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Tussen Verslag 

* voorlopige uitkomsten
* toelichting 
* advies voor verbetering
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FEA Sterkteberekening processchema
Onderstaand schema geeft een voorstelling van de stappen die doorgaans moeten worden genomen om tot een bruikbaar en betrouwbaar
analyse eindresultaat te kunnen komen. Per sterkteberekeningsvraagstuk kan het verloop echter afwijken. In het schema gaan we er van
uit dat we repeterend verbeteren en analyseren totdat het model voldoet aan de sterkte eisen en er vervolgens een rapportage kan worden
gemaakt. Echter, soms komt het ook voor dat een object alleen gecontroleerd moet worden op sterkte en daarvan dan in alle gevallen -
voldoende of onvoldoende sterk - een eindrapport of alleen een tussenverslag is gewenst. Er is geen object gelijk, dus geen
sterkteberekening gelijk. De aanpak is in detail steeds verschillend. Maar globaal gezien verloopt het proces als hieronder weergegeven.
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3D model en alle gegevens compleet en geschikt voor FEA
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