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= upperboundoplossing bij model 2
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*J 3 = het procesvermogen bij model 3 [W]

N = noemer van een quotient [-]

T = teller van een quotient [-]

v = volume [m3 ]

dV/dt = volumestroom [m3/s]

b = snedediepte [mm]

hO = aanzet [mm]

h = spaandikte [mm]c

h c1 = dikte "s tromend" materiaal tussen vlak I en II [mm]

n = verstevigingsexponent [-]

t = tijd [s]

vo = snijsnelheid [m/s]

v = spaansnelheid [m/s]c

v = snelheid "s tromend" materiaal tussen vlak I en II [m/s]c1

C1 = hoek (zie fig. 3.2) [-]

""( = spaanhoek (zie fig. 1. 1 ) [-]

e = effectieve rek [-]

e. = effectieve rek bij afschuifvlak i [-]
~

~ = hoek (zie fig. 3.2) [-]

K = snijkantshoek [-]

A. = spaanhoek bij afschuifvlak i [-]
~

E = hoek (zie fig. 3.6) [-]

a = effectieve spanning [N/mm2 ]

schuifspanning bij vloeigrens 2
't'vO = [N/mm ]

cp = afschuifhoek (zie fig. 1 . 1 ) [-]

Ill· = afschuifhoek bij vlak i (zie fig. 3.3) [-]
~



12 opdracht P.N.G. Wijnands.

Het verspaningsmodel, dat met behulp van het minimum energie

principe is afgeleid, maakt het mogelijk een relatie af te

leiden tussen de genormaliseerde wrijvingskracht en de afschuif

hoek.

Experimentele verificatie van deze relatie leert, dat er met

kleiner wordende afschuifhoek een toenemend verschil tussen

theorie en experiment optreedt.

Tracht op grond van een verbeterde modelvorming dit verschil

te verklaren en ondersteun dit met experimentele resultaten.

1 maart, 1982,

Dr.ir. J.H. Dautzenberg.



SAMENVATTING

In dit verslag worden enkele modellen voor het verspanings

proces afgeleid. Het doel van zo'n model is om zo goed

mogelijke voorspellingen te maken van de optredende krachten

en rekken tijdens het verspaningsproces. In lit. [1], [2] en

[3] is de afleiding en de experimentele verificatie van zo'n

model beschreven. Hierin is een relatie tussen de

afschuifhoek en de wrijvingskracht op het spaanvlak afgeleid.

Er zijn nog afwijkingen tussen theorie en praktijk. De

opdracht voor dit onderzoek is, door middel van een betere

modelvorming, deze afwijkingen proberen te verklaren.

In het tweede hoofdstuk z~Jn twee nieuwe relaties tussen de
*afschuifhoek, ~, en de dimensieloze wrijvingskracht,F ,

afgeleid. Dit is gedaan bij een snelheidsveld met een

afschuifvlak: geometriemodel 1. Deze relaties zijn:
*a} de upperboundoplossing, FUB(~};

b} de oplossing waarbij het verschil tussen primair en

secundair deformatievermogen constant is (E -E =c),
* P s

Fps(~}'

Om te onderzoeken welk energieprincipe het beste bij het

verspaningsproces van toepassing is, is het snelheidsveld in

het derde hoofdstuk verfijnd. Dat is hier gebeurd door over

te gaan op twee afschuifvlakken in plaats van een:

geometriemodel 2. In het vierde hoofdstuk zijn de upperbound-
*op~ossing (FUB2(~}) en de oplossing Ep-Es=C

(FpS2(~}) voor dit snelheidsveld afgeleid.

Vervolgens worden de theoretische oplossingen met de

experirnentele waarden vergeleken in hoofdstuk 5. Verfijning

van het snelheidsveld leidt ertoe dat de oplossing E -E =c
P s

verder gaat afwijken van de meetwaarden. Op grond hiervan kan

geconcludeerd worden dat het proces niet volgens dit principe

verloopt.



De upperboundoplossing daarentegen gaat bij een fijner

snelheidsveld meer lijken op de meetwaarden. De hypothese dat

het proces volgens dit principe verloopt wordt hierdoor

gesteund.
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1. INLEIDING

,1 . 1. Algemeen

Een mathematisch model van het verspaningsproces heeft tot

doel een aantal verschijnselen van het proces kwalitatief en

kwantitatief te kunnen beschrijven. Een goed verspaningsmodel

zou een handig hulpmiddel kunnen zijn om het proces beter te

leren beheersen. Dit zou tot uiting kunnen komen in bijv.

een hogere produktiesnelheid, een beter werkstukoppervlak en .

een verminderde beitelslijtage.

Met behulp van een goed verspaningsmodel zou men de

verspaningskrachten, oppervlaktekwaliteit en slijtagesnelheid

kunnen voorspellen, uitgaande van instelgrootheden,

machineeigenschappen, beitelgeometrie en

materiaaleigenschappen van werkstuk en gereedschap. Vele

onderzoekers hebben al zoln model afgeleid. Een overzicht van

de meest belangrijke modellen is te vinden in lit.[4]. De

overeenkomst tussen theorie en praktijk bij deze modellen is

echter vrij slecht. Dautzenberg heeft een model gemaakt

waarbij de overeenkomst beter is. De afleiding en de

experimentele verificatie heeft hij beschreven in lit.[1], [2]

en [3].

Hij heeft verondersteld dat er twee zones van plastische

deformatie zijn: de primaire zone waar het materiaal

afschuift en de secundaire zone langs het spaanvlak van de

beitel. Door wrijving tussen spaan en beitel treedt daar ook

plastische deformatie in de spaan op. Met behulp van de

plasticiteitstheorie is de energievergelijking van het proces

afgeleid. Door het minimumenergieprincipe toe te passen op

die energievergelijking wordt een differentiaalvergelijking

gevonden. De numerieke oplossing van deze

differentiaalvergelijking geeft het verband weer tussen de
1(

genormaliseerde wrijvingskracht tussen spaan en beitel, F ,

en de afschuifhoek,~. Dit theoretische verband is

experimenteel geverifieerd. De gemeten waarden kornen vrij



vooral bij klcinc af3chuifhoeken.

nit onderzoek heefL tot doel d.m.v. een betere modelvorming

deze afwijkingen te verklarcn. Omdat deze opdracht uitgaat

van het model van Dautzenbcrg staat in par. 1.2 cen

beschrijving van de meest essentiele stappen uit de afleiding

van dat model.

In hoofd~tuk 2 is een nieuw vcrband tussen de wrijvingskracht

en de afschuifhoek afgeleid. Dat verband is gevonden door

toepassing van het upperboundtheorema. We Doemen dat verband

de upperboundoplossing. Bij nadere beschouwing van de

differentiaalvergelijking blijkt er een analytische oplossing

van te bestaan. Deze oplossing valt precies samen met de

numerieke oplossing die Dautzcnberg berekend hceft. Voor deze

analytische oplossing geldt echter niet het minimumenergie

principe, maar een heel ander principe. Er blijkt namelijk te

gelden: het verschil tussen primaire en secundaire energie lS

We hebben nu dus twee mogelijkeconstant, E -E = const.
p s *

relaties tussen F en l.P 9t:v(jnd(~n n1.

en de oplossing E -E =c.
p s

Bij het vergelijken van deze oplossingen met meetresultaten

blijkt nog niet duidelijk welke nu van toepassing lS. Daarom

gaan we het snclheidsveld verfijnen. D1 t. gCbf'IU:t j n hoofd;;; tuk

3. Daar worden twee geometriemodellen met twee

afschuifvlakken afgcleid: model 2 en 3. Bet proces blijkt

volgens model 2 gunstiger te lopen dan volgens het model met

66n afschuifvlak. Model 3 is energetisch ongunstiger.

In hoofdstuk 4 gaan we model 2 verder uitwerken. Dat
1<

resulteert weer in twee relaties F (~) :de

upperboundoplossing en de oplossing E -E =c. Door nu In
p s

hoofdstuk 5 deze oplossingen met de meetresultaten te

vergelijken kunnen we iets over de waarde van deze oplossingen

zeggen.



3 -

1.2. Samenvatting model Dautzenberg

Omdat we bij dit onderzoek uitgaan van het verspaningsmodel

van Dautzenberg voIgt daar nu een samenvatting van. AIleen de

voor dit onderzoek belangrijke stappen in de opzet van het

model zullen genoemd worden. De rest kan nagelezen worden in

lit.[1J, [2] en [3].

Aannamen:

1) Het verspaningsproces wordt bepaald door twee zones van

plastische deformatie:

- de primaire zone waar zuivere afschuiving optreedt;

- de secundaire zone waar het materiaal plastisch

deformeert door wrijving op het spaanvlak.

2) Het totaal aan het proces toegevoerde vermogen wordt in

deze twee zones helemaal gebruikt.

3) Het proces is continuo

4) We gaan uit van exponentieel verstevigend materiaal:
-na = C€. met

a = effectieve spanning,

C = specifieke spanning,

€ = effectieve rek,

n = verstevigingsexponent.

5) De wrijvingskracht F is afhankelijk van de afschuifhoek
w

~ (zie ook fig.1.1).

* * * ( 1 . 1 )Het totale vermogen J 1 = J + J met:p s

* C -n+1 ( 1 .2)
J = --€ hObvOp

n+1

*J = het vermogen benodigd in de primaire zone,p
en
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Model 1: het verspaningsproces met afschuiving in

een vlak.

>

* ( 1. 3)J = F Vcs

= F sin Ij) v
0cos (Ij)_.'()

(

\
Fig. 1.1.

= het vermogen benodigd in de secundaire zone,

= snedediepte,

= snijsnelheid,

= wrijvingskracht

= spaansnelheid.

*J s
h O =
b

aanzet,

op de spaan,

Wegens volume invariantie geldt (zie oak fig.1.1):

v =c

e: = cot Ij) + tan(lP-,,()

/"3



cos {

5 -

( 1 . 4 )

De wrijvingskracht F kan ala voIgt gedefinieerd worden:

( 1. 5)

met:

F
V

hoofd~nijkracht,

F
f

- aanzetkracht.

Volgens het minimumenergjeprincipe geldt: de beste oplossing
* :I:

F (~) is die oplossing waarvoor het procesvermogen, J
1

,

minima.al

Dan moet dus gelden:

*dJ
_1 = 0
dlP

:I:

Het vermogen, J
1

, kan dimenaleloos geschreven worden door

te delen door CbhOvO ' Dit geeft:

Met:

1 -n+ 1 *__ £ + F

n+l

Sln ~

cos (lp--I')

( 1 . 6 )

:I:

F
F

ebho
= de dimensieloze wrijvingskracht.

met:

* *dEl 0 -'nd c: + .... *d ( sin lP ) 1-
dF 3in ~= •._- IS

dlfJ dlP ~ dip cos (Ip-I') dq) co:-::; (lfJ---()

( 1 .7)
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de:
dlp

= cos (2lp-"O________ 1::

sin lp cos(lp-,,()

( 1 . 8 )

d (Sin lp )_
dlp cos(lp-,,()

cos "( ( 1 . 9 )

Verg.(1.8) en (1.9) in (1.7) geeft:

cos(2lp-,,() -n+1 * cos "(
-------- I:: + F -----...2---
sin lp cos(lp-,,() cos (lp-,,()

*+ dF sin lP

dlp cos(lp-,,()

(1.10)
= 0

Dit is een differentiaalvergelijking. De randvoorwaarde die_

nodig is om deze vergeIijking op te lossen voIgt uit de

stuikproef. Dit geeft:

(1.11)

De differentiaalvergelijking numeriek opgelost geeft:
* *Fnum = Fnum(lp) (zie fig.1.2).

berekend worden.lp en F
w

Om dit model te verifieren z~Jn metingen uitgevoerd. Bij

verschiIIende materialen en procescondities zijn gemeten:

- de hoofdsnijkracht F t
v

- de aanzetkracht Fft
- de spaanstuik hc/hO.

uit deze metingen kunnen

F = F sin "( + Ff cos "( (1.12)
w v

arctan( cos "(

"()
(1.13)

lp =
h /h - sinc 0

*In fig.1.2 zijn enkele meetresultaten samen met Fnum(lp)

geplot. In hoofdstuk 5 is de proefopzet voor deze
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....

+

+
+ +

+ t
+ iff +

+

C45

--= F*num'

gamma = SO
n = 0.23

C = 1339 N/mm2

1.5

2.0

1.0

0.5

, [-]

experimenten beschreven. Het model lijkt redelijk goed omdat

de afwijkingen tussen de meetpunten en de theoretisch

berekende kromme niet al te groot zijn.

2.5

3530
f i [grad]

252015
0.0-+----+-------1----+----+------1

10

Fig. 1.2. Numerieke oplossing van de dfferentiaal

vergelijking en enige meetresultaten.
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1.3. Opmerkingen bij model Dautzenberg

Bij een nadere kritische beschouwing van het model zoals dat

in de vorige paragraaf besproken is, vallen de volgende punten

op.

- De numerieke oplossing van differentiaalvergelijking (1.10)

blijkt eigenlijk negatief te zijn. Door te stellen dat

Fw = -Fnum wordt de theoretische oplossing toch

positief.

Nergens wordt in de opzet van het model aangetoond waarom in

de randvoorwaarde de absolute waarde van de kracht wordt

ingevuld.

* 0 I 2F (tp=4S ) =_
.{3

sin "1'1
(1.11)

F*(lP=4So ) is altijd positief ondanks dat er positieve en

negatieve spaanhoeken kunnen voorkomen.

Uitgaande van bovenstaande bevindingen kunnen we een nieuw

model afleiden. Oat wordt in het volgende hoofdstuk gedaan.
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2. ANDERE OPLOSSINGEN BIJ GEOMETRJEMODEL

2.1. Algemeen

We noemen een model gebaseerd op een snelheidsveld met een

afschuifvIak: geometriemodel 1. In het eerste hoofdstuk

staat de afleiding beschreven van een theoretisch verband
*tussen F* en~. Nu gaan we enkele andere relaties voor F

en ~ afleiden.

2.2. De Upperboundoplossing

In deze paragraaf wordt een alternatieve theoretische

oplossing voor het verband tussen de wrijvingskracht en de

afschuifhoek afgeleid. Dit wordt gedaan door het

upperboundtheorema toe te passen. Dit theorema wordt

uitgebreid behandeld in lit. [5], hoofdstuk 6.

In het vorige hoofdstuk was de volgende uitdrukking voor het

dimensieloze vermogen afgeleid:

* 1 -n+1 * sin ~
( 2. 1 )

E1 = -_€ + F
n+1 cos (tp-"()

met:

* F
F = _w__

CbhO
en

= cos "(e:
.{3 sin ~ cos(~-"()

*Het vermogen E1 is aIleen een functie van de onbekende
*parameters ~ en F. De spaanhoek "(,de specifieke spanning

C, de instelgrootheden b en hO en de verstevigingsexponent n

zijn gegeven grootheden. Omdat de hoek ~ de enige vrije

parameter van het snelheidsveid is, kan het upperboundtheorema

hier als voIgt geformuleerd worden (zie ook lit. [5],
*bIz. 6.9): "Bij een bepaaide wrijvingskracht F stelt de
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afschuifhoek ~ zich zodanig in dat het benodigd vermogen
*E1 bij gegeven condities minimaal is". Er moet dan

gelden:

*
oE 1 = 0

a~

en

*oE -nd~ *___1 = 0 = £ + F
o~ d~

d (Sin ~ )
d~ cos (~_ ..o

(2.2)

*In tegenstelling tot in verg. (1.7) is de kracht F hier niet

naar ~ gedifferentieerd omdat dat hier mathematisch niet mag.

Bij de afleiding van verg. (1.7) werd verondersteld dat
* * *E
1

= E1(F* (~),~), terwijl we hier ervan uitgaan dat

E1 = E1 (F t~). Verder geldt:

= - cos(2~-'Y)-------_£
sin ~ cos(~-'Y)

(2.3)

d ( sin ~ )
dq> cos(~-'Y)

= cos 'Y (2.4)

Vergelijking (2.3) en (2.4) in (2.2) geeft:

-n
£

(2.5)

*We noemen dit de upperboundoplossing FUB(~)' In fig.2.1

is deze oplossing in grafiek uitgezet met n = 0.4 en

'Y = -100
. In deze grafiek is ook -F* (q» uitgezet.num

Het verloop van deze twee krommen lijkt veel op elkaar maar

z~J vallen zeker niet samen. Daarom is het nodig om te gaan
. *

u~tzoeken wat -F num nou eigenlijk voorstelt. Dit wordt
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in de volgende paragraaf gedaan.

20

[-]

15

F*

10

5

I
I,
\,
I

\
I
I

\
\
\

\
I
\

\ F~B
\
\

\
\
\

\
\

\

"

gamma = -100

n = 0.4

35 40 45 50

f i [grad]
oplossingen bij geometriemodel 1.

302520

Twee theoretische

-5 +----+---+----t---+-----l---+-----il-----t
10 15

Fig. 2.1.
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2.3. Analytische oplossing van de

differentiaalvergelijking

In de vorige paragraaf werd een upperboundoplossing afgeleid.

Deze oplossing blijkt niet gelijk te zijn aan de numerieke

oplossing van de differentiaalvergelijking. Bij de afleiding

van die diff. vergelijking werd uitgegaan van de

energieuitdrukking (1.6).

* 1 -n+1 * sin ~
E 1 = - E: + F

n+1 cos(~-~)

*Uit de veronderstelling dE1/d~ = 0 voIgt de

differentiaalvergelijking (1.7):

( 1 . 6 )

-n+1
cos(2~-~) E:

sin ~ cos(~-~)

*+ F cos ~
*+ dF sin ~

d~ cos(~-~)

(2.6)
= 0

een constante
*EO' Uit:

*De oplossing hiervan is een relatie F (~) die voor aIle ~

geldt waarvoor ook de energievergelijking geldt, nl. 0 < ~ <
w/2 +~. Dus voor aIle ~ in dit interval geldt dat

*aE/a~ = O. Maar wanneer bij een functie de afgeleide

van die functie naar een bepaalde variabele nul is, dan is die

functie onafhankelijk van die variabele. M.a.w. die functie
*is een constante functie. E1(~) is dus

functie van~. We noemen die constante

E* ( ) = E* = 1 -n+ 1 F* sin ~
1 ~ 0 _€ +

n+1 cos(~-~)

*kan dan rechtstreeks de relatie F (~) afgeleid worden. Dit

geeft:

* = cos(~-~)
Fan(~)

sin ~
(

* 1-n+ 1)EO - __ E:

n+1

( 2. 7 )
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t.~:.. v(ildo(:11. ~lJ,,-.:: rJOCrrl ...~.n JiL Q(":icl.rOn1 d~,:~ ~l{l'~-i..]~·L_-j ;~-:~c1-;:..? oplossi11g

'"[,,(t.p).
,:L ,l

'"De waarde veer EO kan uit de randvoerwaarde bepaald

~..;()rden .

(1.11)

'"Om precies dezelfde oplossing ais F to krijgen moet
num

g\~lden :

1 f 2 cos l'

n+1 J3(cosl' t ~in

2151n 1'1 (2.8)

J3(cos 1'} sin 1)

Dc".:;.:; uitdrukkin'J L3 v(':~rkr(:;'Jc:n ,:heJr 1.n (1.6) het vol<;remde 1.n te

vul:;'cn:

In fig. 2.2 is 1::e '"21.en dat F ennum
'"f uitan

vert]. (2.7) bijna helcITdal :3<l.iU\;nvaILcn.

nog beter ais de stapgroottc bij hct berckcnen van de

numerieke kromme nag kleiner genomen wordt.

nodig om de differentiaaivergelijking numeriek op to lassen.
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5

[-]

or---+--+---+--+---::!::::::::::!:==::l=:=:l::=~

-5

-10

= F:n
-15 *_ .._-= Fnum

gamma = -10 0

n = 0.4

-20

5040 45
[grad]

30 35

fi
25201510

-25 +-~+--r----l--+---+---+---+---+-----I
5

Fig. 2.2. De numerieke en de analytische oplossing

van de differentiaalvergelijking.
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2.4. De randvoorwaarde

Indien de stuikproef als randvoorwaarde gebruikt zou worden,

dan kunnen we deze op de volgende manier afleiden.

beitel

Fig. 2.3. De stuikproef.

uit fig.2.3 blijkt dat de spaan in evenwicht is indien

FV1 = Fv2 ' Om at ook geldt dat:

Fsh = FY1 cos ~ ~

F = F 2 sin "{w y

(2.10)

met Fsh = de totale afschuifkracht in de primaire zone.

Hieruit volgt:

=
(2.11)

Bovendien geldt voor de afschuifkracht:

= ~ b h O
J3 sin ~

(2.12)



16 -

Vergelijking (2.12) in (2.11) geeft:

F* =~ = sin ~

CbhO 13 sin ~ cos ~

(2.13)

Indien men vanuit rust de kracht langzaam opvoert zal de

eerste plastische deformatie optreden bij ~ = 45 0
. Dit

geeft als randvoorwaarde:

*( 50 2.F ~=4 ) = __s~n ~

13

(2.14)

Indien we deze uitdrukking gebruiken voor het bepalen van
*EO (zie verg. (2.7» vinden we:

n+1
1 ( 2 cos "( )

n+1 13(cos ~ + sin "()
+

2 sin "( (2.15)

13(cos ~ + sin "()

Deze randvoorwaarde is iets anders dan die welke Dautzenberg

heeft gebruikt. Deze was:

1 I 2cos ~ ) n+ 1_

n+1 lJ3(cos ~ + sin ~)

21sin "(/ (2.8)

13(cos ~ + sin "()

Bij negatieve spaanhoeken z~Jn deze randvoorwaarden gelijk aan

elkaar, bij positieve spaanhoeken is er een verschil. Er is

nog een mogelijkheid om een randvoorwaarde te formuleren, nl.

via het minimaliseren van het totale vermogen in wrijvingsloze

toestand.

*F *= 0 geeft E1 = 1 -n+1__e

n+1

*
dE 1 = 0 =
d~

-n de
£

d~

(2.16)
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Met behulp van verg. (1.8) vinden we voor verg. (2.16):

cos (2c.p-'Y)

nit geeft:

gn+1 = 0
(2.17)

2c.p-'Y = w/2 + kw met k = 0,1,2, ...

dus c.p = w/4+'Y/2.

nit geeft als randvoorwaarde:

*F (c.p=w/4+'Y/2) = 0

(2.18)

(2.20)

Opmerkingen:

1) Verg. (2.20) is een bijzonder geval van de

upperboundoplossing. c.p = w/4+'Y/2 invullen in (2.5)

geeft:

*FUB(c.p=w/4+'Y/2) = 0

2) c.p = w/4+'Y/2 is precies die situatie waarbij geen

spaanstuik optreedt (h
c

= h O)'

*We vinden nu voor EO:

E~(c.p=W/4+'Y/2,F* =0) = _1_(~tan(w/4-'Y/2») n+1
n+1 /3

2.5. Oplossing E -E = constant
p s

(2.21)

Op grond van de resultaten in paragraaf 2.2 kan een nieuwe

oplossing voor het proces gemaakt worden. Wanneer het proces

volgens dit principe verloopt, zou hiermee verklaard kunnen
*worden waarom F (c.p) redelijk goed overeenkomt met denum
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experimenten.

Deze nieuwe oplossing noemen we: Ep-Es=C; het verschil

tussen het toegevoerde vermogen aan de primaire zone en de

secundaire zone is constant. Als randvoorwaarde gebruiken we:

*F (~=TI/4+~/2) = 0

uit:

(2.20)

*EO = constant (2.22)

voIgt:

= __1_€n+1 _ F* sin ~

n+1 COS(~-1)

Dit geeft:

cos(~-~) ( 1 -n+1 *)= -_€ - EO
sin ~ n+1

(2.23)

(2.24)

We hebben nu eigeIijk twee

geometriemodel 1 gevonden:

oplossing Ep-Es=constant.

*oplossingen F (~) behorende bij

de upperboundoplossing en de

In fig.2.4 zijn deze oplossingen samen met enkele
*meetresultaten in gra;iek gezet. Fps komt beter overeen

met de metingen dan FUB " Toch kan men op grond van deze
*resultaten FUB niet meteen verwerpen. Wanneer we het

sneIheidsveId verfijnen (een beter sneIheidsveId aannemen) kan
*FUB beter worden. Dit wordt in de volgende hoofdstukken

onderzocht.
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n = 0.23
')

C = 1339 N/mm'-

*--= FUB

----= F*
ps

gamma = sa

2.5

[-]

2.0

F*

1.5

1.0

0.5

+
+
+
+ ++

C45

,,
\,,
\,,
\,,
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+ :I: \
+ t+ + \

\+ \
.fb t +

0"\ + +
+ +

~~ l+t. +
\~. +
.. ' E0

. 0
\0 0 80

.. ~ 00Q...r.im\ . mu:-
\ ~..p0 '.\ art. It.
\ '0·\ ffi··. r.t~''\. ~: '. ,.

, .' _. I It •,,-,,< .
",.............

30 35
[grad]fi

252015
0.0+----f-------.----+-----+-----f

fO

Fig. 2.4. De upperboundoplossing, de oplossing E -E =c en
p s

enige meetresultaten.
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3. ENERG1EVER.GEL1JK1NGEN 81J TWEE AFSCHurFVLAKKEN

3.1. Algcrnc:cn

Door de d0formatio in do prlmalrc zone 1n meerdere stappen te

laten plaat3vinden, kan hot snelhcidsvcld vcrfijnd worden.

Een van de ecnvoudigste manioren daartoc is: dclnncmen dat or

twee afschuifvlakken zijn in plaats van

soorton van posities voor die vlakken. Z~j kunnen elkaar

snijden op hc~t oude werkstukoppervlak of op de hootd::;nijk.ulL

van de beitel. We noemen doze

model 3 (zie fig. 3.1).

model 2

mogclijkhcdcn rasp.

~--~-
model 3

model 2 en

Fig. 3.1. Twcc gcomctriunoc1cllen me·t t'tWC afschuifvlakken.

Door de vermogcnsbalans van deze modellen op to stellen kunnen

ze vergelckcn worden met model 1. Het uppcrboundtheorcma

~3telt 111.

*vermogcn J minimalisccrt (zio lit. [5J bIz. 6.9). Wanneer

het vermogen behorende bij model 2 resp. 3 kleiner is dan dat

van model 1 (1 afschuifvlak) dan is model 2 rasp. 3 een beter

model. D.w.z. dan lijkt het snalheidsveld van dat model

beter ap hot werkelijke snelheidsveld.
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wClk=tu]:oppcrvlak

We gaan nu het prD~csvermogen berekcncn voor can snelheidsveld

met twee af3chuifvlakken die elkaar snijden ap het

wr::rks tlJkoppervl ak. Om het rekcrn'1crk "eenvowllg II C.c houdcn

nLfficn we aan dat de hooken tussen die afschuifvlakken en dat

(::io £19.3.2).

I

I

I

hi
1

_1
Fig. 3.2.

)

Snelheid~vcld voar model 2.

Eon andere extra aanname 13: tussen lh:'c d(:;:fonnatie <;rebied en

de hoofdsnijkant van de beltel bevindt zlch een holte. Vlak

III is dns een vrij appervlak.

Bet totaal benodigd procesvcrmagen is:

*.J ..
L.

- -dV
Tfud€:_ +-
.J. dt

( 3 . 1 )



met:
*J
2

~ het totale vermogen volgens model 2,

Ja-d::;:dV '-'. ' f ' . , , II "-- c:.c crme. ,J.cvcrmog'2n voor V.Lat~ ,
dt

- -dV .rrJa<.h:- = deformrttlevermogen voor vlak II,
dt

F v = gedissipeerd vermogen op het gedeelte van hetw c
spaanvlak dat in contact is met de spaan (vlak IV),

dV

dt
- volumestroom,

F - optredende wrijvingskracht tussen spaan enw
bei te loppc~rvlak,

Vc spaansnelheid.

Wcgens globale volumeinvariantie geldt:

met

dV

dt
h bvo 0 11 bvc c

( 3 . 2 )

= dikte "stromend" materiaal tusscn vl~k I pn

snelhcid "stromcnd" materiaal tussen vlak I enII.

Uit de geometrie volgt (zie fig. 3.2):

11
c

( 3 . 3 )

co:::; (tp+a- 7 )= h
O

<,

sin(tp+a)

TIle t.:.

( 3.4)

~ _. arctan (_C_O_S_(lll_-_a_)__c_o_s_,,<__-I_'_2_'_s_i_n_lll__c_o_s__a_s_l_'_n_,,<) (3. S)

:3in(lllta) cos "<

zie appendix A voor de afleiding van vergelijking (3.5).

Door vergelijking (3.3) en (3.4) in (3.2) te substitueren



v
c

51_n til ( 3.6 )

( 3 . 7 )

Dc rek dat het materiaal na het pa~~ercn van een afschuifvlak

hccft gekregen kan ais voIgt geformulccrd worden (zie oak

vcrg. (1.1)):

S'
1.

cos ,\,
1

IJ ::an ~, c03(41. -,\.)
.l 1. 1.

( 3.8)

met:

E i = effectieve rek bij vlak i,

~. = afschuifhoek van vlak i,
1.

,\, ~ "spaanhoek" bij vlak i.
1.

Bij ccn model met twec afschuifvlakkcn meetcn we veer ieder

vlak cen bijbchorendc afschuifheck en spaanhock berekenen.

Uit fig. 3.3 blijkt dat voer viak I geldt:

dii.: 'J,:::(;fL:

cos ~

Veer vlak II geldt:

\jJ 2 ,~ Tf / 2+lP- a - <;

"2 rr/2-<;+"(

( 3 . 9 )

(3.10)

(3.11)

elus: COS ( Tf / 2 - ~ -I 'Y )

f'3 :; i )j ( H / 2hfj - 0:_ ~) c (; S ( Ip - a - 'Y )

(3.12)
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Bij dcformatic-in twas stappen kan de bcnodigde arbeid op de

volgende manier bcrckend warden (zie fig. 3.4)

)
---

/

/
beitel

r
Fig. 3.3. Relevantc hocken bij model 2.

- )e
Fi'g. 3. -1. lllgc·n1cne trcl~}:romrrtc~ met de t;cnod.igdc ar1Jcid "'Joor

een proces met twee deformatiestappcn.
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We kunnen nu het deformatievermogen benodigd in de vlakken I

en II berekenen. Ook hier gebruiken we weer de constitutieve

vergelijking volgens Nadai: a = C€n.

- -dV
I Icrde:_

dt

= CbhovO €~+1

n+1

(3.13)

- -dV
IIfcrde:

dt

(3.14)

Het door wrijving omgezette vermogen is weer precies

hetzelfde als bij model 1:

F vw c F sin lP
= w V o ----

cos (lP-",()

(3.15)

Met behulp van vergeli jking (3. 13), (3. 14) en (3. 15) kan

(3.1) verder uitgewerkt worden:

CbhOvO (€1 + €2)n+1 + Fwv
O

sin lP
n+1 cos (lP-",()

(3.16)
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Dimensieloos:

= __1_(E
1

+ €2)n+1 + F* sin ~

n+1 cos(~-~)

(3.17)

(3.18)

Wanneer a = 0 vallen de vIakken I en II samen en hebben we

weer model 1 . Dan moet het vermogen in dat geval ook gelijk
* *zijn (zie ook verg. (1.6)). Maw. : E
2

(a=0) = E 1 .

Volgens het upperboundtheorema moet gelden: model 2 benadert

beter de werkeIijkheid dan model 1 als voor minstens een hoek

IX 1- 0 geldt dat:

Om dit te onderzoeken is in fig. 3.5 het primaire vermogen
*E2 uitgezet als functie van a. Het secundaire

p *
vermogen E2s hoeft niet bekeken te worden omdat dit tach

hetzelfde is als bij model 1. Uit de figuur blijkt dat er

bij iedere ~ een bepaalde optimale hoek a = a t (>0)
* op

hoort zodanig dat het procesvermogen E 2 minimaal is. Oak
*is te zien dat het verschil tussen E2 bij a t met* p op

E1p bij kleinere ~ het graotste is. In hoofdstuk 4

worden deze hoeken aopt berekend.
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4.0

[-]

3.5

3.0

gamma = -100

n = 0.4

----. f i = 30.0__----.-- ----- ._.__._'- -----

fi = 15g,.
...........- ........

___ fi =~----- ---- ....------

.... ....

" ......................

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

,,

""2.0

1.5

fi = 400

0.5

35 40

[grad]
25 30

aHa
2015105

0. 0...l-------+-----+--+----+---+--i----+------i
o

Fig. 3.5. Ret primaire deformatievermogen bij model 2.
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3.3. Model 3, twee afschuifvlakken snijdend op de

hoofdsnijkant

In deze paragraaf gaan we oak een model met twee

afschuifvlakkEcn ondc:rzoekcn. Bier 3ni jd\.~n de vlakkcn elkaar

op de hoofd~nijkant van de beitel (zie fig. 3.6). Net 30 als

bij model 2 zijn de hocken tusscn deze afschuifvlakken en het

afschuifvl~k uit model 1 gelijk aan a.

Fi,;)'. 3.6. Snelh2idsveld bij model 3.

Bet vermogen benodigd voor het proces met ccn snelheidsveld

volgens model 3 is:

l'-1et:

F vw c

(3.20)

- -dV
I Jodz

dt
deformatievcrmogcn in het ecrste vlak,

- --dV
fad€- 0:: deformatievcrm. in het tweede vlak,

II dt

FwV
C

= gedissipeerd vermogen op het spaanvlak.
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Ook hier geldt volumeinvariantie:

dV

dt

(3.21)

We wisten reeds dat:

h c

Uit de geometrie van het proces volgt dat voor de afschuif

en spaanhoek van vlak I geldt dat:

(3.22)

met:

(
COs(~+cr) cos ~ + 2sin ~ cos cr sin ~)(3.23)

~ =arctan -------- _
sin(~-cr) cos ~

De berekening van E staat in appendix B. Voor de effectieve

rek ~1 blijkt te gelden:

= cos E
€1

.(3 sin(~-C1) cos(~-C1-E)

Vlak II:

"'2 = IT/2+tp+o.-E }A
2 = IT/2-E:+~

geeft:

(3.24)

(3.25)
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cos(lT/2-~+"()
(3.26)

Met behulp van verg. (3.21), (3.24) en (3.26) en met de

constitutieve vergelijking volgens Nadai kunnen we het

deformatievermogen weer berekenen:

.:.. -dV
I Jod€

dt

= CbhOvO ,€n+1
n+1

(3.27)

- -dV
II Jod €

dt

(3.28)

F vw c
(3.29)

Vergelijking (3.27), (3.28) en (3.29) in (3.20) geeft voor

het totale vermogen volgens model 3:

CbhOvO

1 - - n+1 *= --(£1 + £2) + F
n+1

(3.30)

Als a = 0 gaat dit snelheidsveld weer over in het veld van
* *model 1. Dan moet ook gelden dat: E3 = E1 .

Model 3 is een beter model volgens het upperboundtheorema
* * * *als: J 3 < J 1 of E3 < E 1 voor minstens een hoek

a j O. In figuur 3.7 is het primaire procesvermogen,
*E3p ' uitgezet als functie van a. Er blijkt dat bij
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*iedere ~ E3p minimaal is voor a=O.

4.0

[-]

3.5

~p
3.0

2.5

n = 0.4
gamma = -10°

2.0

1.5

fi = 2 0

1.0
fi = 30°

fi = 40°
0.5

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
a1 fa [grad]

Ret primaire deformatievermogen bij model 3.

o.0+-----f---l--.....J----lr-----t---+----'I----+--+----l

0.0 0.5

Fig. 3.7.

Model 3 is dus niet beter dan model 1. Bovendien blijkt bij

grotere ~ (~ > 30°) deformatie volgens dit snelheidsveld

fysisch zelfs onmogelijk te zijn (zie figuur 3.8).
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,

/.
" beltel

h

/

Fig. 3.8. EGret stuik dan v~rlenging bij gcomcLriemodel 3.

In deze figuur is de materiaalstroom tussen viak I en II door

slrceplijnen verlengd zodat duidelijk te zien is hoe groot de

dikte van de materiaalstroom (he1 ) daar

blijkt dat h e1 > he > h O '

Ous: h e1 > h O dwz. stuik in vlak I,

he < h e1 dwz. verlenging (trek) in

rIet materiaal zou dan dus ec::rst gc;stuikt

is. Uit de figuur

vlak II.

Harden l~n daarna

weer verlengd; dat kan fysiseh natuurlijk niet. Model 3 k~n

dus verworpen worden.
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4. UITWERKING MODEL 2

4.1. Algemeen

In hoofdstuk 3 is gebleken dat het verspaningsproces vol gens

het snelheidsveld van model 2 energetisch guns tiger verloopt

dan volgens het veld van model 1. We gaan nu het verband

tussen de wrijvingskracht en de afschuifhoek voor model 2

afleiden. Dan moeten we eerst de optimale hoek a berekenen.

Vervolgens worden resp. de upperboundoplossing en de

oplossing E -E =c voor model 2 bepaald.
p s

4.2. Berekening optimale hoek a

Bij een vaste afschuifhoek ~ gaan we de optimale hoek

a = a opt uit de energievergelijking berekenen. In

paragraaf 3.1 is voor het dimensieloos vermogen de volgende

uitdrukking afgeleid:

* 1 - - n+1 * sin ~E2 = --( e: 1 + €2) + F
n+1 cos(~-"()

Met:

cos >".e: . .- ~
~ .{3 sin IV· cos ($. -)0.... )

~ ~ ~

waarbij:

(3.17)

(3.8)

(3.9)

(3.11)

De verstevigingsexponent n en de spaanhoek 1 zijn door resp.

het werkstukmateriaal en de beitelgeornetrie bepaald. De

hoeken ~ en a zijn dus de enigste vrije variabelen van het

snelheidsveld. Volgens het upperboundtheorerna geldt dan:
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hoek a hee;t de optimale waarde o.opt wanneer het

vermogen E2 bij die a minimaal is. Daaraan is voldaan

als:

*oE2 = 0
00.

en

a 2E*
) 0i7-

Met vergelijking (3.17) geeft dit:

*
~=
co.

( 4. 1 )

Omdat £1 + £2 > 0 voor aIle relevante waarden van ~ en

a voIgt uit vergeIijking (4.1):

Q€1 + a€2 = 0
00. 00.

In appendix C is de algemene uitdrukking voor £ (zie

verg. (3.8) gedifferentieerd naar o.. Dit geeft:

(4.2)

=
o$/oa cos A cOS(2$-A) + oA/oo. sin2$

/3 s~n2$ COS 2 ($-A)

(4.3)

Uit vergeIijking (3.9) voIgt voor vIak I:

(4.4)

en voor vlak II:
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_ 1.. a~

oa
(4.5)

T

N

co:: '{ cos (2 iD - 'j ) ( 4 . 6 )

De afleiding van deze vergelijking staat in appcudix D.

Vergelijking (4.3), (4.6) in (4.2) geeft:

(-1~T/N) sin(~-~)

·T/N)
'!

sin"(q)+Ct)
+-

l- TIN V ( 4. • 7 )
·0

Met:

T ,-

N

V

W ==

Z

.(3 V W

cos ~ cc::(2I.p-"()
'!

COS-l .!- 4~in ~ cos ex cos(~-~) sin(a+~)

2cos (~-C1-<:)

2cos (lp--a'-'~)

2cos (lp+a--~)

Vergelijking (4.7) vermenigvulJigeD met
'!

-,(3 V W Z sin~(lplC1) N gceft:

')

NVW co;:; ~ cos(2lp+2a-~) - TVW sin-(lp+a) +

1- ( N .. T ) Z sin
2

( '.+' I ex) sin ( ~ ., '1l :3 in ( 2!.j) :7 u s"(l
')

+ TVZ sin-Clp+a) ~ 0 (1 . 8 )
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Vergelijking (4.8) is een impliciete vergelijking voor de

relatie croPt(~11). We kunnen nu bij aIle relevante

waarden van ~ en 1 de hoek cropt berekenen. Oat doen we

met de iteratieve methode "regula falsi" (zie appendix F).

In tabel 4.1 staat een aantal waarden voor cropt .

10 00
12 0(1

14 00
16 (11)

18 013
213 .:1(1
22 1)0
24 ')0
2E. 00
28 0(1
:;:1) 01)

32 1)13
34 (1(1

36 ~3~:1

38 ttl)
4.) 1)1)

42.130
44 ~}0

46 (11)
4 ::: (; (1

50 (1\)

-30

27 32
27 95
2:3 47

2'3 2(1
29 46
29 t,E.
2'3 81
29 92
2'3 9:3
:30 (1~)

2', n
2'3 ::: 1
29 6E.
2'~ 46
2'~ 20

27 95

-20

24 40
25 06
25 5'j
26 (11
2 E. :3 E.
2t, 64
2 E, :3:::
27 07
27 22
27 33
27 41
.-,., .f ~

":'i "'1
27 5~:1

~,.. 5~)

27 47
27 '1'1

""':' ,.... .,
... I ~_i I

26 64

-10

:' 1 74

23 '~2

24 15
24 :35
24 52
24 65
24 76
24 :;:5
24 n
24 96,
24 '3'3
25 (1(1

24 9',

24 :,2

24 ('t·

-5

:2~) 4 E,
21 oe
::. 1 =: ':'.... J. ,_, ,_,

22 32
22 5'~

22 83

23 44
23 54

23 67
23 71
23 74
23 75
23 75
23 73
2:3 t,'?
2:2: 62

19 24
1" 84
20 32
20 71
21 .)3
21 3(1

21 5~:

21 72
21 ::::3
22 (16

22 1:3
22 23
22 :::: 1
.-, .-, .-, 1-'
.::..::. .:' ,;t

22 43
22 46
22 49
22 5£1
22 50
22 4',
22 46

18 08
18 65
1" 10
1" 47
19 78
213 03
20 25
213 4:3
213 5',
2[1 72
2:) :::4
2~) '3:3
21 \)2
21 (1:::
21 14
21 18
21 21
21 24
21 25
21 25
21 24

113

1 to ',5
17 4',
17 '31
18 26
18 55
1:3 n
19 013
19 17
19 32
1'3 45
19 56,
19 65
19 73
1'? 8€1
1':.1 85
19 90
19 '34
1'3 97
19 99
21) e.)
20 00

213

14 79
1 e ..,.~

... ..J ..... 0
15 6,:3
15 93
16 18
16 38
16 56
1E. 71
16 84
16 '35
17 64
17 1:3
1.'.20
17.24
17. :3 1
17 :35
17 :39
17 42
17 45
17 47
17 4:3

30

12 74
1:3 13
13 43
13 68
13 86
14 138
14 21
14 31
14 41
14.50
14 5:3
14.65
14 71
14 76
14 8£1
14 84
14 87
14 91
14.93
14 95
14 %

Tabel 4 1

*In vergelijking (3.17) is E2 een functie van drie
*variabelen: ~, cr en F. Deze hebben we nu dus

teruggebracht tot een functie van twee variabelen: ~ en
* * * *F. Ous E2 = E2(~IF ). In figuur 4.1 z1Jn

hoogtelijnen van deze functie uitgezet. Iedere kromme is een
* *verzameling combinaties (~,F ) waarvoor het vermogen E2

constant is. Oe vergelijking van een hoogtelijn voIgt uit

(3.17) waarbij gebruik gemaakt wordt van

cropt = crOPt(~I~) als resultaat van "regula falsi".

*E2 = A = const. 1 - - n+1 *
= --(€1 + e: 2 ) + F

n+1



37 -

De vergelijking voor een hoogtelijn is dus:

(4.8.a)

55
[grad]

45
fi

35

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

25

gamma
n

= Ei =const.
---- = E2 =const.

= -100

= 0.4

15

30

10

F*(~) = CO~(~-~)(A
51n ~

\ \ \
\ \

\ \
,",\ \ \

! \\\\, \ \ \ \

20 /", \\\\\~\\
I ,,,,,," " '~

, ""~ ", ," ~,.-" "", ""/ " " '""'~, "
: "'-" "'-,".....::'~"
I ..' .. "A .......::.~ ...
/ ........... ~ ...

, ..... -....~ :~::.....::..~~~.. &...

I': /------- ------ ...-~:::::::::?~
I ---- ---- ~ -----... ----.._----- ~-- --~--, ------ --- ---.;;-- -I I'" ---------- __ ------=-:o --- ---- ----
I~,' /,,--~
:: / / /"
1/' " /:: i,I ,/
I' I ,

r I /
i ::
, I/

"

::
- 20 4ULJU-.L----+- +-__--+ +--__--1

5

-10

[- ]

F*

Fig. 4.1. * *Hoogtelijnen van E (~,F ) voor model 1 en 2.
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In deze figuur zijn ook enkele hoogtelijnen van het vermogen

volgens model 1 geplot. De vergelijking van deze lijnen

voIgt uit (1.6):

F*(c.p) = CO~(c.p--Y)(B
s~n c.p

sin c.p

cos (c.p--y)

en
+

1
)

n+1

(4.8b)

De modellen 1 en 2 kunnen met behulp van deze figuur met

elkaar vergeleken worden. Stel dat we een

verspaningstoestand volgens punt A hebben. Hierbij hoort
o *c.p = 25 en F = 8 (F = 8CbhO)' Omdat punt A op de lijn

* w
E1 = 5 ligt zou het benodigde vermogen volgens model 1

*gelijk aan 5 zijn (J2 = 5CbhOvO)' Punt A ligt ook
* *ongeveer midden tussen de lijnen E2 = 4 en E 2 = 5.

*Dus E2 = 4.5. Ret proces heeft in deze toestand volgens

model 2 minder energie nodig dan volgens model 1. Uit de

figuur blijkt, dat dit geldt voor ieder willekeurig punt in

het getekende vlak. Dat het snelheidsveld van model 2

energetisch gunstiger is dan dat volgens model 1, wisten we

al uit paragraaf 3.1. Nu kunnen we echter de

upperboundoplossing en de oplossing E -E voor dit model
p s

berekenen.

4.3. Afleiding upperboundoplossing voor model 2

We gaan weer uit van de energievergelijking:

* 1 - n+1 * sin c.pE2 = ( € 1 + E: 2 ) + F
n+1 cos (c.p--y)

met:

cos A.
8. = 1
~ 13 sin tV· cos (tV. - A. )

~ ~ ~

(3.17)

(3.8)
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( 3 .9)

(3.11)

~. """arctan (cos (\{)-ex.) cos "< + 2sin \() cos ex. s~n "<_) (3.5)

\ sin(c.p+o.) cos "< )

cx.opt = o.(c.p) uit (4.8)

Volgens het upperboundtheorema geldt: hoek c.p stelt zich bij
* *een bepaalde wrijvingskracht F zodanig in, dat E

Z
minimaal is (zie ook paragraaf 2.1). Dan moet:

met:

a~/a\{) cos A cOS(2W-A) + OA/c\{) sin2~
r3 . 2 2 (

0/ Sln Ij,l cos Ij,l-A)

(4.10)

De afleiding hiervan staat in appendix D. Uit vergelijking

(3.11) voIgt voor vlak I:

(4.11)
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en vlak II:

~ 1 a ex. d~= -
alP alP dIp

OA 2 = a~
-

alP alP

Omdat ex. = ex.(lP) en ~ = ~(lP,ex.,'Y) geldt:

a~ o~ + o~ dex.= -
OlP alP a ex. dlP

(4.12)

(4.13)

(4.14)

Deze afleiding staat in appendix D. Omdat ex.opt alleen

numeriek bepaald is, moet dex./dlP uit de numerieke waarden

van ex.(lP) gehaald worden. Dit is hier gebeurd via de

formule:

- ex..
1

(4.15)

De nauwkeurigheid waarmee dit gedaan wordt is voldoende

groot, wanneer ~lP = lPi+1 - lPi klein genoeg is.

Door vergelijking (4.10) tim (4.15) in (4.9) te substitueren

vinden we de upperboundoplossing van model 2. Deze noemen we
*FUB2 (lP) .

(4.16)
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In figuur 4.2 is deze functie geplot. Bovendien zijn in deze
*grafiek nog de hoogtelijnen E2 = constant getekend. Aan

het verloop van de hoogtelijnen is te zien dat bij constante
* * *F de kromme FUB2 door het minimum gaat van E2 bij

*die F

[-]

F*

= E~ =const.
-10 ---- = F~B6

gamma = -10
n = 0.4

-20
5 15 25 35 45 55

f i [grad]

Fig. 4.2. * * *Hoogtelijnen van E2(~,F ) met FUB2 '
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4.4. Oplossing E -E voor model 2
p s

Ook bij dit model kunnen we de oplossing

"E - E = constant" afleiden. Dat gaat op dezelfde manier
p s

als in paragraaf 2.4.

* *E2s = F
s~n <.p

cos (<.p-'Y)

Hier geldt dus:

Dit geeft:

* * *E2p - E2s = EO = const.

(4.17)
F* = cos (<.p-'Y) f--1-

ps2 sin <.p n+1

*EO moet nu berekend worden met verg. (3.17). Hierin

moeten de volgende invoerwaarden gebruikt worden:

<.p = rr/4+'Y/ 2
*F = 0

De hoek a t berekenen we weer met behulp van "regulaop
falsi" uit verg. (4.8).

In het volgende hoofdstuk wordt de waarde van deze oplossing,
*F (<.p), bekeken.
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5. EXPERIMENTELE VERIFICATIE

5.1. Proefopzet

Er zijn voor deze opdracht geen nieuwe metingen gedaan. Voor

de start van dit onderzoek zijn al veel metingen uitgevoerd.

Hiervan zijn de resultaten op tape bewaard. Daardoor is het

eenvoudig om snel over een groot aantal meetresultaten te

beschikken. Bovendien is er nog geen nieuwe meetmethode

gevonden om de hier gepresenteerde modellen op een nieuwe

manier te toetsen. In lit. [3J zijn een aantal aspecten van

de gebruikte meetmethode besproken. We volstaan hier met het

vermelden van de gebruikte apparatuur en de manier waarop de

meetresultaten zijn verwerkt.

Draaibank:

merk: Hembrug;

- type: DR 200;

vermogen: 25 kW ~s het maximale vermogen uit het net

leverbaar;

- eigenschappen: uitgevoerd met gelijkstroommotor, het

toerental van de hoofdspil ~s traploos regelbaar,de aanzet

is door middel van tandwielen direct gekoppeld met de

hoofdspil.

Dynamometer:

- merk: Kistler;

- type: 9263;

- gevoeligheid: -3.8 pC/N

- lineariteit: < + 1 % van de volle schaal;

- hysterese: < 1 % van de volle schaal;

Ladingsversterker:

- merk: Kistler;

- type: 5001;

- nauwkeurigheid (van de gevoeligste bereiken):

+ 3 % van de volle schaal.

+ 1 % en



Schrijver:

- merk: YEW;

- type: 3066;

- nauwkeurigheid: + 0.25 %.
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Rekenmachine:

- merk: Hewlett Packard;

- type: 9825 A;

- programmeertaal: HPL;

- gebruikt in combinatie met plotter HP 9872 A.

De proeven zijn allemaal uitgevoerd bij constante

snijkantshoek K = 900 en hellingshoek A = 0 0 (volledige

orhogonale verspaning). De volgende procesparameters zijn

gevarieerd:

- spaanhoek 'Y,

snedebreedte b,

- aanzet hO'

- snijsnelheid vO '

Bovendien zijn verschillende werkstuk- en

gereedschapmaterialen gebruikt. Bij iedere proef zijn met

behulp van de combinatie dynamometer-ladingsversterker-

schrijver de krachten Fv en F
f

gemeten en vastgelegd. Met

behulp van een micrometer is bij iedere proef de spaandikte

gemeten. Dat kan ook door soortelijke-massa-meting (zie

lit. [3J, bIz. 8 tim 12).

De wrijvingskracht F kan als volgt berekend worden:
w

Deze

Door middel van trekproeven zijn de hier relevante

eigenschappen van het werkstukmateriaal bepaald.

eigenschappen Z1Jn:

- de specifieke spanning C,

( 5 . 1 )
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- de verstevigingsexponent n.

De dimensieloze wrijvingskracht kunnen we nu berekenen:

*F =
(5 .2)

De afschuifhoek ~ voIgt uit de spaanstuik hc/hO:

(5. 3 )

Met behulp van de rekenmachine en de plotter is het eenvoudig

om de resultaten van de metingen snel en duidelijk in grafiek

te brengen. Ook de diverse theoretische oplossingen voor
*F (~) kunnen we zo in grafiek brengen. Op die manier

kunnen theorie en experiment met elkaar vergeleken worden.

Dat wordt in de volgende paragraaf gedaan.

5.2. Meetresultaten

We vergelijken nu de theoretische oplossingen voor het

verband tussen Fw en ~ met een aantal meetwaarden. We

nemen hier waarden behorende bij drie werkstukmaterialen:

C45, X210Cr12 en 34CrNiMo6. Bij deze proeven zijn de

volgende procescondities gevarieerd:

- de aanzet hO'

- de snedediepte bO'

- de snijsnelheid v O'

- het beitelmateriaal.

Bij al deze proeven was de spaanhoek ~ gelijk (6 0
).
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C45
gamma = 60
n=O.23
C = 1339 N/mm2

""

""" "

\
\

\
\

\
\

\
\

\
\

\
\

\
\

\
"
\

""

'"

F*
ps2

F~B---=

_.-=

----=

1.0

1.5

0.5

2.0

2.5

[-]

30 35
[grad]fi

252015
0. 0-+----+----+-----I-------iP'------l

10

Fig. 5.1. Meetwaarden behorend bij werk3tukm~teriaal C45 en
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1. 4 -

\ 34CrNiMoS
[-] \ n = 0.08

\

gamma = SO* \1.2 \ C = 1427 N/mm2
\

* \ F~B2F* * \* =
\

F~52\ ----=
1.0

\ \ ---= FUB
\-._= F~5'

\ \

* * \0.8

\ \

* \
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\
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\
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\
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0.2 '" ~""
~'"" ---"

"'"0.0 " ....

22 24 26 28 30 32 34 36 38
fi [grad]

Fig. 5_3. M~etwaarden behorend bij werkstukmatcriaal

34CrNi~~o6 en enkclc ~112()rc~i~chc oplossingcn.
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In figuur 5.1, 5.2 en 5.3 zijn de meetresultaten te zien. De

programma '5 om deze figuren te plotten zijn te vinden in

bijlage I. De spreiding van de meetpunten kan de volgende

oorzaken hebben.

- De gebruikte materiaalparmeters zijn C en n. Deze zijn

bepaald door middel van trekproeven. Het lS algemeen bekend

dat de temperatuur en de deformatiesnelheid grote invloed

hebben op de waarden van C en n. Tijdens het verspanen is

de temperatuur en de deformatiesnelheid veel hoger dan bij

de trekproef. Doordat deze verschijnselen een tegengestelde

invloed hebben op C en n, compenseren ze elkaar

gedeeltelijk.Toch is de uiteindelijke invloed niet bekend.

- In de meetwaarden van de krachten en de spaanstuik zitten

variaties. Deze invloed op de spreiding is veel lager dan

die van C en n.

- Er is geen rekening gehouden met slijtage van de beitel.

Tijdens de metingen is getracht de vrijloopvlakslijtage

klein te houden « 0.2 mm). Bij toenemende

vrijloopvlakslijtage zal de wrijvingskracht op die plaats

van de beitel groter worden. Deze kracht vormt een deel van

de gemeten hoofdsnijkracht. Hoeveel de wrijvingskracht van

de slijtage afhangt is tot nu toe nog niet bekend.

In de figuren 5.1, 5.2 en 5.3 zijn ook verschillende

theoretische krommen getekend. Dat zijn:
*- de upperboundoplossing bij een afschuifvlak FUB(~);

- de upperboundoplossing bij twee afschuifvlakken;
*- de oplossing E -E = c bij een afschuifvlak F (~);P s ps

- de oplossing E -E = c bij twee afschuifvlakken
* p s

Fps2(~);

De oplossing E -E = c gaat bij verfijning van hetp 5

snelheidsveld (meerdere afschuifvlakken) verder afwijken van

de metingen. Op grond hiervan kan dat model verworpen worden.

De upperboundoplossing komt bij verfijning dichter bij de

meetpunten. De kromme blijft er toch in het algemeen boven
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liggen (behalve bij fig. 5.3). Volgens het upperboundtheorema

moet dat ook: "Ret vermogen berekend op grond van een

kinematisch toelaatbaar snelheidsveld is altijd groter dan of

ten hoogste gelijk aan het vermogen dat werkelijk toegevoerd

wordt" (zie lit. [5] blz. 6.9). Verdere verfijning van het

snelheidsveld (bijv. nog meer afschuifvlakken) zal de kromme
*FUB(~) nog verder omlaag brengen.

Opmerking:

Bij model 2 is een van de aannamen dat zich tussen de spaan en

hoofdsnijkant een holte bevindt (zie fig. 3.2). In

werkelijkheid komt het vaak voor dat zich op die plaats een

stukje "dood" materiaal bevindt: de zogenaamde "opgebouwde

snijkant".

Wanneer bij de modelaannamen de aanwezigheid van een

opgebouwde snijkant verondersteld wordt, dan moeten nog enkele

wrijvingskrachten extra worden meegenornen in de berekeningen.

Dat zijn: de kracht tussen opgebouwde snijkant en bewerkt

oppervlak en de kracht tussen bewerkt oppervlak en de spaan.

De upperboundoplossing verschuift dan naar boven.
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De hier gevonden upperboundoplossing is niet dezeIfde
*oplossing F (~) die Dautzenberg heeft gevonden. Het

theoretische verband tussen de dimensieloze wrijvingskracht en

de afschuifhoek dat Dautzenberg heeft gevonden bIijkt niet

gebaseerd te zijn op het minimum-energie-principe, maar op

iets anders. Oat principe is: het verschil tussen primaire

en secundaire energie is constant (E -E = c).
P s

Bij een verfijning van het snelheidsveld door twee

afschuifvIak~en aan te nemen in plaats van een, bIijkt dat de

meetresultaten de oplossing E -E =c niet steunen, maar de
p s

upperboundoplossing weI. Op grond hiervan kan de oplossing

Ep-Es=C verworpen worden.

Verder onderzoek zou gericht kunnen z~Jn op de invloed van de

vrijloopvlakslijtage op de grootte van de gemeten krachten.

Bovendien moet nog een methode gevonden worden om de bij het

verspanen geldende waarden voor de specifieke spanning C en de

verstevigingsexponent n nauwkeuriger te bepalen.
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0: -"Ver5p.model_~2-E(alpha) dd 830201":
1:- "Palt! \.oJijnands (plotprogramma)":
2:- "Di t -programmap~otde pr--i maire energi e":
3: "als functievan alpha, bij enkele hoeken fi":
4: "VOOI"" 2 afscht.ti fvl ak ken sni jdend Cip het wet- kstukoppervl ak" :
5: spc 3
6: f ;-:d 2
7: prt "Berek. E2p(alpha)"
8: dim EEO:l00,O:10J
9: dim AEO:l00J
10: dim FEO:10J
11: ent "verstevigingseNp.=?",N
12: spc ; prt "n:::"; N
13: if N<O or N>1; prt "O<=N< 1. ~ I"; jmp -2
14: ent "enter gamma (-90<6<90)",G
15: if 6{=-90 or 6>=90;jmp -1
16: pt-t "gamma::;",G
17: ent "alpha-min=?",r1
18: if r1<0;jmp -1
19: ent "alpha-ma}(=?",r2
20: if r2<=0 or r2<=r1 or r2)=90;jmp -1
2 1: p r t " a I pha -m i 11::::" , r- 1
22: prot "alpha-ma}(=",r2
23: 50}r4
24: (r2-r 1) Ir4}r3
25: for 1=0 to r4
26: r1+I:.kt-3}ACIJ
27: ne:-:t I
28: 0}!<}r11}r12
29: "start ente~- fi":
30: ent !I enter" aantal hoeken f i. II, r24
31: if r24<=0 or r24>10;jmp -1
32: for J=l to r24
33: ent "entet- fi",FEJJ;pt-t "fi=",F"EJJ
34: ne:-:t J
35: for J=l to r24
36: for 1=0 to r4
:37: f;-:cl O;dsp "fi=II,FE.J],"E--PFUM",l;f:-:d 2
38: 'E-PF.:lf'1" (FEJJ,AEIJ,N,G}}EEI,JJ
39: ne:-:t I
40: ne:·:t J
41: if l<:::O;gsb "MAX"
42: if l<=1;jmp 7
4 ..::.: pc1r;~.ojrt 705,"vs5 11 :.csiz 1.5,3
44: wrt 705, "ip520,380, 15720,10380 11

45: scI r1-(r2-r1}/15,r2+22*(r2-r1)/15,r11-(r12-r11}!5,r12
46: ent lI en ter 1 \ioor assen",I<
4 7: if !<= 1 :. 9 sb "ASSEN"
48: lim r1,r2,r11,r12
4 q • for J::::1 to r24
50: gsb "LIJN+PEN"
51: pIt AEOJ,EEO,JJ,-2
52: for 1=1 to r4
53: pIt A[IJ,E[I,JJ~O

54: ne:-:t I
55: pen
56: pen# 0
57. ne}~t J

58: en t " en t. er 1 voor- meer k r ommen" , ~<

59: i-f 1<=l;gto "start enter- fi"
60: dsp "einc!e"
61: end
62: "MAX":
63: for J=l to r24



-IQ-

96~

7-:r·
~ .J.

64:
6::;:

75:
74:

90:
91 :
92:
93:
94:
95:

for-I=O to r4-
if E[I,JJ)r12;E[I,JJ}r12
next I
ne>:t J
ret
"E-PRIM"~

'ZETA" (p1jp2,p4}}p5
'EPS' (pl+p2,p5}}p6
"EPS' (90+pl-p2-p5,90-p5+p4)}p7
r"et (p6+p7}····'(p3+1}/(p3+1)
II EPS" ~

ret cos(p2)/\3/sin(pl}/cos(pl-p2}
"ZETA" :
cos(pl-p2)*cos(p3}+2*sin(p1}*cos(p2}*sin(p3}}p4
ret atn(p4/sin(pl+p2}/cos(p3})
"LIJN+PEN" :
ent "fIoJelk lijntype?",l<
if K>=7 or K<=-1;line ;jrnp 2
line 1<
ent: "welke pen?",L
if L>4 Of- L<O;pen# 4;jmp 2
pen# L
j'"'et
"ASSEN" :
pen# 4; f>:d 0
<:11 • DI',lAX' (r 1,1"'2, r-5, Q)

h:d r5
if 1"'11<O;xax 0,Q,r1,r2
>: a>: r 11 , Q, r 1 , I'" 2
for X=rl to r2 by Q
pIt X-5*(r2-rl)/150,r11-(r12-r11)/28,1;lbl X
ne>:t X
ell :'Dn/AX' (rl1,r12,r5,0)

97: f>:d r"5
98: yax r1,Q,r11,r12,1
9°· pIt 4r2/6,1"'11-(r12-rl1}/12;lbl "2\lphi::\
100: pen# O;fxd 2
101: l"'et
102: "DIVPtX":
103: p2-p1}p5;1}p4
104: if p5>1; jmp 2
105: p5*10}p5;p4/10}p4;jmp -1
106: if p5<=10;jmp 2
107: p5/10}p5;p4*10}p4;jmp -1
108: if 5<p5 and p5<=10;jmp 4
109: p5*2}p5;p4/2}p4
110: if 5<=p5 and p5{=10;jmp 2
111: p5*2.5}p5;p4/2.5}p4
112: O}p3;p4}p6
113: if p6{1;p6*10}p6;p3+1}p3;jmp 0
114: ret

76:
77:
78:
79:
80:
81 :
82:
83:
84:
85:
86:
87:
88:
89:

66:
67:
68:
69:
70:
71 :
72:
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-_9~-"Versp.mode-l-:-3:Efa-I ph~)-·dd 831);2-01.":------- -- .. _-- -
-- - 1: - uPaLtI Wi jnands -<plotprogramma) ":

2:- II Dit programma plot d~ primaire- energie":
3: "als fLlnctie van alpha, bij enkele hoeken fi":
4: "voor 2afscht.tifvlakken snijdend op de hoofdsnijkant vd beitel":
5: spc 3
6: f>:d 2
7: prt "Berek.E3p(alpha)"
8: dim EEO:100,0:10J
9: dim A[(): 100}
10: dim F[O:l0-J

"---_. __..__ . --

·11: ent "verstev-i gi ngse~-{p.=?U,N
12: spc ;prt "n=>II,N_
13: if N<O or N>l ;pt"t "O<=N< 1 ~ ~"; jmp -2
14: ent"enter- gamma (-90<8<:90)", G
15: if G(=-90 or G>=90;jmp -1
16: prot "gamma=",G
17: ent "alpha-min=?",r1
18: if r1<0;jmp -1
19: ent "alpha-mc:'l>:==?",r2
20: if r2<=0 or 1"2<==1"1 or r2>=90;jmp -1
21: prt "alpha-min=",r1
22: prt "alpha-ma>:=",r2
23: 5(>}r4
24: (r2-rl)!r4}r3
25: for 1=0 to r4
26: rl+I*r3}AEIJ
27: ne;-:t I
28: O} n- r 11 } 1'"' 12
29: "start enter- fi":
30: ent "enter aantal hoeken +i",r24
31: if r24<=0 or r24)10;jmp -1
32: for J=l to r24
33: dsp "enter fi (fi)",r2,")";ent "",FEJJ;pr-t "fi:::",F[J]
34: if F[J]<=r2;prt "fi<=",r2;jmp '-l
35: ne}(t J
36: for J=lto r24
37: for 1=0 to r4
38: f>:cI O;dsp "fi=",F[JJ, "E-F'FnM"~1 I;f>:d 2
39: ' E -F'F: 1M' (F EJ ] , A E1 J , N, G) } E [ 1 , J ]
40: ne>:t. I
41: ne}; t J
42: if ~::::;:O;(;;Jsb "1'1AX"
43: if K= 1; j mp 7
44: pclr;~"Jr-t. 705," vs5";csiz 1.5,3
45: lo'Jrt 705," i p520, 380, 15720, 10380"
46: sci rl-(r2-rl)/15,r2+22*(r2-rl)/l5,rl1-(r12-rll)/5.r12
47: O}I<;ent "enter- 1 veer' assen",K
48: if K=l;gsb "ASSEN"
49: lim rl,r2,r11,r12
50: for J=l to r24
51: gsb "LIJN+F'EN"
52: pIt A[OJ,E[O~J],-2

53: for 1=1 to r4
54: pIt AEIJ,ECI,J],O
55: ne:<t I
56: pen
57: pen# 0
58: ne}:t J
59: ent "ent.er 1 voor meer krommen",~'::

60: if ~<=l;gto "start enter fi"
61: dsp "einde"
6')' end
63: "MAX ":
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64: for~J=1 to r2~

65: for 1~Oto r4
66: i f E [ I , J] >1'""12; EE I , J ]}r 12
67: next I
68: next J
69: ret
70: "E-PRIt1":
71: '1<51' (pl,p2,p4}}p5
72: 'EF'5' (p1-p2,p5}}p6
73: 'EPS' (90+pl+p2-p5,90-p5+p4)}p7
74: ret (p6+p7}·····(!J~3+1}/(p3+1)

75: I1EF'SIl:

96:

f?l9 ::

78:

83:

101:

ret cos <p2) 1\3/sirr-(p 1} Icos (p l-p2)
"1<51" :
cos <p 1+p2H(cos <p3)-+2%si n (p1) *cos (p2) *si n (p3)- J-p4
ret atn(p4/sin(pl-p2)!cos(p3)-)
"L1JN+F'EN" :
ent ""'Jelk lijntype?",~::

ifK}=7 or K<=-l;line ;jmp 2
1 i ne 1<
ent ""'lel ke pen'?", L
if L>4 or L<O;pen# 4;jmp 2
pen# L
n',?t
"ASSEN" :
pen# 4; f}:d 0
ell 'DI\.lAX' (rl,I~2,r5,0)
f}:d r-5
if rl1<0;xax 0,0,1"'1,1"'2
:..~ a}~ yo- 11 , Q, ,,·1 , F" 2
for X=r1 to 1"'2 by Q
pIt X-5*(r2-r1)/150,rl1-(r12-rl1)/28,1;lbl X
ne}:'l: X
ell :'DI'v'AX' (1"'11,,,"12,1"'5,0)
h:d 1"'5.
yax r1,Q,r11,r12,1

100: pIt. 4r--:;U6,r11-(r'12-r11)/12;lbl "alpha [gt-aclJ"
pen# (>; f>~d 2
t"'et.

97:
98:

94:
95:

84:
85:

79:
80:
81 :
82:

86:
87:
88:
8°'
90:
91 :

76:
77:

10:':;:
104:
1. (!~5:
106:
1(1"7:

108:
109:
110:
111 :
112:
113:
114:
115:

p:;;>-p DpS; lJp4
if pS>l;jmp 2
pS*10}p5;p4/10}p4;jmp -1
if p5<=10;jmp 2
p5/10}p5;p4*10}p4;jmp -1
if 5{pS and p5<=10;jmp 4
p5*2}p5;p4/2}p4
if 5<=p5 and p5<=10;jmp 2
p5*2.5}p5;p4/2.5}p4
O}p3;p4}p6
if p6<1;p6*10}p6;p3+!}p3;jmp 0
ret
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O~"Model . 1 ,ctivers.e .oplossi ngen _dd83f)12S": -::-_.
1:- "Paul Wijnands (plotprogramma)": .'
2:- "Ditprogrammakan grafieken platten vanbijv.":
3: Ilhoogtel i jnen· van cons-tant vermogen:,": . . .
4: "numerieke opl. van de d.v., analyt.opl.,upperboundopl.,Ep-Es:::c":
5: spc 3
6: prt "!"1ODEL l";prt "1 afschuifvlak"
7: dim EEO:l00J
8: dim F[0:100J
9: dim P[(i:l00J
10: dim UE1:100J
11 : dim V E1 : 100J
1 ':' • di m W[ 1. : 100 J.
13: f:-:d 2
14: ent. "verstevigingse>:p.=?",N
15: spc
16: prt "n=",N
1 7 • if N<(l or N>i;dsp "O<=N<=l";jmp--.~:.

18: ent "enter gamma(-90<G<90)",G
19: if G<=-90 or G)=90;jmp -1
20: pr-t "gamma:::", G
21: ent. "enter fi-min (fi'-min)O) ",1"'1.
22: if rl<=O;jmp -1
23: dsp "!?nt.er f i -'mei>: (f i ·-ma;.; <" , 90+0, II) "

24: ent 11",1.... 2
25: if r2>=90+G;jmp -2
26: ent "minimale 1·::racht=?",1~11

27: ent "ma>:imale kracht=";l",F'12
28: pclr;~·wt 705,"vs5";csiz 1.5,3
29: wr-t ·7(}5~ lIip52(),:38(>, 15"72C), 1()38()tl

30: scI rl-(r2-rl)/15,r2+22*(r2-r1l/15,r11-(r12-r11)/S,r12
~51: 5(>} rL~

:32: (r-2~-r·l) /r"4J-r-3
33: ent "enter 1 velor assen",!<
34: if ~>=1;gsb "ASSEN"
35: lim r1,r2,r11,r12
36: O}!<
:'::'7: (~nt. "enter" 1. VOOt-· hooqtel i jnen ",!<
38: if 1<=l;gto "hoogtelijnen"
39: (;)to "e~-:t.r'·a ·...Tagen"
40: "hoogtt~lijnef1"~

41~ (-=nt "E·-min=?",t-21.
42: ent "E'-ma;-:=";l",1~22

43: E!!'·,t. "dt.:'<lta--E=?",r·2::-:'
44: pr"t "del ta--E::: Il

, 1~23

45: (1"'22--1-21) fr"ZDr24
46~ for J=O to r24
47: r21.+J*r23}EeJJ
48: ne:-:t ,,1
49: gs:;b "1._1,JN+F'EN"
50~ for J=O to r24
51: for 1=0 to 1"4
52: dsp I
::j::: 1'- 1 +r-:: in: .:' F
::':i4: E L,] ] } E
55: qsb "1<:EPiCHT"
56: P}F'[1J
57: ne;·;t I
58~ dsp "E=",EeJJ
59: gsb "PLOT HOOGTELIJN"
60: ne;·:t J
61~ pen# (I

62: "e:·:tra vl~agen":

63: errt. "enter 1 om te stoppen", ~:::
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hoogt.elijn",1<

opl.",~<

1 voor- numer- i eke opl D. \). ", I<
"NUM OF'L D\l"
1. voor upper'boLlndopl Fw", 11
"UB OPL"
2 voor- upperbound Fv",M
"UB OF'L"
3 voor upper'boundopl Ff", M
"UB OF'L"
1 yoor Ep-Es=e opl.", 1<
"EF'-ES"
"',ir'agen"

84:

73:
72:
71 :

75:
76:
77:
78:
79:
80:
*31 :
8':> •
q,.
\ ....._, "

74:

66:
67:
68:
69:
70:

~.~_. f3 iii;
•

64: if l{-l;gto "einde"
65: ent "enter 1 voor analyt.

if K:::1;gsb "ANAL OPL"
ent I' enter 1 vobr' nog een
if K#l;jmp 3
gsb "EXTRA HOOGTELIJN"
jmp -3
ent II (=nt.er
if K=1;gsb
ent "enter
if M=1;gsb
ent "en·ter
if M=2;gsb
ent "enter
if M=3;gsb
ent "enter
i·f 1<=1; gsb
gto "e>:tl'"'a
"einde":
dsp "einde"
end

ill

vax r1,Q,rll,r12,1
pIt. ik 2/6, t- 11·- (r' 12-"t- 11 > / 12; 1 b 1 "of i
pfm# 0; f>:d 2
,'"et:.

"FLDT HOOGTELIJN":
1+ E[.JJ=O;pen:1:l: 3;dsp "E=O~

per",
pIt Ir ' 1 , F' £: 0 J ~ -2
felt"" 1::::1 to 1""4
pIt rl+I*r3,PCI],O
""'E:~~< t I
p€-?n
if ECJJ:::::O;pen# L
net
"KF:ACHT" :
cos(G>!(\3*sinIF)*cos(F-G»}Q
D···· I N+ 1 ) / (N+:[ ) } Q

coslF-Q>*lE-Q)/sin(F)}P
I'-e"t
"EXTr':;:A HODGTELIJN" ~

ent I! enter- E--null!, E
pr··t "E,···nul e>:tra::::". E
few 1::::;1 to 1·-4
c:Isp "C,::\lc:ulat:ion e>:tlr..:::t !·-/CiCJ(Jt.e.lijr,I"~!I

f" 1 +- I ,tlr'::;} F
q sb "KF,?iCHT"
F'}F'LIJ
nE.')< t. I
gsb "L1.JN+PEN"
pIt r 1 , F' [0 J , -2
for 1=1 to r4

pIt rl+I*r-3,PEIJ,0

123:

126:
127:

12~"j:

124:

1 1 (",.

1 J.:l. :
11:2:
1 L:::::
114 :
115:
116:
117:
118 :
119 :
120:
121:
122:

1U 1. :

108:

1()2 :
10:3:
1 (i£)..

lOS:
106:

98:
Cj9 ;:

97:

85: "ASSEt·,j":
86: pen# 4;f>:d 0
87: ell "DII.jAX' (rl,I'"'2,r'5,Q)
88: f~<d 1~5

89: if r-l1<0;xax 0,Q,r1,r-2
90: )~a}: 1~11,Q~rl,r2

91: for X=r1 to r2 by Q
92: pIt X-5*(r2-r-l)/150,rl1-(r12-rl1)/28~1;lblX
17'3;: ne~< t.: ;~

94: ell :'DII,)?'-lX' (r'11,r12,r'~5,Gl>

95: f;·;{j r'S
96:
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128: ne>~t I
129: pen
130: pen# 0
131: ret
132: "LIJN+PEN":
133: ent "Welklijntype ?"~l<

134: if K}=7 or K(=-1;line ;jmp 2
135: line 1<
136: ent "Welke pen ?",L
137: if L>4 or L<O;pen# 4;jmp 2
1.,;:.8: pen# L
139: ret
140: "ANAL OPL":
141: 2*cos(G)/\3/Cco~(G)+sin(G»}Q

142: QACN+l)/(N+l)-2*absCsin(G»/\3/CcosCG)+sin(G»}E
143: prt "E-nLll anal.="~E

144: for 1=0 to r4
145: dsp "Calculation anal. opl."~1

146: Y-1+I*r3}F
147: gsb "KRACHT"
148: P} F' [ 1 J
14 fjl: ne:·:t 1
150: gsb "LIJN+PEN"
151: pIt r1,P[OJ~-'2

152: for 1=1 to r4
153: pIt r1+I*r3,P[IJ,O
154: ne;.:t I
155: pen
156: pen# 0
1~i7: ret
158: "UB CJPL":
159: for 1=0 to r4
160: dsp "berekening upperbClundopl"~I

161: r:l.+I*r:3}F
162: cosIG)/\3/sinIF)/coSIF-G)}Q
lb~: if M=1;jmp 3
164:i.f t1::::2; jmp 3
:l6~.~: if 1"1:::::3; j mp 3
166: cos(2*F-G)*QAN/\3/sinIFIA2}PEIJ;jmp 3
167: QACN+l)*(1/(N+1)+cosC2*F-O)/cos(O»}PEIJ;jmp 2
168: QAlN+1)/coslG)*C-sinCG)!lN+l)+cosl2*F-G)*COSlFI!sin(F))}PEI]
169: ne:·:t. I
170~ gsb "LIJN+PEN"
1 71: pIt r 1 ~ F' [0 J , -2
17 ? for 1=1 to r4
173: pIt r1+I*r3,P[IJ,O
17.q. : 1'11=;;': t I
175: pen
176: lim
177: pIt rl-lr2-r1)/8~5.2r12/6

178: if t1:::1;lbl "Fw/Cbf"
179: i·f 1'1:=."2; lbl "Fv/Cbf"
180: i·f r1=:3;lbl "Ff!Cbf"
181.: pen# 0
182: lim rl~r2~rl1~r12

1\3::::;: ret
184: "NUM OF'L D\.I":
185: abslsin(G)/\3/sin(45)A2)}r6
186: 1}C;45}F;-.5}D;O}Q
187: -145-r1l/D}r5
188: D*U180}r8
189: for J:1 to r5
190: dsp "Calculation of fLlnction"~J

191: r6-Q*r8/2}r7



212:
211:

224:

:'22() :

222:
2::1 :

2()2:
2(>3:

213:
214:
:215:
216:
217:
218:
219:

204:
2(>5:

-192: -' DFDP'( r-7!f C, G, F+D/2, N} *r8+r6}r6} 'V [J J
1~3: -F+D}F}Ut.1J
194: -'DFDP'(rcl,C,G,F,N}}Q

195: -Q}W[JJ
196: ne;-:t J
197: for J=l to r5
198: -'V[JJ}'V[JJ;-W[JJ}W[JJ
199: ne>:t J
200: gsb "LIJN+F'EN"
201: pIt U[lJ,V[1J,-2

for J=2 to r5
pIt U[JJ,V[JJ,O
ne>:t ,J
pen

206: pen# 0
207: ret
208: . "DFDP":
209: cosCp4-p3}}p6;sinCp4)}p7
210: p1cosCp3}/p6p7}p8

ret p8+p2p6/p7\3*CC1/tanCp4)+tanCp4-p3»/\3)Ap5*Cl/p7A 2-1/p6A2)
"EF"-ES" :
(2*tanC45-G/2}/\3}ACN+1}j(N+1)}E
for 1=0 to r4
dsp "berekeninq opl.Ep-Es",I
r-l+1*r3}F
gsb "~:::RACHT"

-F'}F' [ I J
ne:( t I
gsb "LIJN+PEN"
pIt. r1,F'[(lJ,-2
for- 1=1 to r4
pIt rl+I*r3,P[IJ,O
ne:d: I

225:
226:

pen
pen# 0
r-et

~'-')li )I

":':' ..::'0. IID!\.}A>: II:

23():
:231 :
2~32 :

236:

2J+~) :

p2--pDp5; Dp4
if p5:>1;jmp 2
pS*10}p5;p4/10}p4;jmp -1
if p5{:::::10;jmp 2
pS/10}p5;p4*10}p4;jmp -1
if 5<=p5 and p5{:::::10;jmp 4
p5*2}p5;p4/2Jp4
if 5<=p5 and p5{=10;jmjJ 2
pS*2.5}p5;p4/2.5}p4
(J}p:::;;; p4}pc:l
if p6(1;p6*10}p6;p3+1Jp3;jmp 0
r-et



---------- --£.1~-·t--- =--=--~--U') -.
. -0: "Model 2, diverse oplossingen dd830201":

1: "PaLll Wijnands (plotprogramma)":
2: "Dit programma b-erekent alpha-optimaal.":
3: "Daarna kLlnnen gra-fieken geplot !l'JCrr-den. ":
4: "Bijv.:hoogtelijnen, LtpperboLlndoplossing, oplossing Ep-Es=c":
5: spc 3
6: prt "MODEL 2";prt "2 afsch.vlakken";spc
7: dim EEO:100J
8: dim FEO:10!)]
9: dim AEl):100J
10: dim PEO:I00J
11: f>:d 2
12: ent. "verstevigingseNp.=?",N
1-,.·._"' .
14:
15:
16:
17:
18:
19:
2():
21 :
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:

31 :
32:

34:
3~5:

36:
'.) / :
38:
39:
40:
4 1 •

42:
43:
44:
45:

4 7 

48:
49:
5C):
51 :
52:
53:

spc
prt " n =",N
if N{O or N>l;dsp "O<=N<:=1";jmp -3
ent "enter gamma(-90<G{90)",G
if 8<=-90 or G}=90;jmp -1
prt "gamma=",G
ent. "enter fi-min (F-min}O)Il,rl
i f r- 1<=0; j mp -1
dsp "enter fi-ma>: (F-ma;-:<",90+G, ")"
ent 11 11,,,..2
if r2}=90+G;jmp -2
ent Il minimale kracht=?",r11
ent Il ma;':imale kracht=?",r12
pclr;!I'wt 705," Ys5 1l ;csiz 1.5,~3

l,oJF-t 705, "ip520,380, 15720, 10380"
scI r1-(r2-rl)/15,r2+22*(r2-rl)/15,r11-(r12-rl1)!S,r12
ent "als aant.s-tappen # 30,€~nter 1",~:::

i of 1<:::;;1; ent " aarr tal stap1:Jen='?II!' r4; prt Il aa.n t. stap::::!l, r4; i)}}<; jmp 2
:3~)}r-4

(r-2-r 1) Ir4}r3
ent:. "enter 1 '1oor assen", 1<
if t::::::::1;gsb "ASSEN"
lim "-1,r2,"-11,r12
OH:::; ent "entel~ 1 \loor -tabel a1 plla-opt ", K
i f ~:::# 1. ; j mp 3
spc 2;prt "TABEL ALF'H~I-DF'T.";spc ;pr"t Ildelta fi:::::",r--3
prt. "-fi--min=",r1;spc
f-or-- I =0 to 1'-4
r1+H:r<3J-FEIJ
, ~~:EGFAL' (FE I], G) JAE I J
i-f 1<>::l;prt AU]
ne;-: t I
O}~:::;ent II enter- 1. velor hClogtelijnen",~:::

if 1<=1;gto "hoogtelijnen"
l.;jt.O "e;.~t_r-a \-Tagen"
"hoogtelijnen":
ent. "E-min=?"~r"21

ent "E-ma:-:::?", r22
E'nt "del ta-E=?", r23
prt "delt.a-E::::",r23
(r22-r21)!r23}r24

54: for J=O t.o r24
55: r21+J*r23}EEJJ
56: ne;.:t J
57: gsb "LIJN+PEN"
58: for J=O to r24
59: for 1::::0 to r4
60: dsp "hoogtelijn",I
61: E[J]}E
62: gsb "KRPICHT"
63: F'}P[ I]



_.. i.~_ ..
64:
65:
66:
67:
68:
69:
70:
71:
72:
7-=':11
r "_'.

74:
75:
76:

ne>:"\: I --
·dsp "E=",EEJ-J
gsb "F'LOT.HOOGTELIJN"
ne>:t J
pen# 0
" e :·:trid vragen":
ent "enter 1 om te stoppen ",1<
if K""'l;gto " e inde"
ent "enter- 1 voor nog een hoogtelijn",K
if K#l;jmp 3
gsb "EXTRA HOOGTELIJN"
jl1lP -:3
O}M

77: ent II enter 1 vaor Llpperboundopl F~oJ", 1''\
78: if M:.;; 1; gsb "UB OF'L"
79: ent "(enter 2 voor upper'boundopl F·'./",t1
80: i + M::::2; gsb flUB OF'L"
81: ent " t'?nt:er 3 voor upperboundopl Ff",1'1
82: if M:;;:3;gsb "UB OF'L"
83: ent. "Ienter 1 \I'oor opl. EF'-Es=e", 1<
84: if K:=:l; gsb II EF'-ES "
85: gt.Cl "e;-:t.ra vragen II

86: " e inde":
87: dsp " e inde"
88: end
89: II ASSEhl" :
90: pen# 4;f:·:d (>

91: ell 'DI\,lAX' (rl,r2,r-S,Q)
92: 'h:d 1-:'5
93: if r1i<O;xax O,Q~rl,r2

94: :-:a:-( t-ll,Q,r-l,F'2
9S: for X=rl to r2 by Q
96: oit X-S*(r2-rll/1S0,rll-lr12-rl1l!28,1;lbl X
97: ne::t X
98: ell 'DIV?'"X' (rll,r12,rS,0)
99: f>: d j'-S
100: Yd:-: t- 1 ,0, r 11, r 12, 1
101: plt 4r"2/6,r11-(r12-r11l/12;lbl "fi [gt-ad]"
102: pen# O;fxd 2
103: t-'et
104: "F'UJT HOOGTELIJN":
105: i f E[:~1 J=O; p'Em# 3; dsp "E=O! I I I"

106:
107:
108:
109:
11 0 ~

1 1 1 :
112 :
11:3 :
114:
115:
116:
117:
118:
119:
120:
121:
122:

124:
125:
126:
127:

pE?n
P 1 t: rOo 1 , F' [0 J , -2
for' 1=1 to r4
pIt r1+I*r3,F'[IJ,0
ne:-:t I
pen
i + ETJ J=O; pen# L
n:?t
"KF:ACHT" :
'ZETA'IFEIJ,AEIJ,Gl}Z
, EPS' (F [ I J +A [ I J , Z) } X
, EF'S' ('-jO+F EI J '-A EI J -- Z, c;:-O-· Z+Ej) ]- ../
(X+Y)~(N+l)/(N+l)}Q

(E-Q'*eos(FCIJ-Gl!sin(FEIJ)}F'
F'E:t
"EXTRA HOOGTELLJN":
ent "enter- E-nul", E
prt "E--nul e:-:tr-a=", E
+01- 1=0 to r4·
dsp "Calculation e:·:tra hoogtelijn",I
r1+U:r3}F
gsb "I<PACHT"



- - 128:
129:
130:
131:
132:
133:
134:
135:
136:
137:
138:
139:
140:
141 :
142:
143:
144:
145:
146:
147:
148:
149:
150:
151:
152:
153:
154:
15::.'-:i:
156:
157:
1::=j8:

160:
161 :
1 .:S:2 :

164:

168:

17():

171:
172:
1T:;:
17 LJ..

1. i'S:
17 ,i.,.

17"7:
178:
179:
180:
181 :
182:
18:3 :
184:
185:
186:
187:
188:
189:
190:
191:

P}PE l}

neNt I
gsb ·"LIJN+PEN-"
pIt r-1,PEOJ,-2
for- 1=1 to r-4
pIt r-1+I*r-3,PE1J,O
ne:·:t I
pen
pen4* 0
r-et
ilL IJN+PEN":
ent "WeIr.: Iijntype ?",I<
if K>=7 or- K<=-l;line ;jmp 2
1 i n~= K
ent ""'Jel ke pen ?", L
if L>4 or- L<O;pen# 4;jmp 2
pen# L
r-E?t
"UB OPL":
for- 1=0 to r-4
dsp "ber-ekening Upper- bound opl.",I
'ZETA' CFEIJ,ACIJ,G}}Z
if I=r-4;jmp 2
(AlI+1J-AEI]}/r-3}A;jmp 3
, F;:EGFAL' (FE I J+r-3, G>}A
(A-AEIJ}!r-31-A
, DZ/ DF I' (F EI J , A EI J , G, A) } B
, DEF'5/DFI' (FE I J+AE I J, Z, l+A, B) }r-31
'DEPS/DF1' (90+FEIJ-AEIJ-Z,90-Z+G,1-A-B,-B)}r32
, EF'S' (F E I J +A EI J , Z ) ]- X
, EPS' (90+F E I J -{1 EI J - Z ,90- Z+8) } Y
:i f \1= 1; j mp 3
if M=2;jmp 3
if 1'1=3; jmp 4
-cos(FEIJ-G)A2*(X+Y)~N*(r31+r32)!cos(G)}P[I];jmp 5
(X+Y)!(N+1)-cosCFEI]-G)*sin(FEI])*Cr31+r32)!cosCG)}Q
CX+Y)AN*Q}PEIJ;jmp 3
cos(FEI]-G>*cos(FEIJ)*Cr31+r32)+sin(G)*<X+Y)!(N+1)}Q
-CX+y)AN*Q!cosCG)}F'EIJ
nf2;'; t I
9£tJ "L.IJN+PEN"
P J. t r·· 1 , F' E0 J , -2
for- 1::::1 to r4
pIt rl+I*r3,PEIJ,0
rle;.~ t I
per~t

J. i m
pIt r1-(r2-r1)/8,5.2r12/6
i.·f !"l=l;lbl "F~·J/Cbf"

if M=2;lbi "F"'..-/Cb·f"
if !"1=3;lbl "Ff/Cbf"
lim r1,r-2,r11,r12
pen~:f; 0
re.t
IIEF'-ES Il

:

45+(3/2}t=
, F:EGFAL' (F, G)}A
'ZETA:' (F,~"1,G)}Z

, EPS' (F +A, Z) 1- X
'EPS'190+F-A-Z,90-Z+G)}Y
(X+Y)A(N+l)/(N+1)}E
spc ;prt II EF'-ES II

prt "EO=",E
for 1=0 to r4



192: dsp- "ber-ekening opl.Ep-Es",I
193: gsb "~:F:ACHT"

194: -F'}F'[IJ
195: ne}~t I
196: gsb "LIJN+F'EN"
197: pIt FEOJ,F'[OJ,-2
198: for- 1=1 to r-4
199: pIt FEIJ,PEIJ,O
200: ne>~t I
201: pen
202: pen# 0
203: r-et
204: "EF'S":
205: r-et cos(p2)/\3/sin(p1)/cos(p1-p2)
206: "ZETA":
207: cos(pl-p2)*cos(p3)+2sin(pl)*cDS(p2)*sin(p3)}p4
208: ret atn(p4/sin(pl+p2)/cos(p3»
209: "DEDA":
210: :'ZETA' (p1,p2,p3)}p4
211: cos(pl+p2-p4)A2}p5
212: cos(p1-p2-p4)A2}p6
213: coslpl-p2-p3)A2}p7
214: cDs(p4).cos(2pl+2p2-p4)}p8
215: sin(pl+p2)A2}p9
216: sin(p4-p3)*sin(2p1-2p2-p4-p3)}pl0
217: cos(p3)*cos(2pl-p3)}p11
218: cos(p3)A2+4sin(p1)'cos(p2)*cos(pl-p3)*sin(p2+p3)}p12
219: ret p8p12p6p7+pl0p12p9p5-pl1p9p6p7-pl0pl1p9p5+pl1p9p5p6
22(i: IfF~EGFAI_II:

221: O~·p3;60J·p4;OJ·p6

222: 'DEDA' (pl,p3,p2)}pl1
223: 'DEDA' <pl,p4,p2)}p12
224: f>:d ::;;dsp p6,"F'eg+al",p:::;,p4;f>~d 2
225: if p4-p3<.1;jmp 9
226: p6+1}p6
227: p3-pl1*<p4-p3)/(p12-pl1)}p5
228: if p5<p:, o~- p5>p4;PI~t " ges topt",p:3,pS,p4;jmp 6
229: 'DEDA' (pl,p5,p2)}p13
230: if p5=p3 or- p5=p4;p5}p4}p3;jmp 4
231: if sgn(p13)=sgn(pl1);p5}p3;p13}pl1;jmp 2
232: pS}p4;p13}p12
~2 ~~~:;; : j in~:r .- (?
234: (p:::';+p4) /2}p3
235: r-E~t p:3
:'236: "DZ!DFI ":
237: cos(p3)A2+4sin(p1)cos(p2)cos(pl-p3)sin(p2+p3)}p5
238: r-et -cos(p3>*<cos(2p2+p3)+p4*cos(2pl-p3»/p5
239: "DEPS/DFI 1\:
240: p3cos(p2)*cos(2pl-p2)+p4*sin(pl)A2}p5
241: \:;*sin(pl)····2*cos(p1-p2)···2}p6
242: ~-et -'p5/p6
243: "DI~/{-iX":

244: p2-p1}p5;1}p4
24~j: i. f p5>1; jmp 2
246: pS*10}p5;p4/10}p4;jmp -1
247: If p5<=10;jmp 2
248: p5/10}p5;p4*10}p4;jmp -1
249: If 5<=p5 and p5<=10;jmp 4
250: p5*2}p5;p4/2}p4
251: if 5<=p5 and p5{=10;jmp 2
252: pS*2.S}p5;p4/2.5}p4
253: ()}p3; p4}p6
254: if p6<1;p6*10}p6;p3+1}p3;jmp 0
255: ret



0: "Plot meetgegevens in grafiek~ dd 830201":
1: "Paul l..Ji jnands (plotprogramma)":
2: "Plot hoofdsnijkracht, aanzetkracht 0+ ~-Jrijvingsl·::t-acht":

3: II al 5 functi'e \/an ,f i": .
4: dim I,G,C,N,K[50J,F(50J,SESOJ,H[SOJ,B[SOJ,F'ESOJ,Y[50J,Z[SOJ
5: gsb "F:ECALL II
6: spc 1; f~·~d 2
7: P[1]}Q
8: for- J=l to I
9: if P[JJ{Q;F'[J]}Q
10: ne>:t ,]
11: prt IIX-min="~Q

1"" prt. IIX-ma>:="~maN(F'[*l)

13: ent "speciefieke spanning C=?",C
14: ent "Welke kracl-~t ?(1=Fv,2=Ff,3=FI/'l)",I<
15: if K=1;gsb "HOOFDI<F:ACHT"
16: if 1<=2; gsb "AANZEn:::F:ACHT"
17: if f<=:3;gsb Il·jRIJ\JINGSI<F:ACHT"
18: if K{=O or K>=4;gto -4
19: Y[lJ}Q
20: for J=1 to I
21: if Y[JJ<Q;Y[J]}Q
22: ne>:t J
23: prot "Y-min=",Q
24: prot "Y-max=",ma:«'([*])
25: O:H::;ent "enteF' 1 om data te plot.t.en",I<
26: if f:::#1,;gto " e inde"
27: ent "en·ter fi-min",rl;if r-1{=O;jmp (>

28: dsp "ent.er- f i -rna:-: (f i -ma:·: <: ",90+8, ") ":. ent. 10", ,--:'2
29: if r2>90+G;jmp -1
30: ent. "enter- F*-rnin"~,t-l1

31: ent "en·ter F*-ma;':",1~12

32: i + 1-12< =r 11; gt.o '--2
3::: spc: 1; r-:wt "GF;:AFIEI{GRENZEN:"
::A: PI~t. ")(-min=",r-1
35~ pr~·t II X-rfta}~=II,1"'2
~,

">'::> :

3~3 :
39:
40:
4 1 •

42:
43:
44:
45:
46:
47:
41-3:
49:
5~):

51:

53:

55:

57:
58:
59:
,SO:
61 :
62:

pr'"t "Y'-min=",rl1
pr"t "Y-rna>::::::", r 12
pc:lr;lI'w·t 705~"\/s5";es:iz 1..5,3
IrJrt 7{)5!1 II i p52(), 38(>, 15·72(;, 1. ~)38() II

scI r1-(r2-rl)/15,r2+22*(r2-rll/15,rl1,-(r12-rl1)!S,r12
O}K
ent "enter 1 ··....oor· plottE.~n .:3ssen",K
if K=l;gsb !lASSEN"
lim rl,r2,rl1~r12

gsb "PLDT-DATA"
"einde":
clsp II ei fide progr-amma II

end
"F(ECALL. " :
dsp "F'r"'ess eont. na inbl'"". dataca;:;et,t.e"; s'lp
ent "l'llich file an?? the data on '")",R
if R}61;trk l;ldf R-62,I~G,C~N~K[*J,FE*]~S[*],H[*J,B[*J~P[*J

if R<:62;trk O;fdf R
if RC62;trk O;ldf R,I~G~C,N,K[*]~F[~J~8[*],HE*J,D[*],P[*]

'L:d O;spc: 1;pr"·t "**************:**";prt. "FILE: [\!t'"""'''!,R
pr.. t. "number' of meas. 1""",1
f>~d 2;prt "gamma"O=:l~,G

prot "C=",C
,f>:d 4;pr-t "e>:p. n=",N
-few J=1. to I
atn(cos(G)!(HEJJ/S[JJ-sin(G»)}PEJJ
ne>: t J
ret.



~--(3riL -30-
64: "PLOT-DATA":
65: ent "5ymbol:*==1,+=2,o=3,#=4,.=5",5
66: if 5< 1 OF 5>5; gto -1
67: if 5=1;Ii'JFt 705, "sm*"
68: if S=2;WFt 705,"sm+"
69: if 5=3; Ii'JFt 705, "smo"
70: if 8=4 P'JFt 705," sm#"
71: if S=5;wr-t 705, "sm. "
72: dsp "Select pen";stp
73: fOt- J= 1 to I
74: pen;plt PEJ1,YEJ1,-2
75: ne>; t .J
76: Ii'Jrt 705," sm"; pen# 0
77: t-et.
78: !lASSEN":

-:;'5 :

85:

94:

10:::;;:
1(>4 :

pen# 4;fxd O;csiz 1.5,3
cll 'DIVAX' <r1,r2,r-5,(;!}
f>:d r5
if r11<0;xax O,Q,r1,r2
XCI}; rll,Q,r-1,r2
for X=r1 to r2 by Q
pIt X-5*(r2-rl)/150,rl1-(r12-~11)/28,1;lblX
ne>:t X
cll :'DI\iAX' (r11,r12,r5,Cn
-h:d (-5
vax rl,Q,r11,r12,1
pIt 4r2/6,rl1-<r12-r1U/12;lbl "·fi
pen# 0; -hid 2
rf.?t.
"DI'.jAX":
p2-"pDp5; 1}p4
i·f P5:> 1 ; j mp 2
pS*10}p5;p4/10}p4;jmp -1
if p5<=10;jmp 2
pS/I0}p5;p4*10}p4;jmp -1
if 5<=p5 and p5<=10;jmp 4

100: p5*2}p5;p4/2}p4
if 5<=p5 and p5<=10;jmp 2
p5*2.5}p5;p4/2.5}p4
O}p~::;; p4}p6
if p6<1;p6'10}p6;p3+1}p3;jmp 0
r-et

1 i-I" •

97:
98:
99:

92:

90:
91 ::

79:
80:
81 :

86:
87:
88:
89:

82:
83:
84:

107:
lOB:
109:
11.0:
111 :
1 j ,.::••

11~::; :
114:
1 .. t::'
... J. _, =
116 :
11 '7:
118 :
1 1 q.

120:

" HDOFTW:r7.:ACHT" :
fUI~ J:=::l to I
KEJJ/C/BEJJ/SEJ]}YEJJ
n e;-: t. ~J

t--et
"AANZETI<F:ACHT" :
f·cw· J= 1 t.o I
FEJJ/C/BEJJ/SEJJ}YEJJ
ne>: t \J
f"et
"v-m I.J '/ I t·..jG~31<:r~ACHT" ~

-For J:::=l to I
(FCJJ*cos(G)+KEJJ*sin(G)//C/SEJJ/SEJJ}YEJJ
ne.>; t. J
r··· t'? t
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