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Camenvattins 

Bij omvormprocessen binnen de produktietechniek treden grote plastische 
deformaties op om de gewenste omvorming van het materiaal te bereiken. 
De numerieke simulatie van het muntproces, dat hier gekozen is als het te 
analyseren omvormproces, is beperkt tot een rotatie-symmetrisch model met 
een homogeen elastoplastisch materiaal gedrag en een isotrope versteviging. 
Problemen die zich thans onder andere nog voordoen tijdens een numerieke 
simulatie van het omvormproces z i j n :  

- het veranderen van de dynamische en kinematische randvoorwaarden die 
worden opgelegd 

- sterke vervorming van de elementen bij vergaande deformatie. 

Bij deze procesanalyse met behulp van het eindige elementen pakket MARC is 
de rezoning techniek toegepast om de hierboven aangegeven problemen te 
ondervangen. De gevolgde strategie in combinatie met de pre- en 
postprocessing met behulp van IDEAS wordt uitgebreid behandeld. Aan de hand 
van de resultaten wordt nagegaan in hoeverre de gehanteerde rezoning 
techniek de optredende spanningstoestand en de momentane rekverdeling 
beïnvloedt. 
afgeleid net behulp van het bovengrens theorema dat gebaseerd is op 
energiebeschouwingen. 
Om aan te geven waarmee vooral een beginnende software-gebruiker zoal wordt 
geconfronteerd, worden als laatste enige ervaringen, opgedaan met de 
computer systemen en de geimplementeerde software, toegelicht. 

Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten 
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i. INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING. 

Het muntproces is een van de oudste omvormtechnieken die bekend is. De 

bewerking houdt in dat een gravure, in een stempel aanwezig, zo scherp 
mogelijk wordt overgenomen in het te vervormen materiaal. In ons geval 
bestaat het boven- en onderstempel niet uit een ingewikkelde gravure maar 
bezit het bovenstempel een konisch gat en is het onderstempel geheel vlak. 
Het materiaal, de blanc, bestaat uit een ronde vlakke schijf metaal. De 
opstelling (fig. 1.1) heeft niet het doel om een vlakke munt te 

bovenstempel 

blanc 

nun tr ing 

onderstempel 

Fig. ï . l .  

voorzien van een konische uitstulping omdat dit ook wel op een andere manier 
kan, maar om meer inzicht te verkrijgen i n  o.a. de benodigde stempelkracht, 
optredende inwendige spanningen en rekken bij het vullen van een gravure. In 
het bijzonder zijn we geïnteresseerd in de gemiddelde stempeldruk als 
functie van een maat voor de vulling van de konische gravure. Door J.A.H. 
Ramaekers en S .  Hoogeboom [ ï ]  is deze relatie afgeleid m.b.v. het bovengrens 
theorema en de schillen methode. In dit verslag wordt de eindige elementen 
methode beschouwd om deze relatie te achterhalen. Daarbij is gekozen voor de 
verplaatsinosmethode {Lagrznge heschr i jv ingcmijzr )  zeals grimplementeerd i:: 
het eindige elementen pakket MARC [ I ï ï ] .  
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Bij de Lagrange beschrijving wordt een verzameling materiedeeltjes in de 
tijd gevolgd. Voor ieder deeltje kunnen dan een aantal, fysische grootheden 
berekend worden zoals verplaatsing, snelheid, spanning, effectieve rek etc. 
Gebruik van de Lagrange methode in dit muntproces kan leiden tot grote 
vervorming van de elementen bij vergaande deformatie. Dit heeft tot gevolg 
dat voortzetting van de berekening onnauwkeurig wordt uitgevoerd of 
vastloopt, omdat elemenen "inside out" geraken. Om het deformatieproces te 
continueren is het noodzakelijk om een nieuwe mesh te definiëren gebaseerd 
op de gedeformeerde geometrie en de huidige toestand van liet materiaal. 
Hiervoor wordt de mesh-rezoning techniek gebruikt welke is geimplementeerd 
in het pakket MARC. De eindige elementen methode, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de updated Lagrange beschrijvingswijze, wordt aanbevolen voor 
het doorrekenen van problemen waarbij grote elastische-plastische 
deformaties optreden. In deze benaderingswijze dient de toestand aan het 
begin van een increment als referentie toestand voor het berekenen van de 
incrementele veranderingen. Bij het volgende increment wordt deze 
referentietoestand "updated" en kan dus m.b.v dezelfde procedure als in het 
vciorgaande increment weer doorgerekend worden. Periodiek wordt na een 
bepaalde hoeveelheid deformatie de geometrie geheel o f  gedeeltelijk van een 
nieuwe element verdeling voorzien. 

Een ander probleem wat zich voordoet bij omvormprocessen is het veranderen 
van de dynamische en kinematische randvoorwaarden tijdens de deformatie. 

Bij het pletten van de munt 
schuift het materiaal nl. under 
het stempel vandaan, waardoor 
knopen die eerst een 

bovenstempel voorgeschreven verticale 
verplaatsing hadden nu vrij komen 

Fig. 1.2 

totdat deze eventueel weer komen 
aan te liggen boven in de gravure 
in het stempel (fig. 1 . 2 1 ,  en dus 
het aantal vrijheidsgraden van die 
knopen uiteraard weer wordt 

. .  L-..-ulrL n-1 ,  : -....--u 
i I c p c L f i L .  hic :LvuuL blijkt de ïezûîìiiig t d ì i i i e k  iìîcûïübiiiâtie ïüet rap- 
elementen een geschikte aanpak te zijn om dit probleem redelijk te 
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ondervangen. Gap-elementen zijn hierbij nodig om de konische gravure te 
modelleren. Op sommige plaatsen kunnen reactiekrachten (trek) ontstaan 
t.g.v. de modellering waar dit niet gewenst is, bijv. aan de onderzijde van 
de blanc die uiteraard alleen op het onderstempel rust. Dit zou kunnen 
worden opgelosd door op die plaatsen ook gap-elementen aan te brengen. 

Tijdens 
mesh niet te sterk is vervormd en of er geen knopen zijn waarvoor andere 
randvoorwaarden opgelegd moeten worden. 
Een probleem wat zich hierbij nog kan voordoen is dat t.g.v. de sterke 
verandering in de randvoorwaarden het oplosproces niet meer convergeert. 

de deformatie zal dus regelmatig gecontroleerd moeten worden of de 

Bij deze analyse van het omvormproces zal ook getracht worden na te gaan in 
hoeverre de rezoning techniek de spannings- en rektoestand beïnvloedt bij 
het gebruik van deze techniek in het eindige elementen pakket MARC. 
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11. GLOBALE THEORETISCHE ACHTERGROND. 

11.1 Het eindicre elementen Pakket MARC. 

Bij het analyseren van processen waarbij een lichaam sterke vervormingen 
ondergaat speelt de niet-lineaire mechanica een zeer belangrijke rol. 
Uitgaande van de aan de niet-lineaire mechanica ontleende theorieën, zijn 
numerieke methoden ontwikkeld om de deformatie van een lichaam a ls  gevolg van 
een in de tijd veranderenùe belasting , te beschrijven. Een van deze methoden 
welke wordt toegepast in het eindige elementen pakket MARC zal in dit 
hoofdstuk globaal aan de orde komen. De theorieën welke hieraan ten grondslag 
liggen zullen hier nauwelijks ter sprake komen. Er z a l  worden volstaan met 
een verwijzing naar de literatuur op dit gebied. 

11.1.1 De strateqie voor het oplossen van het stelsel verseliikinsen. 

Indien in de mechanica een probleem moet worden opgelost, waarbij grote 
deformaties en plastisch materiaal gedrag een r o l  spelen, komt men, bij de 
werkwijze volgens de eindige elementen methode uiteindelijk t e  staan voor het 
oplossen van een stelsel niet-lineaire vergelijkingen. Binnen NARC wordt de 
oplossing van dat niet-lineaire stelsel via een iteratieproces bepaald. De 

methode voor het oplossen, welke hier wordt gehanteerd, is de "Newton- 
Kaphson" methode en zal hieronder worden toegelicht. 

Het volgende stelsel vergelijkingen wordt hierbij bekeken: 

f ( x )  = P 
5 , "  5 

(IT. 1.1) 
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Hierin zijn n onbekenden: x l f  x2, . . .  x 

verondersteld worden. 
De Taylorreeksontwikkeling van f rond x = xk luidt: 

terwijl P l f  P2'...Pn bekend n 

* * 

af .. 

waarbij 

a€ 

3X 

-. 
[-I = 

-. 

5 x=x 
-. -.k 

3fn afn 
3x1 ax2 * 

- - 
- 

3f2 

axn 
- ( 11 . 1 . 3 )  

de tangent-modulus matrix wordt genoemd. Veronderstel dat xk een 
benaderingsoplossing is van het stelsel (11.1.1) , dan gaat ( 1 1 . 1 . 2 )  over in: 

(x-x ) = P - f'Xk' -. -.k -. -. 
(11 .1 .4)  

waarbij de hogere orde termen zijn verwaarloosd. Door in (Iï.1.4) x .. te 
vervangen door xk+, , wordt een formulering verkregen die geschikt is voor 

een iteratieve bepaling van een benaderingsoplossing. Met: 
-. _ _  
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(11.1.5) 

gaat (Iï.1.4) over in: 

( 1 1 . 1 . 6 )  

Een iteratieslag verloopt nu formeel als volgt: 

In het software pakket zal de tangent-modulus matrix niet worden 
geïnverteerd, maar zal tixktl worden bepaald door het stelsel lineaire 

vergelijkingen (Iï.1.6) op t e  lossen. 
-. 

Indien het stelsel vergelijkingen (Iï.1.1) wordt opgesteld met behulp van de 
elementen methode [IX] dan zijn de onbekenden de positievectoren van de 
knooppunten “ri (met i = 1 
aangeeft. Voor een willekeurige vector r kan geschreven worden: 

2, . . . . n ) . Waarbij i het knooppuntsnummer 
+i 

K r de komponenten zijn van ti in de respectievelijke waarin r 
basisrichtingen. De getransponeerde van de kolom met als onbekenden de 
posities van de knooppunten kan nu worden geschreven als: 

il‘ i2’ i3 
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In formule (ïï.l.1) zijn de onbekende met x aangegeven. De kolom P uit 

formule (ïï.l.1) bevat bij de eindige elementen methode de bekende uitwendige 
belastingsgrootheden, welke bestaan uit knooppuntskrachten afkomstig van de 

voorgeschreven volumebelasting en van de voorgeschreven oppervlaktebelasting. 

-. 5 

De oplossing van een niet-lineair mechanica probleem is niet altijd 
eenduidig. Belangrijk hierbij i5 het belastingverloop in de tijd. Om dit te 
kunnen regelen wordt de incrementele werkwijze gehanteerd, waarbij de 
uitwendige belasting in een discreet aantal stappen op het te vervormen 
lichaam wordt aangebracht. De volgende definities worden geitroduceesd: 

j 

k : iteratie nummer Ik = O, 1 ,  2, . . . .  m) 
r j -k 

: increment nummer ( j  = O,  1 ,  2 ,  , . a jmax) 

: kolom niet posities van de knooppunten na iteratie k van 

j 1 -  j increment j (analoog: = r -.kt1 Ik’ 
: totale belasting bij increment j na iteratie k 

Q’ = f(p j -k -. : knooppuntskrachten behorende b i j  de spanningen berekend 

uit rk j 
-. 

a f  -. 
K j = [GI -k : stijfheidsmatrix. 

.. 5 
r=I 
I Ik 

j Hierbij is pk voorzien van een index k, omdat het elementen methode programma 
deze grootheid bij iedere iteratieslag opnieuw bepaald, hetgeen voor bepaalde 
vormen van uitwendige belasting nodig is. 

Vergelijking ( ï ï . 1 . 6 )  gaat met deze definities over in 

Per increment j wordt het probleem opgelost met de iteratieformule (ï1.1.8). 
Als ir! i r ic rement  j !?et iteratieproces qeconvergeerd is na iteratieslag m 
wordt overgegaan naar increment j+l. De laatst berekende oplossing in 
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j increment j (r ) is de startwaarde van de positie van de knooppunten in ,m 
iteratie O van increment jtl. Er geldt dus: 

j+1 = r ,O --m 

Aanloog geldt: 

(11.1.9) 

(11.1.10) 

Nu is er sprake van “knooppuntsevenwicht” als geldt: 

(11. I. 11 ) = Qk 

Met andere woorden geldt dat dan de uitwendige voorgeschreven belasting 
gelijk is aan de krachten afkomstig van de spanningen berekend uit de positie 
van de knooppunten ti . 

Uit (Xï.l.8) volgt dan inderdaad dat de volgende iteratieslag oplevert: 

1 = O, zodat 5; de oplossing is van het beschouwde stelsel voor increment 6 r k t l  .. 
j. ïn de praktijk wordt het iteratieproces eerder afgebroken, namelijk 
afhankelijk van een zeker convergentiecriterium. Een mogelijkheid welke 
binnen MARC aangeboden wordt is na iedere iteratieslag k van increment j de 
zogenaamde “residual load” te berekenen. Deze is als volgt gedefinieerd: 

Het iteratieproces wordt gestopt als  

waarbij de toelaatbare relatieve onbalans is, welke wordt opgegeven 
L.: * I I  de maximale knooppuntskracht 
wordt aangeduid die in de betreffende kolom voorkomt. 

‘max urj c’ue CO?!TRYL curds en w a r h i j  met , 

- rr.5 - 



Wanneer er sprake is van plastisch materiaal gedrag levert het berekenen van 
j extra complicaties op, waardoor deze veelal benaderd wordt. In [IX] 

!k 
wordt uitgegaan van de evenwichtsvergelijking in de gewogen afwijkingen 
formulering op een bepaald tijdstip met een beperking tot de "Galerkin 
methode". Het assemblageproces, dat noodzakelijk is voor het continu verloop 
van de positievectoren (en ook de weegfactoren) over de element grenzen heen, 
wordt besproken in [VïII]. Hier zal dan ook niet verder op worden ingegaan. 

De hierboven beschreven procedure kan worden samengevat in een stroomdiagram 
(fig. II.l), waarin de gehanteerde symbolen de volgende betekenis hebben: 

j : increment nummer 
k : iteratie nummer 

-, -. -0 : momentane benadering vooï r waarbij ï de positie van de knooppunten z 

in de referentietoestand aangeeft. 
- K : sti . j  fheidsmatrix 
P : opgebouwd uit de uitwendige belasting. 

Q : opgebouwd uit de inwendige knooppuntskrachten. 

km,, 
Jmax * 

.. 

.., 

: maximaal aantal iteraties 
* totaal aantal incrementen. 
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start z:=ro; P:=O; Q:=O; j :=  
- . -  - . "  - - .  

I 

t 
invoer incrementele data, 
updating van kinematische 
en dynamische randvoor- 

t -  
bereken K, P 

breng de randvoorwaarden 
in rekening 

- 

1 
los 62 op uit bz = P-Q -. -. ..- 

1 
z : =zt6 z ; k : =k+l 

bereken Q : =f ( z 1 

nee 

I -j:=j+l 
L 

ec 

bereken R:=P-Q 

nee 

ja 

T 
e iteratie proce 

- rj:=z, . . . .  . . , -  uitvoer 
I 

Fig. 11.1 
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51.1.2 Gap-elementen. 

In dit hoofdstuk zal enige aandacht worden gericht up het gap-element, dat 
in deze analyse noodzakelijk is om het contactprobleem te ondervangen. In 
veel gevallen waarbij sprake i s  van een omvormproces voor een lichaam spelen 
namelijk de wrijvings- en normaalkracht aan de oppervlakte van dat lichaam 
een belangrijke rol. 

Een gap-element is een element aangebracht tussen twee constructie 
knooppunten van verschillende lichamen, die eventueel met elkaar in contact 
kunnen komen. Dit element leidt bij contact de normaal- en indien aanwezig 
de wrijvingskracht door en laat daarbij de constructieknooppunten 
samenvallen. Dit betekent in ons geval dat het materiaal van de blanc niet 
het materiaal van het gereedschap, de bovenstempel, kan overlappen. A l s  er 
geen ccintact is dan zijn de vri-jheidsgraden van die knopen niet afhankelijk 
van elkaar. 

B i j  het toepassen van de gap-elementen worden er door middel van Lagrange- 
multiplicatoren extra vergelijkingen toegevoegd aan het stelsel (Iï.l.8). 
Zowel de stijfheidsmatrix (Kk) als het rechterlid ( p i -  al) worden hierdoor 
beïnvloed. Op welke wijze deze worden beïnvloed zal hier niet worden 
behandeld, maar volstaan zal worden met verwijzing naar [XI. De 
multiplicatoren die hierbij worden toegepast zijn te identificeren als de 
normaal- en wrijvingskracht welke optreden in het betreffende gap-element. 

Het gap-element dat binnen MARC kan worden gebruikt [ I ï ï ]  heeft vier 
knooppunten. In de invoer -worden de eerste en de vierde knoop gebruikt voor 
koppeling aan de betreffende lichamen. De tweede en derde knoop kunnen 
respectievelijk gebruikt worden om de sluitings- ( z )  en event:ueel de 
wri5vingsrichting ($1  op te geven. Daarnaast moet de sluitingsafstand 
opgegeven worden in de richting van n en bestaat de mogelijkheid om een 
wrijvingscoëfficiënt in te voeren. In de uitvoer worden in de tweede en 
derde knoop de krachten gegeven in respectievelijk de n en t richting, welke 
meestal zijn te identificeren als een normaal- en eventueel een 
wrijvingskracht. 
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In het algemeen is bij het gebruik van grote aantallen gap-elementen 
en/of hoge wrijvingscoëfficiënten de convergentiesnelheid laag. Dit komt 
door de iteratieslagen ten gevolge van het telkens openen en sluiten van 
deze elementen. Dit i s  echter een lokaal effect waardoor, z e l f s  al is er 
ter plaatse van een gap-element niet voldaan aan het convergentiecriterium, 
de oplossing voldoende nauwkeurig is voor praktisch gebruik. 
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Il.1.3 Rezonins techniek. 

Het toepassen van de (updated) Lagrange methode bij onder andere het 
numeriek benaderen van omvormtechnieken kan leiden tot sterke vervormingen 
van de elementen. Bij vergaande deformatie kunnen deze vervormingen zo groot 
worden dat de berekening onnauwkeurig verloopt of dat het zelfs niet meer 
mogelijk is deze te continueren, waardoor het noodzakelijk wordt om een 
nieuwe mesh te definiëren gebaseerd op de gedeformeerde toestand van het 
lichaam. De rezoning techniek wordt nu binnen de eindige elementen methode 
gebruikt om de toestand (spanningen, rekken e.d.) van de oude sterk 
vervormde mesh over te brengen op een nieuwe t e  definiëren mesh. Deze 
transformatie welke binnen MARC kan worden uitgevoerd Err], bestaat uit de 
volgende vier stappen: 

- Definiëren van een nieuwe mesh 
- Definieren van een continu veld voor alle knooppunts- en elementvariabelen 
- Bepalen van de grootte van deze variabelen in de knooppunten van de nieuwe 
mesh. 

- Interpolatie van de elementvariabelen naar de integratie punten van de 
nieuwe mesh. 

Deze vier stappen, welke door de aanroep van het REZONE blok in MARC worden 
uitgevoerd, zullen achtereenvolgens worden toegelicht. 

De nieuwe mesh, die moet worden gedefinieerd, beslaat in principe hetzelfde 
oppervlak of volume als de gedeformeerde oude mesh. Bij gekromde randen 
kunnen echter kleine afwijkingen in de geometrie ontstaan. Deze nieuwe mesh 
mag geheel afwijken qua aantal knooppunten, aantal elementen en topologie 

ten opzichte van de oude mesh. 

Om een continu veld voor alle knooppunts- en elementvariabelen te bepalen 
worden eerst alle variabelen in de integratiepunten van de gedeformeerde 
oude mesh geëxtrapoleerd naar de knooppunten van deze mesh. In de 
knooppunten worden de variabelen gemiddeld met een bepaalde weegfactor. 
Vervolgens wordt de geheie mesh in driehûekeìì (2-E ineshes) of tetr~ëders 
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Fig. 11.2 

(3-9 meshes) verdeeld, zodanig dat de hoekpunten van deze driehoeken of 
tetraëders samenvallen met de knooppunten of het midden van de 
oorspronkelijke elementen (fig. 11.2). De waarden van alle variabelen in de 
hoekpunten van deze driehoeken of tetraëders zijn bekend zodat hiermee een 
continu veld verkregen i s .  

De waarde van de variabelen in de nieuwe knooppunten kunnen nu worden 
bepaald door lineaire interpolatie binnen een driehoek of tetraëder zoals 
hierboven genoemd. Normaal ligt ieder knoopunt van de nieuwe mesh binnen een 
driehoek of tetraëder, echter aan de randen bestaat de mogelijkheid dat een 
knooppunt zich net buiten de oude mesh bevindt. In dat geval wordt vanuit de 
dichtstbijzijnde driehoek of  tetraëder geëxtrapoleerd. 

De waarden in de integratiepunten van de nieuwe mesh worden nu bepaald door 
interpolatie vanuit de knooppunten. De interpolatie methode welke hier wordt 
gehanteerd is afhankelijk van het type element. 
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11.2. Het bovenclrens theorema. 

Het bovengrens theorema is gebaseerd op energiebeschouwingen, welke de 
mogelijkheid bieden tot modeloptimalisering [VI . Uitgegaan wordt van een 
gekozen snelheidsveld (u 1 ,  waarmee het reksnelheidsveld wordt vastgelegd. 
Veelal berust de keuze op simplificaties van de realiteit. Zoals "vlakte 
doorsneden blijven vlak" of " een cilinder blijft een cilinder". De 
grootheden die verder in dit hoofdstuk betrekking hebben op het gekozen 
snelheidsveld worden aangegeven met (*l. 

a*  

Het snelheidsveld is kinematisch toelaatbaar gedefinieerd indien: 
a* - u = 

- voldaan is aan volumeïnvariantie 

- u stuksgewijs continu is a l s  functie van de coördinaten en minstens een 

op de vlakken S', waar de snelheid is voorgeschreven 

-b* 

maal differentieerbaar. 
-b* 

Het reksnelheidsveld afgeleid uit u 
toelaatbaar genoemd. 

wordt dan evenzo kinematisch 

In ieder plastisch proces zijn met betrekking tot de vermogensbalans te 
onderscheiden CV) : 

- Het vermogen in het proces gedissipeerd door de deformatie van het 
materiaal. 

* * *  
J D = J a : I D  dV 

V 
( 1 1 . 2 . 1 )  

* 
Hierbij is met 01 de Cauchy spanningstensor, met D*de 
deformatiesnelheidstensor en met V het momentane volume aangegeven. 

- Het vermogen in het proces gedissipeerd over de r-vlakken 
(discontinulteitsvlakken van de snelheid) met inbegrip van de 
kontaktvlakken tussen gereedschap en materiaal. 
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* 
Hierin is T,, de afschuifspanning op het betreffende vlak en AU de 
grootte van de discontinuïteit in het snelheidsveld over het vlak. 

t - Het vermogen aan het proces toegevoerd middels vlakken IS 1 waarop de 
spanning C t '  I is voorgeschreven. 

* .+ i* 
Jt = J', t . u dC 

S 
( 1 1 . 2 . 3 )  

if - Het vermogen aan het proces toegevoerd middels vlakken (S 1 waarop de 
-b 

snelheid (u) is voorgeschreven, in dit geval de kontaktvlakken van het 
gereedschap en het materiaal. 

- + - b  
Jii = Ju t . u dC 

S 
(If. 2 . 4 )  

waarbij de integralen van de spanning (t) over de oppervlakken (SU) 

kunnen worden geïndentificeerd a l s  de uitwendige krachten noodzakelijk om 
het proces te laten verlopen. 

+* 
Het bovengrens theorema stelt nu dat voor iedere u geldt dat;: 

* * * 
J + J,. - Jt 2 JQ D ( 1 1 . 2 . 5 )  

Het vermogen aan een proces toegevoerd, ter plaatse van de vlakken S', zoals 
berekend op grond van een kinematisch toelaatbaar snelheidsveld is altijd 
groter dan of hoogstens gelijk aan het vermogen Jo dat werkelijk toegevoerd 
wordt. Zodat het linkerlid in vergelijking ( ï T . 2 . 5 )  een bovengrens vormt 

voor het toe te voeren vermogen middels vlakken ( S  I .  Wordt geschreven i1 

* * * 
J = JD + J,. - J; 

dan volgt met ( J ï . 2 . 1 )  tot en met (11.2.5) dat geldt: 

( 1 1 . 2 . 6 )  

* 
J - J , > O  
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Het bovengrens theorema stelt verder dat van alle kinematische toelaatbare 

snelheidcvelden (u 1 het snelheidsveld dat de uitdrukking J minimaliseerd, 
en dus ook het verschil J - Jii , het "beste" snelheidsveld is. 

-+* * 
* 

In de praktijk wordt het theorema 
materiaal (star ideaal plastisch; 
analytisch oplosbaar), zodat voor 

- 
u = u  vo 

waarbij ov0 de initiële vloeispanning 
Geconstrueerd wordt een snelheidsveld 

parameters a is te beschrijven (u = 

de materie deeltjes. Verder wordt een 

-+* 
i 

vaak toegepast voor niet verstevigend 
integralen zijn anders niet of moeilijk 
de effectieve spanning geldt: 

is. 
dat in een of meerdere vrije 
-+* + 
u ( x ,  ai) met 2 de plaatsvector van 
wrijvingsmudel voor de kontaktvlakken 

tussen gereedschap en materiaal gekozen. De procedure welke hierbij wordt 
gevolgd kan dan als volgt worden geschetst. 

Aangenomen wordt een kinematisch toelaatbaar snelheidsveld, beschreven met 
vrije parameters, dat gevoelsmatig redelijk in overeenstemming is met de 
realiteit. In het algemeen voldoen de bijbehorende spanningen hierbij niet 
aan de evenwichtsvoorwaarden. Dit zal alleen het geval zijn voor het ware 
snelheidsveld. Berekend kunnen nu worden D en Ail als de absolute grootte 
van de discontinuïteit in het snelheidsveld over de r- vlakken. Verder kan, 
eventueel met behulp van een spanningsanalyse (schillen methode), waarbij 
door het opstellen van evenwichtsrelaties van een plakje (schil) materiaal 
globale spanningen kunnen worden afgeleid, het totale vermogen J aan het 
proces toegevoerd berekend worden op grond van het aangenomen kinematisch 
toelaatbare snelheidsveld. Optimalisering naar de vrije parameters, dus 
optimalisering van dit snelheidsveld volgt dan door: 

* * 

* 

= o .  - a J* 
aai ( 1 1 . 2 . 8 )  

Hiermee i s  dus het "beste" snelheidsveld, binnen de gekozen klasse, bekend. 
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11.3. Afwesins van de eindicre elementen methode met het bovensrens 
theorema. 

De analytische methode volgens het bovengrens theorema is een zeer snelle 
methode om een globale indruk te verkrijgen van invloedsfactoren o f  

procesparameters die het verloop van een proces bepalen, door gebruik van 
betrekkelijk eenvoudige modellen. Indien echter nauwkeurigere uitspraken 
gedaan moeten worden over procesparameters, zoals bijvoorbeeld het 
krachtenverloop, gedurende het omvormproces en/of meer gedetailleerde 
informatie (zoals optredende spanningen, rekken, drukken e.d.) over het 
proces vereist wordt, i s  de eindige elementen methode zeer goed bruikbaar. 

Verder blijkt dat bij het toepassen van het bovengrens theorema een goed 
inzicht in het omvormproces vereist is voor bijvoorbeeld het kiezen van een 
snelheidsveld en de daarmee gepaard gaande I'-vlakken om deze methode te 
kunnen hanteren. 

Het analytisch gereedschap is thans zo uitgebreid dat vele omvormprocessen 
met een technisch voldoende nauwkeurigheid kunnen worden beschreven, echter 
zal telkens in ieder specifiek geval binnen een analysestrategie naar een 
oplossj.ng gezocht moeten worden die aan de vereiste nauwkeurigheid voldoet 
[VI. Daarnaast zal het voorkomen dat binnen deze analysestrategie een 
numerieke benadering moet worden uitgevoerd om tot een goede oplossing te 
komen. Te denken valt hierbij aan een benadering die moet worden uitgevoerd 
indien bijvoorbeeld met een ander materiaal gedrag dan star ideaal plastisch 
materiaal gerekend dient te worden of  dat de geometrie van het te vervormen 
lichaam te ingewikkeld is. 

De eindige elementen methode daarentegen is veel algemener toepasbaar en 
inzicht in het deformatieproces is hierbij van te voren veel minder vereist. 
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111. GEVOLGDE PROCEDURE. 

111.1 Modelvormins. 

Het muntproces zoals geschetst in hoofdstuk I is rotatie symmetrisch, 
waardoor 
helft van de dwarsdoorsnede van de blanc voldoende is. De randvoorwaarden 
welke zijn opgelegd zijn aangegeven in fig, 1Iï.l 

met invoering van de juiste randvoorwaarden de beschrijving van de 

Ah I 

Fig. IIr.1 

Met de pijltjes wordt aangegeven de richting van de voorgeschreven 
verplaatsing en het gedeelte van de rand waar deze randvoorwaarde geldt. 
Aangenomen wordt hierbij dat de stempels en de muntring star zijn. Een 
volgende aanname is dat het kontact tussen de blanc en de gereedschappen 
wrijvingsioos is. Dit kan grotendeels tijdens experimenten worden 
gerealiseerd door het kiezen van de juiste smeertechniek. Verder wordt 
aangenomen dat het materiaal een elastoplastisch gedrag vertoond met daarbij 
een isotrope versteviging. Als vloeivoorwaarde geldt dan 

f(er,o 1 = G 2  - tJ2 = o 
V V 

(111.1) 

- 
waarbij o = ;(a) de ideële of effectieve spanning wordt genoemd en 
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u de momentane vloeispanning die als geschiedenisparameter fungeert. Voor 
de effectieve spanning u = u ( @ )  kiezen we een specificatie volgens von Mises 
(Huber, Hencky 1 

- -  V 

d waarbij voor de deviatorische spanning a geldt 

ad = I - 1/3 m : ñH 

(111.2) 

(111.3) 

A l s  verstevigingcmodel wordt gebruikt de exponentiële versteviging volgens 
Nadai. De momentane vloeispanning wordt daarbij volledig bepaald door de 
effectieve plastische rek EP volgens 

u = C( EO+ -P E ) n . 
V 

Voor de initiële vloeispanning geldt 

u ( EP' o )  = c Eo n 
V 

(IJI .  4 )  

(111.5) 

Het materiaalgedrag komt tot uiting in de constante C en n, de initiële 
toestand van het materiaal in de waarde voor ïn deze simulatie van het 
muntproces i s  voor de waarden van lood gekozen in verband met, de reeds 
uitgevoerde experimenten (met C = 34 N/mm 2 , n = 0.185 en E = 0.012). 

De effectieve plastische rek is een monotoon stijgende functie van de 
(pseudo) tijd t, gedefineeerd met 

O 

t 

O 
EP = f J ($  Dp: JDp) dt (111.6) 

waarbij Dp het; plastisch gedeelte van de deformatiesnelheidstensor 
weergeeft;. 

De blanc is van een mesh voorzien, welke is opgebouwd uit 4-knoops iso- 
parametrische elementen (nr. 10) [III] .  De gegenereerde mesh m.b.v. IUEAS 
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(pre-processor) voor de begintoestand is te zien in fig. 111.2 en in fig. 
111.3 waarbij een gedeelte van de mesh uit fig. ï I ï . 2  

Fig. 1’11.2 

is uitvergroot op de plaats waar de gravure moet worden gevuld. Met opzet is 
gekozen voor een fijnere elementverdeling in dit gebied, om het materiaal 
tijdens het deformatieproces goed te kunnen volgen, waardoor ook, indien de 
vervorming van de blanc dit toe laat, een scherpe afdruk kan worden 
beschreven. 

Fig. Iï1.3 

Het onderstempel en de muntring zijn gemoäelieerà door ter plaatse een 

randvoorwaarde voor te schrijven die gelijk is aan nul. Het bovenstempel is 
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gemodelleerd door op de plaats waar deze aanligt een verplaatsing voor te 
schrijven (Ah) en verder ter plaatse van de gravure gap-elementen te 
plaatsen (zie fig. I ï ï .  4 ) .  

gravurewand 

Fig. ï ï ï .  4 

De gap-elementen liggen in de hoek tussen het om te vormen materaal en de 
konische gravure en zijn aan de bovenzijde verbonden met knopen die de 
plaats aangeven waar de gravure zich bevindt en aan de onderzijde met knopen 
behorende tot de mesh van de blanc. Zodra een gap-element gesloten wordt kan 
het materiaal ter plaatse alleen nog tangentiaal langs de gravurewand 
verplaatsen. 
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111.2 Subroutine's voor crebruik van MARC. 

Aan de hand van een MARC invoer, beknopt weergegeven in de appendix, zullen 
de diverse geschreven subroutine's, welke door MARC worden aangeroepen, 
worden besproken. De gegevens welke in de MARC-invoer zijn geplaatst, zijn 
toegelicht in [ I ï ï ] .  

De subroutime RZDATA, welke afkomstig is uit de source van MARC, is 
gewijzigd, omdat tijdens het doorrekenen van het probleem bleek dat er 
geheugen plaatsen werden overschreven bij een gecombineerd gebruik van 
gap-elementen en de REZONE optie. Daardoor kwam er in de uitvoer de 
foutmelding dat er elementen "inside out" geraakten, terwijl dit 
gevoelsmatig nog niet het geval kon zijn. Bij gebruik van gap-elementen gaat 
het programma automatisch de interne knooppuntnummers hernummmeren, hetgeen 
ook gebeurt bij het toepassen van de rezoning techniek. Deze procedure kan 
niet beïnvloed worden door de gebruiker. Het gecombineerde gebruik van deze 
opties leidde tot problemen, omdat dit nog onvoldoende was getest. Door het 
tussen voegen van een aantal statements kan dit probleem worden opgelost. 

Net de optie WORK HARD wordt de subroutine WKSLP aangeroepn waarmee het 
mogelijk is om als  verstevigingsmodel de exponentiële versteviging volgens 
de re1ati.e van Nadai in te voeren. De waarden welke hier zijn gebruikt 
gelden voor lood. Het gebruik van deze routine behoeft verder geen 
toelichting. 

Met de optie UDUMP en verder een lege regel wordt voor elk increment 
aangeroepen: 
- de subroutine ELEVAR voor de variabelen in de integratie punten, 
- de subroutine IMPD voor de diverse variabelen in de knooppunten. 
Door middel van de optie UDUMP i s  het mogelijk met de coördinaten van de 
knooppunten en de lijst met "connectivity' de elementen te controleren of 

deze niet te sterk 
gebruikt: om de "connectivity", het gebruikte type element van de mesh en het 
werkelijk aantal elementen type ELTYP te achterhalen en deze in een CONMON 
biok jTüEj te piaatsen, zodat äeze kunnen worden aangeroepn in äe subroutine 
1MPD. Het type element ELTYP is het 4-knoops iscl-parametrische ringelement 

zijn vervormd. De subroutine ELEVAR wordt hierbij 
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waaruit de mesh bestaat. Met de subroutine IMPD, worden de actuele 
coördinaten van de knopen (updated referentie toestand) in de mesh 
uitgerekend en opgeslagen in een array COORD. Ook worden de coördinaten in 
de "start referentie toestand" bepaald en opgeslagen in een array COORKN. 

Met de coördinaten in de 'start referentie toestand' wordt bedoeld de 
coördinatenlijst zoals deze wordt opgegeven in het begin van de invoer in 
het "model definition blok" of de coördinatenlijst welke direkt na END 
OPTION in het REZONE blok ("history definition cards") wordt opgegeven nadat 
een gedeelte van de geometrie van een nieuwe mesh is voorzien en het 
programma herstart wordt. 

rig. 111.5 

Met deze coördinatenlijsten en m.b.v. de connectivity uit het COMMON blok 
(TUE) wordt in de subroutine IMPD van elk element in de mesh (uiteraard 
exclusief de gap-elementen) de verhouding uitgerekend tussen de lengte van 
de zijden en de diagonalen in de "start referentie toestand" en de 
overeenkomstige lengte van de zijden en de diagonaal in de actuele toestand. 
Dus oergeieken woràt ìengte is met ia, 11s en I ï a  enz. (fig. 111.5) van eik 
element na elke incrementele waarde die is doorgerekend. Indien een bepaalde 



verhouding is bereikt wordt dit uitgeschreven in een file genaamd 
<VERHOUD.DAT>, waarbij ook wordt aangegeven in welk element deze verhouding 
optreedt, zodat naderhand eenvoudig kan worden nagegaan waar de mesh te 
sterk is vervormd, Indien de verhouding tussen twee lijnstukken groter wordt 
dan 5 of kleiner dan 115 dan wordt het programma afgebroken m.b.v. deze 
routine. 

Indien deze file <VERHOUD.DAT> niet zou worden aangemaakt zou het een zeer 
omslachtige procedure worden om na te gaan bij welk increment de vervorming 
zodanig groot wordt, dat de buitencontour niet goed meer wordt gevolgd of de 
berekening te onnauwkeurig verloopt. Nagegaan moet er worden bij welk 
increment dit gebeurt om op deze plaats in de berekening opnieuw te kunnen 
starten met uiteraard een aangepaste mesh, waarbij d.m.v. rezoning de 
berekende spanningen, rekken ed. worden overgebracht naar de (meestal 
gedeeltelijke) nieuwe mesh. Zonder de gegevens in de file <VERHOUD.DAT> zou 
deze procedure omslachtig worden, omdat aan de hand van plaatjes, 
gegenereerd m.b.v. postprocessing, zou moeten worden vastgesteld waar de 
grote vervorming optreedt, om het gebied te bepalen waar een nieuwe mesh 
moet worden aangebracht. Gezien de ter beschikking staande apparatuur en 
programmatuur is dit een zeer tijdrovende aangelegenheid. 

Een andere reden voor het afbreken van het programma waarop MARC zelf 
controleert, welke ook verband houdt met de vorm van het element, is d a t  de 
determinant van de matrix van Jacobi ( J ) ,  welke als volgt is gedefinieerd: 

met xi, yi ; knooppuntscoördinaten (i = 1,2,..4) 
E , q ; materiële coördinaten 

; interpolatie functies c p f  
i 
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in de integratiepunten negatief wordt. Dit betekent dat de matrix J tijdens 
de deformatie regulier moet blijven [IV]. Zou hier niet aan zijn voldaan dan 
kan de element-stijfheidsmatrix niet worden bepaald. Men krijgt dan in de 
uitvoer een fout melding dat elementen "inside out" zijn geraakt. 

Na END OPTION in het tweede REZONE blok in de invoer voor h e t  eindige 
elementen pakket MARC, is gekozen voor de optie UFRORD waarmee de subroutine 
UFRORD wordt aangeroepen voor de externe knooppuntsnummers welke vermeldt 
staan in de daarop volgende regel. Net deze subroutine is het mogelijk om de 
knopen welke onder het stempel liggen, en dus een voorgeschreven 
verplaatsing hebben, die ten gevolge van de deformatie onder het stempel 
vandaan schuiven, terug te plaatsen in hun oorspronkelijke positie. In de 
invoer wordt een komplete lijst gegeven van de knopen welke onder het 
stempel liggen. Na elk increment wordt voor elke knoop in deze lijst 
nagegaan of de radiale verplaatsing kleiner i s  dan -0,002 mm. Zo ja dan 
wordt de knoop terug gezet. 

/ 

Fig. 111.6 

Zouden deze randvoorwaarden niet worden aangepast dan zou het gat in het 
bovenstempel schijnbaar steeds kleiner worden. Ten gevolge van dit schuiven 
wordt er een extra onnauwkeurigheid ingevoerd doordat er ais het ware een 
stukje materiaal wordt toegevoegd op de rand van de gravure, het gearceerde 
gebied in fig. Ilï.6. Ten opzichte van de totale geometrie is dit echter 
verwaarloosbaar. 
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I ï I .3 .  File translators. 

Bij het "normale" gebruik van IDEAS als pre- en postprocessor in kombinatie 
met MARC is het eenvoudig mogelijk om de uitvoer van IDEAS in de vorm van 
een "universal file" om te zetten met FT (file translator) in een invoer 
voor MARC. Hierna moeten nog enkele aanpassingen worden uitgevoerd, zoals 
toevoeging van extra parameter cards voor specifieke problemen ed., voordat 
de invoer geschikt is voor gebruik. 

Het muntproces echter zoals hier is geanalyseerd valt buiten het "normale" 
gebruik van FT. Hierbij moet namelijk regelmatig gebruik worden gemaakt van 
IDEAS voor het aanmaken van een gedeeltelijke nieuwe mesh, die gekoppeld 
moet worden aan de reeds bestaande, waarvan de gegevens in een REZONE blok 
moeten worden weggeschreven. Daarnaast moet er nog een mogelijkheid zijn om 
de gegevens van de gapelementen die hierbij gebruikt worden te verwerken in 
de invoer 

Om dit bovenstaande niet telkens met de hand te moeten invoeren, wat zeer 
omslachtig is en hierdoor de kans op fouten erg groot maakt, is er een 
programma geschreven genaamd REZDAT, waarmee het mogelijk is, voor dit 
specifieke probleem, om met de "universal file" aangemaakt met IDEAS en de 
invoer voor NARC van de voorgaande run, een komplete nieuwe invoer te 
genereren. Opgegeven behoeft alleen te worden de namen van beide file's, het 
nieuwe restartnummer, de stempelverplaatsing na de "nul" slag, die wordt 
uitvoerd nadat de rezone slag is uitgevoerd waarbij een groot gedeelte van 
de geometrie betrokken is en het aantal incrementen dat moet worden 
doorgerekend. Aan de hand van de randvoorwaarden welke zijn opgegeven met 
IDEAS en die vermeld staan in de universal file worden met het programma 
REZDAT de plaatsen achterhaald waar het onder- en bovenstempel aanliggen en 
waar de gapelementen moeten aansluiten. Verder wordt met de gedefinieerde 
vervormde geometrie, de vorm en de ligging van het bovenstempel, de grootte 
van de sluitafstanden en de sluitingsrichting bepaald van de gapelementen. 
Uit de voorgaande invoer voor MARC worden de juiste parameter en model 
definition cards gecopieerd met daarin vermeld het gewenste restartnummer. 
VerTter gordt e r  a n  t ~ e g e w e g d  een REZC)?!E Ulûk  et Däaïiii de coöïdiïizten, Ut: 

topologie en de gegevens van de betreffende gapelementen, een blok met 
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randvoorwaarden voor een "nul" slag, een blok met gewijzigde randvoorwaarden 
waarmee de stempelverplaatsing wordt aangegeven, met daarna afhankelijk van 
het aantal incrementen dat moet worden doorgerekend, blokken met REZONE, 
AUTO LOAD en PROPORTIONAL LNCREMENT, waarbij in het REZONE blok een lijst 
wordt gegeven van knooppuntsnummers die onder het stempel liggen en dus 
gebruikt worden in de subroutine UFRORI). Na het draaien van het: programma 
REZDAT is dus de gehele invoer gereed om weer een aantal incrementen door te 
rekenen met MARC. 

Omgekeerd is bij het "normale" gebruik van MARC in kombinatie met IDEAS voor 
postprocessing het FT programma ook eenvoudig te hanteren om de <...T19> 
file's, waarin de uitvoer data van MARC wordt weggeschreven, om te zetten in 
een "universal file" geschikt om in te lezen in TDEAS. Echter bij de analyse 
van dit muntproces waarbij rezoning-techniek is toegepast functioneert het 
FT programma niet meer, doordat telkens bij de aanroep van een REZONE blok 
de coördinaten, de topologie de verplaatsingen van de knopen ed., zijn 
gewijzigd, 

In verband met het hierboven geschetste probleem en om data te selecteren 
uit de <...T19> file's voor het tekenen van de grafiek welke het verband 
aangeeft tussen de gemiddelde stempeldruk en de maat die representatief is 
voor de mate van vulling van de gravure is er ook een programma geschreven 

genaamd T19. Dit programma heeft 
de mogelijkheid om de <...T19> 
file's op te delen in stukken en 
deze aan te passen, zodat deze 
wel met het FT programma 
ingelezen kunnen worden met 
daarnaast een keuze optie om de 
gewenste data te selecteren. 
Wordt er gekozen voor data 

Fi.g. 11 '1 .7  

selectie dan wordt na elk 
increment uitgerekend hoe groot 
de totale stempelkracht bedraagt, 

hoe grciot  de diameter i d j  is van de gravure aan de top van de uitstulping en 
tot welke dikte(s) de blanc op dat moment reeds is vervormd. üaarnaast wordt 
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uiteraard ook het incrementnummer vast gehouden. Deze grootheden worden 
naar de terminal weggeschreven zodat het verloop van het programma goed kan 
worden gevolgd. Verder worden ,indien voor data selectie is gekozen, deze 
waarden gebruikt voor het berekenen van de verhouding tussen de gemiddelde 
stempeldruk en de vloeispanning van lood na elk increment met daarnaast de 
logaritme van de verhouding tussen de diameter aan de voet (DI en de 
diameter (d) ter hoogte van de top van de uitstulping van de gravure, de 
mate van vulling (fig.III.7). Deze waarden worden weggeschreven in een file 
om later te gebruiken voor het tekenen van de grafiek. 

Het opdelen van de <...T19> file's gebeurt om in elk deel de juiste 
coördinaten, topologie en de totale verplaatsing van de knopen weer te geven 
afhankelijk van het gedeelte van de mesh waar "gerezoned" is. De topologie 
moet na elke REZONE slag opnieuw worden bepaald, de coördinaten en de 
totale verplaatsing van de knopen moeten na elke REZONE slag opni.euw worden 
uitgerekend . Verder worden voor elk increment de verplaatsing van de knopen 
opnieuw berekend aan de hand van de verplaatsingen gegeven in de <...T19> 
file. De rest van de grootheden zoals spanningen, rekken en reactie krachten 
worden gecopieerd. De gegevens welke behoren tot de gapelementen zijn 
geëlimineerd, omdat deze niet tot de geometrie behoren en dus bij de 
postprocessing niet worden gebruikt. In het programma T19 wordt verder 
in een "log file" bijgehouden waar elk increment in welk deel genaamd 
<..REZ(nr.)> kan worden teruggevonden. 
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111.4 Werkwijze. 

Gezien de problematiek bij het gebruik van de rezoning techniek, eventueel 
in kombinatie met gap-elementen, bij het gebruik van FT en IDEAS voor pre- 
en postprocessing in kombinatie met MARC, wordt in dit hoofdstuk globaal de 
procedure beschreven welke is gevolgd voor het verkrijgen van telkens een 
nieuwe MARC invoer. Marc biedt namelijk met het gebruik van de RESTART optie 
de mogelijkheid om telkens weer een aantal incrementele vervormingen door te 
rekenen, nadat een nieuwe mesh is aangemaakt, to t  het omvormproces in zijn 
geheel is doorgerekend . De procedure, die hierbij is gevolgd, is 
schematisch weergegeven in fig. 133.8. 

Met IDEAS wordt het model met randvoorwaarden aangemaakt, die op de plaats 
van de gravure in REZDAT gebruikt worden om de knooppunten te selecteren 

i 
1 

IDEAS 

- 
nee REZDAT 

I 

er ekening 

Fig. IIL.8 

IDEAS 

~ 

waaraan gap-elementen moeten worden 
gekoppeld. Bij de eerste aanroep van 
REZDAT wordt, naast de "universal 
file" aangemaakt met IDEAS, in 
plaats van een voorgaande MARC 
invoer, een file aangeboden waarin de 
juiste "parameter en model definition 
cards" staan vermeld tot en met END 
OPTION.  

Het programma REZDAT genereert de 
gegevens van de gap-elementen en het 
REZONE blok, weike bij àe eerste run 
handmatig worden verwerkt tot  de 
juiste invoer voor MARC. 

Met MARC worden nu een of meerdere 
incremeaten doorgerekend afhankelijk 
van de vervorming van de 
afzonderlijke elementen (zie ook 
subroutine ïMPûj .  Inaien hei; 
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programma stopt wordt aan de hand van de uitvoer nagegaan hoe groot deze 
vervormingen zijn en waar deze in de mesh optreden. 

Met behulp van het programma T I 9  wordt de file <...T19>, welke telkens door 
MARC wordt aangemaakt, opgedeeld en aangepast, zodat de uitvoer geschikt is 
voor het FT programma. Het aantal file's dat hierbij wordt aangemaakt is 
afhankelijk van het aantal keren dat een REZONE slag is uitgevoerd om knopen 
onder het stempel terug te plaatsen. Met de file <VERHOUD.DAT>, aangemaakt 
door de subroutine IMPD, is het mogelijk de juiste file te bepalen voor de 
invoer in FT. 

Met FT wordt nu deze file omgeschreven in een "universal file" die geschikt 
is voor TDEAS. Hierbij wordt onder andere nog een extrapolatie uitgevoerd, 
omdat MARC de grootheden in de integratiepunten uitvoert terwijl IDEAS deze 
inleest als grootheden in de knooppunten. 

Net behulp van IDEAS wordt nu het model aangepast. De buitencontour met de 
vervormde mesh wordt overgenomen en gedeeltelijk voorzien van een nieuwe. 
Deze gedeeltelijke nieuwe mesh wordt aan de oude gekoppeld. Alvorens dit 
echter uit te kunnen voeren moeten de blokken met data (spanningen, rekken, 
verplaatsingen ed.) en de elementen in dat gebied worden verwijderd. Nadat 
de koppeling tot stand is gebracht worden de knopen hernummerd en kunnen 
opnieuw de randvoorwaarden worden aangebracht. Het geheel wordt opgeslagen 
in de "model file's" <..MF'S> en ook in de vorm van een "universal file" 
naar buiten gevoerd, die weer met REZDAT gelezen kan worden. 

Plet behulp van de voorgaande MBKC invoerfile, de 'universai fiie", 
aangemaakt met IDEAS en nog een aantal op te geven variabelen wordt een 
nieuwe invoer voor MARC gegenereerd. In deze nieuwe invoer worden eventueel 
de "history definition cards' aangepast, indien bijvoorbeeld in het verloop 
van het programma een andere stapgrootte (stempelverplaatsing) wordt 
vereist. ne invoer is nu gereed voor de eerste "restart". Voor deze echter 
kan worden uitgevoerd, moet de file <...T08> gecopieerd worden in een file 
<...XO9>. In deze file zijn namelijk de gegevens opgeslagen van de 
voorgaande berekeningen, weike nu weer worden ingelezen. Met W C  Worden 
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weer een of meerdere incrementen doorgerekend, tot het programma weer wordt 
afgebroken door de optredende vervormingen. 

De cyclus vanaf de tweede keer dat er met TDEAC is gewerkt wordt zo vaak 
opnieuw uitgevoerd tot de gravure geheel is gevuld. In het, algemeen is het 
aantal keren dat een "restart" moet worden uitgevoerd sterk afhankelijk van 
de optredende deformatie en de geometrie van het te vervormen lichaam. 

Nadat de berekening is voltooid worden de file's, waarin de data zijn 
weggeschreven , samengevoegd en worden de gegevens geselecteerd en 
gerangschikt ten behoeve van grafische weergave van de resultaten. 
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IV. Resultaten 

IV.1. Resultaten van de berekenincr met de eindiae elementen methode. 

Het omvormproces waarbij de blanc van een konische uitstulping wordt 
voorzien is doorgerekend in 73 incrementen. De afmetingen van de blanc in de 
uitgangstoestand zijn aangegeven in fig. ïV.46. De stapgrootte in de 
stempelverplaatsing varieerde van O ("nul"-slag) tot maximaal 0,008 mm. Deze 
is niet groter gekozen in verband met het "terug plaatsen" van de knopen 
onder het stempel om zo de gravure goed te kunnen simuleren. üe "nul"-slagen 
direkt na een rezone slag, waarbij een groot gedeelte van de geometrie 
betrokken is, zijn ook uitgevoerd om te voorkomen dat de vervorming in de 
radiale richting te groot werd in verband met het "terug plaatsen" van de 
knopen. 

Fig. I V . l  t/m IV.8 laten duidelijk zien hoe de meshverdeling er uit heeft 
gezien tijdens de deformatie. In fig I V . 2 ,  4 ,  6, 8 zijn de meshverdelingen 
uitvergroot weergegeven ter plaatse van de uitstulping. Hierin is duidelijk 
te zien hoe de mesh is vervormd t.o.v. een voorgaande slag (gestreept 
weergegeven). De verplaatsingen welke onder de gravure optreden zijn in 
verticale richting duidelijk groter dan in radiale richting en naderen in de 
radiale richting tot nul in de nabijheid van de symmetrie as. De 
verplaatsingen welke onder het stempel optreden buiten de gravure zijn 
v«ornaneli-jk radiaal gericht en naderen snel tot nul in de buurt van de 

incrementnr. 15 totale stempelverplaatsing 0,0545 mm. 
maximale verplaatsing t.o.v. voorgaande slag 0,156 mm. 

Fig. . I V .  1 

- I V . 1  - 



incrementnr. 15 Vervormde mesh detail van fig. I V . l  

Fig. I V . 2  

incrementnr. 2 6  totale stempelverplaatsing 0 ' 0 6  mm. 
maximale verplaatsing t.o.v. voorgaande s l a g  0,106 mm. 

F i g .  I V . 3  

incrementnr. 2 6  Vervormde mesh detail van fig. IV.3 

Fig. IV.4 

- I V . 2  - 



1 I I I I 
r I 

incrementnr. 4 3  totale stempelverplaatsing 0,067 mm. 
maximale verplaatsing t.o.v. voorgaande slag 0,0276 mm. 

Fig. I V . 5  

i rementnr. 4 3  vervormde mesh detail van fig. I V . 5  

Fig. I V . 6  

incrementnr. 72 totale stempelverplaatsing 0 , 0 3 7 5  mm. 
maximale verplaatsing t.o.v. voorgaande slag 0,097 mm. 

Fig. I V . 7  
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i n c r e r n e n t n r .  7 2  

F i g .  IV .8  

Vervormde mesh d e t a i l  van  f i g .  I V . 7  

buitenrand van de blanc. Dit komt vrij goed overeen met het aangenomen 
snelheidsveld in de afleiding van de gemiddelde stempeldruk als functie van 
de mate van vulling van de gravure [ï]. Verder blijkt uit de vervorming dat 
het materiaal van de blanc niet meteen langs de gravurewand omhoog kruipt, 
maar vanuit het midden van de blanc omhoog wordt gedrukt tot het kontakt 
maakt met de gravurewand. Dit is in tegenspraak met de veronderstelling in 
[I] dat het materiaal vanuit de voet meteen langs de gravurewand omhoog 
glijdt:. 

Fig. I V . 9  t/m I V . 1 2  geven de reactiekrachten weer in de knooppunten in de 
verticale richting in respektievelijk increment 1 5 ,  2 6 ,  43 en 7 2 .  Hierbij 
valt, op dat het globale krachtenverloop op het boven- en onderstempel in 
alle incrementen hetzelfde is; aan de buitenzijde (op een knooppunt na) de 
hoogste reactiekracht en dan verder afnemend naar het midden naderend tot 
nul. De grootte van de maximale reactiekracht neemt uiteraard toe met het 
toenemen van het incrementnummer. De stipjes in de figuren zijn afkomstig 
van de inwendige restknooppuntskrachten in verticale richting die als gevolg 
van de discretisering van het veld der positievectoren, resulteren uit de 
spanningstoestand van äe blanc op dat moment [ V I ] .  Geconcludeerd kan worden 
dat de resterende onbalans verwaarloosbaar is. 
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If  1 . I  
. .  . . . . .  ........... 

. . . . . . . . . . .  
. .  . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . .  .. 

Fig. I V . 9  

\I V . . . . . . . .  . . .  . .  . .  

incrementnr. 26 

. . . . .  . * .  

A . e .  

l i  . .  

4 max. reactie kracht op het onderstempel 2 , 2 4  x t o 4  N. 
max. reactie kracht op het bovenstempel - 2 , 2 2  x 10 N. 

v v v t r v  . . . .  V 
. . .  . . * . /  . . . . .  b h A A . . .  . .  

a . .  
. .  

* .  . .  . .  

Fig. I V . 1 0  

I A h A r  n N  

l i  I' 1_ I T T I 
incrementnr. 43 

. . .  . _  
. . . . . . .  . .  - .  

t t t t t I 1  

. .  
. . . . .  i 
. . .  

4 max. reactie kracht op het onderstempel 2 , 4 6  x IO,, N. 
max. reactie kracht op het bovenstempel - 2 ' 4 4  x 10 N. 

Fig. I V . 1 2  
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Fig. ïV.13 t/m IV.22 geven de effectieve spanning volgens Von Mises en een 
maat voor de momentane rek weer in respectievelijk increment 15, 26, 43 en 
72. De maat voor de momentane rek is hier Vom Mises rek genoemd en deze i s  

als volgt: gedefinieerd : 

- E = J ( y c : t )  3 d  d 
V 

(IV.l.1) 

waarbij cd  het deviatorische deel is van de natuurlijke rektensor. Fig. 
IV.15 en fig. IV.17 zijn beide detail opnamen van respectievelijk fig. ïV.14 
en fig. ï V . 1 6 .  

i 1.62~+01 

3 i.90~+01 
2 1.76E+01 

4 2.04E+01 
5 2.18E+01 
6 2.32~+01 
7 2,46E+01 
8 2.60~+01 

incrementnr. 15 Von Mises  spanning min. 1 4 , 8  N/mm;. 
max. 2 7 ' 5  N l m m  . 

Fig. IV.13 

1.77E+01 
2.03~+01 
2. ~ O E + O  1 

2.83~+01 
3.1 OE+O 1 

3.37E+Oí 
3.63~+01 

2.57E+01 

2 incrementnr. 26 Von Mises  spanning min. 1 5  N/mm,. 
max. 39 Nlmrn'. 

Fig. I V . 1 4  
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F i g .  I V . 1 5  

incrcmentnr. 63 

F i g .  I V . 1 6  

1.77E+O 1 

2. 0 3 ~ + 0  1 

2.30~+0 1 

2.83~+0 1 
2.5712+01 

3.10E+01 
3.37E+Ol 
3.63E+o i 

2 
2 '  

Von Mises s p a n n i n g  m i n .  3 , 0 7  N/mm 
max. 32,70 N/mm . 

6.36E+OO 
9.65E+00 
1.29~+01 

1.62~+01 
i. 95~+01 
2. 2 a ~ + o  1 

2.61 E + O ~  
2.94E+O 1 

i i ì c ï e m e n t n r .  4 5  

F i g .  I V . 1 7  

Von M i s e s  s p a n n i n g  d e t a i f  van  f i g .  I V . 1 6 .  
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1.43E+01 
1.70~+01 
1.97E+01 
2.24E+Ol 
2.5 1 E + O ~  
2.783+0 1 
3.053+01 
3.31E+01 

2 i nc remen tn r .  7 2  Von Mises spanning min.  1 1 , 6  N/mm2. 
max. 35,8 N/mm . 

F i g .  IV .18  

1 5.50E-02 
2 i.07~-01 

3 1.59E-01 
4 2.12E-01 
5 2.643-03 
6 3.16E-01 
7 3.68E-O1 
8 4.2OE-O1 

7. 

i nc remen tn r .  1 5  Von Mises r e k  min .  2'74 x - 3  

max. 6 , 7 3  x 10 

F i g .  I V . 1 9  

1 9.443-02 
2 1.82E-01 
3 2.70~-01 
4 3.58E-O1 
5 4.463-01 
6 5.343-01 
7 6.223-01 
8 7.lOE-O1 

- 3  
i n c r e m e n t n r .  2 6  Von Mises r e k  min .  6 . 6 8  x lo-, 

m a x ,  7,98 x 10 

F i g .  IV.20 
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1 1.32E-01 
2 2.533-01 

3 9.753-01 
4 4.970-01 
5 6 . 1 9 ~ - 0 1  

6 7.40E-01 

8 9.843-01 

7 8.623-01 

incrementnr. 4 3  Von Mises rek min. 9,99 x loo -3 
max. 1 , 1 1  x 1 0  

Fig. I V . 2 1  

1.75E-O1 

3.37E-01 
5. QOE-O 1 
6.6313-01 

8 . 2 6 ~ - 0  1 

i .  1 5 ~ + 0 0  
i .  3 2 ~ + 0 0  

9.89E-01 

J 
incrementnr. 72 V o n  Mises rek min. 1 ' 1 6  x I O o  - 2  

max. 1 ' 4 8  x 10 

Fig. I V . 2 2  

Hierbij valt meteen op dat de spannings- en rekconcentraties zich bevinden 
op de plaats waar de konische uitstulping wordt gevormd. In tiet gebied onder 
het stempel buiten de gravure zijn het spanningsveld en de momentane 
rekverdeling nagenoeg homogeen. 
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Een opmerkelijk punt is dat in increment 15, 26 en 43 de hoogste effectieve 
spanning en de momentane rek optreden aan de voet, van de uitstulping, 
waarmee enigszins verklaard kan worden waarom tijdens experimenten de 
gevormde kegels losgeraakten van het materiaal van de blanc. Aangenomen mag 
worden dat t.g.v. de extreme belasting (in increment 43 ongeveer twee maal 
de initiële vloeispanning van het materiaal) hier scheurvorming het eerst 
opt reed t. 
Nog een opmerkelijk feit is dat in de laatste fase van het omvormingsproces 
(increment: 72) de hoogste effectieve spanning en momentane rek optreden 
onder het oppervlak van de gevormde kegel in de gravure. Het lijkt alsof het 
materiaal nog eens extra wordt opgerekt doordat het komt aan te liggen tegen 
de gravurewand en hierdoor alleen nog tangentiaal langs deze wand kan 
verplaatsen. 

Als gekeken wordt naar het verloop van de maximaal optredende effectieve 
spanning gedurende het gehele deformatie proces, dan blijkt dat deze 
de maximale waarde (39 N/mm f bereikt in increment 27 (fig. IV.23/24), 
daarna afneemt tot 31,4 N/mm in increment 29 (fig. IV. 41/42), waarna deze 

2 
2 

weer geleidelijk aan toeneemt tot een waarde 3 5 , 8  N/mm2 in increment 72 
(fig. ïV.18). De maximale waarde van de momentane rek daarentegen blijft 
monotoon stijgen van 0,473 in increment 15 (fig. ïV.19) tot; 1 , 4 8  in 
increment 72 (fig. ïV.22). 

In verband met de gehanteerde rezoning volgt hier een spannings- en 
rekvergelijking voor en na het toepassen van deze techniek. Deze rezone 
techniek wordt ten eerste gebruikt om knooppunten, welke tijdens het 
deformatie proces onder het stempel vandaan schuiven, onder het stempel 
terug te plaatsen, waardoor alleen de elementen welke direct onder het 
stempel liggen van vorm veranderen. Ten tweede wordt deze techniek toegepast 
om een gedeelte van de geometrie van een nieuwe mesh t e  voorzien op die 
plaats waar de vervorming van de elementen te groot wordt i.v.m. de verdere 
berekening. Fig. IV.23. t/m IV.28 geven de niveau lijnen van het effectieve 
spanningsveld en de momentane rekverdeling welke optreden bij 
respectievelijk increment 27 en 28. Hierbij is de rezone techniek toegepast 
in increment: 27 om knopen onder het stempel terug te plaatsen en in 
increment 28, waarbij voor de derde keer een RESTART werd uitgevoerd, om aan 
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de voet van de uitstulping met de uitstulping zelf de blanc gedeeltelijk van 
een nieuwe mesh te voorzien. 

1 1.783+01 
2 2.053+01 
3 2.31~+01 
4 2.58~+01 
5 2.843+01 
6 g.llE+Ol 

7 3.3?E+oI 
8 3.643+01 

incremcntnr. 27 

Fig. I V . 2 3  

incrementns. 27 

2 
2' 

Yon Mises spanning min. í 5 , 2  N/mm 
m a x .  39'0 N/mm . 

i i.78~+01 
2 2.053+01 
3 2.31E+07 
4 2.583+01 
5 2.843i01 
6 3.11~+01 

7 3.37EiOl 
8 3.64E+Ol 

Von Mises spanning detail v a n  fig. I V . 2 3  

Fig. I V . 2 4  
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1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
a 

\ 
incrementnr. 28 Von M i s e s  spanning min. 15,2 N/mm2. 2 

max. 3 3 , O  N/mm . 

1,72~+01 
i .91~+01 
2.11E+01 
2.31 E + O ~  
2.513+01 
2.71 ~ + 0 1  

2.903+0 1 

3.10~+01 

F i g .  IV.25 

i 1.72~+01 
2 1.9lE+Ol 
3 2.11E+01 
4 2.31~+01 
5 2.51~+01 
6 2.71E+01 
7 2.90E+01 
a -~.IOE+OI 

incrementnr. 28 

Fig. IV.26 

Von Mises spanning detail van fig. IV.25. 

9.473-02 
1 .a3~-01 
2.71 E-01 

4.4a~-oi 
3.59E-O 1 

5.36E-01 
6.24601 
7.12E-01 

j; 
Incrementf ir .  27 vOn Mises rek min. 6 ' 4 8  x 10::. 

max. 8 , O l  x 10 . 
Fig. IV.27 
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1 

2. 

3 
4 
5 
6 

a 6.94~~01 

9.25E-O2 
1.78E-01 

2.64~-01 
3.50E-01 
4.36~-01 
5.22~-01 
6 .oaE-oi 

I 
incrementnr. 2 8  Yon Mises rek m i n .  6 , 4 9  x -3  

max. 7 , 8 0  x 10 . 
F i g .  I V . 2 8  

Hierbij valt op dat de spanningstoestand bij het terug plaatsen van de 
knopen niet of nauwelijk wordt belnvloed door de rezone techniek (minder dan 
1 %  afwijking, vergelijk fig. IV.14 en 15 increment 26 met fig. IV.23 en 24 
increment 27). De rezone techniek daarentegen toegepast op een groot 
gedeelte van de geometrie heeft echter wel invloed (fig. ïV.25 en 26). 
Hierbij blijkt namelijk dat aan het einde van increment 28 de 
cpanningspieken welke o.a. optreden in de top van de uitstulping zowel naar 
beneden als naar boven worden afgevlakt. Het globale verloop van het 
spanningsveld blijft echter hetzelfde. De spanningstoe- of afname varieert 
tussen de O en 25%. indien de rekverdelingen worden vergeleken dan i s  
hetzelfde verschijnsel waar te nemen. Nauwelijks tot geen verandering in de 
momentane rek bij het terug plaatsen van de knopen en een toe- of afname van 
de optredende pieken, welke echter minder variëren namelijk tussen de O en 
12% (zie ook fig. ïV.38 en 39). Het globale verloop van de rekverdeling 
blijkt niet of nauwelijks beïnvloed te worden door de rezone techniek. 

Het verschijnsel zoals hierboven omschreven wordt nogmaals gedemonstreerd 
aan de hand van fig. IV.29 t / m  40 welke de effectieve spanning en de 
momentane Von Mises rek weergeven aan het einde van respectievelijk 
increment 32 ,  33, 34 en 35. Fig. iV.30, 32, 31 en 36 zijn respectievelijk 
detail opnamen van fig. IV.29, 31, 33 en 35. Hierbij i s  increment 33 een 
slag waarbij de knopen onder het, stempel worden geplaatst;, increment 34 een 
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slag waarbij de rezone techniek 
blanc en increment 35 een nul"-slag, waarbij dus geen extra verplaatsing van 
het bovenstempel is opgelegd. 

is toegepast. op een groot gedeelte van de 

i i . 1 9 ~ + 0 1  

2 1.44E+01 

3 1.69E+01 

4 1.94E+01 

5 2 . 1 9 ~ + 0 1  

6 2.44E+01 

7 2.69E+O1 
8 2.96~:+01 

2 
i n c r e m e n t n r .  3 2  Von Mises spanning min.  9,35 N/mm2. 

max. 32,OO N/mm . 
F i g .  IV.29 

i n c r e m e n t n r .  32 

F i g .  I V . 3 0  

i i .  1 9 ~ + 0 1  

' 2 l . f l 4 E + O 1  

3 1.69E+ü1 
4 1.94Ea01 

5 2 . 1 9 ~ + 0 1  
e 6 2.44ï:+O1 

7 2.69E+01 
8 2.96&+01 

Von Mises spanning d e t a i l  van f i g .  I V . 2 9  
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1 1.21E+01 
2 1.48E+01 
3 1.75EaOi 
4 2.01E+01 
5 2.30~+01 
6 2.573+01 
7 2.843+01 
8 3.11E+Ol 

i n c r e m e n t n r .  33 Von Mises spanning 2 
2 '  

min.  9'35 Nlmm 
max. 33,9 Nlmm . 

F i g .  IV.31 

i n c r e m e n t n r .  33 

F i g .  IV.32 

Von Mises spanning d e t a i l  van f i g .  IV.31 

1.21E+01 
1.48E+01 
1.75EiQ1 
2.02E+O 1 
2.30~+0 1 

2.57E+O1 
2.84E+O 1 
3.11~+01 

i n  c r  eme 
x 

2 
2 

n t n r .  34 Von Mises spanning min.  1 1 ' 7  Nlmm 
max. 33,O N l m m  

F i g .  IV.33 
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inc 

Fig 

1 1.40E+01 
2 1.64E+01 
3 1.88E+01 
4 2,11E+01 
5 2.35E+Ol 
6 2.593+01 
7 2,82E+Ol 
8 3.06E+01 

rementnr. 34 Von Mises spanning detail van f i g .  IV.33. 

. rv.34 

2 
2' incrementnr. 35 Von Mises spanning m i n .  5 , 5 2  Nlmm 

max. 33,û Nlmm . 
Fig. IV.35 

incrementnr. 

8.57E+00 
f .  16~+01 
T. 47E+01 
1.77E+01 
2.08E+Ol 
2.39E+Ol 
2.69E+01 
3.OOE+O 1 

1 8.57E+OO 
2 1.16~+01 
3 1.47E+01 
4 1.77E+01 
5 2.08E+01 
6 2.393+01 
7 2.69E+01 
8 3.OOE+01 

' detail van fig. I V  . 3 5 .  

Fig. IV.36 
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1.lgE-O1 
2 . 2 9 ~ - 0 1  

3.39E-O1 
4 50E-01 

5 . 6 0 ~ - 0  1 
6. ~ O E - O  1 

7 7 . 8 0 6 0 1  

8 8.90E-01 

,. 
incrementnr. 3 2  Von Mises rek min. 8'78 x 

Fig. I V . 3 7  

max. 1 , O O  

1 i . i 9 ~ - 0 1  

3 3.40E-01 

5 5.60E-01 

6 6.7iE-O1 

7 7.81E-01 

8 8.9lE-O1 

2 2-293-01 

4 4.50E-01 

Von Mises rek min. 8,78 x 10 - 3  incrementnr. 3 3  

max. 1,OO 

Fig. I V . 3 8  

1 
2 
3 
4 

5 
6 

7 
8 

incrementnr. 34  V o n  Mises rek min. 8 , 7 7  x 
max. 9,88 x 10 - 1  

1.18E-01 

2 . 2 6 ~ - 0 1  

3 e 3 5 E - O  1 
4.443-01 

5.533-01 
6 . 6 2 ~ - 0  1 
7 . 7 1  E-O1 

8.79E-O 1 

Fig. I V . 3 9  
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1.23~-01 
2.36~-01 
3 50E-0 1 
4 63E-0 1 
5 77E-O 1 
6.90E-01 
8.04E-01 
9.17E-01 

i n c r e m e n t n r .  35  Von M i s e s  r e k  m i n .  9 , 1 5  x 
max. 1 , 0 3  

F i g .  I V . 4 0  

Bij een "nul"-slag in het algemeen blijft het globale spanningsveld ongeveer 
hetzelfde, echter er kunnen verschuivingen optreden in zowel de grootte a l s  

de ligging in de toppen en dalen. De extreme waarden kunnen zowel toe als 
afnemen, zoals blijkt ui.t fig. I V . 3 4  en fig. ïV.36. De minimale waarde daalt 
hier namelijk van 11,7 N/mm 2 2 tot 5,52 N/mm terwijl de maximaal optredende 
spanning nagenoeg gelijk blijft. 

Wordt increment 29 fig. IV.41 t/m fig. ïV.43 vergeleken met increment 28 

fig. I V . 2 5 ,  26 en 28 (dit is namelijk ook een "nul"-slag) 

4.19E+00 
7.6ûB+00 
l.lOE+Ol 
1.44E+01 
1.78E+01 
2.12Ei01 

2.46E+O i 
2.80E+01 

i n c r c m e n t n r .  2 9  Von M i s e s  s p a n n i n g  m i n .  0 , 7 9  N/mm 2 
max.  3 1 , 6  N/mm 2 '  . 

F i g .  I V . 4 1  
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1 4.19E+00 
2 7.60~+00 
3 l.lOE+Ol 
4 1.44E+01 
5 1,78E+01 
6 2,12E+01 
7 2.46E+01 
8 2,80E+01 

incrementnr. 29 Von Mises spanning detail van f i g .  IV.41. 

Fig. IV.42 

. l  

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 7-553-01 

-3 incrementnr. 29 Von Mises rek min. 7 , 4  x 
max. 8.49 x 1 0  

Fig. IV.43 

2 
dan blijkt dat de minimale waarde afneemt van 15,2 N/mm2 tot 0,79 N/mm 

2 2 de maximale waarde van 3 3  N/mm tot 31,4 N/mm . Ook op andere plaatsen waar 
een "nul"-slag is uitgevoerd blijft het globale spanningsveld ongeveer 
hetzelfde echter met lokale afwijkingen in de grootte en plaats van de 
extremen. In het algemeen valt hier weinig over te zeggen. 

en 

Worden de plaatjes met de momentane Von Mises rek met elkaar vergeleken voor 
en na de "nul"-slag dan blijkt dat het verloop van de globale rekverdeling 
hetzelfde blijft, maar dat deze gemiddeld ongeveer 6% in grootte is 
toegenomen. Vergelijk fig. IV.39 met fig. ï V . 4 0  respectievelijk increment 34 
met 35 en fig. ïV.28 increment 28 met fig. IV.43 increment 29, welke beide 
de momentane rekverdeling aangeven voor en na een "nul"-slag. 

1.01 E-O1 
1.94E-O1 
2.883-01 
3.81 E-O1 
4 75e-0 1 
5.68E-01 
6.623-01 
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Fig. ï V . 4 4  en fig. IV.45 geven beide de vervormde mesh, welke ontstaat 
tijdens een "nul"-slag in respectievelijk increment 29 en 35 t.o.v. de 
direct daaraan voorafgaande slag (gestreept weergegeven). 

i n c r e m e n t n r .  29 max. v e r p l a a t s i n g  t . o . v .  v o o r g a a n d e  s l a g  0 , 0 7 3 4  mrn. 

Fig. I V . 4 4  

i n c r e r n e n t n r .  35 max. v e r p l a a t s i n g  t . o . v .  v o o r g a a n d e  slag 0 , 0 5 2 3  mm. 

Fig. I V . 4 5  

Duidelijk is te zien dat de mesh in en rondom de uitstulping het sterkst is 
vervormd. De verplaatsingen welke optreden liggen qua orde grootte in de 
buurt van de verplaatsingen welke ontstaan wanneer tiet bovenstempel een 
stapgrootte van 0,002 mm wordt opgelegd. Deze zijn niet gewenst, omdat de 
toestand tijdens dit increment niet is gewijzigd. De verplaatsingen zijn 
zuiver het gevolg van de afwijkingen in de spanningstoestand welke ontstaan 
bij het toepassen van de rezone techniek in de daaraan voorafgaande slag. 
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IV. 2. Verseliikins met het bovenqrens theorema. 

Onderstaande figuur geeft de definitie van een aantal grootheden die op de 
blanc betrekking hebben. - 

1 db 

s = momentane dikte. 
d = diameter van de gravure ter hoogte 

van de top van de uitstulping. 
D = diameter aan de voet van de gravure 

(3 mml. 
d = diameter van de blanc (50 mm). 

= oorspronkelijke dikte (5 mm). 
a = tophoek van de gravure (60'). 

b 

Fig. IV.46 

Uit de reactiekrachten aan de onderzijde van de blanc en de gegevens zoals 
aangegeven in fig. ï V . 4 6 ,  waarbij de diameter (d) en de totale stempelkracht 
na elk increment aan de hand van de uitvoer van MARC zijn berekend, is het 
verband bepaald tussen de gemiddelde stempeldruk op de gehele blanc en de 
natuurlijke logaritme van de verhouding D/d. De gemiddelde stempeldruk is 
dimensieloos gemaakt door deze te delen door de initiële vloeispanning van 
het materiaal van de blanc (voor lood avo= 15 N/mm 1 .  Dit verband is 
uitgezet in de grafiek (fig. I V . 4 7 )  aangegeven met (E.E.M.1. 

2 

In dit geval geldt voor het muntproces, volgens het bovengrens theorema, dat 
de gehele blanc tot de gedefomeeïde zone behoort. ??let deze z m e  worot ir. 
dit verband het gebied aangegeven van waaruit het materiaal naar de 
uitstulping vloeit. Met andere woorden het gebied waar de snelheid van de 
materiedeeltjes in de richting van de gravure is gericht en waarbij voor de 
snelheid loodrecht op  de rand van het beschouwde gebied geldt dat deze 
gelijk i s  aan nul, zodat volgens een overeenkomstige relatie afgeleid in [I] 

voor de gemiddelde dimensieloze stempeldruk geldt: 

o !  = A + ii in (Djdl ze 
met 
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en 

4 
3 B = 2 ( 1  t - m) bij a = 60'. 

( IV .2 )  

(IV.3) 

ïn de formule (ïV.3) i s  de factor m de verhouding tussen de schuifspanning 
welke ontstaat t.g.v. wrijving tussen blanc en het gereedschap en de 
schuifspanning welke maximaal in het materiaal van het blanc kan optreden. 
In dit geval geldt dat in verband met de aanname dat het omvormproces 
wrijvingsloos is verlopen m = O. 

De relatie volgens (IV.1) is ook uitgezet in de grafiek aangegeven met; 
(B.T. 1. 

1.6 

X E  1 
1.4 

S 1. 
t 

e 

m 

P 8.8 

6 

1 

d 
r 

U 

0.6 

k 
8.4 

8.2 

e. 
0 .  8 .2  8.4 8.6 0.8 1. 1.2 1.4 1.6 

G e i .  s t ~ p o i d r u k  a i s  functle wen Ln(D/d) 

Fig. IV.47 - IV.22 - 

LN ( W d  1 
X E  e 



Uit deze grafiek blijkt dat de relatie (IV.1) afgeleid met het bovengrens 
theorema goed overeenkomt met de berekening volgens de eindige elementen 
methode (E.E.M.). De afwijking in de lijn volgens (IV.1) en de berekening 
volgens de E.E.M. kan worden verklaard doordat met de E.E.M. een berekening 
is uitgevoerd waarbij een verstevigend materiaal gedrag is ingevoerd, 
terwijl de relatie volgens (ïV.l) is afgeleid voor ideaal plastisch 
materiaal. indien een relatie kon worden afgeleid met verstevigend materiaal 
gedrag zou de helling van de functie hoogstwaarschijnlijk toenemen. Dit zal 
nader moeten worden onderzocht. 

Ue oneffenheden in de kromme volgens de E.E.M. ontstaan grotendeels doordat 
gebruik moet worden gemaakt van de rezone techniek. Hierbij moet nog worden 
opgemerkt dat de resultaten, berekend direct nadat een groot gedeelte van 
een nieuwe mesh is voorzien, zijn weggelaten, omdat de reactiekrachten in de 
knopen, welke op dat moment bekend zijn, niet "in evenwicht:" zijn met de 
overgehevelde spanningstoestand. Hierdoor zou een onjuist beeld worden 
verkregen in de berekende relatie met de E.E.M. 
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IV.3 Conclusies en aanbevelinqen. 

Het eindige elementen pakket MARC blijkt goed geschikt te zijn voor het 
doorrekenen van niet-lineaire mechanica problemen waarbij grote plastische 
deformaties optreden die leiden tot een sterk vervormde mesh, door gebruik 
te maken van de rezoning techniek. De procedure, welke echter moet worden 
gevolgd ook in combinatie met pre- en postprocessing, is vrij omslachtig. 
Een berekeningsmethode, waarbij een algorithme gebruikt zou worden dat 
automatisch het gedeelte van de mesh waar problemen dreigen, voorziet van 
een nieuwe element verdeling, zou hier veel handiger werken. Noodzakelijk is 
dan echter een goed criterium waarmee de mesh gecontroleerd wordt. 

Samenvattend kan verder geconcludeerd worden dat bij gebruik van de rezoning 
techniek in de eindige elementen methode de spannings- en rektoestand meer 
wordt beïnvloed naarmate er een groter gedeelte van de geometrie bij 
betrokken is. Bij het terug plaatsen van de knapen langs de bovenrand blijkt 
namelijk de spanningstoestand minder dan 1% afwijking te vertonen ten op 
zichte van de voorgaande slag terwijl bij het aanbrengen van een 
gedeeltelijke nieuwe mesh de spanningsverandering tot 25% kan oplopen, 
waardoor er spanningsafvlakking ontstaat. De momentane rektoestand, welke in 
de blanc optreedt, wordt minder beïnvloed door het gebruik van de rezoning 
techniek. Deze blijkt namelijk niet tot nauwelijks af te wijken ten opzichte 
van de voorgaande slag bij het terug plaatsen van de knopen en een 
verandering te vertonen in d e  grootte van de extrema tot 12% bij het 
aanbrengen van een gedeeltelijk nieuwe mesh. üe variaties, welke hier zijn 
geconstateerd, zijn het gevolg van het gebruik van MARC in combinatie met de 
Pre- en Postprocessor IDEAS. 

Bij het hanteren van een "nul"-slag, direkt nadat een gedeelte van de blanc 
is voorzien van een nieuwe mesh waarop de rezone techniek is toegepast, 
treden er verplaatsingen op. Deze verplaatsingen, welke uiteraard ongewenst 
zijn, ontstaan doordat de uit de overgehevelde spanningstoestand berekende 
inwendige knooppuntskrachten niet in evenwicht zijn met de uitwendige 
kn^oppuntskrachten. 
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Indien bij dit muntproces een controle berekening wordt uitgevoerd, waarbij 
wordt nagegaan of  dat het materiaal zich incompressibel heeft gedragen, dan 

blijkt dit lang niet het geval te 
zijn. Het volume I (fig. IV.48) 
blijkt namelijk ongeveer 32 maal zo 
groot te zijn als volume IT. Dit is 
ook in tegenspraak met hetgeen wordt 
aangenomen bij het snelheidsveld in 
de afleiding volgens [I]. 

I 

Fig. I V . 4 8  Hierbij moet echter opgemerkt 
worden üat in de blanc nog een groot 

gedeelte elastisch deformatie aanwezig is, terwijl in [I] wordt uitgegaan 
van star ideaal plastisch materiaal. 

Bij de berekening met E.E.M. is gebruik gemaakt van gap-elementen alleen ter 
plaatse van de gravure. Verder zijn er randvoorwaarden opgelegd aan de 
bovenrand van de blanc waarmee het bovenstempel goed kon worden gesimuleerd. 
Het is ook mogelijk om gap-elementen te plaaten over de gehele breedte van 
de blanc om zo het bovenstempel te simuleren. Dit heeft het voordeel dat met 
behulp van de subroutine GAPU kan worden nagegaan of er een knoop onder het 

stempel vandaan schuift en dat 
wrijving tussen het gereedschap en 
het te vervormen lichaam in rekening 
gebracht kan worden . Indien bij het 
gebruik van de subroutine GAPU een 
knoop onder het stempel vandaan 
schuift behoeft alleen de 

Bovenstempel 

1 1 
sluitingrichting en de sluitafstand 
gewijzigd te worden van het 
betreffende gap-element dat hiermee 
verbonden is, waardoor de subroutine 
UFRORD dus niet meer nodig is. 

blanc 

Fig. IV .49  Hierdoor behoeven uiteraard 
geen knopen terug geplaatst te worden 

deor middel v a  de rezoning tschnieki waardoor de spannnings- en rektoestand 
hier niet meer door wordt beïnvloed. Dit heeft nog een voordeel namelijk dat 
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schijnbaar geen materiaal wordt toegevoegd zoals bij de gehanteerde methode 
(zie fig. IïI.6) en het element dus op de hoek van de gravure beter van vorm 
blijft. Een nadeel is echter dat de elementzijden door het stempel kunnen 
gaan (zie fig. IV.491, wat fysisch gezien uiteraard niet mogelijk is. Verder 
dient de mesh verdeling ter plaatse van de gravure fijn te zijn om de 
contour van het bovenstempel goed te kunnen volgen en om de invloed van het 
hierboven geschetste probleem gering te laten zijn. Bi] het gebruik van meer 
gap-elementen zal verder als nadeel optreden, het toenemen van de benodigde 
rekentijd en een toename van de kans op convergentie problemen. 

Uit de resultaten blijkt verder dat de berekening met de E.E.M. goed 
overeenkomt met d e  berekening volgens het bovengrens theorema in combinatie 
met de schillenmethode. De resultaten van beide berekeningsmethoden zouden 
echter nog experimenteel geverifieerd moeten worden voor dit specifieke 
muntproces. 

Een verdere aanbeveling zou kunnen zijn het muntproces opnieuw door t e  

rekenen met gewijzigde parameters zoals bijvoorbeeld de diameter of dikte 
van de blanc, de tophoek van de gravure, eventueel in combinatie met 
verschillende typen materiaal gedrag, zodat ook een vergelijking kan worden 
gemaakt met reeds uitgevoerde experimenten en met gegevens bepaald met 
behulp van het bovengrens theorema. Hierdoor zal het dus mogelijk worden 
betere uitspraken te doen over de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de 
uitkomsten. 

Ook zou een berekening kunnen worden uitgevoerd op het muntproces, waarbij 
wrijving tussen h e t  gereedschap en het materiaal wordt geïntroduceerd, Dit 
kan in het model worden ingebracht door aan de gehele boven- en onderzijde 
ter plaatse van de beide stempels en aan de omtrek van de blanc ter hoogte 
van de muntring gap-elementen te plaatsen. Via deze gap-elementen kunnen 
verschillende wrijvingscoëfficiënten worden ingevoerd, waarmee dan 
uiteindelijk kan worden nagegaan wat het effect hiervan is op de ligging en 
de helling van de functie. 
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V. ERVARINGEN MET DE COMPUTER SYSTEMEN EN DE PROGRAMMATUUR. 

Doordat de gemiddelde student nauwelijks of geen ervaring heeft, met het 
gebruik van computer systemen en bijbehorende apparatuur zoals tape unit, 
plotter e.d., levert het vooral in het begin nogal eens problemen en ongemak 
op, voordat men enigszins hiermee vertrouwd is geraakt. In dit hoofdstuk zal 
getracht worden een beknopt overzicht te geven van de problemen en 
ongemakken waarmee een beginnende gebruiker van een computer systeem en 
geimplementeerde software zoal geconfronteerd wordt. Daarnaast zullen 
problemen aan de orde komen die specifiek ontstaan door het gebruik van 
software welke nog niet of nauwelijks aan de TU op een bepaald systeem is 
gebruikt. 

Het eerste waarmee een gebruiker geconfronteerd wordt is het "operating 
system" van de computer en de terminal waarmee hij contact zoekt met het 
systeem. Een eenvoudige korte cursus over deze materie op het systeem of aan 
de hand van een korte handleiding kan veel tijd en ellende besparen. 
Problemen met de terminal, doordat deze bijvoorbeeld niet in àe juiste 
"setup mode" staat, of met het "operating system" kunnen lastig zijn indien 
niemand aanwezig is die het probleem snel kan oplossen. Aan de hand van een 
handleiding van het type terminal (indien aanwezig) en/o€ "operating system" 
moet het probleem worden opgelost. Ket zoeken naar de oplossing van het 
probleem is vrij omslachtig en kan veel tijd vergen door de veelheid aan 
informatie (men weet niet waar men moet zoeken) en daarbij het gebruik van 
specifieke vaktermen, waarmee men niet vertrouwd is. Hetzelfde verschijnsel 
doet zich voor bij het gebruik van een software pakket. Voor soms zeer 
eenvoudige problemen moet lang worden gezocht en diverse keren worden 
geprobeerd alvorens verder gegaan kan worden. Een eenvoudige inleidende 
cursus in het gebruik en de mogelijkheden met het pakket geven de gebruiker 
snel en veel inzicht waardoor veel tijd en soms ergernis bespaard blijft. 
Indien hiervoor binnen de faculteit de mensen meer tijd ter beschikking 
stond en meer specifieke kennis op het gebied van de software voorhanden was 
zou dit de afstudeerder zonder meer ten goede komen. Zo ook bijvoorbeeld het 
gebruik van IDEAS als pre- en postprocessor. Als onervaren gebruiker kost 
het: al gauw een mand om enigszins GE te bwmm guur? met dit pukket vmz 
relatief eenvoudig gebruik, indien hierbij geen of nauwelijks assistentie 
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wordt verkregen. Ook bij het gebruik van het eindige elementen pakket MARC 

geldt: dit enigermate. Hier is echter de mogelijkheid beter aanwezig om via 
voorbeelden en begeleiding geleidelijk aan meer inzicht te krijgen en dus 
beter vertrouwd te geraken met het pakket. Echter bij het gebruik van de 
rezoning techniek voor mechanica problemen waarbij grote plastïsche 
deformaties optreden zoals in het muntproces ontbrak het hieraan enigszins. 
Hierdoor moest zelf een strategie worden ontwikkeld waarmee dit muntprobleem 
kon worden aangepakt, waarbij de onzekerheid over het feit o f  dat deze 
strategie werkelijk zou leiden tot het gewenste resultaat als minder prettig 
ervaren werd. Een ander facet wat hierbij speelde was dat niemand eerder aan 
de TU de rezoning techniek in combinatie met gap-elementen had gebruikt, 
waardoor je meer dan de gemiddelde gebruiker geconfronteerd wordt met 
software fouten. Deze kunnen zeer lastig zijn en moeizaam worden achterhaald 
en opgelost:. Problemen welke zich hierbij voordoen zijn dat de foutmelding, 
welke meestal verschijnt, niet direct maar zijdelings met het probleem te 
maken heeft of dat het rekenprogramma stopt zonder verder enige foutmelding. 
Daarnaast geeft een foutmelding summiere informatie waarmee de oorzaak in 
het begin meestal niet direct kan worden gevonden. Dit zelfde speelt binnen 
IDEAS indien een nieuwe versie wordt gebruikt. In eerste instantie weet de 
gebruiker niet of het aan de invoer ligt of dat het echte software fouten 
zijn. Bij meer gebruik wordt hierin enige routine verkregen en kunnen de 
fouten soms worden omzeild. 

Bij het ontwikkelen van een strategie om het munt probleem aan te pakken 
bleek al snel dat het goed beheersen van een programmeertaal [Vïl onontbeer- 
lijk is, zodat dan ook een cursus Fortran is gevolgd. Er is een koppeling 
(file translators) tot stand gebracht, specifiek veer d i t  muntproces, tcssen 
IDEAS en MARC en omgekeerd. Bij het schrijven van deze interface-programma's 
is meer kennis van de software vereist qua in- en uitvoer dan de gemiddelde 
gebruiker standaard nodig heeft om ermee te werken, zodat hieraan de nodige 
aandacht en tijd is gespendeerd. Een narigheid die zich naderhand nog 
voordeed was dat op de VAX een nieuwe versie van IDEAS werd geïmplementeerd, 
waardoor de nodige aanpassingen van de file translators moesten worden 
verricht. Daarbij ontstond uiteraard weer een extra inwerkperiode om 
enigszim met deze nieune versie v m  X!EAC overweg te kxnnen, ~ I v ~ r e n s  de 
file. translators konden worden gewijzigd en uitgetest. Bij het uittesten van 

- v.2 - 



deze en andere programma's is het gebruik van de DEBUGGER, op het systeem 
gelmplementeerd [VII], ook onontbeerlijk. Een eenvoudige demonstratie om 
enige routine in het gebruik hiervan te verkrijgen kan op een later tijdstip 
veel tijd besparen. Bij de ontwikkelde strategie, welke hier is gevolgd, 
zijn ook diverse testproblemen gedraaid met MARC om de werking van de 
diverse opties zoals RESTART, REZONE, UüUMP e.d., het gebruik van gap- 
elementen en de zelf geschreven subroutine's zoals IMPD, ELEVAR e.d., die 
door MARC worden aangeroepen, na te gaan. Een probleem dat zich hierbij 
echter voordoet is dat bij het uittesten van de zelfgeschreven subroutine's 
alleen de programma's gecompileerd kunnen worden en niet met de DEBUGGEK 

kunnen worden doorlopen. Dit heeft tot gevolg dat de methode om 
programeerfouten te achterhalen zeer omslachtig wordt,. Er moeten extra 
statements in de subroutine's geplaatst worden om meer uitvoer te verkrijgen 
dan eigenlijk noodzakelijk is om het algorithme juist te laten functioneren, 
maar die nodig zijn voor de controle op de juiste werking. Daarnaast moet 
het eindige elementen programma telkens opnieuw worden opgestart bij het 
ontdekken van een fout, wat een tijdrovende aangelegenheid is. Hierbij komt 
nog, het ook al eerder ter sprake gekomen feit, dat indien een foutmelding 
ontstaat het niet altijd direct duidelijk is waardoor deze ontstaat. Gezien 
ook de traagheid en de opslagcapaciteit op disk van het systeem kan het 
dagen en soms weken duren voordat een fout gevonden en hersteld is, alvorens 
weer verder getest kan worden. Bij gebrek aan voldoende opslagcapaciteit kan 
de uitvoer van het programma uiteraard niet meer op disk worden 
weggeschreven waardoor het programma ook wordt afgebroken. Uit werkt heel 
vervelend indien het programma ' s  nachts wordt gedraaid, wat vaak het geval 
is, om de resultaten de dag daarop te kunnen bekijken. 

Naast het opslag probleem volgen hieronder nog een aantal ongemakken die het 
gebruik van de twee computer systemen PRINE en VAX met zich mee brengen. 
Beide systemen hebben volgens mij last van overbezetting. Het probleem wat 
zich hierdoor voordoet is, al enigszins ter sprake gekomen, een trage 
reactie naar de gebruiker toe. Dit werkt heel vervelend indien bijvoorbeeld 
een file gewijzigd moet worden met de EDITOR of als er op een andere manier 
interactief met het systeem moet worden gewerkt, zoals bij het gebruik van 
IDEAS. 
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Oversturen van file's van de VAX naar de PRIME en omgekeerd met KERMIT, 
geimplementeerd op beide systemen, werkt goed behalve als file's 
overgestuurd worden die met een Fortran programma zijn aangemaakt. Deze 
moeten eerst in een andere type file worden omgezet. Een probleem bij het 
oversturen is dat er maar een NET-lijn ter beschikking staat waardoor het 
regelmatig voorkomt dat de lijn bezet is. Heeft men eenmaal de lijn dan kan 
het gebeuren dat er geen poort vrij is aan het-andere systeem waardoor nog 
niet gezonden kan worden. Opnieuw proberen is de remedie. 

In verband met de beperkte opslagcapaciteit en de tijd dat informatie op 
de disk blijft staan moet regelmatig een stuk programma of uitvoer van een 
programma op tape worden weggeschreven. Dit, mede in verband met het op een 
later tijdstip weer nodig hebben van de opgeslagen informatie, is omslachtig 
door de beperkte beschikbaarheid van de tape unit, welke op de VAXIVMS is 
aangesloten. Daarnaast blijkt dat, als er problemen zijn met de tape unit of 
de aansturing ervan, weinig mensen voldoende op de hoogte zijn om de storing 
snel te kunnnen oplossen, waardoor uiteraard extra wachttijden ontstaan. 

Verder is het maken van plaatjes of grafieken op de VAX, welke via de 
plotter gekoppeld aan de PRïME, moeten worden uitgetekend vrij omslachtig. 
Hierbij moet namelijk eerst op de PRIME een COMO-file woxden geopend. Daarna 
moet het programma FTU worden gestart om via het NET, indien niet bezet, op 
de VAX te kunnen inloggen. Op de VAX moet nu IDEAS of een ander software 
pakket opgestart worden om plaatjes of grafieken te tekenen. De gegevens die 
naar het scherm worden gestuurd worden hierdoor ook opgelagen in de COMO- 
file op de PRIME. Indien nu alle plaatjes op het scherm zijn getekend wordt 
het programma beëindigd en kan e r  worden uitgelogd cp de VAX. Via het MET 
moet men terug naar de PRIME om de COMO-file te sluiten. Deze file kan nu 
met de PREVIEWER worden bekeken waarna deze geschikt is voor de plotter. 
Problemen die hierbij onderweg kunnen ontstaan zijn onder andere, het zeer 
traag kunnen werken in verband met drukte op beide systemen en het verliezen 
van informatie of het ontstaan van stoorsignalen op het NET, waardoor de 
plaatjes niet meer bruikbaar zijn. Dit laatste is vooral het geval indien 
vrij intensief op de beide computer systemen wordt gewerkt en de plaatjes 
-_- - veel infûrmatie bevatten, zodat h e t  enige t i j d  düi l r t  voûrdat het tekeîìeîì is 
voltooid. Om deze reden is er gezocht naar een andere mogelijkheid om 
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plaatjes te tekenen met behulp van de plotter welke sinds kort is 
aangesloten op de VAX. Binnen IDEAS bleek later de mogelijkheid te bestaan 
om HPGL-file's aan te maken welke geschikt zijn voor een HEWLETT PACKARD 

7 5 8 5  plotter, terwijl op de VAX een 7550 is aangesloten. Dit heeft tot 
gevolg dat er soms tekst door de plaatjes wordt geplot, indien niet 
voldoende ruimte tussen de tekst en het plaatje wordt aangehouden. Het 
gebruik van deze methode betekent wel dat elk plaatje in een HPGL-file moet 
worden omgezet en dat deze een voor een naar de plotter gestuurd moeten 
worden. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de gemiddelde afstudeerder die met de 
computer geconfronteerd wordt veel tijd bezig is met het zoeken naar een 
oplossing van specifieke software problemen, mede doordat weinig o f  geen 
mensen hierover aanspreekbaar zijn. Daarnaast is er veel "zwevende 
informatie" waarmee wordt bedoeld: informatie over het gebruik van de 
systemen die wordt doorgegeven van een enigszins ervaren gebruiker naar een 
beginnende gebruiker, zodat het kan gebeuren dat nieuwe afstudeerders extra 
tijd nodig hebben voor het oplossen van problemen, indien zij geen 
voorgangers kunnen raadplegen die eerder met het systeem en de 
geimplementeerde software hebben gewerkt. 
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Appendix: MARC invoer. 

De volgende gepresenteerde invoer is de beknopte invoer voor MARC welke is 
gebruikt: voor de eerste restart tijdens de berekening. 
Aangegeven worden de diverse blokken van de te gebruiken "cards" 

TITLE PLETTEN 
SIZING,500000,600,650,200f200~10,12 
ELEMENTS,10,12 
LARGE DISP 
UPDATE 
FINITE 
ALL POINTS 
REZONING 
END 
COORDINATES 

2 288 O 1 
1 o. O000 o. O000 
2 1.1372 0.0000 
3 0.5609 0.4985 

285 0.5 
286 0.866 
287 0.5 
288 0.866 

CONNECTIVITY 
235 O 1 

1 10 166 
2 10 141 

4 10 117 
3 IO 188 

0.866 
-0.5 

-0.5 
0.866 

141 165 188 
117 142 165 
165 142 168 
93 118 142 

Parameter cards. 

Model definition card 

37 10 228 219 227 234 
232 12 230 281 282 267 
233 12 222 283 284 268 
234 12 214 285 286 269 
235 12 202 287 288 270 

PROPERTY 
10 

1 TO 226 

237 TO 227 

0.140E+05 0.300E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.150E+02 0.000E+00 

0.000E+00 0.000E+00 O.OOOE+OO 0.000E+00 O.OOOE+OO O.OOOE+OO 0.000E+00 

1.624E-01 0.000Et-00 0.000E+00 0.000E+00 0.000Ei00 O.OOOE+OO O.OOOE+OO 
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234 TO 234 

235 TO 235 
GEOMETRY 

1 

1 TO 235 
WORK HARD 
-1 I 
OLD 
BOUNDARY CONI) IT IONS 

1.299E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 O.OOOE+OO 0.000E+00 0.000E+00 O 

0.000E+00 0.000E+00 0.000EtOO O.OOOE+OO 0.000E.tOO O.OOOE+OO O.OOOE+OO 

82 
1 1 1 1 O .  000000E+00 
1 1 2 2 0.000000Et00 
2 2 2 2 0.000000E+00 
4 4 1  1 o.  000000E+00 

269 269 1 1 -0.000500E+00 
269 269 2 2 0.000000E+00 
270 270 1 1 -0.000500E+00 
270 270 2 2 0.000000E+00 

NEW 
POST 
8,  I f 1 1 1 1  

1 ,  
2 ,  
3 ,  
4, 
11, 
1 2 ,  
13,  
14, 
CONTROL 
50,150, 
0.05, 
REAUTO 

RESTART 

PRINT CHOICE 

f f 1101 1, 

3 r 1  I 1 4 1  

111, 
1 1 1 1  
I f 1 1  
UDUMP 

DEFINE NODE SET BLANCRI 
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99f121,123,145,147,153,170,172f177,180,193f195f206f217f226f  
DEFINE NODE SET BLANCR2 
233,239,245,25ll256,259,2s1 
END OPTION 
REZONE 
COORDINATE CHANGE 

2 298 
1 O. O000 25.0000 
2 0.9899 25.0000 
3 1.9798 25 .O000 

296 0.5000 0.8660 
297 0 . 8 6 6 0  -0.5000 
298 5.8471 0.9816 

244 
CONNECTIVITY CHANGE 

1 10 49 55 
2 10 55 61 
3 10 50 56 

56 
57 
57 

History definition cards. 

50 
56 
51 

242 12 264 290 291 292 
243 12 269 293 294 295 
244 12 270 296 297 298 

NEW 
PROPERTY CHANGE 

10 

1 TO 235 
0.140Et05 0.300E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000Et00 0.150Et02 O.OOOE+OO 

0.101Et00 0.000E-+O0 0.000E+00 0.000E+00 O.OOOE+OO O.OOOE+OO O.OOOE+OO 
243 TO 243 

O 

O 

0.113Et01 0.000E+00 0.000E+00 O.OOOE+OO O.OOOE+OO O.OOOE+OO O.OOOE+OO 0 
244 TO 211 
CONTINUE 
END REZONE 
OLD 
BOUNDARY CHANGE 

O 
65 

1 
2 

I 
.i 
I 

1 
2 

.i 
I 

2 
2 

.I 
I 

2 
2 

û.ûûOûûûE+O~ 
0.000000Et00 
0.000000E+00 
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3 3 2 2 O .  000000E+00 

270 2 7 0  2 2 0.000000E+00 
271 271 2 2 O.  000000Et00 

CONTINUE 
NEW 
BOUNDARY CHANGE 

22 I 

7, 6, 1, -0.0020, 
10, 12, 1, -0 .0020,  
12, 18,  1, -0 .0020,  

51, 167, 1, - 0 . 0 0 2 0 ,  
53,  185, 1 ,  -0 .0020,  
56,  201, I, -0.0020,  

CONTINUE 
AUTO LOAD 

PROPORTIONAL INCREMENT 

CONTINUE 
REZONE 
COORDINATE CHANGE 

UFRORD 
6, 12, 18,  24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 71, 76, 81, 83, 94, 
UFROHD 
109,127,148,167,185,201, 
CONTINUE 
END REZONE 

1, 

012,  

3,O 

AUTO LOAD 

PROPORTIONAL INCREMENT 

CONTINUE 
REZONE 
COORDINATE CHANGE 

ur nvRû 
6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 4 8 ,  54, 60, 66, 71, 76, 81, 83, 91, 
UFROHL) 

1, 

O ,  2 ,  

3,O 
r ? p n l \  
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109,127,148,167,185,201, 
CONTINUE 
END REZONE 


