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Voorwoord 
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van C.A.E.-technologiebank. 

De opdracht werd uitgevoerd bij de Nederlandse Philips 

Bedrijven B.V. op het Centrum voor Fabricage Technieken. 

De begeleiding was in handen van de heren J. de Deugd 

en J. Tournoy. Namens de Hogeschool heeft de heer 

S. Hoogenboom de afstudeeropdracht begeleid. 
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Eindhoven, april 1985 

N.G.W. Paulusse 
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Samenvatting 

In de productie-techniek is de vraag naar bruikbare 

snelle rekenmethoden voor het berekenen van producten 

en gereedschappen erg groot. 

Voor het strijkbuigproces is een simulatie-proces ont

wikkeld op basis van een energie-methode equivalent aan 

het bovengrenstheorema. Om het deformatiegedrag van het 

materiaal en de wrijving te kunnen beschrijven is gebruik 

gemaakt van een tweetal gangbare modellen. Verder is een 

reksnelheidsverdeling berekend voor het productmateriaal. 

Voor de berekening is het materiaal opgedeeld in elementen. 

De resultaten van het ontwikkelde buigmodel komen voor een 

aantal factoren overeen met waarnemingen gedaan tijdens 

buigproeven. Het kracht-weg verloop wordt goed gesimuleerd 

evenals de ligging van de neutrale lijn. Factoren als 

uitgeslagen lengte en verdunning van de gebogen zone zijn 

wel te berekenen met het model, maar zijn niet gecontroleerd 

aan praktijkwaarden. 

De toepassing van het programma zal de bruikbaarheid ervan 

moeten aantonen. Het moet getoetst worden door gebruik in 

de praktijk. 
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1. Inleiding 

In de productie-techniek is de laatste jaren, met name 

in de richting van het spaanloos omvormen, de vraag naar 

nauwkeurige rekenmethoden toegenomen. Deze vraag is 

ontstaan door de toenemende complexiteit van de producten 

en de eisen die gesteld worden aan de flexibiliteit van 

productie-afdelingen. 

Een omvormproces is in hoofdzaak te beschrijven door drie 

modellen, een deformatie-model, een materiaal-model en 

een wrijvings-model. Doordat de combinatie van deze 
modellen een analytische beschrijving complex 

maakt, wordt gebruik gemaakt van een numerieke simulatie

techniek. Een simulatie-programma heeft als nadeel dat 

het slechts een proces simuleert, maar als voordeel dat 

het sneller een oplossing geeft dan een eindige-elementen

methode. Een bijkomend voordeel is de mogelijkheid tot 

koppeling van simulatie-programma's aan CAD/CAM-systemen, 

in de vorm van een technologie-bank. 

Een aantal omvormprocessen is reeds gemodelleerd in een 

simulatie-programma. De bekendste voorbeelden daarvan 

zijn pletten en dieptrekken. In het hierna volgende wordt 

een simulatie-model gepresenteerd voor het strijkbuigproces. 



-5- 031/85 

2. Strijkbuigen 

Ret buigproces wordt op een aantal verschillende manieren 

uitgevoerd. Men onderscheidt het V-buigen, zwenkbuigen, 

rolbuigen en strijkbuigen (zie fig. 1). 

a) V-buigen b) Zwenkbuigen c) Rol-buigen d) Strijkbuigen 

Fig. 1: Buigmethoden 

Ret strijkbuigen komt in serie- en massafabricage vaak 

voor als deelproces in een volg-stempel, gecombineerd 

met stampen of dieptrekken. In fig. 2 zijn de belangrijkste 

afmetingen weergegeven. Bij het strijkbuigen is de bUig

spleet s groter dan of gelijk aan de materiaaldikte d. 

\ 5 / \. 

I 

~ 
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,,\ 

/<7 

r,., 

Fig. 2: Strijkbuigen 
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Ret strijkbuigproces levert meestal geen product met 

een vaste radius r • De radius die in het product ont
m 

staat is afhankelijk van het opgedrongen buigende moment. 

Ret verloop van de radius r. is niet belangrijk als 
~ 

aIleen maar een eis wordt gesteld aan de producthoek. 

Een aantal factoren die weI van belang zijn en die met 

het verloop van de radius samenhangen zijn: 

- de terugvering 

- de ligging van de neutrale lijn met daaraan gekoppeld 

de uitgeslagen lengte 

- het dikteverloop in de bocht 

- de belnvloede zone rond de bocht 

- de, kritische buigradius 

- de proceskracht met bijbehorende gereedschaps-

belasting. 

Deze factoren zijn van belang voor de productontwikkelaar 

zowel als voor de gereedschapscontructeur. Ret geheel 

bepaalt de maakbaarheid van een product. 

Om het proces te kunnen beschrijven in een model moet 

de geometrie van het product en het gereedschap vastliggen. 

De geometrie van het gereedschap ligt vast in (fig. 2): 

matrijsradius rm (rom) 

- stempelradius rs (rom) 

- buigspleet s (rom) 

- gereedschapsbreedte b (rom) 

- gereedschapshoek ~ (-) 

De geometrie van het product wordt beschreven met 

(f ig. 3): 

- productbreedte b (rom) 

- product binnenradius: r i (rom) 
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- materiaaldikte: d (mm) 

- producthoek 0 (-) 

- beenlengten 

Fig. 3: Product-afmetingen 

De eigenschappen van het product-materiaal liggen vast in: 

- elasticiteitsmodules E1 (N/mm2) 

- dwarscontractiecoefficient: \)1 (- ) 

- karakteristieke spanning C (N/mm2) 

- verstevigings exponent n (- ) 

- voordeformatie E:o (-) 

- breukrek A (-) 

- vloeispanning Ro ,2 (N/mm2) 

En het gereedschapmateriaal: 

elasticiteitsmodulus 

- dwarscontractiecoefficient: \)2 

- toelaatbare vlaktedruk L 
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Met bovenstaande gegevens is het mogelijk een buigmodel 

op te steIIen dat het buigproces beschrijft en dat uit

sluitsel geeft over de maakbaarheid van een bepaaid 

product. 

3. Modelvorming 

Om te komen tot een nieuw buigmodel, werden eerst de 

bestaande analytische modellen bekeken (lit. (1), (2) 

(11». Bij deze modellen wordt uitgegaan van een drietal 

aannamen: 

- dwarskrachten hebben geen invloed op het deformatie

proces: 

- de rekverdeling kan gelineariseerd worden 

€$ = In (1 + y/p) z y/p voor y/p « 1; 

- de verschuiving van de neutrale laag, d.w.z. de laag 

die momentaan niet van lengte verandert, kan verwaar

Ioosd worden. 

Fig. 4: Neutrale laag 

mi.dde1lgl1 
neLitNlle 19'" 
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Gezien de eisen die gesteld worden m.b.t. de praktische 

toepassing, is het te betwijfelen of deze aannamen toe

laatbaar zijn. 

Ben derde veel voorkomende aanname is de neutrale 

lijn gelijk te stellen aan de onverlengde lijn. Men 

stelde dan: de neutrale lijn is die lijn waar geen rek 

in buigrichting is: €¢ = O. Hier wordt als definitie 

aangehouden: de neutrale lijn is die lijn waar momentaan 

geen rek in buigrichting is: d 
dt (t:¢) = O. 

De andere model-aannamen worden in paragraaf 3.3 gegeven. 

De basis waarop het model is opgebouwd is een energie

methode die lijkt op het bovengrenstheorema (zie lit. 

(14). Het bovengrenstheorema is niet gebruikt omdat 

dat aIleen geldig is voor ideaalplastisch materiaal

gedrag. De energie-methode gaat uit van de veronderstelling 

dat elk (pla~tisch) deformatieproces de weg van de minste 

weerstand kiest. Ofwel.: het proces zal zodanig verlopen 

dat een minimum aan energie gebruikt wordt. 

In een omvormproces wordt energie gedissipeerd via 

plastische deformatie, wrijving en afschuiving. 

Het vermogen toevoeren kan op twee manieren: via vlakken 

waarmee een verplaatsing wordt opgedrongen, of via vlakken 

waarmee een voorgeschreven spanning wordt overgedragen. 

De verschillende vermogens zijn als volgt gedefinieerd: 



-10- 031/85 

~ Pd vermogen benodigd om het materiaal te deformeren 

P~ vermogen benodigd om wrijving te overwinnen w 

P~ vermogen toegevoerd via vlakken met voorgeschreven 

spanning 

Pu vermogen toegevoerd over vlakken met voorgeschreven 

verplaatsing. 

De sterretjes (x) geven aan dat het gaat om een kinematisch 

toelaatbaar snelheidsveld u~, waarvoor geldt: 

- u~ een maal differentieerbaar naar de coordinaten 
~ 

- U~ moet voldoen aan volume-invariantie 
~ 

- u~ = U1 op vlakken waar de snelheid is voorgeschreven. 

Voor deze snelheidsvelden wordt aangenomen: 

P~ + P~ + px > 
d w t 

Dus bij een keuze van een snelheidsveld geldt dat het 
H x x toegevoerde vermogen, zoals berekend volgens Pd ~ Pw + Pt 

altijd groter is (of gelijk aan) dan het werkelijk toe

gevoerde vermogen Pu . 

Stel nu: pX = pX + pX + pX 
d w t 

dan geldt: pX - P > O. 
u 

Van aIle toelaatbare snelheidsveiden is het veld dat de 

uitdrukking voor pX minimaliseert, het "beste" veld. De 

exacte oplossing wordt gevonden ais pX = P , wat aIleen 
u 

mogelijk is bij ideaal-plastisch materiaalqedraq. 

De procedure die dan gevolgd kan worden: 
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- kies een kinematisch toelaatbaar snelheidsveld of 

reksnelheidsveld met een of meer vrije parameters (a i ) 

- kies een materiaalmodel 

- kies een wrijvingsmodel 

- bepaal het benodigde vermogen p~ 
- bepaal m.b.v. de vrije parameters een minimum voor p~ 
- stel dan P = p~ 

u 
bereken daarmee de proceskrachten en -spanningen. 

De keuze van het snelheids- of reksnelheidsveld is sterk 

afhankelijk van het inzicht van de gebruiker van deze 

methode. Men probeert een zodanig veld te kiezen dat 

het redelijk overeenkomt met de realiteit. Bijvoorbeeld 

door eerst een rasterpatroon van een proefproduct te be

studeren. De vrije parameters die het veld beschrijven 

zijn nu zodanig te bepalen dat p. minimaal wordt. 

Dus er moet geiden: 

tSp3l 
cai = 0 voor aIle a i in dat veld. 

De hiermee bepaaide a.'s kunnen worden gesubstitueerd 
~ 

in het (rek)-snelheidsveld. Met de uitdrukking die dan 

overblijft kan p~ worden bepaald. Als er een snelheids

veld gebruikt is, dat de realiteit gevoelsmatig redelijk 
3l benadert, dan mag worden gesteld dat Pu = P , waarmee de 

proceskrachten te berekenen zijn. 

In principe is hiermee het probleem opgelost, als de 

wrijving niet van invloed zou zijn. Meestal geldt 

namelijk: de wrijving belnvloedt de proceskracht en 

de proceskracht belnvloedt de wrijvingskracht. Dit 

probleem is van rekenkundige aard en zal verderop worden 
behandeld. 
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Om het materiaalgedrag te kunnen beschrijven, wordt in 

het elastische gebied gebruik gemaakt van de relatie 

van Hooke. Voor'een 1-assige spanningstoestand (trekproef) 

is die te schrijven als: 

(N/mm2) • 

In het plastische gebied wordt het spannings-rek ver~and 

weergegeven met een relatie voor exponentiele versteviging. 

cr = v C (e 

waarin: 

- n 
(N/mm 

2 + eo) -

V~ - 2 3 2' 
e = (£1 + £2 + E3 ) 

1, 2 en 3 zijn hoofdrichtingen 

cr = vergelijkspanning vlgs van Mises 

£ = effectieve rek 

EO = voordeformatie 
n = verstevigings exponent 

C = karakteristieke spanning 

(-) 

(N/mm2) 

(-) 

(- ) 

(- ) 

(N/mm2) 

Deze relatie beschr ij ft het verstevigingsgedrag, zoals 

dat bij de meeste metalen optreedt, redelijk. Wat echter 

niet beschreven wordt, en wat bij buigen weI optreedt, 
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is het vloeigedrag van een metaal in "reversed loading". 

Er zijn vezels in de kern van het materiaal die eerst 

worden gestuikt en daarna worden gerekt (zie'fig. 7). 

Het blijkt uit de literatuur (1) dat het vloeigedrag 

in reversed loading met de exponentiele verstevigings

relatie niet goed wordt beschreven. De oorzaak daarvan 

is de definitie van E. De effectieve rek is richtings

onafhankelijk en steeds positief. Het fysisch verschijnsel 

van dit verschillende vloeigedrag bij stuiken en rekken 

wordt aangeduid met het Bauschinger-effect. De verwachting 

is dat dit verschijnsel niet veel invloed zal hebben op 

het rekenproces, omdat de rekken klein zijn in dat gebied 

en daardoor niet veel bijdragen tot de deformatie-arbeid. 

De afwijking die daardoor zal ontstaan wordt verwaarloos-

baar klein verondersteld. 

gebied van 
reversed 
loading door 
verschuiving 
van de neu
trale lijn. 

Fig. 5: verschuiving neutrale lijn 
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Bij aIle omvormprocessen speelt wrijving een rol. 

Ret blijkt uit berekeningen en metingen, dat bij het 

strijk-buigproces de wrijving nauwelijks van invloed 

is. Er wordt daarom gekozen voor een eenvoudig wrij

vingsmodel: het model van Coulomb. 

Dan geldt: 

F = /U.Fn (N) w 
Fw = wrijvingskracht (N) 

/u = wrijvingscoefficient (- ) 

Fn = normaalkracht (N) 

Oak uit de praktijk is gebleken dat dit model bruikbare 

resultaten geeft. 

Met behulp van voorgaande modellen is een mathematisch 

buigmodel opgesteld. Daarvoor is het materiaal in het 
"" deformatiegebied opgedeeld in elementen (zie fig. 6). 

Elk element dat in het deformatie-gebied ligt, krijgt 

een zodanige vervorming opgedrongen, dat m.b.v. de 

energie-methode een minimum benodigd vermogen bepaald 

kan worden. 

Fig. 6: Elementen-verdeling 

/ 
r 
t' 
t' 
t' 
I' 
r 
/ 
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Voorafgaand aan deze opzet zijn de volgende aannamen 

gemaakt: 

- vlakke doorsneden blijven vlak 

- doorsnede volledig plastisch 
- - - n - materiaalgedrag volgens cr = C(~+EO) (keuze) 

- wrijving volgens Fw = Iu.Fn (keuze) 

- verwaariozing van het Bauschinger-effect 

- neutrale Iaag is die Iaag waar geldt: E¢ = 0 
- de richtingen r, ¢ en z zijn hoofdrichtingen (fig. 8) 

- materiaal voIgt onderstaande reksnelheidsverdeling: 

€r = k,.€¢ en €z = k2·E¢ 
1 

voor strip (bid < 2) k1 = k2 = ~ 
voor plaat (bid> 10) k1 = -1 en k2 = 0 

daartussen (2 < bid < 10) een lineaire overgang 

met inachtname van volume-invariantie, 
(E: r + £<1> + €z = 0): k, = -(3/8 + 1/16 bid) 

k2 = -(5/8 - 1/16 bid) 

q.1S" 

I .2 
C> 

J f 5 6 B 9 10 II 

-05 
F 

- yls-

-I 

Fig. 7: Aanname van reksnelheidsverdeling. 

'/,8, ..... ~ 

De vervorming die een element krijgt opgedrongen wordt . 
aangegeven met $i (1/s). Een van de doorsneden van het 

element krijgt een hoeksnelheid opgedrongen die gerela

teerd is aan de stempeisnelheid u (mrn/s). Verder zijn 

aan elk element de volgende afmetingen toegekend 

(zie fig. 8): 



r i : 

<P i : 

Ai: 
d i : 

y : 

binnenstraal 

tophoek 
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(rom) 

(-) 

afstand binnenstraal ~ neutrale lijn (rom) 

dikte (rom) 

lokale coordinaat (mm) 

Fig. 8: Element-geometrie 
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De vervormingssnelheid <Pi is de snelheid waarmee de 

tophoek <Pi verandert. Voor de reksnelheidsverdeling, 

per element i, wordt na enig rekenwerk gevonden (zie 
. append ix ) : 

<Pi r.+A. 2 
€:¢ { , 1. 1. (1/s) = 

2·¢i 
- (r. +y ) } 

1. 

I?aarmee wordt dan: 

~(f;! + 

, 
2 .2 + .2) /f.¢/ ~j ( 1 k2 k 2) E = E z = + + 
3 Er . 1 2 
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r. :: S lOt· 
I. 
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Fig. 9: Reksnelheidsverdeling 

Het is nu mogelijk geworden het benodigde deformatie

vermogen te berekenen. 

Per element: 

j 
. 

f 
. 

pll o.'€.dV i 
- - n- dV i = = C(£+£o) .£ D. 

~ Vi V. 
~ 

(W) 

Totaal: 

p3f 
n 

pll = r D i=1 D. 
~ 

(W) 

V~~r de benodigde wrijvingskracht wordt qebruik 

gemaakt van het model van Coulomb: 

(N) 

Uit het krachtenspel blijkt dat (zie fig. 10): 

Dus: 

F = w cos a + /u sin a 

(N) 

(N) 
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Voor de relatieve snelheid AU kan gesteld worden dat die 

ongeveer gelijk is aan de ontbondene van de stempel

snelheid in de richtin~ van de plaat (zie fig. 11). 

Fn = kracht Ioodrecht 
op plaatopp. 

F :;: wrijvingskracht w 

1> " .- Ftot = totaal benodigde 
,," 

Fig. 10: Krachten 

kracht 

F :;: 

P 
proceskracht II U 

FI :;: kracht Ioodrecht op 

u :;: stempelsnelheid 

AU = relatieve snelheid 

u 1 = snelheid loodrecht 
op de plaat 

Fig. 11: Snelheden 

Bet blijkt dat: AU :;: u.sin a (m/s) 

Voor het wrijvingsvermogen is dan te schrijven: 

U 



p~ = u 
w 
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/
u.sin a F 

p 
cos a + /u sin a 
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(W) 

De in paragraaf 3.1 meegenomen bijdrage P~ is bij dit 

proces gelijk aan nul. Er zijn geen vlakken waar de 

spanning is voorgeschreven die vermogen aan het rpoces 

toevoert. 

Voor de berekening van het totaal benodigd vermogen 

moet bekend zijn hoeveel en elke elementen aan het 

deformatieproces momentaan deelnemen. Tevens is de 

ligging van de neutrale lijn per element een noodzakelijk 

gegeven. In de berekeningsmethode worden deze beide 

factoren als procesparameters meegenomen. Dat wil zeggen 

dat de ligging van de neutrale lijn en het aantal elementen 

in deformatie zich zodanig zullen instellen, dat het proces 

voortgaat met minimum benodigd vermogen. 

De voorgaande modellen zijn gebruikt om een rekenmodel 

samen te stellen (zie fig. 12). Ret rekenmodel is als 

basis gebruikt voor een computerprogramma. In dat pro

gramma is geen gebruik gemaaktvan de stempelsnelheid 

u en bijbehorende vermogens p~, maar van een incrementele 

stempelverplaatsing 6u met bijbehorende arbeidstermen 

6WD en 6Ww. De reden daarvoor is van rekenkundigde aard. 
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start 

stap LlU 
bereken flWd,flWw 

rninirnaliseer en 
bereken Fp 

bere~e~ 6Wd , flWw en rnl.nl.mall.seer 

stop 

Fig. 12: Rekenscherna 
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4. Exeerimenten 

Er zijn een aantal buigproeven gedaan om na te gaan wat 

de invloed van de materiaaleigenschappen C, n, en EO is. 

De invloed van een aantal buigradii is gemeten door ook 

deze te varieren. De buigproeven zijn uitgevoerd zoals 

in hoofdstuk 2 is beschreven met een buigspleet die 

gelijk is aan de materiaaldikte. Als proefstukken zijn 

plaatjes gebruikt met een breedte van 50 mm en een dikte 

van 2 en 3 mm. Dedaarvoor gebruikte materialen en de 

bijbehorende eigenschappen zijn in tabel 1 weergegeven. 

~ 
E C n RO,2 R chap- m 

en (N/mm2 ) (N/mm2) (- ) (N/mm2) (N/mm2) materiaa 

aluminium 70.000 146 0,26 29 80 
T136 

koper 110.000 430 0,55 272 276 
R1170 

staal 210.000 440 0,09 240 325 
N380 

messing 110.000 520 0,18 166 319 

Tabel 1: gebruikte materialen. 

Het gereedschap is voorzien van een aantal radii, zodat 

,diverse d/rs en d/rm verhoudingen kunnen worden gecombi

neerd. Het gereedschap is uitgevoerd zoals in fig. 13 is 

weergegeven. Dit gereedschap kan meteen in de proeven-

A 

(- ) 

0,27 

e: o=0,44 

0,24 

0,25 

pers worden geplaatst, waar het stempel aan de hydraulische 

cilinder wordt bevestigd en 'de matrijs aan de onderplaat 
(z ie fig. 14). 
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Fig. 13: Stempelhuis met gereedschap 

De kracht, die nodig is om het stempel naar beneden te 

bewegen, wordt gemeten met een piezo-electrische drukring 

die in de beweegbare kop van de pers is ingebouwd. 

De plaats van die kop wordt gemeten met eenoptische 

lineaal, bevestigd aan de zuigerstang. Daarmee zijn van 

diverse proefplaatjes de kracht-weg diagrammen opgenomen. 
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Cdindel-' 

I I I i 

--=------ ------ r---1 -KtJp /lie! --- r- --roo -- I drld:rt'lt q I ~ 

I I 
l 

r-"1 

. r 1 
I s~dkJ I 

herJ;o!w.f 

I I I I 

Fig. 14: Proeven pers (schematisch) 

De dikte van de meeste proefplaatjes was 2 rom. De plaatjes 

van aluminium en koper waren ook in 3 rom aangemaakt, om 

de invloed van de materiaaldikte mee te nemen en om na 

te gaan of 

De radii, 

rm = 2, 3, 

rs = 5 en 

bij d/r = m 
die aan het 

4 en 6 mm 

10 rom. 

3/2 reeds scheuren zouden optreden. 

gereedschap gefreesd waren, zijn: 

Van een aantal proeven zijn de resultaten weergegeven in 

fig. 16 tim 18. In tabel 2 en 3 zijn resp. de kracht bij 

tegin van vloei en de maximum kracht opgenomen. 
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Een duidelijk naar voren komend effect is de toenemende 

proceskracht bij afnemende r en r , ofwel bij een m s 
kortere buigarm. 

~ 
r 6 4 3 2 4 3 2 adi m 

dikt rs 10 10 10 10 5 5 5 

2mm Al 300 320 300 360 - - 600 

Cu 600 650 750 750 - - 1100 

Ms - - - 800 - - 1400 

St 700 750 800 1400 1500 1500 

3mm Al 750 900 900 850 1200 - -
Cu 1400 1600 1600 - - ,;;.. -

Tabel 2: Krachten bij begin van vloei. 

~ 
r 6 4 3 2 4 3 2 adi m 

dik rs 10 10 10 10 5 5 5 

2 mm Al 720 800 720 840 - - 1200 

Cu 1650 1900 2050 1900 - - 2400 

Ms - - - 2400 - - 3600 

St 1900 2200 2300 2400 3100 3500 3800 

3mm Al 1800 2500 2000 2000 2400 - -
Cu 3400 4600 4200 - - - -

Tabel 3: Maximale proceskrachten. 
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In de krachtweg-diagrammen vallen direct een aantal 

aspecten OPe Ret verloop volgens fig. 16 lijkt het meest 

ideale verlooPi een continue kracht-opbouw en -afname. 

De figuren 17 en 18 geven een aantal karakteristieke af

wijkingen te zien. Aan het eind van de grafiek treedt een 

plotselinge krachttoename Ope De oorzaak daarvan is een 

overgang van de stempelstraal rs = 10 naar de rechte zijkant 

van het stempel, die een oneffenheid te zien geeft. De 

rimpels die in die grafieken te zien zijn, zijn het gevolg 

van kleine onregelmatigheden in de stempelradius en in het 

materiaal. Er is echter nog een effect dat niet in aIle 

diagrammen optreedt. Bij gebruik van r = 6 ontstaat in 
m 

het stijgende deel van de grafiek een knik, alsof plotseling 

de stijfheid van het proces stijgt. De oorzaak daarvan is 

als voIgt te verklaren: 

Bij het begin van het proces zal het materiaal uit zichzelf 

een straal inzetten die kleiner is dan de matrijsradius 

(zie fig. 15). Daarna zal het materiaal de matrijs weer 

raken en door de verkorte buigarm die dan plotseling aan

wezig is, zal de buigkracht sterker toenemen . 

..... " '- "''' 

Fig. 15: Radius-instelling 
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Verder is uit een aantal proeven, waar met olie werd ge

smeerd, gebleken, dat de smering weinig of geen invloed 

had op het optredende krachtenverloop. Ook zijn een aantal 

proefjes uitgevoerd waaruit blijkt dat de walsrichting van 

de plaatjes nauwelijks van invloed is op het krachtenverloop. 

In het volgende hoofdstuk zullen de model-resultaten worden 

getoetst aan de resultaten die in dit hoofdstuk zijn behaald. 

5. Toetsing van de modelresultaten 

Met het opgestelde rekenprogramma is het mogelijk een aantal 

van de onbekende factoren, zoals proces-krachten en neutrale 

Iijn, te berekenen. 

Een eerste vergel1jking wordt gemaakt tussen de gemeten 

en de berekende kracht-weg-diagrammen. De krachten zijn 

in tabel 4 en 5 weergegeven naast de gemeten krachten. 

Het is, tijdens berekeningen, gebleken, dat het programma 

sterk afwijkende resultaten geeft als de invoergegevens 

het mater1aalgedrag niet goed beschrijven. Het is belang

rijk dat van elk materiaal de gegevens, indien niet bekend, 

bepaald worden m.b.v. de trekproef. De gegevens C, n, EO 

en Ro,2 bepalen de momentane vloeispanning over de door
snede. 

Het blijkt dat niet aIleen de grootte van de krachten 

redelijk overeenkomen maar ook het krachtenverloop (zie 

fig. 19 en 20). 

Een tweede kriterium waaraan het model getoetst kan worden 

is de ligging van de neutrale lijn. Voor ideaal-plastisch

materiaal is de I1gging van de neutrale lijn exact te 

berekenen. 
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Fig. 19: Berekend kracht-weg-diag~am. 
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Fig. 20: Berekend kracht-weg-diagram. 
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~: 6 3 2 

10 10 5 

d '" berekend gemeten berekend gemeten berekend gemeten 

2 mm Al 210 300 250 300 450 600 

eu 900 600 1060 750 1800 1100 

St 800 700 900 800 1600 1500 

3 mm Al 550 900 

eu 2300 1600 

Tabel 4: Krachten bij begin van vloei 

~: 6 3 2 

10 10 5 

d '" berekend gemeten berekend gemeten berekend gemeten 

2mm Al 450 720 560 720 950 1200 

eu 1750 1650 2100 2050 3300 2400 

St 2000 1900 2400 2300 3900 3800 

3 mm Al 1150 2000 

eu 4200 4200 

Tabel 5: Maximale krachten 

Er geld dan: r == yr r I n i' u 

ofwel: a 

Fig. 21: Afmetingen 
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Een vergelijking tussen de exacte ligging en een berekening 

met het model is te zien in tabel 6. 

In het model is dan ook ideaal-plastisch gedrag gesimuleerd. 

d r i a = ri(ri+d) - r. (rom) A model (rom) 
1 

2 6 0,928 0,906 

4 0,899 0,906 

3 0,873 0,844 

2 0,828 0,75 

3 4 1.29 1,26 

3 1 ,24 1,25 

2 1 ,16 1 ,10 

Tabel 6: Ligging neutrale lijn. 

Uit de tabellen met de krachten blijkt dat de berekende 

resultaten voor aluminium allemaal lager uitkomen dan de 

gemeten krachten. De oorzaak daarvan is waarschijnl1jk 

het ontbreken van goede materiaalgegevens van het ·aluminium. 

Van koper zijn trekproeven gedaan en de gegevens C, n en EO 

bepaald. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat bij begin 

van vloei de berekende krachten hoger zijn dan de gemeten 

krachten. De maximum krachten zijn nagenoeg gelijk. 

De oorzaak daarvan is dat vanaf het begin bij de bereken1ng 

de doorsnede vollen1g plast1sch wordt beschouwd, waardoor 

de krachten hoger uitvallen. 

Uit de tabel voor de ligging van de neutrale lijn blijkt 

de berekende afstand a in de meeste gevallen iets kleiner 

te zijn dan de exact te berekenen. 

De oorzaak daarvan kan liggen in de rekennauwkeurigheid 

van het algoritme en eventueel de invloed van de wrijving. 
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6. Conclusies 

Ret blijkt dat het gebruikte computermodel goed voldoet 

voor de krachten en de neutrale lijn ligging. Een nadeel 

is dat het programma nogal wat tijd vergt (+ 30 minuten) . 

Ret is echter mogelijk het programma, zonder verlies aan 

nauwkeurigheid, in te korten. Een aantal gevallen zijn door

gerekend voor ideaal-plastisch materiaal-gedrag. De resultaten 

daarvan zijn de controleren m.b.v. analytische rnethoden en 

blijken goed te voldoen. 

De kracht-weg-diagrammen die van verstevigend materiaal 

zijn gemeten en berekend,komen redelijk overeen. Een 

conclusie die daaruit getrokken mag worden is dat het 

model in zijn algemeenheid levensvatbaar iS 4 mits het 

rekentechnisch nog geoptimaliseerd wordt. 

Een aanbeveling die nog gemaakt moet worden is dat de 

berekening van de uitgeslagen lengte weI mogelijk is, 

maar tijdens dit onderzoek niet aan de orde is gekomen. 

Ret is zinvol om dat alsnog te bekijken en daarmee het 

programma te controleren aan de hand van meetresultaten 
uit het verleden. 

ML 

Eindhoven, mei 1985 

Nederlandse Philips Bedrijven B.V. 

Centre For Manufacturing Technology 

N.G.W. Paulusse 
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lee ******************************************************************* 
1113 * * 
1213 
1313 
140 
15£1 
169 
179 
1813 
190 
290 
210 
220 
230 
240 
259 
2613 
2713 
2813 
290 
31313 
319 
3213 

330 
340 
350 
360 
3713 
389 
399 
4913 
419 
429 
430 
44121 
450 
46121 
479 
480 
499 
599 
519 
520 
539 

54121 
550 
560 
570 
580 
590 
6013 

*' 
* 

! '* 
-! * 
! '* 
! * 

Dit programma beschrijft het strijkbuigproces. 
Geschreven door Klaas Paulusse. 
Datum: 20 maart 1985 
Ge-"stored" op band Klaas Paulusse onder 
de naalll "HIJLP1". 

******************************************************************* 
X 0;) , 't (*) (mm): Coord i nat en vaFI de k nooppunt en. 
Xn(*),'tn<*)(mm): Coordinaten van de neutrale ltjn. 
R(*) (11'111'1): Binnenstraal van het product. (per element) 
AC*) (11'111'1): Ligging neutrale lijn t.o.v. binnenstraal. 
Au(*) (mm)~ Yoorlopige ligging neutrale lijn. 
Dphi(*) (-): Incrementele hoekverdraaiing per element. 
Ph;(*) (-) : Hoek per element. 
Br<*>,Le<*),Di(.) (mm): Breedte, lengte en dikte per elementje. 
Dephi(*) (-) Incrementele rek in phi-richting(per elementje). 
Dee'ff(.) (-): IFlcre'mentele effectieve rekCper elementje). 
Eeff(*) <-): Effectieve rek <per elementje). 
8;g<*> (H/I\HIt2): Effectieve spanning (per elementje). 
Kk(*) Array met verschil1ende uariabelen. 
M<*) Aanta1 kleine elementjes die per element aan de 

Kk (1) 

Kk(2) 
Kit (3) 

Kk(4) 
Kk (5) 

Kk (6) 

Kk(7) 
Kk(S) 
Kk(S!) 
Kk(HD 
Kk (11) 

Kk(12) 
Kk (13) 
Kk (14) 

Kit (15) 
Kk (16) 
Kk (17) 
Kk ( 18) 
Kk (19) 
Kk(2e) 
Kk(21) 

Kk(22) 
Kk(23) 
Kk(24) 
Kk(25) 
Kk(26) 

I Kk(27) 
! Kk(28) 

deformatie deelnemen. 
(mm): Breedte van de strip/plaat: B. 
(11'111'1): Dikte van de strip/plaat: D. 
(mll'l): Radius van de buiger: Rs. 
(11'111'1): Radius van de matrijs: Rm. 
(mm): Grootte van de buigspleet: S. 
(11'111'1): Maximum stempelzakking: Umax. 
(mm): Beenlengte: Ll. 
(mm): Beenlen~te: L2. 

Factor veer b~r~k~ning eff. rek: C1. 
Factor voor berek~ntn9 eff. rek: C2. 

(H/mm2): Karakteristieke spanning: C. 
Versteuigin9s-expon~nt: n. 
Yoor'deformat i e: Ep$.13. 
Stempelzakking: U. 

(-) : 
(mm) : 
(11'1111) : tncrementele stempeluerplaatsing: DU. 
(-) : Incrementele hoekuerdraaiing: Dalpha. 
(-) : Hoekverdraaiing: Alpha. 
(mrn): Armlengte waaraan de bUlging plaatsheeft: Arm1. 

Hummer van het eerste elem. in vervorming. 
Hummer van het laatste elem. in vervorming. 
Factor voor neutrale lijn verschuiving; wordt 
bepaald uit minimum energie. 

(mJ): De-format i e-arbe i d van E'en ve'r~)orm 1 ngs-s. tap. 
(mJ): Totale arbeid van een v~rvormings-stap. 

Totaa1 aantal elementen in langs-richting. 
(-) : Br~ukrek behorende bij het materiaal. 
(mJ): Wrijuings-arbeid bij een vervoF'miFlgs-stap. 

Richting van de wrijvingskracht op de bUlger. 
(mm): X-coorinaat van h~t raakpunt buiger-produkt. 

IcP 



600 Kk (28) (mm): ?(-c oor i naat van het t'aak punt bu i ger-prod'.dk t • 
610 Kk(29) (rrtm): Y-coorinaat van he-to raakpunt buige/"·-produkt. 
620 Kk(30) (N/mm2): Schuifspanning in het kontaktgebied bij he-t raakpunt. 
630 Kk(31) (N) : Buigkracht (loodrecht op product-oppervlak). 
640 Kk(32) (H/mm2): Gereduceerde elasticiteitmodulus t.b.v Sigma- Hertz. 
650 Kk(33) eH) : Wrijvingskracht. 
660 Kk(34) (mJ): Minimum arbe-id bij een vervormings-stap. 
670 Kk(35) Factor die bepaald wordt bij Controle. 
680 Kk(36) Laatste element' dat aanligt aan de matrijsradius. 
690 Kk(37) Aantal elementen in dwars-richting. 
700 Kk(38) (mm): Geinitieerde lengte van de elementen. 
710 Kk(39) eN) : Werkelijke stempelkracht (in langsrichting). 
720 Kk(40) (mm3): Volume per elementje. 
730 ******************************************************************** 
740 * * 
750 * St art van het programma. * 
760 ! * * 
770 ******************************************************************** 
780 OPTION BASE 1 
790 DIM Kk(40),M(40) 
S00 DIM X(40),Y(40),Xn(40),Yn(40),A(40),R(40),Av(40),Dphi(40),Phi(40) 
810 DIM Br(40,40),Le(40,40),Di(40,40),Dephi(40,40),Deeff(40,40) 
820 DIM Eeff(40,40),Sig(40,40) 
830 CALL Invoer(Kk<*» 
840 Pl-Kk(24) 
850 P2-Kk(24)+1 
860 P3-Kk(37) 
870 REDIM X(P2),Y(P2),Yn(Pl),Xn(Pl),A(Pl),Av(Pl),R(Pl),Dphi(Pl),Phi(Pl>,M(Pl) 
880 REDIM Br(Pl,P3),Le(Pl,P3),Di(P1,P3),Dephi(Pl,P3),Deeff(Pl,P3),Eeff(Pl,P3), 
Sig(Pl,P3) . 
890 CALL Inttieer(Kk(*>,X(.),Y(*),Xn(.),YnC.),A(.),MC.),Br(.),Le(*>,Dt(*),Deef 
f(.),Eeff(.),Sig(*>,Phi(*),AvC.» 
900 CALL Elastisch(Kk(.),RC.),PhtC.),X(.),Y(.),Xn(.),Yn(.» 
910 J10=0 
920 Beg in 1 : ! 
930 J10=JI0+1 
940 DISP "Dit is vervormings-stap •.••. : .. ,J10 
950 CALL Raakpunt(Kk(.» 
960 Kk(20)=Kk(20)+1 
970 CALL Hoptimaa1(KkC.),X(*),VC.),Xn(*),Yn(*),Av(*>,A(*),Phi(*~,DphiC*),M(.), 
Dephi(*>,DeeffC.>,Sig(.),R(.>,Br(*),LeC.),Di(*>,Upli) 
980 PRIHT "Optimaa1 aanta1 deformatie-elementen is: ",Kk(20)-Kk(19)+1 
990 Kk(39)-Kk(34)/Kk(15) 
1000 Kk(31)=(Kk(39)-Kk(27)*Kk(33).SIN(Kk(17»)/COS(Kk(17» 
1010 Kk(20)=Kk(20)+1 
1020 Beg i n2: ! 
1030 Fb2=Kk(31) 
1040 CALL Hoptimaa1(KkC.),X(.),Y<.>,Xn(*),VnC.),Av(.),A(.),Phi(.),DphiC.>,MC.), 
Dephi(*),Deeff<*),Sig(*),R(.>,BrC.),Le<*),Di<*>,Upli) 
1050 PRIHT "Optimaa1 aantal deformat;e-elementen is: ",Kk(20)-Kk(19)+1 
1060 Kk(39)=Kk(34)/Kk(15) 
1070 Kk(31)=(Kk(39)-Kk(27).Kk(33).SINCKk(17»)/COS(Kk(17» 
1080 PRINT "BUIGKRACHT IS ••••• ",Kk(31) 
1090 PRINTER IS 0 
1100 PRINT "Vervormings5tap.=",J10,"Stempelkracht ••. =",Kk(39) 



1100 PRINT "Vervormingsstap.=",J10,"Stempelkracht ..• =",Kk(39) 
1120 PRINTER IS 16 
1130 IF ABS«Fb2-Kk(31»/KkC31»).1 THEN Begin2 
1140 CALL Bijhouden(KkC*),X<*),Y<*),Xn(*>,Yn<*),Av(*>,A(*>,RC*>,Dphi<*),PhiC*), 
M(*),Br(*),Le(.),Di(*),Dephi(.),DeeffC*),EeffC.),Sig<*» 
1150 CALL ControleCX(.>,Y<.),M(.),KkC.),EeffC.» 
1160 IF Kk(35)=0 THEN Beginl 
1170 Kk(19)=Kk(36) 
1190 Kk(20)=Kk(19)+2 
1190 IF Kk(14)<Kk(6) THEH Begin1 
1200 CALL Uituoer ! LET OP , NOG HIET AF!!! 
1210 END 
1220 .* •••••• *.**.*.* ••• *.*****.**.**.***** •••• *** •••• **.***.***.*.****** •• 
1230 • * 
1240 * Einde van het programma, • 
1250 !. b\?gi n vat''! de subprogr·amma/:s;.. * 
1260 ! * * 
1270 ! * •• *********.**** ••• ****** •••• *****.*** •••••• * ••• *****.* •• ************ 
1280 
1290 
1300 ! •• *********.**.* •• ** ••• **********.**********.****.******************** 
1310 Coordnl: ! 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
1520" 
1530 
1531 
1532 
1533 
1540 
1550 
1560 
15713 
1580 
1590 
1600 

Bereken de coordinaten van de neutrale lijn. 
! 
! **.****** •• ** •• ******************************.********.*.** ••• *.****** 
SUB Coordnl(Av(.),Phi<*>,Kk(*),X<*),Y<*),Xn<*>,Yn<*» 

Ps.i-0 
FOR J=1 TO Kk(19)-1 

Psi=Ps;+Phi(J) 
HEXT J 
FOR I=Kk(19) TO Kk(20) 

Psi=Psi+Phi<I) 
Xn(I)=X(I)+Av(I)*SIH(Psi) 
Yn(!)=YCI)+Av(I)*COS(Ps;) 

NEXT I 
SUBEHD 
! .****** •• *.** •••••••• ** ••• *.****** •••• *.*.** •••••••••• *** •••• ******.*. 

N 1 1: ! 

D~ze subroutine ber~kent 1igging v.d. neutral. lijn. 

.***** ••• ****.**.******* ••• * ••• ******* ••• *** ••• **.* •• ***** •• *******.*. 
SUB Hll(Kk(*),Au(*),A(*» 

FOR 1=1 TO Kk(24) 
Av(I)=A(I) 

HEXT I 
Pi=4*ATH(I) 
H=Kk(20)-Kk(19)+1 
FOR I=Kk(19) TO Kk(20) 

Av(I)=A(I)+Kk(21)*(COS<2.Pi.(I-.S)/H)-1) 
HEXT I 

SUBEHD 
! *.*** ••• *** •• * ••• ***.* •••••• *.* •• *** •• **** ••••• ** •••••• * ••• *** •••• ** •• 



1600 ! ********************************************************************** 
1610 Ht2: ! 
1620 
1630 
1640 

Deze subroutine berekent 1igging v.d. neutrale lijn. 

1650 ********************************************************************** 
1660 SUB H12CKk(*),AvC*),A(*» 
1661 MAT Av=(0) 
167.0 FOR I=Kk(19) TO Kk(20) 
1680 AvCI)=A(I)+Kk(21)*(1+(I-.5)/(KkC20)-Kk(19)+1» 
1690 HEXT I 
1700 SUBEHD 
1710 ! ********************************************************************** 
1720 A~ml~ngt~: ! 
1730 ! 
1740 ! Dez~ sub~outlne b~rekent de armlengte. 
1750 ! 
1760 ! ********************************************************************** 
1770 SUB Armlengt~(Kk(*),X(*),Y(*» 
1780 Kk(18)=SQR«Kk(28)-Kk(Z)+SIH(Kk(17»-X(Kk(20»)AZ+(Kk(29)-Kk(Z)*COS(Kk 
(17»-Y(Kk(20»)A2) 
1790 SUBEHD 
1800 ! ********************************************************************** 
1810 R •• kpunt: ! 
1820 ! 
1830 ! Deze subroutine berekent het raakpunt. 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000 
2010 
2020 
2030 
2040 
2050 
2060 
2070 
2080 
2090 
2100 

***********~********************************************************* 
SUB Raakpunt(Kk(*» 

Kk(28)-Kk(~)+Kk(5)+Kk(3)*(1-SIH(Kk(17») 
Kk(29)=KkC4)+Kk(2)+Kk(3)*(1-COS(Kk(17»)-Kk(14) 

SUBEND 
! ********************************************************************** 

Dup 1 i: ! 
! 
! 
! 

Deze subroutine berekent de plaat-verplaatsing. 

********************************************************************** 
SUB Dupli(Upli,Xn(*),Yn(*>,Dphi(*>,Kk(*),I) 

Lb=SQR«Xn(I)-Kk(2S»A2+(Yn(I)-Kk(29»A2) 
Psib=ATH«Kk(29)-Yn(I»/(Kk(28)-Xn(I») 
Upli=Dphi(I)*Lb*SIN(KkC16)+Psib) 

SUBEHD 
! ********************************************************************** 

Deltaphil: 
! 

Bereken de hoekverdraaiing per element. 

********************************************************************** 
SUB Deltaphil(Kk(*),Dphi(*>,X(*),Y<*>,Xn(*>,Yn<*),Phi(*» 

MAT Dphi=(0) 
Pi-4*ATH(1) 
Alph.-.5*Phi(Kk(20» 

2f 



2100 
2110 
2120 
2130 
2140 
2150 
2160 
2170 
2180 
2190 
2200 
2210 
2220 
2230 
2240 
2250 
22613 
22713 
22813 
2290 
2300 
2310 
2320 
2330 
2340 
2350 
2360 
2378 
2380 
2390 
2400 
2410 
2420 
2430 
2440 
2450 
2460 
2470 
2488 
2490 
2508 
2510 
2520 
2530 
2540 
2550 
2560 
2570 
2580 
2598 
2600 

Alpha=.5*Phi(Kk(20» 
N=Kk(20)-Kk(19)+1 
CALL ArmlengteCKkC*),X(*),YC*» 
Soml=N*Kk(lS) 
FOR I=Kk(20) TO Kk(19)+1 STEP -1 

L=SQR«XnCI)-XnCI-1»A2+(Yn<I)-Yn(I-1»A2)*COSCAlpha) 
Soml=Soml+L*(I-Kk(19» 
Alpha=Alpha+.S*CPhi(I)+Ph;(I-l» 

HEXT I 
Kk(16)=Kk(15)*COSCKk(17»*H/Soml 
R=2*PI/H 
FOR I=Kk(19) TO Kk(20) STEP 1 

Dphi(!)=Kk(16)/N 
HEXT I 

SUBEHD 
! ********************************************************************** 

De 1 t aph; 2: 
! 

********************************************************************** 
SUB Deltaphi2(Kk<*),Dphi<*» 

MAT Dphi=(0) 
Kk(16)=Kk(lS)*COS(Kk(17»/Kk(18) 
H=Kk(20)-Kk<19)+1 
FOR I=Kk(19) TO Kk(20) 

Dphi(!)=Kk(16)*C2/H-(2*I-l)/N A 2) 
NEXT 1 

SUlIEHD 
! ********************************************************************** 

Coord: ! 

Bereken c:oor·dinaten van de knooppt.mten. 

********************************************************************** 
SUB Coord(Au<*),AC*),Phi<*),Xn(*),Yn(*),X(*),Y<*),KkC.),DphiC*» 

PRIHT " Berekenen coordtnaten." 
Pi=4*ATN(1) 
Pi-i=0 
FOR J=l TO Kk(19)-1 

Psi=Psi+Phi(J) 
HEXT J 
FOR I=Kk(19) TO Kk(20) 

Psi=Psi+Phi(I)+Dphi(I) 
Kl:cDphi (1)/2 
Ksi=Psi 
FOR J=I+1 TO Kk(24)+1 

Dy=Yn(I)-Y(J) 
Dx=Xn(I)-X(J) 
Hoek=ATH(-Dy/Dx) 
IF Hoek{0 THEN Hoek=Hoek+Pi 



2600 
2610 
2620 
2630 
2640 
2650 
2660 
2670 
2680 
2690 
2700 
2710 
2720 
2730 
2804 
2805 
2806 
2807 
2808 
2809 
2810 
2820 
2830 
2840 
2850 
2860 
2870 
2SS0 
2890 
2900 
2910 
2920 
2930 
2940 
2950 
2960 
2970 
2980 
2990 
3000 
3010 
3020 
3030 

IF Hoek(0 THEN Hoek=Hoek+Pi 
Hoekl=Hoek+Kl 
L=SQR( Dx"'2+D~JA2) 
Da=2*COS(Kl)*SIN(Kl)*L 
X(J)=X(J)-Da*SIN(Hoekl) 
Y(J)=Y(J)-Da.COS(Hoekl) 
IF J=I+l THEN Endifl 
Xn(J-l)=X(J)+Av(J-l)·SIN(Ks;) 
Yn(J-l)=Y(J)+Av(J-l)*COS<Ksi) 
IF J}I+l THEN K~i=P~i+Phi(J-l)' 

EndHl: ! 
NEXT J 

NEXT I 
SUBEND 
! ** •••• *.*****.*****************.*******.**.**.**.*.******************* 

Contro 1 e: ! 

Controleer of het materiaal de matrij~ raakt,en/of d~ breukr9k 
overscl'lrijdt. 
.**********.***.**.******************.***.***************************. 

SUB Controle(X(.),Y(*),M<*),Kk<*>,EeffC.» 
PRINT "Bezig mE't controle." 
Kk(35)=0. 
Kk(36)=1 
FOR I=Kk(19)+1 TO Kk(24)+1 

IF X(I)A2+Y(I)A2)Kk(4)A2 THEN Gadoor 
Kk(35)=1 
Kk(36)=1 

Gadoor: NEXT I 
Q=SQR«Kk(9)A2+Kk(10)A2+1)*2/3) 
FOR I=Kk(19) TO Kk(24) 

FOR J=M(I) TO INT(MCI)/2) STEP -1 
El=Eeff<I,J)/Q 
IF El)Kk(25) THEN M(I)=J-l 
IF El)Kk(25) THEN PRINT "BREUKREK OVERSCHREDEN IN ELEMENT ";1 

NEXT J 
NEXT I 

SUBEND 
! .*.*************.**********.******.**** ••• ******************.********* 

Bijhouden: 
! 
! Maak de waarden van alle lopende variabelen up-to-date. 

3040 **.****.*********.*********************.**.*******************.* •• **** 
3050 SUB Bijhouden(Kk<*>,X<'>,Y<*>,Xn<*>,Yn<*>,Av(*),A<*>,R(*>,Dphi<*>,Phi<*>,M 
<*),Br(*),Le(*),DiC.>,Dephi<*),Deeff<*>,Eeff<*>,Sig(*>) 
3060 PRINT "Bezig met bijhouden." 
3070 CALL Coordl(Av<*),A<*),Phi('),Xn<*>,Yn<*>,X(*),Y<*),Kk<*),Dphi(*>,R<*» 
3080 Kk(17)cKk(17)+Kk(16) 
3090 Kk(14)=Kk<14)+Kk(15) 
3100 FOR 1=1 TO Kk(24) 



3100 
3110 
3120 
3130 
3140 
3150 
3160 
3170 
3180 
3190 
3200 
3210 
3220 
3230 

FOR 1=1 TO Kk(24) 
FOR J= 1 TO 1'1< 1) 

BrCI,J)=Br(I,J).Cl+Kk(10).Dephi(I,J» 
Le(I,J)=Le(I,J).(l+Dephi(I,J» 
D;CI,J)=Dt(I,J).(1+Kk(9).DephtCI,J» 
Eeff(I,~)=Eeff(I,J)+Deeff(I,J) 

S;g(I,J)=Kk(11).Eeff(I,J)AKk(12) 
NEXT J 
A(I)=Av(I) 
Phi(I)=Ph;(I)+Dph;(I) 
R(I)=R(I)-Dpni(I).(R(I)+A(I»/Ph;(I) 

HEXT I 
CALL Raakpunt(Kk(.» 

SUBEHD 
3240 ! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ** •••••••• **** •••••••• 
3250 Endef: ! 
3260 
3270 Subroutine berekent deformatie-energie. 
3280 
3290 ••••••••••••••• * •••••••••••••••••••••••• ** •••• ** •••••••••••••••••••••• 
3300 SUB EndefCKk('),M(.),Dephi(.),Deeff(.),R(.),Av(.),Ph;(.),Dpn;C.),SigC.),Br 
(.),Le(.),D;C.» 
3310 Kk(22)=0 
3320 Wd=0 
3330 MAT Dephi=(0) 
3340 MAT Deeff=(0) 
3350 K14=SQRC(Kk(9)A2+Kk(10)A2+1).2/3) 
3360 FOR I=Kk(19) TO Kk(20) 
3370 Rl=RCI)+Av(l) 
3380 Dl=DphiCI)/(2.PhiCI» 
3390 FOR J=1 TO M(l) 
3400 Y=Di(I,J)/2 
3410 FOR L=1 TO J-l 
3420 Y=Y+Di(I,J) 
3430 NEXT L 
3440 DephiCI,J)=(1-(Rl/(RCI)+Y»A2)*Dl 
34513 DeeffCI,J)=K14.ABS(Depht(I,J» 
3469 Dw=SigCI,J).Deeff(I,J)*Kk(40) 
3470 Wd=Wd+Dw! LET OP DIMEHSIES BIJ Dw ••• 
3480 NEXT J 
34913 HEXT I 
3500 Kk(22)=Wd 
3519 SUBEHD 
3520 
3530 
3549 
35513 
3569 
3570 
35813 
3590 
36130 

! * •••••••••••••••••••••••••• * ••••••••••• *** ••••• * •••••••••••••••••••• *. 
Enwr: ! 

Bereken wrijvings-arbeid. 

••• **.**.*** ••• * •••• * ••••• ***.* ••• ** ••• ** ••••• ** •••••••••••••••••••••• 
SUB EnwrCKkC.),Upli,XnC.),Yn(*),DphiC.» 

Pi=4.ATH(1) 
Upl=0 



3600 
3610 
3620 
36313 
3640 
3650 
3660 
3679 
3689 
3690 
3799 
3710 
3729 
3739 
3749 
3750 
3760 
3770 
3788 
3798 
3800 
3810 
3829 
3830 
3840 
3850 
3869 
3870 
3880 
3899 
3900 
3910 
3920 
3939 
3949 
3959 
3969 
3979 
3989 
3999 
4990 
4019 
4029 
4939 
4848 
4850 
4868 
4878 
4089 
4099 
4180 

Upl=0 
FOR I=Kk(19) TO Kk(20) 

CALL Dl,Ap 1 i (Up 1 i , Xn (*) , Yn ( .. ) , Dph i (,..) , Kk< *) , I ) 
Upl=Upl+Upli 

NEXT I 
1'11,.1=.95 
Fw=Kk(31)*MI,A ! VOH-MISES WRIJVIHG MET CONSTAHTE WRIJVIHGS-FACTOR. 
Kt5=Kk(15)*SIH(Kk(17»-Upl 
Ww=Fw*ABSCK15) ! LET OP DIMEHSIES BIJ Ww ••• 
Kk(33)=Fw 
Kk(26)=Ww 
Kk(27)=SGNCK15) 

SUBEHD 
! ************* .. ******************************************************** 

Elil5ti:f,ch: ! 

D~%~ sl,Abroutine initi~ert de e.r.t~ v~ruormtng.-stilP (elilati5ch). 

********************************************************************** 
SUB Elilstiach(Kk<*),RC*),Phi(*),X<*),Y(*),Xn(*),Yn(*» 

PRINT "Be-%ig mE't sl,Abroutine- Elaatisch." 
K5=Kk(38)/(Kk(2>*259.5) 
KI2"'Kk (2)*259 
K13"'Kk (2)*250. 5 
MAT R==(K12) 
MAT Phi=(K5) 
X(I)=8 
Y(1)=Kk(4) 
FOR 1==2 TO Kk(24)+1 

K18-SIH«I-l)*K5> 
Kl1-COS«I-l)*K5) 
X(I)==K12*K10 
Y(I)=KI2*(Kll-l)+Kk(4) 
Xn(I-l)=K13*K10 
Yn(I-l)=K13*K11-K12+Kk(4) 

NEXT I 
Kk(17)=ATH(Kk(4)+Kk(5)+Kk(13»/(Kk(2)*251) 
Kk(14)=(K12+Kk(2»*(1-COS(Kk(17») 

SUBEHD 
! ********************************************************************** 

InuOE'r: ! 
! 

Subroutine- urililgt dE' juist~ invoE'r. 

********************************************************************** 
SUB Invoer(Kk(*» 

Kk (1 )=59 
Kk(2)=2 
Kk(4)=2 
Kk(5)=2.05 
Kk(7)=Kk(8)=20 

Bre-E'dte- van dE' plailt/strip. 
Milte-riilaldikte-. 
Miltr-; jar-ad; us. 
Buigspleet. 
Beenlengten Ll,L2. 



Kk(7)=Kk(S)=20 
K~( (6)=20 
Kk(11)=430 
Kk(12)=.55 
Kk(13)=.44 
Kk(25)=1 
Kk(3)=10 
Kk(24)=39 
Kk(37)=10 

, Beenlengten Ll,L2. 
I Max. stempelzakking Umax. 

! Karakte-ristie'ke spanning C. 
! Verstevigings-expone-nt n. 
! Voorversteviging Eps0. 

Breukr'ek EpsB. 
Stempel radius Rs. 
Aantal .1 ementen hori zontaal. 
Aant a 1 .1 ement en vert i c aa 1 • 

4100 
4110 
4120 
41310 
4140 
4150 
4160 
4170 
4180 
4190 SUBEND 
4200 ! .********************************************************************** 
4210 Initieer: ! 
4220 
4230 De-ze subrout i ne geeft a 11 e vari abe 1 en e-~im beg i nl.oJaarde. 
4240 ! 
4250 ! ********************************************************************** 
4260 SUB Initle-er(Kk(*>,X<*),Y<*>,Xn(*),Yn(*),A(*),M(*),Br<*>,Le<*),Di<*>,Dee-ff 
<+>,Eeff<*),Sig<*),Ph;<*),Av(*» 
4270 
4280 
4290 
4300 
4310 
4320 
4330 
4340 
4350 
4360 
4370 
4380 
4390 
4400 
4419 
4420 
4430 
4440 
4450 
4460 
4470 
4480 
4490 
4500 
4510 
4520 
4530 
4540 
4550 
4560 
4570 
4580 
4590 
4600 

PRINT "Bezig met Initier'en van de- variabelen. II 

Pi =4*ATIH 1) 

Kk(38)=Pi*(Kk(4)/2+Kk(S»/KkC24) 
FOR 1=1 TO Kk(24)+1 

X(I>=Kk(38)*(1-1) 
NEXT I 
FOR 1=1 TO Kk(24) 

Xn(I>=X(I+l) 
NEXT I 
MAT Y=(Kk(4» 
MAT A=(Kk(2)/2) 
MAT Av=(Kk(2)/2) 
MAT M=(Kk(37) 
MAT Br=(Kk (1» 

MAT Le= (Kk <:38) ) 
MAT Di=(Kk(2)/Kk(37» 
MAT De-eff=Ce) 
MAT Eeff=(Kk(13» 
MAT Sig=<Kk(11)*Kk(13)AKk(12» 
MAT Phi=(0) 
MAT Yn=(Kk(4)+Kk(2)/2) 
Kk(15)=Kk(6)/10e 
Kk(19)=1 
Kk(20)=lNT«Kk(4)+Kk(S»/(2*Kk(38») 
Kk(30)=20 
Kk (32) =1150013 
Kk(35)=0 
Kk(21)=0 
Kk<31 )=0 
Kk(40)=Kk(1)*KkC38).Kk(2)/Kk(37) 
K4=Kk(1)/Kk(2) 
Kk(9)=-.375-.062S*K4 
Kk(10)=-.625+.0625+K4 
IF K4(2 THEN Kk(9)=Kk(10)=-.5 



4600 
4610 
4620 
4630 
4640 
4650 
4660 
4670 
4680 
46~0 

IF K4(2 THEH Kk(9)=Kk(10)=-.5 
IF K4)10 THEN Kk(9)=-1 
IF Kk(9)=-1 THEH Kk(10)=0 
PRINT "Cl= ",Kk(~),"C2= ",Kk(10) 

SUBEND 
! ********************************************************************** 

Mini: ! 
! 
! Subroutine bepaalt minimum arbeid per proces-stap. 

4700 ! ********************************************************************** 
4710 SUB Min;<Kk<.>,X<*),Y<*>,Xn<*>,Yn<*),Av(*>,A<*>,Phi<*),Dphi(*),M(*>,Dephl( 
*),D~~ff(*),Si9(·),R(*),Br<*),L~(.),Di(.),Upli) 
4720 Kk(21)=0 
4730 CRLL Rrmlengte(Kk<*),X(*),Y(.» 
4740 CRLL Nll(Kk(*),Rv(.),A<.» 
4750 CALL Coordnl(Av<*>,Phi<.>,Kk<*),X(*),Y(*),Xn(*),Yn(*» 
4760 CRLL Deltaphil(Kk(*),Dphi(.>,X(.>,Y(*),Xn(*>,Yn<.>,Phi<*» 
4770 CALL End~fCKk(.),M(*>,Dephi<*),Deeff(.),R(*>,Av(*),Phi(*),Dphi(*>,Sig<* 
),Br(*>,L~(*),Di(*» 

4780 CALL EnwrCKk<.),Upli,Xn(.),Yn(*>,Dphl(*» 
47~0 Kk(23)=Kk(22)+Kk(26) 
4800 Dk=-Kk(2)/8 
4810 Opnieuw: ! 
4820 Dk=-Dk/2 
4830 Begin: ! 
4840 Hulp=Kk(21) 
4850 Kk(21)=Kk(21)+Dk 
4860 Wmin=Kk(23) 
4870 CALL Nll(Kk<.),Av(.>,A<*» 
4880 CRLL Coordnl(Au(*),Phi(*),Kk(*),X<*>,V<*>,Xn<*>,Vn<*» 
4890 CALL Deltaphi1(KkC*),Dphi(*),X(*),V(*),Xn(*>,Yn<*>,Phi(*» 
4900 CALL Endef(Kk(*>,M(*),Dephi(*),Deeff(*),R(*),Rv(.>,Phl<*>,Dphi(*),Sig<* 
),Br<*),Le<*>,Di<w» 
4~10 CRLL Enwr(Kk(*>,Upli,Xn(*>,Yn<*),Dphi(*» 
4~20 Kk(23)=Kk(22)+Kk(26) 
4~30 IF Kk(23){Wmin THEN Begin 
4940 K15=RJS«Kk(23)-Wmi~)/Wmin) 

4~50 IF K15>.005 THEN Opnieuw 
4~6e Kk(34)=Wmin 
4970 Kk(21)=Hulp 
4980 PRINT "RAHTAL DEFORMATIE-ELEMENTEN IS •.••. :",Kk(20)-Kk(19)+1 
4~~0 PRINT LIN(l),"MINIMUM ENERGIE IS .•••••.•• :",Wmi~,LIN(l)_ 
5000 PRINT "DE FACTOR Kk(21) IS DAN .•••.••• :",Hulp,LIN(l) 
5010 CALL Nl1CKk(*),Av(*>,A(*» 
5020 SUBEND 
5030 
5040 
5050 
5060 
5070 

! ********************************************************************** 
Noptim.al: ! 

! 
Deze subroutine bepaalt optimaal aantal deformatie-elementen. 

5080 ! ********************************************************************** 
5090 SUB Noptimaal(Kk<*>,X<*>,Y(*>,Xn<*),Yn(*),Rv<*>,A<*),Phi<*),Dphi<*),M(*),D 
ephi<*),Deeff<*>,Sig<*),R<*),Br(*),Le<*>,Di(*),Upli) 
5100 PRIHT "Bezig m~t Hoptimaal." 



51130 PRINT "Bezig met Noptimaal." 
5110 PRI~T "Elementnummers ••.• : ",Kk(19),Kk(2e),LIN(1) 
5120 CALL MiniCKkC.),X(.),YC.),Xn(.),YnC.),AvC.),AC.),Phi(.),Dphi(.),MC.),De 
phtC.),DeeffC.),Stg(.),RC.),BrC.),LeC.),DiC.),Upl;) 
5130 Wl=Kk(34) 
51413 Weer:! 
5150 Kk(2e)=Kk(20)+1 
5160 PRINT "Elementnummers: ",Kk(19),KkC20),LINC1) 
51713 W2=Wl 
5180 CALL MiniCKkC.),X(.),Y(.),XnC.),YnC.),Av(.),AC.),Ph;(.),Dph;C.),MC.),De 
phiC.),Deeff<.),Sig(*),RC.),Br(.),Le(.),Di(.),Upli) 
51913 Wl=Kk(34) 
52013 IF (Wl<W2) AND CKk(20)(Kk(24» THEN Weer 
52113 IF Kk(20)=Kk(24) THEN Einde 
52213 Kk(20)=Kk(20)-1 
52313 St art: ! 
5240 W3=W2 
5250 Kk(20)=Kk(20)-1 
52613 PRINT "Elementnummers: ",Kk(19),Kk(2e),LIN(1) 
5270 CALL Mini(Kk(.>,X(.),YC.>,XnC.),Yn(.),Av(.),A(.),PhiC.),Dphi(.),M(.),De 
phi(.),Deeff<*),SigC.),RC.),BrC.),LeC.),DiC.),Upli) 
5280 W2=Kk(34) 
52913 IF (W2<W3) AND (Kk(2e»Kk(19» THEN Start 
531313 IF (1012<1013) AND (Kk(20)=Kk(19» THEN Einde 
53113 Kk(2e)=Kk(20)+1 
532, PRINT "ELEMENTNUMMERS ••••.•••••• :",Kk(19),KkC20) 
5330 CALL ArmlengteCKk(*>,X<*),Y(.» 
53413 CALL Nl1(Kk(*),Av(.),A(.» 
53513 CALL CoordnlCAv<*>,Phl<*>,Kk<.),X<*>,YC.),XnC*),Yn(.» 
5360 CALL DeltaphilCKkC.),Dphi<*),XC*>,Y(*),XnC.),Yn(.),Ph;(*» 
53713 CALL Endef(Kk(.),M(.),Deph;(.),Deeff(.),R(*>,Av(.),Ph;(*>,Dphi(.),Sig<* 
),Br(*),Le<*>,Di(*» 
53813 CALL EnwrCKk<.),Upli,XnC.),YnC.),Dphi<.» 
5390 Kk(23)=Kk(22)+Kk(26) 
5400 Einde: 
54113 Kk(34)=W3 
5420 SUBEND 
5430 ! .***** •••••••••••• * ••••• ** •••••••••••••••••••••• ***** •• * •••••••••••• ** 
5431 
5432 Coordl: ! 
5433 
5434 
54413 
5450 
5451 
5452 
5453 
5460 
5461 
5470 
5480 
5490 
55130 
55131 
5510 
5520 
5530 
55413 
5541 
5550 
55613 

! •••• ** ••••••• ** •••••••••••••••••••• **.** •• *.****** •• ******.********.** 
SUB Coordl(Av(*>,A(.),Ph;(.),Xn<.),Yn<.),X<.>,YC.),Kk<*>,Dphi(.),R(*» 

PSl-0 
FOR 1=1 TO Kk(19)-1 

Psi-Psi+Phi(I) 
NEXT I 
FOR I=Kk(19) TO Kk(24) 

K=Phi (I HDphi (I) 

A=SIN(K/2) 
B-COS<Psi+K/2) 
C=SIN(Psi+K/2) 
R=R(I)-Dphi(I).(R(I)+A(I»/K 
D-2*R*A 
Dx=D*B 
Dy=-D.C 
X<.I+l )=X( 1 )+Dx 
Y( 1+1 )='( I )+Dy 
Psi=Psi+K 

NEXT I 
SUBEND 
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