true then

begin
WITH ii"

iiA.cp:=false;
end;

ii:=ii .... Ppt;
UNTIL ii=nil;

close(uitvoer);
END;

PROCEDURE SCHRIJF PTS GAM XVOLG{naam: string);
{leest de punten van een gammavlak en schrijft ze daarna weg op toenemende
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volgorde van toenemende x-coordinaat}
VAR

ii,adres pointpointer;
uitvoer text;
laagst real;
tel,newtel word;

BEGIN
Lees pts gam(naam,tel);
assign(ultvoer,naam);
rewrite(uitvoer);
newtel:=O;

while newtel<tel do
begin

ii:=firstpoint;
laagst:=1000;

REPEAT
if not ii~.cp then begin

if ii~.x<laagst then
begin

laagst:=iiA.x;
adres:=ii;

END;
END;

ii : =ii ~ . Ppt ;
UNTIL ii=nil;

with adres A do
begin

cp:=true;
if x<=Rs then writeln(uitvoer, x:12:6,'

eps str:12:6);
- end;

newtel:=newtel+l;
end;
close(uitvoer);

END;

y:12:6,

UNIT PUNTEN

z:12:6,'

SCHRIJF PTS GAM YVOLG(naam: string);
punten van sen gammavlak en schrijft ze daarna weg op toenemende
van toenemende y-coordinaat}

PROCEDURE
{leest de
volgorde

VAR
ii,adres
uitvoer
laagst
tel,newtel

pointpointer;
text;
real;
word;

end;
newtel:=newtel+l;

BEGIN
Lees pts gam(naam,tel);
assign(ultvoer,naam);
rewrite(uitvoer);
newtel:=O;

while newtel<tel do
begin

ii:=firstpoint;
laagst:=1000;

REPEAT
if not ii~.cp then begin

if ii~.y<laagst then
begin

laagst:=ii~.y;

adres:=ii;
END;

END;
i i : =ii ~ . Ppt ;
UNTIL ii=nil;

with adres" do
begin

cp:=true;
if y<=O then writeln(uitvoer, x:12:6,' , y:12:6,

eps_str:12:6);

end;

D.E. ten Have juni 1993 Bijlage 2 WPA 1515

z:12:6

23



close(uitvoer) ;
END;
END.
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UNIT MODELLERING;
{ Deze UNIT bevat het gedefinieerde snelheidsveld en de bijbehorende

reksnelheden en effectieve reksnelheden. Deze zijn modelafhankelijk}

INTERFACE

USES DOS, CRT, VARS; { Invullen welke units gebruikt worden}

Function mv(g,e : REAL ) : REAL;

Procedure Calculate_constants;

Function F1_phi(phi : REAL) : REAL;

Function u punt r I(r,phi
Function u-punt-phi I(r,phi
Function u:punt:z_I(r,phi,z

REAL)
REAL)
REAL)

REAL;
REAL;
REAL;

Function u_punt_x_II(x, y REAL) REAL;
Function u_punt_y_II(y REAL) REAL;
Function u_punt_z_II(z REAL) REAL;

Function u_punt_x_III (x REAL) REAL;
Function u_punt_y_III(y REAL) REAL;

Function u_punt_y_IV REAL;

Function eps_streep_punt_I(r,phi : REAL REAL;
Function eps_streep_punt_II(x, y : REAL ) REAL;
Function eps_streep_punt_III(x, y : REAL ) REAL;

IMPLEMENTATION

Function mv(g,e : REAL) : REAL;
{ Deze functie berekent g(rondtal) tot de macht e(xponent) }

BEGIN
IF abs(g)<= 1e-5 THEN mv := 0
ELSE IF e=O THEN mv:=l

ELSE mv := Exp(e*Ln(g»;
END;

Procedure Calculate Constants;
{In deze procedure worden de constante waarden per tijdstap bepaald}

BEGIN
theta:=arctan(delta*sin(phi acc max)/(delta*cos(phi acc max)+Rs»;
phi max:=phi acc max-theta;- - - -
phi-v max:=theta;
F1 phi max:=cos(phi max)*delta+sqrt(sqr{Rs)-(sqr(delta)*sqr(sin{phi max»»;
F2:=2/Fl phi max*(17cos(phi v max)-alfa*Fl phi max*mv(phi max,lambda)*sin(phi v max)/

- - (Rs*cos(phI_v_max»); - - - - -
AA:=l;
CC:=O;
CC:=«F2-2*beta/Fl phi max+beta*cos{theta)/{delta*cos(phi ace max)+Rs)

+alfa*lambda*mv(phi max, (lambda-l»/Rs)+(alfa*mv(phI max,lambda»/(Rs*cos(theta)*
sin(theta»)j2; - -

END;

Function Fl_phi(phi : REAL) REAL;

BEGIN
Fl phi:=cos(phi)*delta+sqrt{sqr(Rs)-{sqr(delta*sin(phi»»;

END;-

REAL) REAL;

BEGIN

D.E. ten Have juni 1993 Bijlage 2 WPA 1515 25



UNIT MODELLER

u punt phi I := alfa * mv(phi,lambda) * r/Rs * u_punt;
END; - -

VAR funxie, phi_v : real;

REAL) REAL;

BEGIN
funxie:=Fl phi(phi);
phi v:=arctan(sin(phi)*funxie/(cos(phi)*funxie-delta»-phi;
u punt r I:=(r/funxie*(l/cos(phi v)-alfa*funxie*mv(phi,lambda)*sin(phi v)/

- - - (cos(phi_v)*Rs»+beta*(l-r/funxie»*u_punt; -
END;

Function u_punt_z_I(r,phi,z

VAR phi_v, funxie : real;

REAL) REAL;

BEGIN
funxie:=Fl phi(phi);
phi_v:=arctan(sin(phi)*funxie/(cos{phi)*funxie-delta»-phi;
u punt z I:=(-2/funxie*(1/cos(phi v)-alfa*funxie*mv(phi,lambda)*sin{phi v)/

- - - (cos(phi V)*Rs»+2*beta/funxie-beta/r-alfa*lambda*mv(phi,(lambda-l»/Rs)
*u_punt*z;

END;

REAL) REAL;

BEGIN
F y:=({F2-2*beta/Fl phi max+beta*cos(theta)/{delta*cos(phi acc max)+Rs)

- +alfa*lambda*mv(phI max, (lambda-l»/Rs-2*CC)*y*sin(theta)7cos{theta)
-sin(theta)/cos(theta)+alfa*mv(phi max,lambda)*(delta*cos{phi acc max)+Rs+y)/
(Rs*sqr(cos(theta»»*u punt; - - -

u punt x II:=(F2-2*beta/Fl phi max+beta*cos{theta)/(delta*cos(phi acc max)+Rs)
- - - +alfa*lambda*mv(phi max, (lambda-l»/Rs-CC)*u punt*x+F y;-

END; - --

REAL) REAL;

BEGIN
u punt y II:=(AA+CC*y)*u punt;

END; - - -

: REAL) : REAL;

BEGIN
u punt Z II:=(-F2+2*beta/Fl phi max-beta*cos(theta)/(delta*cos(phi acc max)+Rs)

- - - -alfa*lambda*mv(phI_max, (lambda-l»/Rs)*u_punt*z --
END;

REAL) REAL;

VAR Vl real;

BEGIN
Vl:=«F2-2*beta/Fl phi max+beta*cos(theta)/(delta*cos(phi acc max)+Rs)

+alfa*lambda*mv(phI max, (lambda-l»/Rs-CC)*a-sin(theta)/cos(theta)
+(alfa*mv(phi max,lambda)*(delta*cos(phi acc max)+Rs)/
(Rs*sqr(cos(theta»»)*u punt; --

u punt x III:=Vl*(l-(x-a)/(b=a»;
END; - -

REAL) REAL;
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VAR VI : real;

BEGIN
VI:=«F2-2*beta/FI phi max+beta*cos(theta)/(delta*cos(phi acc max)+Rs)

+alfa*lambda*mv(phI max, (lambda-I»/Rs-CC)*a-sin(theta)/cos(theta)
+(alfa*mv(phi max,lambda)*(delta*cos(phi acc max)+Rs)/
(Rs*sqr(cos(theta»»)*u punt; --

u punt y III:=VI*y/(b-a)+u punt;
END; - - -

BEGIN
u punt y IV:=u punt;

END; - - -

BEGIN
u punt z IV:=O;

END; - -

REAL;

VAR

funxie,
phi v,
dFI-dphi,
dphI v dphi,
deel-a;
deel-b,
eps punt rr I,
eps-punt-phIphi I,
eps:punt:rphi_I-: REAL;

BEGIN

REAL ) REAL;

funxie:=FI phi(phi);
phi_v:=arctan(sin(phi)*funxie/(cos(phi)*funxie-delta»-phi;
dFI_dphi:=-delta*sin(phi)+sqr(delta)*2*sin(phi)*cos(phi)1

(2*sqrt(sqr(Rs)-sqr(delta*sin(phi»»;
dphi v dphi:=I/(l+sqr«sin(phi)*funxie)/(cos(phi)*funxie-delta»)*

- - «(cos(phi)*funxie-delta)*(cos(phi)*funxie+sin(phi)*dF1 dphi)
(dFl dphi*cos(phi)-sin(phi)*funxie)*sin(phi)*funxie)/ 
(sqr(cos(phi)*funxie-delta»)-l;

eps punt rr I:=(I/funxie*(l/cos(phi v)-alfa*funxie*mv(phi,lambda)*sin(phi v)/
- - - (cos(phi v)*Rs»-beta/funxie)*u punt; -

eps punt phiphi I:=(alfa*lambda*mv(phi, (lambda=l»/Rs+I/funxie*(I/cos(phi v)-
- - - alfa*funxie*mv(phi,lambda)*sin(phi v)/(cos(phi v)*Rs»-

+beta*(l/r-l/funxie»*u_punt; - -

deel a:=-l/(sqr(funxie»*dFl dphi*(l/cos(phi v)-alfa*funxie*mv(phi,lambda)*
- sin(phi v)/(cos(phi v)*Rs»; -

deel b:= l/funxIe*(-l/(sqr(cos(phi v»)*sin(phi v)*dphi v dphi
-alfa*mv(phi,lambda)*sin(phi v)*dFl dphI/(Rs*cos(phi v»
-alfa*funxie/Rs*(lambda*mv(phi,(lambda-l»*sin(phi vT/cos(phi v)
+mv(phi,lambda)*dphi v dphi/(sqr(cos(phi v)}»+beta*dFl dphi*r/(sqr(funxie»);

eps_punt_rphi_I:=(deel_a+deeI_b)*u_punt/2; - -

eps streep punt I:=2/sqrt(3)*sqrt(sqr(eps punt rr I)+sqr(eps punt phiphi 1)+
- - - eps_punt_rr_I*eps_punt:phiphi_I+eps_punt_rphi_I*eps_punt_rphi_I);

END;
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VAR
eps punt xx II,
eps-punt-yy-I1,
eps-punt-zz-1I,
eps=punt=xy=11 : REAL;

BEGIN
eps punt xx 11:=(F2-2*beta/FI phi max+beta*cos(theta)/(delta*cos(phi ace max)+Rs)

- - - +alfa*lambda*mv(phi_max, (lambda-I))/Rs-CC)*u_punt; - -

eps punt yy 11:=CC*u punt;
eps-punt-zz-11:=O; -
eps-punt-xy-11:=«F2-2*beta/FI phi max+beta*cos(theta)/(delta*cos(phi acc max)+Rs)

- - - +alfa*lambda*mv(phI max, (lambda-I»/RS-2*CC)*sin(theta)/cos(theta)
+alfa*mv(phi_max,lambda)/(Rs*sqr(cos(theta»)))*u_punt/2;

eps streep punt I1:=sqrt{2/3*{sqr(eps punt xx 1I)+sqr{eps punt yy 11)+
- - - sqr{eps_punt_zz_II))+473*sqr{eps_punt=xy_II));

END;

VAR
VI,
eps punt xx III{,
eps-punt-yy-I1I,
eps=punt=zz=11I} : REAL;

REAL ) REAL;

BEGIN
Vl:=({F2-2*beta/Fl phi max+beta*cos(theta)/{delta*cos{phi acc max)+Rs)

+alfa*lambda*mv{phI max, (lambda-I»/Rs-CC)*a-sin{theta)/cos(theta)
+(alfa*mv{phi max,lambda)*(delta*cos(phi acc max)+Rs)/
(Rs*sqr(cos(theta»)))*u punt; --

eps_punt_xx_III:=-VI/(b-a); -

eps streep punt III:=2/sqrt(3)*sqrt{sqr{(eps punt xx III)));
END; - - - - --

END.
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UNIT TIJDSINT;
{ Deze UNIT beschrijft de tijdsintegratie aan de hand van een verbeterde

Euler methode.}

INTERFACE

USES PUNTEN, MODELLERING, VARS, EPS_STR, SHOWRES, CRT;

VAR
af : boolean;

naam4, naam5:string);

real);
real);
real);
real);

naam2, naam3,

ImpEulerI(VAR x,y,z
ImpEulerII(VAR x,y,z:
ImpEulerIII(VAR x,y
ImpEulerIV(VAR y
Solve DE I (naaml,

PROCEDURE
PROCEDURE
PROCEDURE
PROCEDURE
PROCEDURE

IMPLEMENTATION

{ De procedures ImpEuler?() zorgen voor de verplaatsing van de punten.
Er zijn evenveel procedures als er gebieden zijn. Dit dient dus altijd
in orde te zijn}

PROCEDURE ImpEulerI(VAR x,y,z: real);
VAR

phi temp, r temp, z_temp, r_oud, phi_oud, z oud: real;
BEGIN- -

r oud:=x;
phi oud:=y;
z_oud:=z;

r temp := x + (del t* u punt r I(x, y»;
phi temp:= (y + del t* Tu punt-phi I(x, y)/ x»;
z_temp := z + (del_t* u_punt_z=I(x~y,z»;

x := r oud + del t* (u punt r I(r oud,phi oud) + u punt r I(r temp,phi temp»/2
y:= phI oud + del t* (U punt phi I(r oud,-phi oud)/r oud - - -

+ u=punt_phi_I(r_temp, phi_temp)/r_temp)/2 ; -

if y<O then
begin

CLEAR COMMENT;
GotoXY(6,20);
write('hoek wordt negatief');

end;

z := z oud + del t* (u punt z I(r oud,phi oud,z oud) +
u-punt z I(r temp~phi temp,z-temp»/2 -

{ writeln('gebIed I');} - -
END;

PROCEDURE ImpEulerII(VAR x,y,z: real);
VAR

x temp, y_temp, z_temp, x_oud, y_oud, z oud real;
BEGIN

x oud:=x;
y-oud:=y;
z-oud:=z;
x-temp := x + del t * u punt x II(x, y);
y-temp := y + del=t * u=punt=y=II(y);
z-temp := z + del t * u punt z II(z);
x-:= x oud + del t * (u-punt-x-II(X oud, y_oud) + u_punt_x_II(x_temp, y_temp»/2
y := y-oud + del-t * (u-punt-y-II(y-oud) + u punt y II(y temp»/2 ;
z := z-oud + del-t *(u punt z II(z Dud) + u punt z II(z temp»/2

{ writeln('gebied-II');} - - - - - - -
END;

PROCEDURE ImpEulerIII(VAR x,y: real);
VAR

x temp, y_temp, x_oud, y_oud : real;
BEGIN

x_oud:=x;
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y oud:=Yi
x-temp := x + (del t * u punt x III(x»;
y=temp := y + (del=t * u=punt=y=III(y»i

x := x oud + del t * (u_punt_x_III(x_oud) + u punt x III(x temp»/2
y := y-oud + del-t * (u punt y III(y oud) + u=punt=y=III(y=temp»/2
writeln('gebied-III');} - - -

:NDi

'ROCEDURE ImpEulerIV(VAR y: real);
fAR

y temp, y_oud : reali
IEGIN

y oud:=y;
y=temp := y + del_t * u_punt_y_IV;

y := y oud + del t * (u punt y IV + u_punt_y_IV)/2
, writeln( 'gebied-IV')} - - -
mD;

)ROCEDURE Solve DE I(naaml, naam2, naam3, naam4, naam5:string)i
[Solve DE ?() zorgt voor de tijdsintegratie. Er wordt aan de hand van de
plaats van een punt bepaald in welk gebied het zich bevindt • Er z~Jn
evenveel procedures als er verschillende meshes zijn. Dit dient dus altijd
in orde te zijn}

TAR

P
lastpoint,voorlastpoint,ii
lasttri, voorlasttri
x_temp, y_temp, r, phi

pointer;
pointpointer;
tripointer;
real;

BEGIN
mark(p) ;
LEES PTS TRIS(naaml);
ii :; firstpoint;
REPEAT

WITH ii" DO
BEGIN

x temp:=x;
y-temp:=y;
r-:= (x-delta*sin(phi acc max»/(sin(arctan«x-delta*sin(phi ace max»/(y+

delta*cos(phi ace max)+Rs»»; {x, y omgezet in r coord} -
phi := arctan«x-delta*sin(phi acc max»/(y+delta*cos(phi ace max)+Rs» +

?hi ace max;{x, Y omgezet in phi coord} - - - -
- - if phi<O then phi:=Oi

IF «(y<=O) AND (x>=O» OR «x<=O) AND (r< Fl_phi(phi»» THEN
BEGIN

IF x+y*sin(theta)/cos(theta)<le-6 THEN
BEGIN

Calc Eps Streep I(r,phi,eps str);
ImpEulerI(r,phi~z); -
x temp:=r*sin(phi-phi ace max)+delta*sin(phi ace max);
y-temp:=r*cos(phi-phi-acc-max)-delta*cos(phi-acc-max)-Rs;
x:=x temp; - - - -
y:=y-temp;
writeln('mesh in gebied I');}

{

END
ELSE IF (x-a<=le-4) THEN

BEGIN
Calc Eps Streep II(x,y,eps str)i
ImpEulerII(x,y,z); -
writeln('mesh in gebied II');}

END
ELSE IF (x-b<=le-l) THEN

BEGIN
Calc Eps Streep III(x,y,eps str);
ImpEulerIII(x,y);
if x>brt then brt:=x;
writeln('mesh in gebied III')i}

END
ELSE BEGIN
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{

{
{

ImpEulerIV(y);
writeln('mesh in gebied IV');}

END;
END

ELSE BEGIN
writeln('mesh over de rand');}

z:=-u_punt*tijd;}
END;

END;
ii := ii ..... Ppt;
UNTIL ii=nil;
SKRYF_PTS_TRIS(naam2);

CLEAR COMMENT;
GotoXY(6,20);
Write('Klaar met SOLVE_DE_I ');

af:=false; {eerste punten op de gammavlakken. Als er meerdere meshes
zijn met punten op de gammavlakken dient af gelijk aan true
te zijn}

ii:=firstpoint;
REPEAT

IF «iiA.x+iiA.y*sin(theta)/cos(theta)<crit)
and (ii ..... y<O) and (iiA.z>O»THEN iiA.cp := true;

ii : = ii A• Ppt ;
UNTIL ii=nil;

SCHRIJF_PTS_GAM(naam3, af);

ii:=firstpoint;
REPEAT

IF «abs(iiA.x-a)<crit)
and (iiA.y<O) and (iiA.z>O» THEN iiA.cp := true;

ii : = i i A• Ppt ;
UNTIL ii=nil;

SCHRIJF_PTS_GAM(naam4,af);

UNIT TIJDSINT

ii:=firstpoint;
REPEAT

IF «abs(iiA.x-b)<crit)
and (iiA.y<O) and (iiA.z>O» THEN iiA.cp := true;

ii := iiA.Ppt;
UNTIL ii=nil;

SCHRIJF_PTS_GAM(naam5,af);

CLEAR COMMENT;
GotoXY ( 6 , 20 ) ;
Write('Klaar met afschuifpunten van mesh I ');

release(p);

{Het schrijven van de punten op volgorde gebeurt als aile gammavlakken
zijn bepaald}

mark(p) ;
SCHRIJF PTS GAM XVOLG(naam3);
release(p);- -
mark(p) ;
SCHRIJF PTS GAM YVOLG(naam4);
release(p);- -
mark(p) ;
SCHRIJF PTS GAM YVOLG(naam5);
release(p);- -
CLEAR COMMENT;
GotoXY(6,20) ;
Write('Klaar met het schrijven van de punten');
GotoXY(6,21);
Write('op de gamma-vlakken in de juiste volgorde');

END;

END.
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(*In deze unit worden de rekken in de 3 hoofdrichtingen berekend van de
punten die op het symmetrie vlak liggen*)

INTERFACE

USES TIJDSINT, VARS, EPS_STR, CRT, SHOWRES;

PROCEDURE SYMMLIST(naam: string);
PROCEDURE REK_BER(naaml, naam2: string);

IMPLEMENTATION

:= lastpoint;

VAR
geenvoer
p
x temp,y temp,eps str nieuw
iI, lastpoint, voorlastpoint
check

PROCEDURE addpoint_big;
BEGIN

Voorlastpoint
new(Lastpoint);
VoorlastpointA.Ppt := Lastpoint;
Lastpoint~.Ppt := nil;

END;

text;
pointer;
real;
big_pointpointer;
boolean;

PROCEDURE LEES PTS REK(naam: string);
(*deze procedure leest de punten en de bijbehorende rekken
van de symmetrie-as uit de rekfile die met 'naam' wordt aangeduid*)

VAR
invoer : text;

BEGIN
check:=false;
assign(invoer,naam); reset(invoer);
new(big Firstpoint);
big Firstpoint~.Ppt := nil;
Lastpoint := big Firstp6int;
readln(invoer, bIg FirstpointA.x, big Firstpoint~.y, big Firstpoint~.z,

big-Firstpoint~.xoud, big Firstpoint~.youd, big Firstpoint~.zoud,

big Firstpoint~.epsl, big Firstpoint~.eps2, big_Firstpoint A .eps3);
WHILE NOT EOF(invoer) DO -

Begin
addpoint big;
WITH lastpoint~ DO

begin
check:=true;
readln(invoer, x, y, z, xoud, youd, zoud, epsl, eps2, eps3);

end;
End;

close(invoer);
END;

PROCEDURE HOOFDREK(naam: string);
(*Deze procedure berekent de rekken tussen de punten die Zi)n gelezen en
schrijft de rekken weg naar een file die met 'naam' wordt aangeduid*)

VAR
uitvoer
ii, jj
max epsl,max eps2,max eps3,
delta epsl,delta eps2~
delta=eps3 -

text;
big_pointpointer;

: real;

BEGIN
assign(uitvoer,riaam); rewrite(uitvoer);
max epsl:=O;
max-eps2:=O;
max-eps3:=O;
ii:~ big_firstpoint;
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REPEAT
j j : = ii". ppt ;
delta_epsl:= (sqrt(sqr(jj".y-ii".y)+sqr(jj".x-ii".x»-sqrt(sqr(jj".youd-ii".youd)+

sqr(jj".xoud-ii".xoud»)/(sqrt(sqr(jj".youd-ii".y oud)+sqr(jj".xoud
ii" .xoud»);

ii".epsl:=ii".epsl+delta_epsl;

delta eps3:= «ii".z-ii".zoud)/(ii".zoud»;
ii".eps3:=ii".eps3+delta_eps3;

delta eps2:= -delta epsl-delta eps3;
ii".eps2:=ii".eps2+delta_eps2;-

if ii".eps2>max eps2 then
begin -

max epsl:=ii".epsl;
max-eps2:=ii".eps2;
max:eps3:=ii".eps3;

end;
writeln(uitvoer,ii".y:12:6,'

i".eps3:12:6);
ii: =ii". Ppt;
UNTIL jj".ppt=nil;

',ii".epsl:12:6, , ',ii".eps2:12:6,' , , i-

Clear Comment;
GotoXY(6,20);
write('De maximale rekcombinatie is:');
GotoXY(6,21);
write('Rek 1 (langs de as) ',max_epsl:10:4);
GotoXY(6,22);
write('Rek 2 (loodrecht op de as): ',max_eps2:10:4);
GotoXY(6,23);
write('Rek 3 (in dikterichting) ',max_eps3:10:4);
close{uitvoer);
END;

PROCEDURE SCHRIJF PTS REK{naam: string);
(*Deze procedure schrljft de gegevens over de punten op de symmetrie-as
naar een file die met 'naam' wordt aangeduid*)

VAR
ii
uitvoer

big pointpointer;
text;

BEGIN
assign(uitvoer, naam);
rewrite(uitvoer);
ii:=big firstpoint;

REPEAT
IF «ii".y+(Rs-Rs*cos(phi max»<O» THEN {opdat de punten niet}

BEGIN - {over de matrijsrand gaan}
WITH ii" DO writeln(uitvoer, x:12:6,' y:12:6,', z:12:6,' ,

xoud:12:6,' , youd:12:6,' ,
zoud:12:6,' , ,epsl:12:6,' , ,eps2:12:6

, " eps3:12:6);
END;

ii : =ii " . Ppt;
UNTIL ii=nil;

close(uitvoer) ;
END;

PROCEDURE SYMMLIST(naam: string);
(*Deze procedure genereert een lijst met punten voor het symmetrie vlak*)

VAR
uitvoer
x beg,y beg,x step,y step,
as lengte - -
numsteps,tel,getal
ans

text;

real;
integer;
string;
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BEGIN

numsteps
as_lengte

:= 15; { aantal stappen waarin de as wordt verdeeld}
:= delta_min+Rs;

= ',eps_0: 6: 5) ;

ClrScr;
GotoXY(1,2);
Write( 'Eps 0
GotoXY(1,3);
Write('aantal stappen , , numsteps, , [-j');

GotoXY(1,5);
Write('Wilt u het aantal stappen veranderen ?');
readln(ans);
GotoXY(l,lO);
if ans = 'j' then

begin
GotoXY(l,lO); write('hoeveel stappen wilt u dan hebben ?
GotoXY(l,ll); readln(numsteps);

end
else write('MOOI ZO, DAN KUNNEN WE BEGINNEN

assign(uitvoer,naam); rewrite(uitvoer);

, ) ;

, ) ;

x beg:=(delta min)*sin(phi acc max);
y-beg:=-«delta min)*cos(phi acc max)+Rs);
x-step:=-abs(as-lengte*sin(phi acc max)/numsteps};
y=step:=abs(as_Iengte*cos(phi_acc_max)/numsteps);

mark(p) ;
new(big firstpoint);
with big firstpoint~ do

begin
Ppt :== nil;
y:=y beg;
x:==x-beg;
z:=SO;

end;
lastpoint := big_firstpoint;

for tel:= 1 to numsteps do
begin

addpoint_big;

lastpoint~.x:=voor1astpoint~.x+xstep;
lastpoint~.y:=voor1astpoint~.y+y-step;
lastpoint~.z:=SO; -

end;

{initialisatie beginpunten}
{van de symmetrie-as}
{stapgrootte in x-richting}
{stapgrootte in y-richting}

ii:==big firstpoint;
repeat -

with ii~ do
begin

writeln(uitvoer,x:12:6,'
x:12:6,'

end;
ii : == ii ~ . ppt ;

until ii=ni1;
release(p);
c1ose(uitvoer);
END;

',y:12:6,'
',y:12:6,'

',z:12:6,' "
',z:12:6,' 0 o 0' ) ;

PROCEDURE REK_BER(naaml, naam2: string);
(*Deze procedure wordt in het hoofdprogramma aangeroepen en zorgt voor
de rek berekening.
Naam 1 staat voor de file waarin de punten worden bijgehouden
Naam 2 staat voor de file waarin de rekken per tijdstap worden weggeschreven*)

BEGIN
mark(p) ;
LEES PTS_REK(naaml);
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ENDi
END.

UNIT BER REK

ii:=big firstpointi
REPEAT

with ii" do
begin

xoud:=Xi
youd:=Yi
zoud:=Zi

{de symmetrie-as ligt altijd in gebied I}
x temp:=xi
y-temp:=Yi
x-:= (x temp-delta*sin(phi ace max»/(sin(arctan(

(x-temp-delta*sin(phi-acc-max»/(y temp+
delta*cos(phi ace maX)+RS»»i {X,-y omgezet in r coord}

y := arctan«x temp-delta*sin(phi ace max»/
(y temp+delta*cos(phi ace max)+Rs» + phi ace max;
{x~ y omgezet in phi coord} - -

ImpEulerI(x,y,z);
x temp:=x*sin(y-phi ace max)+delta*sin(phi ace max);
y-temp:=x*cos(y-phi-acc-max)-delta*cos(phi-acc-max)-Rs;
x:=x tempi - - - -
y:=y-tempi

end; 
ii: =ii" . ppt ;
UNTIL ii=nili

if check=true then HOOFDREK(naam2)
else

begin
assign(geenvoer,naam2);
rewrite(geenvoer)j
close(geenvoer)i

end;
SCHRIJF PTS REK(naaml);
release(p);-
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{Deze unit berekent de effectieve rek van elk willekeurig punt}

INTERFACE

USES MODELLERING, VARS;

Function Delt Eps Streep I(x,y: real):Real;
Procedure Calc_Eps_Streep_I(x,y: real; var eps_str: real);

Function Delt Eps streep II(x,y: real):Real;
Procedure calc_Eps_Streep_II(x,y: real; var eps_str: real);

Function Delt Eps Streep III(x,y: real):Real;
Procedure calc_Eps_Streep_III(x,y:real; var eps_str: real);

IMPLEMENTATION

Function Delt Eps Streep I(x,y: real):Real;
BEGIN - - -

Delt_Eps_Streep_I:=eps_streep_punt_I(x,y)*del_t;
END;

Procedure Calc Eps Streep I(x,y: real; var eps str: real);
BEGIN - - - -

eps_str:=eps_str+delt_eps_streep_I(x,y);
END;

Function Delt Eps Streep II(x,y: real):Real;
BEGIN - - -

Delt_Eps_Streep_II:=eps_streep_punt_II(x,y)*del_t;
END;

Procedure Calc Eps Streep II(x,y: real; var eps str: real);
BEGIN - - - -

eps_str:=eps_str+delt_eps_streep_II(x,y);
END;

Function Delt Eps streep III(x,y: real):Real;
BEGIN - - -

Delt_Eps_Streep_III:=eps_streep_punt_III(x,y)*del_t;
END;

Procedure Calc Eps Streep III(x,y: real; var eps str: real);
BEGIN - - - -

eps_str:=eps_str+delt_eps_streep_III(x,y);
END;

END.
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UNIT SHOWRES;
{Deze unit toont de resultaten op het scherm}

INTERFACE

USES CRT,VARS;

PROCEDURE SHOW ALGEMEEN;
PROCEDURE SHOW-VERMOGEN;
PROCEDURE SHOW-VRIJPAR;
PROCEDURE CLEAR_COMMENT;

IMPLEMENTATION

PROCEDURE SHOW ALGEMEEN;
{algemene, niet veranderlijke gegevens}
BEGIN

GotoXY(5,1);
Write('STREKZONE IN DE FLENS');
GotoXY(50,1);
Write('PROCESPARAMETERS :');
GotoXY(51,3);
Write('Materiaalgegevens');
GotoXY(52,4);
Write('C = ',c_waarde:6:2,' [N/mm 2 ]');

GotoXY(52,5);
Wr i te ( , n = ',n_ waarde : 6: 2,' [ - ) , ) ;
GotoXY(52,6);
Write('Eps ° = '{,eps_O:6:5});
GotoXY (51,8) ;
Write('Blenkafmetingen');
GotoXY(52,9);
Wr i te ( , breedte =' , brt : 4 : 2,' [mm]');
GotoXY(52,10);
Write('min delta = ',delta_min:4:2,' [mm]');
GotoXY (52,11) ;
Write( 'dikte ' ,sO:5:2,' [mm)');
GotoXY(52,12);
Write( 'straal afr.= ' ,Rs:4:2,' [mm]');
GotoXY(52,13);
Write('hoek ~ afr.= ',phi_acc_max:5:2,' [-]');
GotoXY(52,15);
Write('stempelsnelheid= ',u_punt:4:2,' [mm/s]');
GotoXY(52,16);
Write('tijdstap ',del_t:4:2,' [s)');

GotoXY(51,18);
Write('VRIJE PARAMETERS :');

GotoXY(5,S);
Write('VERMOGENSTERMEN :');

GotoXY(5,19);
Write('BOODSCHAP :');

END;

PROCEDURE SHOW VERMOGEN;
{plaatst het vermogen op het scherm}
BEGIN

GotoXY(20,7);
write(' ');
GotoXY(20,8);
write(' ');
GotoXY(20,9);
write(' ');
GotoXY(20, 10);
write(' ');
GotoXY(20,12);
write(' ')i
GotoXY(20,13);
write(' ')i
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',tyd1:10:3, , , ) ;

, ,P deel 1:10:3,' , ) ;- -
, ,P deel 2:10:3,' , ) ;- -
, , P dee1 3:10:3,' , ) ;

- -
',tyd2:10:3, , , ) ;

',tyd3:10:3, , , ) ;

',tyd4:10:3, , , ) ;

GotoXY(20,14);
write(' ');
GotoXY(20,lS);
write(' ');
GotoXY(20,16);
write ( , , ) ;
GotoXY(6,17);
write('

GotoXY(6,7);
write('P def tot is
GotoXY (6';8) ;
write('Int P def I
GotoXY(6,9);- 
write('Int P def II
GotoXY(6,10); 
write('Int P def III:
GotoXY(6,12); 
write('P afs I is
GotoXY(6';13);
write('P afs II is
GotoXY(6';14);
write('P afs III is
GotoXY(6';16);
write('P totaal is ',tydl + tyd2 + tyd3 + tyd4:10:3,'

END;

PROCEDURE SHOW VRIJPAR;
{p1aatst de vrIje parameters op het scherm}
BEGIN

GotoXY(Sl,18);
Write('VRIJE PARAMETERS :');
GotoXY(S2,20);
write('alfa = " Alfa:7:4);
GotoXY(S2,21);
Write('beta = ',beta:7:4);
GotoXY(52,22);
Write('lambda " lambda:7:4);
GotoXY(S2,23);
Write('DELTA ',delta:7:4);
GotoXY(S2,24);
Write('a waarde = ',a:7:4);
GotoXY(S2,2S);
Write('b waarde = ',b:7:4);

END;

PROCEDURE CLEAR COMMENT;
{haalt het commentaarblok weg}
BEGIN

GotoXY(1,20);
write( ,
GotoXY(1,21);
write( ,
GotoXY(1,22);
write( ,
GotoXY(l,23);
write( ,

END;

END.

D.E. ten Have juni 1993 Bijlage 2 WPA 1515

, ) ;

, ) ;

, ) ;

, ) ;

UNIT SHOWRES
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PROGRAM POST PRO·- '
{ Dit programma geeft een weergave van de mesh, gedeformeerd

of ongedeformeerd, van de flens in een bovengrensbenadering.

De mesh dient als volgt te worden gegenereerd:

Driehoekige elementverdeling
De data dient in een ASCII-file te worden gegeven, in het volgende formaat
(getallen op een regel dienen gescheiden te worden door spaties)

Regel 1 a) Ret aantal vertices
b) Ret aantal driehoekjes

Regel 2
tot

Regel(aantal vertices +1) :
a) De x-coordinaat van een punt
b) De y-coordinaat van een punt
c) De z-coordinaat van een punt
d) De waarde de effectieve rek in een punt

Regel(aantal vertices + 2)
tot

Regel(aantal vertices + 2 + aantal driehoekjes):
a) Ret nummer van vertice A van een driehoekje
b) Ret nummer van vert ice B van een driehoekje
c) Ret nummer van vert ice C van een driehoekje

De mesh kan worden gegenereerd volgens de methode van J. Spoelstra,
I.W.D.E. (programma tri geb?pas, ? geeft een extentie aan in het geval
dat er meerdere meshgeneratoren zijn voor verschillende gebieden).

Ret kan bruikbaar zijn (voor een bepaalde modellering) om verschillende
meshgebieden die met de generator van J. Spoelstra gemaakt zijn aan elkaar
te koppelen. Dit is mogelijk met behulp van dit programma.

Ret is tevens mogelijk om een mesh te genereren volgens de methode van
G. Xie. Deze dient dan na het genereren eerst te worden geconverteerd
naar een bruikbaar formaat (de z-coordinaat en de effectieve rek
worden toegevoegd) met de optie uit dit programma (vantevoren
het grove formaat aanmaken, d.w.z. het eerste blok tekst weghalen)

Uitleg over de verschillende invoerfiles, extenties en mogelijkheden volgt
onderaan dit programma. Van belang is de juiste benaming voor de files.

Eindhoven, december 1992,
mei 1993, Dino E. ten Rave.}

USES CRT, GRAPR;

Verticetags;
Tripointer;

TYPE

VAR

pointpointer
Points3D

VerticeTags

Tripointer
Triangle

= "points3D;
= record

num : word;
x,y,z,eps str : real;
Ppt : pointpointer;

end;
record

a,b,c : pointpointer;
end;
"triangle;
record

Vert ice
Tpt

end;

ii,firstpoint, newfirstpoint,
lastpoint, voorlastpoint
itri,firsttri,lasttri, voorlasttri
p
grDriver,grMode,ErrCode,ax,ay
max x, max y, xasp, yasp,
numpoints,numtriangles,newnumpoints,
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pointpointer;
tripointer;
pointer;
integer;
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newnumtriangles,ss
ratio, x coef, y coef, x hoogst,
x laagst; y hoogst, y laagst, z hoogst,
z-laagst, phi acc max; x max, Rs,
delta, dikte,eps 0, alpha, beta
pool, ans,dikplot
path,stip,stop,stap,plot,conv,extxie,
ansalg
uitvoer

word;

real;
boolean;

string;
text;

POST]RO

:= lastpoint;

:= lasttri;

:= j j ;
:= jj;
:= j j ;

PROCEDURE addpoint;
BEGIN

Voorlastpoint
new(Lastpoint);
VoorlastpointA.ppt := Lastpoint;
LastpointA.num := Voorlastpoint A.num+l;
LastpointA.ppt := nil;

END;

PROCEDURE addTriangle;
BEGIN

Voorlasttri
new(lasttri);
VoorlasttriA.Tpt := Lasttri;
LasttriA.Tpt := nil;

END;

PROCEDURE FindPointerToNumbers(VAR Vuma,vumb,vumc
VAR VP

VAR
jj : Pointpointer;

BEGIN
jj := firstpoint;
REPEAT

IF jjA. num = yuma then VP.a
IF jjA.num = vumb then VP.b
IF jjA.num = vumc then VP.c
j j : = j j A. Ppt ;

UNTIL jj=nil;
END;

PROCEDURE READPOINTS(var invoer:text);
VAR

word;
verticetags);

r temp, phi temp:real;
iI : word;-

BEGIN
new(Firstpoint);
FirstpointA.Ppt := nil;
FirstpointA.num := 1;
Lastpoint := Firstpoint;
if «extxie<>'j') and (extxie<>'J'» then

begin
readln(invoer, FirstpointA.x,FirstpointA.y,

FirstpointA.eps str);
end -

else
begin

readln(invoer, FirstpointA.x, FirstpointA.y);
FirstpointA.z:=dikte;
FirstpointA.eps_str:=eps_O;

FirstpointA.z

end;
IF pool THEN

BEGIN
{transformatie naar poolcoordinaten}
r temp:=firstpointA.x;
phi temp:=firstpointA.y;
firstpointA.x := r temp*sin(phi temp-phi ace max)+

delta*sIn(phi ace max); {r,th-omgezet in x coord.}
firstpointA.y := r temp*cos(phi temp-phi ace max)-delta*cos(phi acc max)-Rs;

{r,th omgezet in y coord.} - - - -
END;
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FOR ii := 2 TO NumPoints DO
BEgin
addpoint;
WITH lastpoint~ DO

begin
if «extxie<>'j') and (extxie<>'J'» then

begin
readln(invoer,x,y,z,eps_str);

end
else

begin
readln(invoer,x,y);
z:=dikte;
eps_str:=eps_O;

end;
IF pool THEN

BEGIN
{transformatie naar poolcoordinaten}
r temp:=x;
phi temp:=y;
x :~ r temp*sin(phi temp-phi acc max)+delta*sin(phi acc max);

{r,th omgezet in-x coord.} - - -
y :=r temp*cos(phi temp-phi acc max)-delta*cos(phi ace max)-Rs;

{r;th omgezet in y coord~} - - -
END;
IF x>x max THEN x:=x_max;

end;
ENd;

END;

PROCEDURE READTRIANGLES(var invoer:text);
VAR

ii,vnuma,vnumb,vnumc : word;
VP : vertieetags;

BEGIN
new(FirstTri);
FirstTriA.Tpt := nil;
LastTri := FirstTri;
WITH lasttri~ DO

BEGIN
READLN(invoer, Vnuma, vnumb, vnumc);
FindPointerToNumbers(Vnuma,vnumb,vnumc, VP);
vert ice := VP;

END;
FOR ii := 2 to NumTriangles DO

BEgin
addtriangle;
WITH lasttri" DO

BEGIN
READLN(invoer, Vnuma, vnumb, vnumc);
FindPointerToNumbers(Vnuma,vnumb,vnumc, VP);
vertice := VP;

END;
END;

END;

PROCEDURE LEES PTS TRIS(naam:string);
{Deze procedure leest de punten en de driehoeken van de mesh als het
de eerste file is die wordt gelezen}

VAR
invoer : text;

BEGIN
assign(invoer,naam); reset(invoer);
readln(invoer, NumPoints, NumTriangles);
readpoints(invoer);
readtriangles(invoer);
elose(invoer);

END;
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PROCEDURE FindPointerToNumbers new(VAR Vuma,vumb,vumc
VAR VP

VAR
jj : Pointpointer;

BEGIN
jj :; newfirstpoint;
REPEAT

IF jjA.num yuma then VP.a
IF jjA.num ; vumb then VP.b
IF jjA.num ; vumc then VP.c
j j :; j j " . Ppt ;

UNTIL j j;nil;
END;

:= jj;
:= jj;
:= jj;

word;
vert icetags) ;

POST PRO

PROCEDURE READPOINTS_NEW(var invoer:text);
VAR

r temp, phi temp:real;
iT : word;-

BEGIN

addpoint;
readln(invoer, Lastpoint".x, Lastpoint".y, LastpointA.z , Lastpoint".eps_str);
newfirstpoint:=lastpoint;
IF pool THEN

BEGIN
{transformatie naar poolcoordinaten}
r_temp:=newfirstpointA.x;
phi temp:=newfirstpointA.Yi
newfirstpointA.x := r temp*sin(phi temp-phi acc max)+delta*sin(phi acc max);

{r,th omgezet in x coord.} - - - -
newfirstpointA.y:=r temp*cos(phi temp-phi acc max)

delta*cos(phi_acc_max)-RS;{r,th omgezet in y coord.}
END;

IF newfirstpointA.x>x_max THEN newfirstpointA.x:=x_max;

FOR ii :; 2 TO NewNumPoints DO
BEgin
addpoint;
WITH lastpoint A DO

begin
readln(invoer, x, y, z, eps_str);
IF pool THEN

BEGIN
{transformatie naar pooleoordinaten}
r temp:=x;
phi temp:=y;
x :~ r temp*sin(phi temp-phi ace max)+delta*sin(phi ace max);

{r~th omgezet in x coord:} - - -
y :=r temp*cos(phi temp-phi ace max)-delta*cos(phi acc max)-Rs;

{r,th omgezet In y coord.} - - -
END;

IF x>x max THEN x:=x_max;
end;

ENd;
END;

PROCEDURE READTRIANGLES_NEW(var invoer:text);
VAR

uu,ii,vnuma,vnumb,vnume : word;
VP : verticetags;

BEGIN
uu:=O;

,if «eonv='j') or (conv='J'» then uu:=l;
FOR ii :; uu to NewNumTriangles DO

BEgin
addtriangle;
WITH lasttri A DO

BEGIN
READLN(invoer, Vnuma, vnumb, vnumc);
Vnuma:=Vnuma+NumPoints;
Vnumb:=Vnumb+NumPoints;
Vnumc:=Vnumc+NumPoints;
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POST PRO

FindPointerToNumbers new(Vnuma,vnumb,vnumc, VP);
vert ice := VP; -

END;
END;

Numpoints:=Numpoints+NewNumPoints;
END;

PROCEDURE LEES PTS TRIS NEW(naam:string);
{Deze procedure leest de punten en de driehoeken van de mesh als het
niet de eerste file is die wordt gelezen}

VAR
invoer : text;

BEGIN
assign(invoer,naam); reset(invoer);
readln(invoer, newNumPoints, newNumTriangles);
readpoints new(invoer);
readtriangles new(invoer);
close(invoer);

END;

PROCEDURE SKRYF PTS TRIS(naam:string);
VAR - -

eps_str:12:6{,'z:12:6, ,

vertice.c~.num:12);

y:12:6,

pointpointer;
word;
tripointer;
text;

ii
NumTriangles
itri
uitvoer

BEGIN
assign(uitvoer, naam); rewrite(uitvoer);
itri := FirstTri;
numtriangles := 0;
REPEAT

inc(numtriangles);
itri := itri~.Tpt;

UNTIL itri = nil;
writeln(uitvoer, Lastpoint~.num:10, NumTriangles:10);
ii := Firstpoint;
REPEAT

with ii~ DO
writeln(uitvoer, x:12:6,'

',Fpt~:12:6});

ii : = ii ~ . Ppt ;
UNTIL ii = nil;
itri := FirstTri;
REPEAT

WITH itri~ DO
writeLN(uitvoer,

vertice.a~.num:12,' ',vertice.b~.num:12,' ,
itri := itri~.Tpt;

UNTIL itri = nil;
close(uitvoer);

END;

PROCEDURE Graph setup;
{Initialisatie van het grafische scherm}

BEGIN
grDriver := Detect;
InitGraph(grDriver,grMode,'d:\tp6\bgi\');
ErrCode := GraphResult; .
if ErrCode = grOk then

begin
max x:=GetMaxX;
max-y:=GetmaxY;
GetAspectRatio(Xasp,Yasp);
ratio:=Yasp/Xasp;

{ ratio:=l;
ratio:=max y/max x;}

end --
else
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WriteLn('Graphics error:',GraphErrorMsg(ErrCode»;
END;

PROCEDURE Find_extr_coord(xx,yy,zz:real)i

BEGIN
IF xx<x_laagst then x_laagst:=xx ELSE IF xx>x_hoogst then x_hoogst:=xx;
IF yy<y_laagst then y_laagst:=yy ELSE IF yy>y_hoogst then y_hoogst:=yYi
IF zz<z_laagst then z_laagst:=zz ELSE IF zz>z_hoogst then z_hoogst:=ZZi

END;

PROCEDURE Change coord sys(var xx, yy:real);
{Deze procedure verandert het coordinaten systeem voor een 3-D weergave}

BEGIN
x temp:=xx;
y-temp:=yy;
xx:=cos(alpha)*x temp+sin(alpha)*y temp;
yy:=-sin(beta)*x-temp+cos(beta)*y tempi
xx:=cos(beta)*x temp+sin(beta)*y tempi
yy:=-sin(alpha)*x temp+cos(alpha)*y temp;
END; - -

FUNCTION xt(x:real):word;
BEGIN

xt := round«ax + x*x_coef»i
END;

FUNCTION yt(y:real):word;
BEGIN

yt := round«ay + y*y_coef»
END;

PROCEDURE Schaal scherm;
{Deze procedure zorgt ervoor dat het plaatje volledig op het scherm past}

BEGIN
if «x hoogst-x laagst)/max x>(y hoogst-y laagst)/max y) then

begIn - - - - -
x coef :=-(max x)/(x hoogst-x laagst)*O.9;
y-coef :=-x_coef/ratIo; -

end-
else

begin
if dikplot=false then y coef :=(max y)/(y hoogst-y laagst)*O.9
else y coef :=(max y)/(y hoogst+z hoogst-y laagst-z laagst)*O.9;
x coef-:=-y coef*ratioi - - - -

end; -
ax := lO+round(lO-x coef*x laagst)+max x-SO;
ay := lO+round(lO-y=coef*y=laagst)+lO;-
END;

PROCEDURE Teken Plaatje(vertice:verticetags);
{Procedure om een plaatje op het scherm te maken}

BEGIN
setcolor(lS);
IF abs(vertice.aA.eps str)<le-4 then

begin -
{een effectieve rek gelijk aan 0 duidt op een originele contour,
welke in een andere kleur wordt geplot}
setcolor(2);
line(xt(vertice.aA.x),yt(vertice.aA.y),xt(vertice.bA.x),yt(vertice.bA.y»;
line(xt(vertice.bA.x),yt(vertice.bA.y),xt(vertice.cA.x),yt(vertice.cA.y»;
line(xt(vertice.cA.x),yt(vertice.cA.y),xt(vertice.aA.x),yt(vertice.aA.y»i

end;

if dikplot=false {geen 3-D weergave} then
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begin
{punten van drihoeken worden verbonden}
line(xt(vertice.a~.x),yt(vertice.a~.y),xt(vertice.b~.x),yt(vertice.b~.y»;

line(xt(vertice.b~.x),yt(vertice.b~.y),xt(vertice.c~.x),yt(vertice.cA.y»;

line(xt(vertice.c~.x),yt(vertice.cA.y),xt(vertice.aA.x),yt(vertice.aA.y»;

end
else

begin
{in elk hoekpunt wordt de dikte geplot, 3-D weergave}
setcolor(4);
line(xt(vertice.aA.x),yt(vertice.a~.y),xt(vertice.a~.x),yt(vertice.a~.y

10*(-vertice.a~.z+dikte»);

end;

geen 3-D weergave}
',xt(vertice.a~.x),', ',max y-yt(vertice.aA.y),';');
, , xt (vertice.b~.x), " , ,max=:y-yt(vertice.bA.y),';');
',xt(vertice.c~.x),', ',max y-yt(vertice.cA.y),';');
, , xt (vert ice. a ~ . x) , , " , max=:y-yt (vert ice. a ~ • y) , , ; , ) ;

{routine om een plotfile aan te maken}
IF plot='j' THEN
BEGIN

if dikplot=false then
begin

{plotfile voor de mesh,
writeln(uitvoer,'pu
writeln(uitvoer,'sp1pd
writeln(uitvoer,'splpd
writeln(uitvoer,'sp1pd

end
else

begin
if abs(vertice.aA.eps str)<le-4 then

begin -
{plot originele contour}
writeln(uitvoer,'pu ',xt(vertice.a~.x),',

max y-yt(vertice.aA.y),';');
writeln(uitvoer,'spIpd ',xt(vertice.b~.x),"

max y-yt(vertice.b~.y),';');

writeln(uitvoer, 'spIpd ',xt(vertice.c~.x),',

max y-yt(vertice.cA.y), 'i')i
writeln(uitvoer, 'spIpd ',xt(vertice.a~.x),','

max_y-yt(vertice.aA.y), 'I');

end;
END;

ENDi

end;
{plotfile voor de dikte, 3-D weergave}
writeln(uitvoer, 'pu ' ,xt(vertice.aA.x),', , ,max_y-yt(vertice.a~.y),';');
writeln(uitvoer, 'sp1pd . ,xt(vertice.a~.x),', "

max_y-(yt(vertice.aA.y-10*(vertice.aA.z+dikte»),'i');

:='d:\tp6\dino_e\strek2\results\tri_geb'i{padnaam+algemene naam

, , del-

}
}
}
}

afronding}
}
}
}
}
is:

:= 160; {maximale waarde voor x op het scherm
:= 0.785i { maximale hoek van de afronding
:= 0.36; { maximale hoek van de afronding
:= 12.7i { straal afronding
:= 74.3i { lengte symmetrie-as minus straal
:= 2.0i { initiele blenkdikte
:= 0.001; { initiele effectieve rek
:= -pi/5i { waarde voor draaiing van de x-as (3D eff)
:= -pi/8i { waarde voor draaiing van de y-as (3D eff)

max is: ',phi_acc_max:10:2,' straal is: ',Rs:IO:2,' delta

BEGIN
path

invoerfile}
x max
phi ace max
phi-acc-max
Rs - -
delta
dikte
eps 0
alpha
beta
writeln( '~

ta:10:2)i

writeln('is de maximale x-waarde gelijk aan ',x_max:2:2,' ?')i
read1n (stap) i
if (stap<>'j') and (stap<>'J') then

begin
writeln('wat is de maximale x-waarde dan wel ?')i
readln(x_max)i

end;

writeln('wat wordt er achter .. \results\run toegevoegd?')i
readln(stop)i
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{stop geeft aan in welke directory de gegevens staan, tri_geb is
de algemene naam}

path:='d:\tp6\dino e\strek2\results\run'+stop+'\tri geb';
stip:=stop; - -
{path:='e:\tpres\tri_geb';} {als van de E drive gelezen wordt}

writeln('Is de naam van de berekening gelijk aan ',stop,' 1');
readln(stap);
if (stap<>'j') and (stap<>'J') then

begin
writeln('Welke berekening is het dan wel 1');
readln(stip) ;
{stip geeft aan wat het nummer van de berekening is}

end;

writeln('Wilt u de files canverteren naar een file in een x-y stelsel?');
readln(conv);
{conv geeft aan of er meerdere file (die de goede format hebben) moeten worden
geconverteerd naar een file (aanelkaar plakken)}

if «conv<>'j') and (conv<>'J'» then
begin

writeln('Wilt u de mesh van Xie converteren naar een aangepaste file 1');
readln(extxie);
{extxie geeft aan of een mesh, gegenereerd met de methode van G. Xie,
naar het juiste format moet worden geconverteerd}

end;

if «extxie<>'j') and (extxie<>'J'» then
begin

writeln('Wilt u de dikte plotten 1');
readln(ansalg);
dikplot:=false;
if «ansalg='j') or (ansalg='J'» then dikplot:=true;
{dikplot geeft aan of er een 3-D plot moet worden gemaakt van de dikte}

end;

plot:='n';
ans:=true;
ss:=O;
WHILE ans DO

BEGIN
if «conv<>'j') and (conv<>'J') and (extxie<>'j') and (extxie<>'J'» then
begin

writeln('welke stap wilt u zienjbewerken ?');
readln(ss);

writeln('wilt u het plaatje als plotfile hebben1');
readln(plot);

end;

str(ss,stap) ;

mark(p);
if «conv='j') or (conv='J') then

begin
{deze files worden aan elkaar gekoppeld, bij meerdere files
kan dit worden aangepast; let op de juiste namen!!!}
pool:=true; {poolcaordinaten gebied}
Lees pts tris(path+'l.'+stap);
pool:=faIse; {cartesische caordinaten}
Lees_pts_tris_new(path+'2.'+stap);

end
else

begin
{er word een file gelezen om te plotten, of te veranderen;
let op de juiste namen!!!}
pool:=false; {cartesische coordinaten}
Lees pts tris(path+'.'+stap);
{Lees_pts_tris_new('d:\tp6\dino_e\strek2\results\run19\tri_geb.'+stap);}

end;
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if «conv<>'j') and (conv<>'J') and (extxie<>'j') and (extxie<>'J'» then
begin

{plaatje op het scherm}
{de originele contour wordt gelezen; let op de juiste namen!!!}

{}
pool:=false;
Lees_pts_tris_new(path+'.org');

{}
{plaatje op het scherm}
{de originele contour wordt gelezen: twee files; let op de juiste namen!!!}

{
pool:=true;
Lees pts tris new(path+'l.org');
pool":=faIse; 
Lees_pts_tris_new(path+'2.org');

}

ii:=firstpoint;
x laagst:=iiA.x;;
x-hoogst:=iiA.x;;
y-laagst:=iiA.y;;
y-hoogst:=iiA.y;;
z-laagst:=iiA.z;;
z-hoogst:=iiA.z;;
- REPEAT

WITH ii A DO
BEGIN

if dikplot=true then Change coord sys(x,y);
Find_extr_coord(x,y,z);

END;
ii : =ii A • Ppt ;
UNTIL ii=nil;

5chaal_scherm;

IF plot='j' THEN
BEGIN

{gegevens worden in een plotfile geschreven}
{assign(uitvoer, 'c:\drawperf\dino e\deplot'+stop+'.'+stap);}
if dikplot=true then assign(uitvoer,'

d:\tp6\dino e\strek2\results\plots\2dplot'+stip+'.'+stap) else
assign(uitvoer,'d:\tp6\dino e\strek2\results\plots\2plot'+stip+'.'+stap);
rewrite(uitvoer); -
writeln(uitvoer, 'inscO,',max x, ',O,',max y, ',sp1pu;');
writeln(uitvoer, '51.25,.5;'); -
writeln(uitvoer, 'puO, ',max y-10,';DT#;LBBerekening ',stip,'#;');
writeln(uitvoer, 'puO, ',max-y-30,';LBDe tijdstap is : ',stap,'#;');

END; -

itri:=firsttri;
REPEAT

WITH itri A DO teken plaatje(Vertice);
itri:=itri".Tpt;

UNTIL itriA.Tpt=nil;

outtextxy(0,10,'De tijdstap is
outtextxy(0,30, 'PRESS ENTER');
readln;
closegraphi

'+stap) ;

{
if plot ='j' then close(uitvoer);
ss:=55+100;
if s5>600 then ans:=falsei}

writeln('wilt u nog een plaatje zien (j/n)?');
readln(5tap);
if stap<>'j' then ans:=false;

end
else

begin
{de getransformeerde mesh wordt weggeschreven}
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ans:=false;
skryf pts tris(path+'. '+stap);
clrscr; -
write('KLAAR, DRUK EEN TOETS');
readln;

end;
release(p) ;
END;

END.
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SYMBOLENLIJST

R matrij sradius [mm]

p afronding [mm]

r,r' straal poolcoordinatenstelsel [mm]

<P,<P' hoek poolcoordinatenstelsel [-]

x,y,z coordinaten carthesisch coordinatenstelsel [mm]

a,B,A vrije parameters [-]

a,b,c,d,~ afmetingen gebiedsindeling [mm]

b· breedte i [mm]
I

h hoogte [mm]

s dikte [mm]

A,B,C,

D,E,F,G constante waarden

e constante hoek [-]

r afschuifvlak

I, II ,III.. gebiedsindelingen

FO,cO functies

CTf vloeispanning [N/mm2 ]

C karakteristieke deformatieweerstand [N/mm2 ]

n verstevigingsexponet [-]
-

effectieve reke [-]

....
[S-I]e effectieve reksnelheid

U verplaatsing [mm]

Ii snelheid [mm/s]

P def deformatievermogen [Nmm/s]

Pafs, P r afschui fvermogen [Nmm/s]

FM benodigde kracht voor deformatie [N/mm 2]

Fafs benodigde kracht voor afschuiving [N/mm 2]

Ftot totaal benodigde kracht [N/mm 2]

indices:

max maximale waarde

0 initieel

p betrekking op de stempel

d betrekking op de matrijs

t1 betrekking op de tlens

* dimensieloos
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Bijlage 3 Berekeningen

Gegevens over de geometl'ie

b

11
hi

J.'------__-----'----- ------'-.C..9=_____------'-

4---"a,--_.

~I_--------"'b...."rt'-----------~

jiguur 3.1: afmeringen mesh voor nwdel 1

R

\

Bereke- tijdstap verde- R 4>max brt h b
ning [s] ling [mm] [rad] [mm] [mm] [mm]

4, model 0.05 normaal 12.7 0.36 160 59,58 82,26
I b

5, model 0.05 normaa1 12.7 0.36 160 59,58 82,26
Ie

tabel 3.1: geometrie berekeningen met model 1
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h

1------------------+---"

1------- brt -------------1

figuur 3.2: afmetingen mesh voor model 2

Berekeningen

Bereke- tijd ver - R CJI'mlix brt h ~min

ning stap [s] deling [mm] [rad] [mm] [mm] [mm]

22 0.05 grof 12.7 0.36 160 55,49 87

21 0.05 normaal 12.7 0.36 160 55,49 87

23 0.05 fijn 12.7 0.36 160 55,49 87

30 0.05 normaal 12.7 0.36 160 55,49 87

28 0.05 grof 12.7 0.36 80 49,04 87

27 0.05 normaal 12.7 0.36 160,80 87

29 0.05 normaal 12.7 0.36 160,80 87

24 0.05 grof 12.7 0.36 100 54,49 87

193 0.05 tijn 12.7 0.36 100 54,49 87

25 0.05 grof 12.7 0.79 100 17,78 87

20 0.05 fijn 12.7 0.79 100 17,78 87

26 0.05 normaal 12.7 0.36 160 40 45

Aile materialen Al 2024; berekening 30 AI 6061

tabel 3.2: geomenie berekeningen met model 2
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Berekeningen

Berekening 4 model 1b

Benodigde kracht

flensverplaatsing [mm.]

74.583557.44344O.2ll3423.1434

0.1

0.09

0.08

0.07::r:-fj 0.08

.;
0.05

~
CD 0.0455
CD
Q. 0.03
Ul

0.02

0.01

0

Fdafl Fdafll

Benodigde kracht
0.1 ,-- -"lU"'-I..:!'-UI.I>"""'---"-- _

0.09

0.08

0.07

0.08

0.05

0.04

0.03

0.02 ~-JI-;r;0.01
~._._.. F ata III

o 0 '·"1 - ·-;.1:;-...J'::-~.=. ..:-~~:....:;,..._. --67.~

/ I f1ensvarplaatsing [mm.]
FatslV Fafsll Falsi

74.5835
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Berekeningen

0
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Berekening 5 model 1c

Benodigde kracht

Berekeningen

flensverplaatsing [mm.)

0.1

0.08

O.OtS

:I:
0.07

j c.....

0.ll6

t 0.04
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0.D2 I-
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_~_,._-+.--.-- __r::_~~ IIIt:-:-:-:-.- :-.--- -0 - 0'0 •• ;:':':'-:.::.:. --:- •
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cD 0.04

1 0.03
",

0.02

0.01

0

~j \J

o I
F eta I

\
" -\.- ..\ F 101881

- --\\

1
23

•
1434

Fehll

hll

\
\ .

1\

,,

.....

alfa

1.06 b n.lnl mor:illl1

f-'

G.tU. )0.8

::::c

I 0 .....

00 ~
)

Ii I

CD 0.70 I
:[

0' ~0.""

0.0

0.66 I

0 23,143354 40.-86 67.443420 74.683486

flens verplaats·lng [mm.]
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0

-0.002

-0.004 I-

-0.008

-0.008

::r:

I
....01

...0.012

~.O14

a..
CD -0.01.

'~ ..0.01 •

....02

-0.022

-4.~

-4.028
0 23.143364

beta
bR run • ' ....odaI 1\

57.............

flens verplaatsing [mm.]

Berekeningen

lambda

8 bO""'S m~1

7

..L- 5....

I 4

C.

,~
3

2 Jj
~/j--

0
0 23.1Q354 ...,.-... 57.4434.28 74.603,4M

flens verplaatslng [mm.]

cwaarde

140 bU Nfl It Cmor»l 1)

130

I120

if 110

.!E. 100

li

i eo

80a..

,~ 7.

-t:J
0 23.143364 40.283365 87.44a428 74.603A8Je.

flens verplaatsing [mm.]
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Berekeningen

(I ...... !:

0."

0.3':.

(1.2':.

1:1.2

a 15

'J 1

'"

OJ

8 Cl OJ
Cl Cl Cl
Cl Cl Cl

OJ

'"

Cl Cl

'"'" '"
Cl

Cl

Cl Cl

'"

O.D~

(.

".
"'A._~.

- 0 (I"='
_1.1 :2 Q OJ "

1).4

'.'t'..,ap 'Sol:!

$T.e\l:' 200

Run S
Of!' t I Id"itap I!>

Run )
Dellld-,tapl,50

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

Aun 5
De tfld'ilap is 100

Run S
DE' t IJdSll1P IS 1')0

Run )
DE- tlJOSlaP 11 200

r"''''''-----------------j

/
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Berekeningen

Berekening 22 model 28

Benodigde kracht
b1J run 22 (m_.. 2)

23.1434 .'.74M7<UI8M67.4434

.- .......

.. """\... ..... F ala 2
~.f.J _~.__ ••• , •• __

h -. -.\....----.--

(/

0.08

0.07

0.08

:I:

j 0.05 t-

o..... f-

t 0.<13

co
0.02

0.01

0

stempelverplaatsing [mm,]

vrije parameters
blJ run 22 (model 2)

2.2

2

1.8

1.8

1A

1.2

:I: 1

I
0.8 r-
0.8

0.4

ii 0.2

'1-
0

-0.2 f-
-0.4 r-
-0.8

-0.8 -
.1

-1.2

·'.4
8 ........ 23.1433$1 4O.2il33el ""_1 704.fS033el .'.7433e1

stempelverplaatslng [mm.]

.'.743S$1

aw...,-cle

--y------

bit NO 22 (strK 2)

vrije parameters

.F"\_J

r--

:~
400 1
:~

=1'100

:L~-- .__..-J--.

5.0934 23.1433e1 40.203361 57.4433el 7....&83381

stempelverplaatslng [rt,lm.]
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Berekeningen

IJ.o4oo .•0 . ..1lJ, 1Ll- U 1

..

'"'" CJ CJ CJ CJ
"7 0 0

CJ CJ '". B CJ 0
CJ

:~; CJ CJ CJ CJ
I- CJ 0 0

0

I
CJ CJ

0

I-
CJ ...

~
... +

I- ......... ........... ... ......
...

.-

0.:.2

o

t:J.3

a.'S

0.4

-0. '1

a .:llkt..... 2 Cl

8erel::ening ; 22
Of? t I jdstap f'i

Bel e~en 1"9 22
Of? tljdst3P I~ )0

...........

81?f ek:en I ng 22
De- lljdslap I,> 100

\
Bel el::en InQ 22
De tlJd513P IS tC"IO

8el el:::en I ng 22
DE> tljdstap IS 200

I

\
\
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Berekening 21 model 28

Benodigde kracht
O.OV .- DIl..hJll"n...,ID""L.a:I>1....lD:1~_"""'ltl'UQ.2' --,

0.04

0.07

0.04

stempelverplaatslng (mm.]

vrlje parameters

Berekeningen

~~

---'-'~-~''''''-1----'~

hlln n "'1 m.....t.. I"'\2.2

2

'.8

'.8

'A
'.2

...!..

$ 0."co

~
0.0

a 0.4

:~
0.2

0

-0.2

-0.4

-0.0

-0.0

-,
a.Q834 23.t433al 40.2'D33e1 07_' 01.74SSe1

stempelverplaatsing [mm.]

vrlJe parameters

0."

0.8

~
0.7

0.0

tl 0.8

0.4

,t 0.3 r------ --- -
0.2

0.' I
0

S.8QG14 23.143361 4O.~1

----"1

07_,

dolta

.'.743381

stempalvarpiaatsing [mm.J
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Berekeningen

1::1.4

1).4":':

0.4D 30.2I~. Io_1.1. 1

. . .. -
I-- a a a a

a a
a CJ CJ

r- B CJ CJ
Cl

l'! Cl Cl CJ CJ
? a CJ a

CJ

I-- ~
CJ CJ

CJ

I--

I-- CJ + j
:t ...

I- ;;. -......
I-- -- ... ...

...
o

0.1

o oc:·

0.2';.

o I~

-0. O~

c.,

1 (r-_ r-l<::l.,tll"~.)

<" >;tal:J '50

v s't.ap 200

8efe~eninQ 21
0(> II jdStiJ,p 1<;

Berel::enlnQ 21
De lljdSlap I!. ")0

Berek-enlng ~,

[II;> Illdstap I') 100
Be-IE"te-nlnQ ~1

DE' t J jaSliJP II;, 1")0

Berel::enlng 21
O(>tlldstil~l'i 200

/>
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Berekeningen

Berekening 23 model 2a

Benodigde kracht
0.0& ,---- ---'h"lU�CllUn.n].;,....i<iO..J.f~_.,""......,........0' --,

0.00

stempelverplaatslng [mm.]

vrije parameters

a.s

Of--+--------------------------------1

,._--_.._- ...,_._._-----------.---.------"'-

._.-__ ._.__ .__ .__----.r-.--~-"~\~~

.,

2S ,----- -''''''-"run..2a.(m'''"'''''''''tl'AJ-"'-------------,

·t ---
': If..

·'.a

-a.S

:::::

I
.~

·2 '----,--"'-:- --,--,,.,----'-- -' ----' ----'....,.,. ....J

5.8934 23.143381 40.283381 57.443381 74.503S81

stempelverplaatslng [mm.]

74.583381ST.443Sel4O.2$33el23.143381

rdeft~

-1=)
-~~~-------------~~ --1.\2=W=-de

-----.- awaarde

vrije parameters
---- ~I""'tLi<J'-- ----,, I

0.0 r
o.e

E
0.7

.E- o.e

II O.S

0'"

CD
0.3.~

0.2

a.' r
\-

0
S._

stempelverplaatslng [mm.]

D.E. ten Have juni 1993 Bijlage 3 tim 6 WPA 1516 15



0.7

0."

Berekeningen

0.':.

0.4 -

0.:1 f-

O.:il! f-

o 1 f-

"

-0 ,
t:I ,

o

c 1

CI

8
8

o
8

c
o
o
o c

o. ,

c c
c
c c

o

0.2

o

0.3

c c
c

0."

Beretening ; 23
De t I jdslnp i~

Bel Henlng 23
(JeIllllSl3PIS 1)0

Ber e~en I no 23
o. t'jdSlOP i, 100

8erekenlnq
(J{> t I I C1stap

.".··f······

Ber e\:::en I ng 23
o. Iljd'top" 100

\
\

"~
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Berekeningen

Berekening 30 model 28

Benodlgde kracht

0.08

0.07

O.oa

:I:

j
0.08

0 .....

f O.oa

en
0.02

0.01

0

boll ft..In an tnU'wi'" 2\

.".7434

stempelVerplaatslng (mm.]

vrije parameters
2." ,-- --'h!lJ.''-''"<YD,n,.......""''-ill:(~"'~"''''''''LAa''' ,

2

'.5

.,

0 ...

-0...

Of--+--------------------------------f

._ ,~. J-.~'---".-".'''VL-\ ~.

-1 .• '---:..-:.lKI34==-----2:J=.,~_=".,------:40.=_~".'=----=..7=-._~='------=7::-4.-=_=='=----'-=~'~~.7:::_'=::'-
stempelverplaatslng [mm.]

vrije parameters
,------ --"u..rurL3O..1mQ<UlU<J. ----,

0.0

0.8

~
0.7

0...

II 0.8

0.4

t- 0.9 r- ...
0.2

0.' ~

0 ,
•.lKI34 2S.1~1

__ ...~_ .. ~--_.,-J

87.4433e1

deha

stempelverplaatsing [mm.]
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0.6

0.':. I-

,-..
g-

o ... I-
~
'-

; 0 3

g
0.2

~

o.

.;o)oI:..;'r-l~I""lt::./m.;,,:ioiol ;2 Cru.' 3(1")

0

0
0 0 0

0 0 0 c::J El
0 c::J c::J c::J 0

c::J 0 0
c::J c::J CJ 0 CJ

0 B CJ

CJ
0 CJ

Berekeningen

o
-0. 1 1.1. 1 C1.it

o .:llkT.~ 2 0 mm "5T.I!!lD 100

Serekening : 30
Dl:" t1ldstap I~

Se, Hen j ng 30
Ol:"tljdstapl'i 100

Selekenlng 30
De liidsiap I') 200

/
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Belekenlng 30
Detll'lstaptS )0

8ete-l;:entnq 30
DellptstaPls 150
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Berekeningen

Berekening 28 model 28

Benodlgde kracht

0.16

D.'.
0.1.

0.1a

0.12

:::: 0.'1

j 0.'
0."

0.08

Jl! 0.07Q)

i 0.08

0.06
en

0.04

D•.",

0.02

0.01

0
6.88M 40._ 57A434 74.&834 .1.7434

stempelverplaatslng [mm.)

vrije parameters
2.2 r- J>lu.ru~mQoIttll.2l __.,

81.743341

rbeta

I..mbda

rn.4433e,4O.2033e,

'.8

2

'.2

'.8
,...

stempelverplaatslng [rnm.)

vrije parameters

2AO bli NO 28....(m

230
220

r
d_

2'0

aoo
'QO

~
'80
170,....

I~
.-\ J

t
'60

'40

'30
'20
"0

.~
'00
eo bw..,de
80 r-----70

80 .w....d.

80
,---

40

so 0.- 23.143S1S1 40.2'0336, 5'7.44SMl 74.~1 .'.743381

stempelverplaatslng [mm.)
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a. ~...

o ...

0.3

t:J

0.2

o

IJ.1

o

0 0 0 0
::~ t:J

t:J
t:J

t:J t:J
013 t:J

It:J t:J 0
0 0 0

t:J

+~+
i

+ +-

Berekeningen

-0.
- ("J. I o o. o.~ 0.3 0 ....

1:·'-·:,·:;JI....·.:'t:. ..1:.4';> '51:J

'St.t\I~ 200

A ""'.~p 1aa

BerekP,n i ng 28
D~ t IId5UP l'i

8~rekening 28
o. Iljdstap IS 100

Ber el::en I ng 28
O. lljdstap is 200

\
[~

8elel::enlng 28
Op 1ljOstap IS ')0

Beo, el:'enl n1) ~8

OPtlldstJIJIS 11)0
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Berekeningen

Berekening 27 model 28

Benodlgde kracht
0.07 r- h1YlLJ1in"""n,..tU.".,.....lDl'~...~""".....IUUl>, --,

0.0&

stempelverplaatslng [mm.]

vrlje parameters

'... --r 0 -.~-_.- •••-._--_."--'--"

\ .....'--[_.

2

1.8

1.8

1,4

:r: 1.2

!
I 0.8

0."

,t 0.4

0.2

0

-0.2

-0.4
••0Q34

1::11 run~ (mod.. 2\

.__ .. /".._--._-

57.443381

bet..

:oil.

stempelverplaatsing [mm.]

delta

bw..rde

bl! ruo%7 1m

vrlje parameters

_ .... _ .. ..1 ,---_J

f

)

j
'----------_._.__.r--- -'- "- -. '----- -__-f --.~~.. w__e

00

300

100

100

:~
400~

I

O'-----:"--- ---L -'---- ---L "--- .J

11.')834 23.1~1 40.:28SSe1 57...443381 74.683381

stempelverplaatslng [mm.]
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Berekeningen

IJ .40.3o.~ou- U. 1

. - . --

0 0 CJ 0
0 0
0 0 0

B CJ 0
0

0 CJ 0 0
0 CJ 0

CJ
CJ CJ

CJ ~

CJ + •
;;.+ +

+

.~ ++

+
+ +

+

I) 4~

D."

o. 3~.

'g; o. "
~ 0.<":-..
~ I) . '"
~

O. l:'

it D. 1

0.05

.,
-0. DS

'-oe-k t:·'-·:'.:lukt .... 't:.,ap ~a

'ST.e.p 200

8erel::en i ng 27
De lljdstap 10;

Be-I e-leon t nq 27
DetljdstaplS SO

Beret:@nl ng 27
O. Ilidstap is IUD

Be-f Hen Ing 27
O. Illdslap" 150

BE'fE'te-ning '27
O. t l idstap IS lUU
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Berekeningen

Berekening 29 model 2a

Benodigde kracht

0.11

0.'

0.08

0.08

:I:

i
0.1>7

J2 O.oe

t 0.0&

0.Q4

u> 0.Q3

0.02

0.0'

0

bll ft.Jn ~ (modal ~\

5.8934 .1.-. •.14M 40.2834-

F ala 2 stempelverplaatsing [mm.]
Fafs3
F ..... 6

.1.7434

vrije parameters

bem ~.r-----

t.J..
··,·('\.· 'J'..-'-f"-"''''~''''~' .,,".-'..-/' .. -

,_._"--'"'.. .J''' "'1 "" ',
Ir lambda '--

('

lambda

beta

J'
\

2 ,--- I>lI..."J"'..tn..l~llU)tl<l.aJL2) ___,

,...
1 .•

'.7
1.0
1 .•

'A
,."
1.2

1.',
0."
0 .•

0.7

0."
0.6

0."
O.S

o.a
0.1 ~

o r---"T\---jr='=~~---~-~-~=======~=====~==~-----j
-0.' L--=5-=._:'::-::'-~· -'·'------"":-::-.,--'_=-,---....-=-.-,_-'----,-'---"'57=-._-'-=-:-::-'------,7-,...-,_-:'-::-::-,-,----,-.,-'.7=-_'=,-,---'

t
·t

stempelverplaatsing [mm.)

vrije parameters

..... -.,,--------

11.74#381

.waard.

74.&8338140.~1

rfl1,,/,lF
"-'~'-~ ,..- -y'"

!.V\.--.1·'--f"LJ .r

000

460

400

~
:sao

.§.
"""

~ 2llO

l """

·t '50

'00

00

0

sternpelverplaatslng [rnm.)

D.E. ten Have juni 1993 Bijlage 3 tim 6 WPA 1516 23



Berekeningen

0.40.3

<;T.'-' ,:I 1QO

0."

..t.op "':'0

S't.rlP 200

_ L"l. 1

..

f- a 0 a a
0 a
0 a a

I- a D 0 D

a a a a
f- a a a

a
f- a a

a

f-

a ... 'l'
l-

II ...
... '"f- "'6'"

f-
+......

0 ... ......
...

O.4'!O

0 ...
o. 3':-

? o. 3

:l;!
.~ o. :t':">
~

~ 0.2

'" 0 I::;:co.,
.~ o. 1

O. 0""

a

- o. 0':.

Be-rel::enrng ~9

De lljdstap Iii
8f:'1~l::enlnq 2'3
Op tlldstap I!> 50

B{>leteninq 29
Del'ldslapis 100

Bt'l ~ten rnq 2q
D. l'ldstap IS 150

......................

Berel::l?nlng 29
D. l,jdslap IS 100
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Berekeningen

Berekening 24 model 23

Benodigde kracht

0.15

O.l~

0.13

0.12

0.11

:I: 0.1

~
0.01>

J2 0.08

~ 0.07

.!!;! 0.06
'8
8- 0.06

<n 0.04

0.03

0.02

0.01 r
0 I

bl n 4

stempelverplaatsing [mm.]

I
)beta

lambda

1.4

1.2

vrije parameters
2.2 ------------ -- . . l>!J..nIn.2_4.(mO<!."'-ID..-_ ------ -. ------.---. ---- ._-

2

1.8

1.8

::: = A j"'- I~~-·----~---~----~--------

0.4 ~
0.2

D ~---------------- ~ _

atta
-0.2

-0.4

-0.8

-0.8 .-.1... ._...

5.9934

J .-.-

___~•.,.."L~.,,",_.,_

23.143361
---"",------

40.283361

_.I
_____..J._

57.443361

_" .......L_._.__"_

74.593361 lin.743361

stempelverpJaatsing [mm.]

vrije parameters
_________l>IJ"'''24_lmO<ltll.2)._300

2eo

280

240

220

E 200
.§.

i
1eo

180

~ 140

~ 120
CD=c;- 100
>

eo

eo

40

20
5.9934 23.143381 40.283361

r
J

57.443381 74.593361

delta

bwaarda

a waarde

91.743381

stempelverplaatsing [mm.]
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,ekve,de ling

Berekeningen

o 45

c
o

o 4

o 35

o 3

o 25

o 2

o -15

o 1

o 05

o

o

o

t B 0 0
0 0 0
0 0

~
0
0 0

o
o
o 0

o
o

o

o o
o

- 0 05
- 0 1 o o 1 o 2 o 3 D 4

L-=:1 d,k;t.e 2 0 mIT!

Deretenlnq 24
De l.lJdstap IS

lJereJ:enlng ::-1
Dr t 1Jdsta[, 1" 1Ill]

epsl

pr Ocll~k: t

-1 C r ~ .-, c: hl:. i nQ~

stEiP 50

step 200

100

B£.1rekenlnq Z-l
LJe tl)dstap 15 SO

UrH'Kenlng ::1
Br' tL}dstap IS tr~O

Sitap 150

Ill'l ",tell lni] :~'1

h' tJl,ht,jp \', '-:O(l
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Berekening 193 model 23

Benodigde kracht

0.13 ,--- --""LllllU.>!lLJJDj""".......l- ...,

Berekeningen

stempelverplaatsing [mm.]

vrije parameters
3 .... ..__ . . -I>Ilr.un.1.&.lL1m<><l1>1.2l ..•. ..__ .__.__----

2.5 -

I
en
=c
>

2

1.5 -

1 -

0.5

lambda
r.J--··--- .-C _

XJ==:-=~:f~ ~......_-..., .. J

o --""._.._- ------,--.-------.-----.--.------.------.-------------

-0.6
aWa

-1 ..._-----.l- .._. ._~_I__

5.9934 23.143361

:: I~'-
240 ~-

=1"'·100 -

100 I'
140 t·
120

i
100 I
ooj
00 1-

40
1

_. _._--1__"' ..... __._,...1......--".....,, ._. _."__L . ,...__w, ._.• _.--L.-.-- .._"._

40.293361 57.443381 74.593361 'U.743361

stempelverplaatsing [mm.)

vrije parameters

......bll.run..l&" (mod,,!.,!)

delta

bwaarde

awaarde

20 ( ._.,.,L".__~.~_____ _ _ •... 1. '. L

5.9934 23.143381 40.2Q3381

L_.~ ._," ~ ---..-l .__

57.443361 74.593361 g'.743381

stempelverplaatsing [mm.]
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8XD8rtmeftVrnodeI 2. {run 1....\
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~
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... ... +~+
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1.2

1.1

0 ••

0 .•

I
0.7

0 .•

I
0 .•

OA

O.S

0.2

0.1

0

....1
....1 o

rekverdeling

0.1 0.2 O.S 0 .•

Berekeningen

CJ dlkt.2.0 mm.

Be, e~enlftO . run 19a
0, 1I1d~IIP IS

.-.(r._
"" produkt c>...,. 60-- .0. .c:.p 100

8f!letenlnQ tun 1911
Of' II jdSlap Is . 50
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Berekening 25 model 28

Benodlgde kracht
0.1e ,- -"'1b', J'1ru"'n~2'!J5!>.:=(mgg,odAOj"=21 ---,

O,1e

0.17

0.1e

0.15

0.14

0.1S

0.12

0."
0.1

0.011

0.08

0.07 '"

~ J-<~-\=~
:::~ !("~F at. 2 '-..,\, -- ~_~

o L-_ll- -L.-L. ---'-_-------.__="--- ---i ---=,.-'-:::-:-~
5.9s,)34 23.1434 4O.2Si134 57.4434

stempelverplaatsing [mm.]

vrije parameters

_________--l>~(ml><IooL2)_----_--------.-----------

Berekeningen

5.9934

"'0
150

140

130

E
120.§..

~
110

~ 100

S. gO

a>

's 50

70

60

50
S.9g34

23.143361

23.143361

40.a3361

stempelverplaatsing [mm.]

vrije parameters
___ bUNn 25 (mod..I_2) __

40.293361

stempelverplaatsing [mm.]

__ ...1 _

74.5V3361

delta

D.E. ten Have juni 1993 Bijlage 3 Urn 6 WPA 1516 29



rek'verde I ng

Berekeningen

o 6

o 5

o .,

o 3

x
x
x

experi~ent/~odel 2 Crun 2S~

o 0
o

o 2

o 4

o

o

o

- 0 1
- 0 2

D dik;l..e 2 0 rr-"'T\

o

eosi Ion'" Cr- '-,chting.")

50

200

o 2

400

o ..

"150

Ut'lekenlng ;{S
J)(~ t.l]d5tap IS

nf~rekenlng ::5
De tl]dst'p to HID

D.E. ten Have juni 1993 Bijlage 3 tim 6 WPA 1516

l3erekenlng 25
De tl]dstap 15 50

Ben~l':enlng 25
[)c tl]d':>tap IS 150

30



Berekeningen

Berekening 20 model 28
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Berekeningen

Berekening 26 model 2a

Benodlgde kracht
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Bijlage 4 Materiaal- en produktproeven

Materiaalspecificaties

Tabel 4.1: materiaal ~pecificaties

Al 2024-0 Al 6061-0

zachtgegloeid zachtgegloeid

Elasticiteits modulus
[N/mm2]

1::::!~~j·jl~iffi~l:::lj·j::·II:;::::·:I::·:I:I:·:::::·i·,I:::::::::::.:·':·:1·1111:·j··:j:·il:::.::·::::::···::111::;:.:': ·::·:j·:::ijliijgg:·:::::·!;::j:::::::;:ij:)·;:rJi···::·1,i:11::·:·~·:··:·::·1::.:::·:"j"I·jli.I)I·i::I·liji::·111:··j··:I:::j):::j!Q:::j·i..::····.I·j:·::j:..ill···::.:i:':::·:::::::::::':·::j··::
Treksterkte < 220 150
(Jb [N/mm2]

::~~ .•..• :..;,;; L'I'!'••::;)i·::;~.-flliii~'11.

Verstevigingsexponent

spreiding van n-waarden
AI 2024-0 AI 6061·0

2.01.6

v

o
+

0.8

0.34

0.32 -

0.3 

0.28 

0.26 

0.24 

0.22 -

0.2 

0.16 

0.16 

0.14 -

0.12 ~-
0.1 -

0.06 

0.06

0.
04

1-
0.02 -

o __---'-__---'--__--'----__L.-__,

2.0

"

o
+

+
A

CJ
+

0.8

0.34 ,---

0.32

0.3

0.28

0.28

0.24

0.22

0.2

0.18

0.16

0.14

0.12

0.1

0.06

0.06

0·04

0.02

o '--_--'__----l..-_._~__-"---.__I

Dikte [mm.] Dikte [mm.}

o gemiddel<kl n-waarde + rl-waardeO' ,) n·waarde 45' I:> n-waarde 90"

Figuur 4.1: n-waarden
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Materiaal-en produktproeven

Karakteristieke deformatieweerstand

spreiding van C-waarden
AI 2024-0 AI 6061-0

340 340

330 330
Do

320 0 320

310 'J 310

300 300
+

290 ~ 2900

280 ~
280Do

';"" <>
E 270 4> 270

~
0

280 <> 280

() 250 250

240 240

230 230
<!>

220 22Of- 0 0
<> iii

210 210 Do
0 "

200
& ~

200

190 1110 41

0.8 1.2 1.6 2.0 0.8 1.2 1.6 2.0

Dikte [mm.] Dikte [mm.]
0 gemiddelde c;..wearde + c;..waarde O· <> C·weerde 45· t:. c;..weerde 90"

Figuur 4.2: C-waarden

Kritische kracht

Grafiek van benodigde en kritische
kracht

0.6

+
0.5

+

::I: Do

£
+

0.4

~
Q) 0 .)

N .;, 0 00-m 0.3 0 0

iJ5c:
~
0 0.2

0.23

n waarde [0]
o P2024 + Pkrtt2024 o P6061 {; P kl1l6061

Figuur 4.3: kritische en benodigde kracht (egen n-waarde
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Materiaal-en produktproeven

Resultaten trekproef

Tabel 4.2: trekproef Al 2024-0

I Dikte [mm.] I n [-] I C [N/mm2] I R [-] I
0.222 269 0.68

0.8 0.208 259 0.92

0.249 270 0.55

0.251 296 0.63

1.2 0.223 275 0.80

0.235 283 0.56

0.267 291 0.71

1.6 0.263 293 0.48

0.249 279 1.15

0.220 322 0.95

2.0 0.229 312 0.89

0.245 325 0.64

ngom:0.24, StandaardafwijkingD : 0.02 Cgow:290, Standaardafwijkingc: 21.3
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Materiaal-en produktproeven

Tabel 4.3: trekproef Al 6061-0

I Dikte [mm.] I n [-] I C [N/mm2] I R [-] I
0.259 204 0.61

0.8 0.309 219 0.48

0.226 204 0.62

0.251 203 0.59

1.2 0.311 221 0.51

0.230 192 0.66

0.222 218 0.53

1.6 0.232 216 0.52

0.227 212 0.61

0.251 229 0.56

2.0 0.256 228 0.46

0.228 209 0.66

ng<w:O.25, Standaardafwijking.: 0.03 Cg<m:213, Standaardafwijkingc: 11.0
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Grensvervormingskromme Al 2024-0

grensvervormingsdiagram
voor AI 2024-0 0.8 mm.

Materiaal-en produktproeven

0.45

0.4

0.35

O.S

0
N 0.25
C

~ 0

Q. 0.2
Q)

0.15

0.1

O.OS

0
-0.1 0

o
o 0

DOD
o
o

0.1

epsilon 1

0.2

o 00 0

o 00

o 0

O.S 0.4

Figuur 4.4: G. V.K. 2024-0, 0.8 mm.

grensvervormingsdiagram
voor AI 2024·0 2.0 mm.

0.45

0.4
o 0 0 0

0 0

o 0 0

0.35 0 0
0 0 0

0 0 0 0

O.S 0 0 0

0

N 0.25
0 0

c 0

.2
'iii

0.2Q.
Q)

0
0.15

0.1 ~

0.05

0
-0.1 0 0.1 0.2 0.3

epsilon 1

Figuur 4.5: G. V.K. 2024-0, 2.0 tnm.
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Materiaal-en produktproeven

Grensvervormingskromme Al 6061-0

grensvervormingsdiagram
voor AI 6061·0 0.8 mm.

o 0

o

o

o

0.45

0.4

0.35

O.S 0

0
(II 0.25
C
..2
'iii

0.2Q.
lD

0.15

0.1

0.05

0
-0.05

Figuur 4.6: G. V.K. 6061-0, 0.8 mm.

o
o

0.05 0.15

epsilon 1

0.25

o

o
o

o 0
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0.35

grensvervormingsdiagram
voor AI 6061-0 2.0 mm.

0.6

0

0.5
0

o 0 0

0
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0

DO
0 00.4

0 0 0
0 0 0 DO

0 8 0
(II

c 0

..2 0.3 0 0
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0-
lD

0.2

0.1

OL-----L --...L --'- --'--- -"-- -"-- .L-_

-0.1

Figuur 4.7: G. V.K. 6061-0, 2.0 mm.

0.1

epsilon 1

0.3 0.5

De standaardafwijking op de meting van een cirkel is Sd=0.04 mm

De Standaardafwijking op de rek in een richting is gelijk aan
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Materiaal-en produktproeven

Produktafmetingen

00
(V")

00

37,1

R= 12 7)

19,05
,..---

~I------25,4-----1~__1

~1__-------19,2 -----------4~

38,1

Figuur 4.8: afmetingen bracket

Gereedschapsgeometrie

PlOOihouder
krCAcht :

3
± 20 10 N

= 7 I"'lM/S

I
b

DorspronkeliJke
plCAQ. tdikte So = 2 MM

SteMpel
snelheid

P
D = 6r'lf"l

b Pp = 2,5 I"'lM

b p = 34.1 I"'ll"'l

Figuur 4.9: Gereedschap,\'/:eomelrie
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Bijlage 5 Invloedsfactoren op de berekeningen

Bij het overgaan op de gebiedsindeling van model I naar model 2 is tevens overgegaan op
een andere meshgenerator. In tegenstelling tot de meshgenerator die voor model 1 is ge
bruikt, waar voor elk gebied een aparte mesh werd gegenereerd l

, maakt deze generator
een mesh voor het hele gebied van de flens2

• Dit geeft op zich al voordelen omdat er
slechts ren file hoeft te worden gelezen en minder handelingen behoeven te worden
uitgevoerd. Een ander voordeel is de manier waarop de mesh wordt gegenereerd. De
elementen zijn bij de tweede methode veel beter verdeeld.

De nauwkeurigheid, dus het aantal elementen dat is toegepast, is bepalend voor de
benodigde rekentijd. De rekentijd neemt sterker dan lineair toe voor een grotere hoeveel
heid elementen. Om een nauwkeurigheid te behalen van 0.05 % dient de kortste zijde van
een element niet langer te zijn dan 1/40 deel van de langste zijde van de contour l

. Voor
een nauwkeurigheid van 0.1 % (verhouding 1/20) is vier maal minder rekentijd en geheu
gen nodig.

Het blijkt dat er meerdere minima gevonden worden voor verschillende combinaties van
vrije parameters. Meerdere van deze combinaties zijn fysisch niet correct en daarom zijn
de vrije parameters begrensd.

Om ervoor te zorgen dat de flens (bij brede produkten) niet langs de matrijsrand
verschuift, kan de waarde voor b niet groter zijn dan de breedte van de flens. De waarde
voor adient minimaal de breedte van een element verwijderd te zijn van de waarde voor
b omdat anders geen vermogen voor gebied III wordt berekend. Voor het totale vermogen
is dit gunstig, waardoor de a-waarde zou neigen naar de waarde voor b. Volgens het
bovengrenstheorema is dit niet correct, omdat er dan een gebied wordt overgeslagen.

Doordat er 6 vrije parameters aanwezig zijn, zijn relatief veel combinaties
mogelijk om een minimaal vermogen te vinden. Als het proces wordt vrijgelaten, met
voornoemde beperkingen blijkt dat de waarde voor A zeer groot neigt te worden, terwijl
de waarden voor a en B naar nul gaan. Dit geeft een goed verloop van de vermogens
kromme, maar heeft fysisch gezien weinig betekenis. Het proces verloopt naar behoren
als A kleiner gedwongen wordt dan 2.

J. Spoelstra, 2-d integration with moving boundaries, instituut wiskundige dienstverlening 92-13,
Eindhoven, 1992.

2 G. Xie, generation ofa graded triangular and quadrilateral mesh, WPA 1409, Eindhoven, 1992.
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Bijlage 6 Afleidingen

ReJatie stempeJ- flensverpJaatsing

De stempelverplaatsing is niet gelijk aan de flensverplaatsing. De reden hiervoor is dat in
het begin van het proces eerst materiaal om de stempel- en matrijsafronding wordt gebo
gen.

I bfl I Ufl
I

I .50
I
I f( fJ t"',- 0

I
~

I
I hW'Dd h=Up

I ' .
I f!

.~P
7" ij'

I b F• fJ
12- p

figuur 6.1: dwarsdoorsnede van de j1ens

De verplaatsing van de flens zal
hierdoor achterlopen bij de verplaat
sing van de stempel.Ben benadering
voor het verband hiertussen kan
worden gevonden door de rand van
de flens te beschouwen als een strip
trekgebied. Hier wordt de flens zui
ver om de afrondingen gebogen en
vindt er geen verlenging plaats. In
figuur 6.1 is een dwarsdoorsnede
van de flens afgebeeld.
Voor de oorspronkelijke breedte van
de flens kan de volgende vergelij
king worden opgesteld:

bjl o=bjl +Ujl + b
p

2

De totale lengte van het produkt kan geschreven worden als:

~ ~
Z+bjl -Pp+hwunet+(Pp +Pet+so)' 2-Pd-SO

met hwand :

h wtJnt' =Up -so-Pp-Pet

Omdat de totale lengte van de flens niet verandert voIgt voor de stempelverplaatsing:

~
U =U -(p +P +s\· (--2)

p jI pdl}/2

D.E. ten Have juni 1993 Bijlage 3 tim 6 WPA 1516 43



Atleidingen

Afleiding dimensieloze kracht

In het programma wordt een mInimUm voor het benodigde vermogen bepaald. Dit
vermogen wordt naar een kraeht vertaald door te delen door de stempelsnelheid. De
benodigde kraeht wordt dimensieloos gemaakt door te delen door de karakteristieke
deformatieweerstand en door het oppervlak van de rand van de flens bij de matrijsafron
ding. In formulevorm:

F * __--:---:------,P_IOI _

Ii· C' So' (brt+4Jmax. • R)

waarbij brt de reehte breedte van de flens is en q)max. gelijk is aan de hoek in de flens.
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Afleidingen

Afleiding materiaalstroom op de matrijsafronding3

Ais materiaal in de £lens onder een hoek met de matrijsrand toestroomt za1 het op de
afronding worden gedeformeerd om de matrijs in te vloeien. Een vierkant deeltje abed
met dikte t1 dat onder een hoek e aanstroomt met een bepaalde snelheid V zal na de
afronding zijn afgesehoven tot een parallelogram a'b'e'd' met dikte t2. Dit is in figuur 6.2
geillustreerd.

Met volumeinvariantie voIgt dat geldt:

yotlosin(8)=Yot2

De dikterek voIgt nu uit:

t t 0 sin(8)
G3=ln(2)=ln( I )=In(sin(8))

t l t l

In het midden van de matrijsradius is er geen
afsehuiving omdat daar de hoek e met de matrijs-
rand gelijk is aan 90°. figuur 6.2: afschuiving op de matrijsafronding

3 Jimma, Kuwahara, 1984
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