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VOORWOORD 

Computers ZlJn een belangrijk hulpmiddel bij het berekenen 
van constructies. Met een raamwerkprogramma is het mogelijk 
de krachten en verplaatsingen van een staafconstructie te 
controleren. De geometrie, de doorsnedegrootheden en de 
belastingen worden opgegeven en het programma berekent de 
krachten en de verplaatsingen. Het is dus noodzakelijk om 
vooraf de oppervlakten en de oppervlaktemomenten van de 
afzonderlijke staafdoorsneden te weten. 
Het dimensioneren is na het ontwerpen de belangrijkste taak 
van de constructeur. Het is het meest intensieve rekendeel. 
Ervaring en intuïtie spelen hierbij een belanrijke rol. 
Daarbij worden er "prikberekeningen" gedaan. 
Om aan het dimensioneren tegemoet te komen is het programma 
"DIMCON" ontworpen en ontwikkeld. Dit programma vraagt net 
als een raamwerkprogramma om de geometrie (het ontwerp) en 
de belastingen. Voor de doorsnedegrootheden is slechts een 
zeer grove schatting voldoende. De doorsnedevorm moet wel 
bekend zijn. De doorsnedegrootheden worden zodanig berekend 
dat er uiteindelijk aan een verplaatsingscriterium wordt 
voldaan. Het totale volume van de constructie is dan zo 
klein mogelijk gemaakt. 
Omdat het voor een afstudeeropdracht niet de bedoeling is 
een computerprogramma te ontwikkelen dat van alle mogelijk
heden is voorzien, is de dimensionering alleen gebaseerd op 
het verplaatsingscriterium. De nadruk ligt op het ontwikke
len van een methode om met behulp van een computer de 
dimensies van de staven te bepalen. De methode is zo ver 
uitgewerkt dat ook alle praktische problemen aan de orde 
komen. Deze methode is direct in een computerprogramma 
verwerkt. 
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SAMENVATTING 

De verplaatsingenmethode geeft ons het verband tussen de 
krachten op een constructie, de stijfheid van de construc
tie en de verplaatsingen. Dit verband is uit te drukken in 
het stelsel vergelijkingen k=Sv. Hierin is k de vector met 
de uitwendige belasting, 5 de stijfheidsmatrix, bepaald 
door de geometrie en de staafdoorsnedegrootheden en v de 
onbekende vector voor de knoopverplaatsingen. Bij het 
dimensioneren is de stijfheidsmatrix onbekend vanwege de 
onbekende doorsnedegrootheden. Het stelsel vergelijkingen 
k=Sv is dus niet oplosbaar. Er kan echter slechts één 
combinatie van doorsnedegrootheden en verplaatsingen zijn 
zodanig dat het totale volume van de constructie minimaal 
is en waarbij een bepaalde verplaatsing niet overschreden 
wordt. 
Om dit volume te vinden wordt gebruik gemaakt van een 
optimaliseringsmethode. Met deze methode is het mogelijk om 
het minimum van een functie onder bepaalde voorwaarden te 
vinden. 
De voorwaarden zijn: 

er moet voldaan worden aan de gelijkheden k=Sv 
- de optredende verplaatsingen moeten kleiner zijn dan de 

toelaatbare verplaatsingen ( ongelijkheden). 
Omdat het minimale volume alleen afhankelijk is van de 
doorsnedeoppervlakten en niet van het A.K.O.M. 1 moet de 
doorsnedevorm bekend z1Jn. De vorm bepaalt het verband 
tus?en A.K.O.M. en oppervlakte. Met het volume worden 
tevens de oppervlakten van de staafvoorsneden gevonden. 

l) A.K.O.M. = Axiaal kwadratisch oppervlaktemoment 



VEELVULDIG VOORKOMENDE 

Algemeen 

Vet gedrukt: vectoren en matrices 
hoofdletter : matrix 
kleine letter: vector 

boven index: aanduiding van een staafnummer 
onder index: aanduiding van een knoopnummer 
overstreept: mechanica: 

SYMBOLEN 

het symbool heeft betrekking op het lokale 
(=staaf) assenstelsel 

wiskunde: 
aanduiding van een minimum. 

k krachtsvector 
p vector voor de zoekrichting 
v verplaatsingsvector 
S stijfheidsmatrix 
T transforamtie matrix 
l staaf lengte 
u verplaatsing in de x-richting 
w verplaatsing in de y-richting 
A oppervlakte van de staafdoorsnede 
E elasticiteitsmodulus 
F kracht 
I algemeen kwadratisch oppervlakte moment 
M buigend moment 
N normaalkracht 
V kracht loodrecht op de staafas 
e rek 
e rotatie van x naar y 
o spanning 
x minimum van de functie F<x> 
g(x) gradient, vector met de eersten partiële 

afgeleiden 
G(x) Hessiaan, matrix met de n2 tweede partiële 

afgeleiden 
llxll de 2-norm (of Euclidische norm) van x 

1 



1 inleiding 

J .J wanneer en waarom 

In het voorjaar van 1983 werd voor het eerst kennis gemaakt 
met een raamwèrkprogramma. Wat het rekenen met een raam
werkprogramma precies inhield was niet bekend. Wel was 
bekend dat hiermee op de een of andere manier, met behulp 
van een computer, constructies berekend konden worden. De 
eerste gedachte was, dat de moeizame cyclus van schatten, 
proberen, rekenen, beter schatten, enz.. niet meer nodig 
zou zijn. Na een uiteenzetting over de werking van het 
programma <VLASKO van GENESYS>, wat er in gestopt moest 
worden en wat er dan uit kwam, vielen de mogelijkheden van 
zo'n computerprogramma wel tegen. Nog steeds moest alles 
van te voren berekend worden. Alle profielen, krachten en 
spanningen waren al bekend voordat de berekening met het 
programma gemaakt werd. Het programma controleerde alleen 
ma ar. 
De doorgerekende constructie was een houten vakwerkspant. 
In de handberekening waren alle knopen scharnierend aange
nomen. Het programma kon rekenen met een doorlopende boven
en onderrand. Omdat het een vakwerk betrof, waren de 
verschillen met de handberekening niet eens zo groot. Het 
raamwerkprogramma berekende alle verplaatsingen en dat 
scheelde wel veel handwerk. 
Na het volgen van het college "matrixmethoden" werd duide
lijk hoe deze programma's werkten. De bekende mechanica 
werd genoteerd in matrices en vectoren. Hier-mee is het 
mogelijk om gr-ote hoeveelheden gegevens over-zichtelijk bij 
elkaar te zetten en ermee te r-ekenen. Deze wer-kwijze is 
zeer geschikt voor verwerking door een computer-. Nu werd 
ook duidelijk waar-om een raamwerkprogramma bepaalde zaken 
wel en andere niet kan ber-ekenen. De methode resulteerde in 
een stelsel lineair-e vergelijkingen waar-uit de ver-
plaatsingen opgelost konden worden. Het aantal onbekenden 
is daarbij gelijk aan het aantal vergelijkingen. Meer onbe
kenden toelaten is daarbij niet mogelijk omdat er niet meer-
vergelijkingen zijn. 
Toch heb ik het idee om ook de profieldoor-snedegrootheden 
door een computer-programma te laten berekenen niet los-
gelaten. Hoe kon het aantal onbekenden kleiner- worden 
gemaakt 7 Er kan maximaal één ver-plaatsing voorgeschreven 
wor-den. Meerdere verplaatsingen voorschrijven geeft een 
onjuiste ver-vorming. Zijn er dan nog ander criteria ? 

Inmiddels wer-d er- steeds meer met r-aamwer-kpr-ogr-amma's 
ger-ekend. Er- moest een gr-ote driedimensionale constructie 
gedimensioneerd worden. Dit pr-obleem was zo complex dat er 
met een handber-ekening slechts zeer globale r-esul ta ten 
konden wor-den verkr-egen. Het raamwerkprogramma gaf dan de 



verplaatsingen en de staafkrachten bij de geschatte pro
fieldoorsneden. Nu deed zich het probleem voor: "Welke 
staven moeten aangepast worden om betere resultaten te 
krijgen ?" Hiervoor bestaat geen hulpmiddel. Het aanpassen 
van de staven moet gebeuren op grond van intuïtie en in
zicht. 
Daarna werd begonnen met de ontwikkeling van een eigen 
raamwerkprogramma en het volgen van diverse colleges 
numerieke wiskunde. Bij deze numerieke wiskunde bleek dat 
er methoden bestonden voor het vinden van de oplossing van 
een stelsel lineaire vergelijkingen waarbij het aantal 
vergelijkingen groter is dan het aantal oribekenden. De 
oplossing is dan uiteraard niet exact maar wel zodanig dat 
er zo goed mogelijk aan alle vergelijkingen wordt voldaan. 
Dit was al iets meer, alleen precies het omgekeerde <aantal 
vergelijkingen groter dan het aantal onbekenden>. De 
methode werkte met de kleinste kwadraten aanpassing, waar
bij de kwadratensom werd geminimaliseerd. 
"Minimaliseren" was het ontbrekende criterium voor een 
programma dat zelf de profieldoorsnedegrootheden moet 
bepalen. Een stelsel vergelijkingen met "te veel" onbeken
den heeft oneindig veel oplossingen. Hiervan kan er echter 
slechts één zijn die een bepaalde voorwaarde minimaliseert. 
Bij verder onderzoek in deze richting bleek dat het 
"optimaliseren" zich had ontwikkeld tot een nieuwe tak 
binnen de numerieke wiskunde en dat er ook colleges in 
werden gegeven. Het handmatig optimaliseren <methode 
Lagrange> naar het kleinste volume van een zeer kleine 
constructie, met als voorwaarde dat een bepaalde ver
plaatsing niet mocht worden overschreden, leidde tot een 
stelsel niet-lineaire vergelijkingen dat numeriek kon 
worden opgelost. Op grond van deze eerste resultaten en het 
idee hoe het met grotere constructies dan zou moeten, werd 
besloten (en toestemming gekregen> om dit onderwerp verder 
uit te werken. 

1.2 huidige situatie 

Op het ogenblik kennen we een aantal methoden om de 
afmetingen van de onderdelen in een constructie te bepalen. 
De belangrijkste hiervan zijn: 

de intuïtie; Dit is, hoewel vaak onderschat, de belang
rijkste methode. Alle andere methoden hebben deze methode 
als uitgangspunt. Bovendien is het vaak de enige methode. 
Het is waarschijnlijk niet overdreven om te zeggen dat 
het grootste gedeelte van de bouwproduktie, in aantallen, 
aangevuld met ervaring, op deze wijze tot stand komt. 
Voor onderdelen van gebouwen kunnen prototypen gebouwd 

worden. Hierop kan dan onderzoek gedaan worden. 
Voor een hele constructie kan een schaalmodel gemaakt 

worden, waarop experimenteel onderzoek gedaan kan worden. 
Toepassen van analogon's; Verschillende hoofdgroepen in 

de natuurkunde voldoen aan dezelfde hoofdwetten. Kennis 
van een bepaalde hoofdgroep kan bijdragen tot de oplos-

g 



sing van een probleem in een andere hoofdgroep. 
Voor staafconstructies zijn er ook nog een aantal theore
tische methoden. 

Grafische methoden; Voor inwendig statisch bepaalde con
structies <vakwerken> kennen we de methode van Cremona 
voor het bepalen van de staafkr.ichten. Daarnaast is er de 
methode van Williot om de verplaatsingen te bepalen. 
Rekenmethoden; 

Voor statisch bepaalde constructies is er de snede 
methode van Ritter. 
Voor statisch onbepaalde constructies kennen we de knoop
puntsvereffeningsmethode van Cross. Deze iteratieve 
methode is niet geschikt voor computerverwerking. 
Wel geschikt hiervoor zijn de krachtenmethode en de ver
plaatsingsmethode. 
De krachtenmethode is een matrixmethode. Door de volgorde 
waarin de regels uit de mechanica worden toegepast lijkt 
deze methode veel op de klassieke handberekening.Een bij
zonder geval hiervan is de methode van Clapeyron, waarbij 
in het algemeen geen matrices gebruikt worden vanwege het 
kleine aantal onbekenden. 
De verplaatsingenmethode is ook een matrixmethode. Hier
bij worden de knoopverplaatsingen opgelost uit een 
stelsel evenwichtsvergelijkingen voor de knopen. 

Methoden voor het berekenen van krachten in statisch 
bepaalde constructies hebben als kenmerk dat de doorsnede
grootheden niet vooraf bekend hoeven te zijn. De krachts
werking is onafhankelijk van de doorsneden van de staven. 
De krachtswerking is direct te bepalen, waarna de construc
tie eenvoudig gedimensioneerd kan worden. 
Een kenmerk van een statisch onbepaalde constructie is, dat 
de krachtswerking afhankelijk is van de doorsnedegrootheden 
van de gebruikte staven. Het is dus niet mogelijk, om met 
welke methode dan ook, direct bijvoorbeeld een doorsnede
oppervlakte uit te rekenen. Er moet altijd een cyclus van 
schatten, rekenen, beter schattten, enz •• doorlopen worden 
om een veilige, esthetische en toch economische oplossing 
te krijgen. 

Met de huidige computerprogramma's is het mogelijk om veel 
invloeden in rekening te brengen. We denken daarbij aan 
dynamische belastingen en het tweede orde effect. Voor 
continuë constructies, die niet opgebouwd z1Jn uit staven, 
hebben we eindige elementenprogramma's tot onze beschik
king. Hiermee is het mogelijk om platen, schijven, en 
schalen door te rekenen. Een raamwerkprogramma voor de 
berekening van staafconstructies is een speciaal geval van 
de eindige elementen methode. Door het discontinuë karakter 
van een staafconstructie ligt de verdeling in elementen 
vast en z1Jn er geen problemen bij de overgangen tussen de 
elementen <staven>. De uitkomsten van een raamwerkprogramma 
zijn in deze zin exact te noemen. 

/o 



2 doel van het onderzoek 

2.1 de ontwikkeling v,3n een computerprogr,3mm,3 

Het resultaat van een onderzoek moet een zinnig antwoord 
geven op een gestelde vraag. In dit geval luidt de vraag: 
"Is het mogelijk een numerieke rekenmethode te ontwikkelen 
die, uitgaande van de geometrie van een constructie en de 
belastingen daarop, de doorsnedegrootheden van de staven 
bepaalt?" 
Het antwoord moet te controleren zijn. 
Voor de controle van het antwoord zijn drie mogelijkheden. 

Experimenteren en de resultaten statistisch verwerken. 
Theoretisch redeneren, stellingen formuleren en bewijzen. 
Direct een "produkt" ontwikkelen en laten zien dat het 
werkt. 

Het zal duidelijk zijn dat de eerste methode hier niet aan 
de 
De 
wel 
De 

orde is. 
tweede methode is in 
al tijd een duidelijk en 

praktische haalbaarheid 
orde. 

het algemeen moeilijk 
algemeen antwoord 

komt daarbij vaak 

maar 
op de 
niet 

geeft 
vr-aag. 

aan de 

De laatste methode is over het algemeen eenvoudiger en de 
praktische toepasbaarheid is dan ook meteen aangetoond. 
Omdat hier het "produkt" een computerprogramma is, dat zo 
universeel mogelijk toepasbaar moet zijn, is dit geen ant
woord waarmee slechts één geval wordt aangetoond. Hiermee 
komen we toch enigszins in de buurt van de tweede methode. 

Daarom is gekozen voor de laatste werkwijze. Er wordt een 
computerprogramma ontwikkeld dat de doorsnedegrootheden van 
de staven van een raamwerk moet gaan bepalen. 

2.2 ,3fb,3kening v,3n het probleem 

Het maken van een programma voor het berekenen van drie
dimensionale staafconstructies is in principe niet 
moeilijker dan een programma voor twee-dimensionale con
structies. Het verschil is dat er overal een richting meer 
meegenomen moet worden. Ook het verband tussen spanningen 
en rekken wordt wat omvangrijker. Omdat zo'n programma voor 
drie-dimensionale constructies daardoor alleen maar meer 
werk betekent, is gekozen voor alleen vlakke constructies. 

Omdat de dimensies van de staven van een te 
factoren afhangen zijn niet alle factoren 
gebracht. 

Il 

groot aantal 
in rekening 



Een constructie moet voldoen aan de eisen van sterkte, 
stijfheid en stabiliteit. 
Omdat aan het te ontwikkelen programma dezelfde methode ten 
grondslag ligt als aan een eerste orde raamwerkprogramma 
wordt het aspect stabiliteit niet meegenomen. Er wordt dus 
niet gedimensioneerd op knik, kip en andere instabili
teitsverschijnselen. 
Ook de sterkte-eis wordt niet meegenomen. Dit houdt in dat 
er spanningen op kunnen treden welke groter zijn dan de 
toelaatbare. De uiteindelijk optredende spanningen worden 
wel berekend, echter nadat de doorsnedegrootheden berekend 
z1Jn. De reden voor het niet direct betrekken van de 
spanningen in de dimensionering zal later duidelijk worden. 
Dan zal ook blijken dat het meenemen van het spanningscri
terium het programma niet complexer maakt, alleen "langer". 
Het dimensioneren gebeurt dus op grond van de overgebleven 
eis, de stijfheid. 
Het probleem wordt dan als volgt: 
"bepaal de staafdoorsnedegrootheden zodanig dat de 
verplaatsingen onder invloed van een zekere belasting 
binnen bepaalde grenzen blijven". Onder verplaatsingen 
worden hier ook rotaties verstaan. 

In de praktijk blijkt dat de stijfheidseis in veel gevallen 
maatgevend is. Voor deze gevallen zullen dan de juiste 
grootheden gevonden worden. 

2.3 niet optimöliseren maar dimensioneren. 

Omdat voor de oplossing van het probleem gebruik gemaakt 
wordt van een optimaliseringsmethode lijkt het alsof de 
optimale constructie gevonden kan worden. Met de hiervoor 
genoemde beperkingen zal het duidelijk zijn dat dit niet 
meer het geval kan zijn. Zelfs al is de sterkte niet maat
gevend, dan nog is de optimale oplossing ver weg. Omdat de 
stabiliteit niet wordt meegenomen, wordt er geen eis 
gesteld aan de vorm van een staaf. De staaf moet wel zoveel 
mogelijk weerstand kunnen bieden tegen buiging. Daarvoor is 
een groot A.K.O.M. nodig. Deze waarde wordt gekoppeld aan 
de oppervlakte van de doorsnede door de profielvorm, even
tueel met hoogte/breedte verhouding, voor te schrijven. Het 
A.K.O.M. is dan een functie van de oppervlakte. Omdat het 
nodig is de profielvorm voor te schrijven kan er van een 
optimale doorsnede ook geen sprake meer zijn. Het programma 
gaat dus niet optimaliseren maar dimensioneren. Willen we 
echter een constructie, gemaakt van bijvoorbeeld een I.P.E. 
profiel dat zo klein mogelijk moet z1Jn, dan zal voor dit 
geval wel de de optimale oplossing gevonden worden. 

Het begrip "optimaal" is daarbij erg subjectief. "Waarnaar" 
er geoptimaliseerd moet worden kan voor iedereen anders 
zijn. 



3 Theorie 

3. 1 MECHANICA 

3.1.1 vergelijking krachtenmethode - verplaatsingenmethodE 

Van de in de vorige paragraaf genoemde methoden lenen er 
zich slechts twee voor verwerking met een computer. Deze 
z1Jn de krachtenmethode en de verplaatsingenmethode waarbij 
de krachtenmethode meer in het verlengde van de handbere
keningen ligt. Beide zijn geschikt omdat ze systematisch te 
werk gaan. Het doet er niet toe hoe de constructie er uit 
ziet of hoe ze is belast. Men hoeft enkel de methode te 
volgen en de oplossing rolt eruit. Dit is nu net wat we 
nodig hebben om een computerprogramma te schrijven. Van een 
computerprogramma wordt immers verwacht dat het zo univer
seel mogelijk toepasbaar is. 

We beschouwen beide methoden wat nader aan de hand van 
een voorbeeld. 

tL.. 2EA 
►◄ F 1. 

N1 N2 
1 

f ig 3. 1. 1 

Figuur <3.1.l> geeft de constructie weer. Ze bestaat uit 2 
staven van lengte l en een staafstijfheid van EA resp. 2EA. 
De constructie is 1-voudig statisch onbepaald in de 
richting langs de staafas. We kunnen de verplaatsing <u> 
van knoop 2 en de staafkrachten (N) bij de de knopen 1,2 en 
3 berekenen door van de volgende relaties gebruik te maken. 

a> De spanning-rekrelaties <constitutieve vergelijkingen). 
b) De evenwichtsvergelijkingen. 
c> Het aansluiten van de verplaatsingen <samenhang of 

compatibiliteitsvergelijkingen>. 

Het verschil in methode zit hem in de volgorde waarin de 
vergelijkingen toegepast worden. De krachtenmethode gaat nu 
als volgt: 
We maken gebruik van het evenwicht <relatie b) in knoop 2 

(3. 1. 1) 

13 



<de bovenindices geven de staafnummers aan> 
Omdat we twee onbekenden hebben moeten we er nog een tweede 
vergelijking bij hebben. Deze kunnen we opstellen met 
behulp van de spanning-rek relaties. Voor staaf 1 geldt: 

N1 l 
ul2=-

EA 

en voor staaf 2 geldt: 

-N2 l 
u22= 

EA 

< 3. 1. 3a > 

< 3. 1. 3b > 

Uit de samenhang van de constructie volgt dan de tweede 
vergelijking 

N l 1 N2 l 
= 

EA 2EA 

oftewel 

(3.1.4). 

Oplossen van <3.1.1) en <3.1.4> geeft N1=1/3F en N2=-2/3F. 
Door nu dit resultaat te substitueren in <3.1.3> volgt de 
verplaatsing van knoop 2. 

Bij de verplaatsingenmethode nemen we als primaire onbeken
den de verplaatsing van knoop 2. Dit doen we door eerst de 
compatibiliteitsvergelijking op te stellen: 

De inwendige krachten drukken we met a) 
verplaatsingen: 

EA 
Nl=---ul2 

l 

2EA 
-N2=------u22 

l 

We gebruiken nu de evenwichtsvergelijking: 

zodat 

(3. 1. 5) 

uit in de 

C 3. 1. 6a > 

< 3. 1. 6b > 



EA l 
--u 2 
l 

2EA 2 + F = 0 -i---u2 

Oplossen van (3.1.5) met (3.1.7) levert 

Fl 

(3.1.7) 

u=-- <3. 1.8> 
3EA 

Substitutie van (3. 1.8) in <3. l.6a> geeft 

Fl 
. -- = 1/3F 

3EA 

en in (3.1.6b) geeft N2=-2/3F. 
Hierin zijn de verplaatsingen de primaire onbekenden. 

We beschouwen nu de volgende constructie. 

fig 3. 1.2 

In de constructie zitten een aantal staven die voor de 
kinematische stabiliteit niet nodig zijn. We kunnen de 
constructie statisch bepaald maken bijvoorbeeld door bij 
een aantal knopen sneden aan te brengen. Op deze sneden 
moeten dan wel de krachten werken die nodig zijn om die 
sneden bij elkaar te houden (de statisch onbepaalden). Bij 
de krachtenmethode gebruiken we dan de compatibiliteits eis 
die zegt dat de verplaatsingen in de sneden gelijk moeten 
z1Jn Deze verplaatsingen drukken we uit in de statisch 
onbepaalden. Het zo verkregen stelsel vergelijkingen waar
van het aantal vergelijkingen gelijk is aan het aantal 
statisch onbepaalden kunnen we oplossen naar de krachten. 
Omdat er veel manieren zijn om een constructie statisch 
bepaald te maken hebben we dus erg veel vrijheden in de 
keuze van de vergelijkingen. Dit is een nadeel bij de 
systematische aanpak die nodig is voor een computer
programma. 
Bij de verplaatsingenmethode hebben we dit bezwaar niet. 



Hier worden in eerste instantie alle mogelijke 
knooppuntsverplaatsingen berekend uit de evenwichtsverge
lijkingen waarbij de onbekende knoopverplaatsingen uit
gedrukt worden in de staafkrachten. Het nadeel is wel dat 
we meestal een groter aantal vergelijkingen krijgen maar 
dat weegt niet op tegen de meer systematische aanpak die 
daarmee ontstaat. Dit is de belangrijkste reden waarom 
gekozen is voor de verplaatsingenmethode. 

J.1.2 hoofdlijnen van de verplaatsingenmethod~ 

Uitgangspunten voor de theorie z1Jn: 
Massatraagheidskrachten worden verwaarloosd dus construc
tie en belastingen worden gedacht statisch te zijn. 
Tussen normaalspanning en normaalkracht geldt het linear 
elastisch verband volgens 

cr=Ee (wet van Hooke). 

Het tweede-orde effect wordt verwaarloosd, d.w.z. de 
verplaatsingen ten gevolge van de belasting zijn zodanig 
klein dat hierdoor geen extra krachten of momenten 
ontstaan. 
Vlakke normaaldoorsneden blijven ook 
(hypothese van Bernoulli). 

na buiging vlak 

Het voorbeeld in de vorige paragraaf gaf reeds globaal de 
werkwijze aan bij de verplaatsingenmethode. We beschouwen 
nu vlakke raamwerken die uitsluitend in de knopen belast 
worden. Een raamwerk knoop heeft dan drie vrijheidsgraden 
te weten een horizontale verplaatsing, een verticale ver
plaatsing en een rotatie. Alle varianten met betrekking tot 
vlakke staafconstructies zijn in principe te beschouwen als 
dit geval waarbij of de krachten of de relatie tussen de 
krachten en de verplaatsingen min of meer aangepast zijn. 
De rode draad die door de methode loopt kunnen we als volgt 
samenvatten: 
We hebben drie voorwaarden waaraan de constructie moet 
voldoen en we gebruiken ze in de volgorde: 

a) compatibiliteitsvoorwaarden 
b> spanning-rek relaties 
c) evenwichtsvergelijkingen 

Door de belasting ondergaat elke knoop een verplaatsing u 
in de x-richting, een verplaatsing win de y-richting en 
een rotatie e van x naar y. Voorwaarde a) zegt dat ter 
plaatse van elke knoop elk staafeinde aan die knoop dezelf
de verplaatsing moet ondergaan. Voorwaarde c) zegt dat elke 
knoop in evenwicht moet zijn. Dat wil zeggen dat de 
krachten uit de staafeinden die in één knoop samen komen 
evenwicht moeten maken met de uitwendige belasting op die 
knoop. In deze evenwichtsvergelijkingen zetten we in het 



rechterlid van elke vergelijking de uitwendige belasting en 
in het linkerlid de krachten veroorzaakt door de staaf
einden. Deze laatste kunnen we met behulp van de spanning
rek relaties b) schrijven in termen van onbekende 
verplaatsingen. Uit dit stelsel kunnen we dan de 
verplaatsingen oplossen. Het aantal onbekende verplaatsin
gen is immers: 
aantal knopen+ 3 vrijheidsgraden per knoop 

- aantal verhinderde verplaatsingen 
en het aantal vergelijkingen is: 
aantal knopen* 3 evenwichtsvergelijkingen per knoop 

- aantal steunpuntsreacties. 

Om de evenwichtsvergelijkingen op te kunnen schrijven in 
termen van onbekende verplaatsingen zullen we eerst nagaan 
wat de relatie tussen krachten en verplaatsingen voor een 
staafelement is. 

We beschouwen een staaf e uit het raamwerk in fig. <3.1.2) 
tussen de knopen i en j. De lokale x-as loopt langs de 
staafas van knoop i naar knoop j. De lokale y-as staat 
loodrecht daarop. 

J 

e( 8j\ 
1 ~s==~:::;::::=====~hf 

W1 WJ 

(M ~ 
\ -N-:-i-1•~1=V=i ==========:::::t-1 V".""N~r 

f ig 3. 1. 3 

De verplaatsingen vatten we samen in een verplaatsings
vector 

en de krachten in een krachtsvector 

<Het superscript geeft weer het staafnummer aan.) 
Het lineaire verband tussen de krachten en verplaatsingen 
kunnen we dan in matrix notatie weergeven als 

(3. 1.9) 



waarbij se een symetrische 6x6 matrix is met de volgende 
elementen: 

EA EA - 0 0 o. 0 
l l 

12 EI 6 EI 12 EI 6 EI 
0 

13 l2" 0 13 l2 
6 EI 4 EI 6 EI 2 EI 

0 l2" 0 l2" --
se= 

1 l 

EA EA 
0 0 - 0 0 

1 1 

12 EI 6 EI 12 EI 6 EI 
0 

13 l2" 0 13 - l2" 
6 EI 2 EI 6 EI 4 EI 

0 l2" 0 - l2" 1 l 

(3.1.10) 

In bijlage A is de afleiding van deze matrix gegeven. Dat 
de matrix symmetrisch moet zijn volgt ook uit de weder-
kerigheidswet van Maxwell. 

Dit verband geldt op het lokale x-y-assenstelsel. Omdat de 
staven willekeurige hoeken met elkaar kunnen maken hebben 
we een globaal assenstelsel voor de totale constructie 
nodig. De spanning-rek relaties (3.1.9) moeten getransfor
meerd worden naar dit globale stelsel. Dit kan door verme
nigvuldiging met een transformatiematrix T waarbij 



cos e sin e 0 0 0 0 l 
-sin e cos e 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 
T = 

0 0 0 cos e sin e 0 

0 0 0 -sin e cos e 0 

0 0 0 0 0 1 

(3.1.11) 
<Voor de afleiding van T zie bijlage B > • 

T is een or-thogonale matrix <TT=T-1 >. De ver-plaatsingen op 
het globale assenstelsel volgen dan uit 

(3.1.12) 

zodat 

(3.1.13) 

Ook voor- de krachten geldt: 

(3.1.14) 

We kunnen (3.1.9) met (3.1.13) nu schr-ijven als 

(3.1.15) 

links ver-menigvuldiging met TeT geeft 

met (3. 1. 14) geeft dit 

(3.1.16) 

Uitdrukking <3.1.9) 
se hr- i j ven a 1 s 

kunnen we nu in het globale stelsel 

(3.1.17) 

Voor het samenstellen van het stelsel ver-gelijkingen voor 
de totale constr-utie moeten we de elementmatr-ices nu nog 
samenvoegen tot één grote stijfheidsmatr-ix S. Deze matr-ix S 
beschr-ijft dan het verband tussen de knoopver-plaatsingen 
van de gehele constructie en de belasting op deze con
structie. Het is handig daarbij gebr-uik te maken van gepar
titioneer-de matr-ices. Hier-mee kunnen we het stelsel 



se hr- i j ven a 1 s 

[
se .. ___ !.!. __ 

se .. 
J l 

se .. ] ____ !.J._ 
se .. 

J J 

(3.1.18) 

met vei=[ui wi ei JT etc., waar-bij het super-scr-ipt weer het 
staafnummer- en het subscript het knoopnummer aanduidt. Alle 
regels van de matrixrekening blijven onverander-d van 
toepassing. 

Het samenvoegen van de de staafmatr-ices is het best te 
illustr-er-en aan de hand van een voorbeeld. 

F - 5 5 6 ---;.X 

3 4 

3 6 t.. 

1 2 

1 .,,. ,.,. 

LY 
fig. 3.1.4 

Het raamwer-k in fig. 
belast door- de kracht F. 

3.1.4 wor-dt in knoop 5 horizontaal 
Bij het samenstellen gaan we uit 

van de volgende twee eisen. 

de knoopkr-achten moeten evenwicht maken 
de ver-plaatsingen van de staafeinden moeten aansluiten. 

Als voor-beeld stellen we de dr-ie evenwichtsvergelijkingen 
op voor knoop 5 (de 13 t.m. de 15 ver-gelijking>. 

2o 
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Wil knoop 5 in evenwicht zijn dan moet gelden: 

N35+N55=F=N5 

v35+V55=0=V5 

M3 5 +M55=0=M5 

Of met gepartitioneerde vectoren: 

Uit de compatibiliteitsvoorwaarde volgt 

u35=u55=u5 

w35=w55=w5 

of, 

fig. 3. 1.5* 

(3.1.19) 

< 3. 1. 20 > 

Uitdrukking<3.1.19) beschrijft de drie evenwichtsverge
lijkingen voor knoop 5 in gepartitioneerde vorm. We substi
tueren hierin de spanning-rek relaties met gebruikmaking 
van (3.1.18) 

(3.1.21) 

met de compatibiliteitsvoorwaarde (3.1.20) wordt dat 

* Voor de namen van de krachten is gekozen voor de notatie 
dat N bij de x-richting hoort en V bij de y-richting. 



wat ook te schrijven is als 

< 3. 1. 22 > 

Zouden we dit doen voor alle knopen dan krijgen we voor de 
beschouwde constructie: 

5111 0 5113 0 0 0 v1 k1 

0 s222 0 5224 0 0 v2 k-~ 

5131 0 5l:s:s+53:s:s+s633 s634 5335 0 v3 k3 

0 5242 s643 s 244+s444+s644 0 s446 
= 

v4 k4 

0 0 5353 0 s3ss+s555 s~ VS k!: 

0 0 0 s464 5565 s466+s566 v6 k6 
< 3. 1. 23 > 

Dit stelsel kunnen we ook se hr i j ven a 1 s 

Sv=k 

In het rechterlid van (3.1.23) zijn alle gepartitioneerde 
vectoren gelijk aan O behalve k5 waarvan het eerste element 
Fis zodat 

k=[O O O O O O O O O O O OF O O O O OJT. 

Dit stelsel is nog niet op te lossen omdat de matrix S 
singulier is. Dit komt omdat de staafmatrices ook singulier 
zijn (zie bijlage A>. Zo is bijvoorbeeld rij 5 gelijk aan 
-1 maal rij 2. Fysisch gezien wil dit zeggen dat de con
structie als geheel nog een starre verplaatsing kan 
ondergaan. We moeten de randvoorwaarden nog invoeren. Dit 
gebeurt door de bekende verplaatsingen gelijk aan O te 
stellen. In het voorbeeld krijgen we dus 
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oftewel 

Veronderstel nu dat we de verplaatsingsvector v zouden 
splitsen en een vector Vr voor de onbekende verplaatsingen 
en een vector vb voor de bekende verplaatsingen <vb=O>. De 
krachtsvector wordt dan overeenkomstig gesplitst in een 
vector kr en kb waarbij de vector kb de onbekende opleg
reacties bevat. De stijfheidsmatrix verandert dan overeen
komstig en we krijgen 

( 3. 1. 24) 

met als eerste rij 

< 3. 1. 25 > 

Omdat vb=O kunnen we de term Srbvb weglaten zodat 

Uit het gereduceerde stelsel (3.1.26) kunnen we dan de ver
plaatsingen Vr oplossen. 

Hierna vinden we de onbekende oplegreacties door 
substitutie van de verplaatsingeen in de tweede rij van 
< 3. 1. 24 > zodat 

kb=SbrVr < 3. 1. 27 > 

Tenslotte vinden we de staaf krachten door substitutie van 
de verplaatsingen in (3.1.15). 

Computerprogramma's gebaseerd op de verplaatsingenmethode 
bieden vaak nog een aantal extra's. Dit zijn allemaal (vaak 
kleine> modificaties op de hier besproken uiteenzetting. Zo 
kunnen we bijvoorbeeld scharnieren bij de knopen aanbrengen 
door een andere matrix se. (Als alle elementen van se nul 
zijn behalve s14=-s41=-s14=s44=EA/l hebben we een vakwerk
staaf.> Staafbelastingen kunnen we in rekening brengen door 
eerst deze belasting om te rekenen naar een equivalente 
knooppuntsbelasting. Zettingen worden in rekening gebracht 
door in het stelsel Sv=k deze bekende verplaatsingen naar 
het rechterlid te brengen. En zo zijn er nog een aantal 
toepassingen in te verwerken. 



3. 2 DPTIMALISERINGSTHEDRIE 

3.2.1 .a.lgemeer, 

De niet-lineaire optimalisering houdt zich bezig met 
methoden om de kleinste waarde van een niet lineaire 
functie van een willekeurig aantal variabelen te vinden. 
Deze functie wordt de doel- of objectfunctie genoemd. Wan
neer er geen speciale voorwaarden aan de minimale waarde 
gesteld zijn spreken we van minimaliseren zonder 
beperkingen, anders van minimaliseren met beperkingen. De 
voorwaarden waaraan de minimale waarde moet voldoen heten 
daarom de beperkingen. 

Daar we met functies van zeg n variabelen te maken hebben 
ligt het voor de hand om over te stappen op vectorfuncties 
(zie bijlage C>. Het is te verwachten dat er net zoals in 
het scalaire geval afgeleiden een rol gaan spelen. In 
bijlage D zijn daarom de belangrijkste definities en formu
les nog eens weergegeven. 

Om te beginnen is het belangrijk om te weten wanneer een 
punt een minimum is. Daarom eerst enige aandacht aan de 
voorwaarden waaraan een minimum moet voldoen. 

We kunnen een minimum als volgt definiëren: 
Een punt x heet een minimum van de functie F<x> als er een 
scalar a > 0 bestaat zodanig dat F<x> $ F<x+Ax> voor alle 
AX zodanig dat O S IIAxll $ a. 
Het minimum is globaal als de definitie ook geldt voor a=oo, 
zoniet dan is het minimum lokaal. 

Als F<x> continuë tweede afgeleiden heeft is het mogelijh 
de functiewaarden te benaderen in een willekeurige omgeving 
van x, zeg x+Ax, met alleen de waarden van F(x), de 
gradient g<x> en de Hessiaan G<x> in het punt x. Hier is de 
gradient de vector met den eerste partiële afgeleiden en 
de Hessiaan de matrix met de n 2 tweede partiële afgeleiden. 
We gebruiken hiervoor de eerste drie termen van de Taylor
reeks ontwikkeling. 

(3.2.1) 

De hogere orde termen bevatten derde en hogere afgeleiden 
en kunnen verwaarloosd worden als IIAxll voldoende klein is. 

We gaan nu zo dicht bij het minimum zitten dat ook de derde 
term van (3.2.1) te verwaarlozen is en veronderstellen dat 
x de plaats van het minimum is. 
Als de tweede (de eerste orde) term AxTg<x><O is houdt dat 
in dat F<x+Ax><F<x> is. Dit is in tegenspraak met de defi
nitie. Als AXTg(x> >O is en we beschouwen de tegengestelde 
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richting dan zou F<x-Ax><F<x> 
spraak is met de definitie. Er 
tie te voldoen als AxÎg(x):O. 
moet voor een minimum gelden: 

g<x>=O 

zijn hetgeen weer in tegen
is dus alleen aan de defini
Aangezien AX willekeurig is 

(3.2.2) 

Dit is de eerste orde noodzakelijke voorwaarde. Punten die 
hieraan voldoen zijn maxima, minima en zadelpunten. We 
noemen deze punten stationaire punten. De voorwaarde 
<3.2.2) is dus nog niet voldoende. 

De tweede orde voorwaarden volgen uit de eerste drie termen 
van de Taylorreeksontwikkeling rond het minimum. De eerste 
orde term is dan 0. 

(3.2.3) 

Uit <3.2.3) is direct te zien dat wil F<x> < F<x+Ax> zijn 
de term AxÎG(xlAx > 0 moet zijn. 
Voor een willekeurige vector Ax*O is deze term> 0 als G<x> 
positief-definiet is. 
De tweede orde voldoende voorwaarde luidt daarom: 

G<x) is positief-semidefiniet. 

Bij een zadelpunt hebben we te maken met een stationair 
punt (g(xl=Ol waarbij FCx+Axl-F(x) soms groter dan nul, 
soms kleiner dan nul is, afhankelijk van de richting van 
AX. Voor zo'n punt is de Hessiaan matrix indefiniet. 

Het vinden van een minimum met beperkingen is met een 
transformatie methode terug te brengen naar het zoeken van 
een minimum zonder beperkingen. We moeten dus eerst weten 
hoe we een minimum zonder beperkingen kunnen vinden. 

Het basisidee voor het vinden van een minimum zonder beper
kingen is het volgende iteratieve proces. 

1> Bepaal vanuit het startpunt een zoekichting (een vector 
p). 

2> Zoek langs deze richting het minimum (een scalar a). 
3> Bestempel dit tot het nieuwe startpunt. 
4) Bereken het _verschil tussen het oude ~n het nieuwe 

startpunt. 
5> Is dit verschil kleiner dan een voorgeschreven toleran

tie dan zijn we klaar, zo niet dan beginnen we weer bij 
1 ) • 

Zeg F<x> is een functie van n onafhankelijke variabelen en 
we nemen deze functie als objectfunctie. Bij de start van 
de k-de iteratie noemen we x~ de huidige benadering voor 
het minimum en de vector p~ de zoekrichting. We kunnen stap 
3) dan formeel als volgt opschrijven: 



(3.2.4) 

Het eerste probleem is dus het vinden van de zoekrichting, 
het tweede probleem is dan het bepalen van het lijnminimum 
langs die zoekrichting. 
Dit laatste wordt "lineair zoeken" genoemd. Hierbij is 
alles vast behalve o, dus F<xk+opk) is dus een functie van 
de scalar o. Bijlage E geeft hiervan een voorbeeld. 

Een grote rol bij het optimaliseren spelen de kwadratische 
functies. Deze functies hebben mooie eigenschappen en er is 
goed mee te rekenen. Het zijn immers de meest eenvoudige 
functies met een optimum. De theorie zal voor een groot 
deel over deze kwadratische functies gaan. Dit is te ver
antwoorden als we bedenken dat elke functie in een omge
ving van het minimum te benaderen is door een kwadratische 
functie. De Taylorreeksontwikkeling (3.2.1) laat zien 
waarom: Bij een kwadratische functie zijn er slechts drie 
termen, daar de derde en hogere afgeleiden O zijn. In de 
buurt van het minimum is 11.o.xll klein zodat bij een hoger-e
graads functie de hogere afgeleiden te ver-waarlozen zijn 
ten opzichte van de eerste drie. 

3.2.2 het vinden van een lijnminimum 

Het voorbeeld in bijlage E laat het principe zien 
vanuit een punt langs een vector in een volgend punt 
De objectfunctie wordt gedifferentieerd naar a en 
aan O gesteld. Vervolgens wordt a opgelost. 

hoe we 
komen. 
gelijk 

Voor een functie van n variabelen is dit geen praktische 
werkwijze. Het oplossen van vergelijkingen met behulp van 
een computer gaat met iteratiemethoden en bovendien hebben 
we geen afgeleide van F naar o ter beschikking. 
Het is numeriek gezien bijna hetzelfde of we nu een 
nulpunt of een minimum van een functie moeten berekenen. 
We zoeken dus direct het minimum. Hiervoor staan ons 
diverse algorithmen ter beschikking die we in twee groepen 
kunnen verdelen. Beide hebben wel een interval nodig waar
binnen zeker een minimum moet zijn. 
De eerste groep maakt alleen gebruik van functiewaarden en 
vergelijkt deze steeds met elkaar, de tweede groep werkt 
met interpolerende polynomen. De laatstgenoemde werkt over 
het algemeen het snelste, of, formeler gezegd: de orde van 
convergentie is hoger <convergeren sneller naar een oplos
sing. > 

We bekijken nu de kwadratische interpolatie. 
De methode van de kwadratische interpolatie houdt in dat we 
de functie benaderen door een parabool. Uit de Taylorreeks
ontwikkeling 

f (x+Ax>=f (x)+.o.xf · <x>+Yt.o.x2f" (x) +e (x) (3. 2. 5) 



volgt weer dat hoe dichter we bij de oplossing komen des te 
beter de benadering. (Als 6X klein, dan e<x>iO en bij een 
kwadratische functie geldt e<x>=O > 
De algemene gedaante van een kwadratische functie is: 

f(x)=px 2 +qx+r 

x is het minimum als f' <x>=O: 

f · <x>=2px+q=O 

zodat x=-q/2p 

(3.2.6) 

(3.2.7) 

Uit drie punten met hun bijbehorende functiewaarden kunnen 
we een parabool construeren. Nemen we a, ben c zodanig dat 
geldt a S c S ben weten we dat f(a) > f(c) < f(b) is dan 
weten we dat het interval [a,b,J een minimum bevat. 
P, q en r volgen uit het stelsel lineaire vergelijkingen: 

pa2+qa+r=f<a> 
pb2+qb+r=f(b) 
pc2+qc+r=f<c> 

(3.2.8) 

Invullen van pen q in (3.2.7> levert de plaats van het 
minimum: 

x=-
2 (b-c)f(a)+(c-a)f(b)+(a-b)f(c) 

(3.2.9) 

Met <3.2.9) hebben we dus in één slag het minimum van een 
kwadratische functie als we 3 waarden uitrekenen. 
Voor hogere-machts functies hebben we een benadering. De 
volgende stap is dan het verkleinen van het interval [a,bJ 
zodanig dat dit nog steeds een minimum bevat. Hoe we de 
punten verschuiven hangt af van de functie (zie fig.3.2. 1). 
Dit is af te leiden uit de functiewaarden. 

F (xl \ F (X) \ 
\ F \ 

1, 
1 \ 
1 \ 

\ 
\ 
\ /1 

' : / 1 

' ' 
.... _~... 1 .... 

1 1 

1 1 

Ok Xk Ck bk Ok Xk Ck bk 
ak+l ck +1 bk+1 OK+1 Ck+1 bk+1 

1,·q ]; 2.' 



In het bovenstaande is verondersteld dat we een minimum 
hadden op het interval [a,b]. De vraag luidt nu: 
Hoe komen we aan dat interval? 
Het antwoord is eenvoudig. We nemen een punt a, meestal het 
minimum uit de vorige iteratie en tellen er d bij op. Is 
f(a+d>>f<a> dan gaan we de verkeerde kant op en nemen we d 
negatief. d wordt verdubbeld en weer wordt een functiewaar
de berekend. Doen we dit net zo lang tot dat de laatst 
berekende functiewaarde groter is dan voorlaatste dan weten 
we zeker dat de laatste twee intervallen samen een minimum 
bevatten. <zie fig. 3.2.2> 
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In de praktijk is er altijd wel een redelijke beginwaarde 
voord aanwezig afkomstig uit voorgaande iteraties of zoals 
we later zullen zien, uit de berekening van de richtings
vector. 

Het zal nu ook duidelijk zijn dat er geen algorithme 
bestaat wat ons kan garanderen dat het gevonden minimum een 
globaal minimum is. Daarom zal er in het vervolg geen 
onderscheid gemaakt worden tussen een lokaal en globaal 
minimum. 

J.2.J het bepalen van de zoekrichting 

Vergelijking (3.2.4) geeft aan hoe we vanuit een punt xk 
naar het volgende punt xk+l kunnen komen. We hadden hier
voor een scalar a en een zoekrichting p nodig. De grootte 
van a kunnen we inmiddels bepalen door lineair zoeken. In 
het nu volgende gaan we ons bezig houden met het bepalen 
van de zoekrichting. Hiervoor zijn diverse methoden ontwik
keld en de manier waarop de vector p bepaald wordt is het 
belangrijkste kenmerk van een optimaliseringsmethode. 

De zogenaamde gradientmethoden zijn tegenwoordig alleen nog 
van theoretisch belang. De fundamentele methode van deze 
groep is de methode van de steilste helling, waarbij Pk=-gk 
genomen wordt. Per definitie staat, bij exact lijnminimali-
seren, Pk+l dan steeds loodrecht op Pk waardoor 



vanuit het startpunt een zigzaglijn naar het minimum ont
staat. De orde van convergentie is laag en dat is de reden 
dat de methode niet veel meer gebruikt wordt. 

Belangrijk zijn nu de zogenaamde Newton methoden. Het prin
cipe van een Newton methode is zeer eenvoudig en gaat ook 
weer uit van het idee dat elke functie van n variabelen, in 
de omgeving van het minimum te benaderen is door een 
kwadratische functie van n variabelen. De methode berekent 
net als bij kwadratische interpolatie in een slag het 
minimum van een kwadratische functie maar nu van n 
variabelen. (Mits de Hessiaan positief definiet is.> 

We beschouwen een willekeurig punt xk en een vector Pk· 
We eisen weer: 

(3. 2. 10) 

Voor de gradient in xk+l geldt dan 

(3.2.11) 

Deze gradient ontwikkelen we in een Taylorreeks rond xk: 

(3. 2. 12) 

Deze laatste uitdrukking is exact voor een kwadratische 
functie daar de hogere afgeleiden O zijn. 
Als xk+l het minimum van de kwadratische functie wil zijn 
moet gelden: 

g<x>=O 

ook wel geschreven als 

(3.2.13) 

We kunnen nu Pk expliciet schrijven als 

(3.2.14) 

De volgende stap is nu het uitrekenen van (3.2.10). 
Indien we een kwadratische functie hebben zijn we nu klaar. 
Voor een willekeurige functie moeten we het proces herhalen 
tot de opgegeven tolerantie bereikt is. 
Omdat het bepalen van de inverse van de Hessiaan een reken
intensive procedure is kunnen we Pk beter oplossen uit het 
stelsel lineaire vergelijkingen 

(3. 2. 15) 

Het Newton proces voor een willekeurige functie is nu als 
volgt te beschrijven: 



1> Bereken Gk en 9k• 
2> Los Pk op uit <3.2.15). 
3> Bereken xk+l volgens <3.2.10>. 
4> Verbeter dit punt door lineair zoeken. 
5> Test of aan de tolerantie is voldaan, "xk+l-xkll<e 

zo niet, begin weer bij 1). 

Luenberger (lit C14]) toont aan dat dit proces tweede orde 
convergent is. Het is tot op heden de snelste methode voor 
niet-lineaire optimalisering. 

Hoewel de methode in theorie erg fraai is moeten we er ons 
in de praktijk toch niet te veel van voorstellen. De 
belangrijkste redenen hiervoor zijn: 

Het bepalen van de Hessiaan is een vr1J dure procedure. 
De Hessiaan in een willekeurig punt hoeft niet altijd 
positief definiet te zijn 
De Hessiaan kan zelfs singulier zijn 
Als de Hessiaan positief definiet is in het punt xk kan 
xk+l buiten het gebied liggen waar de kwadratische 
benadering geldig is. Dit kan een probleem zijn als de 
kromming van de objectfunctie in een deel van het gebied 
tussen xk en xk+Pk scherper is dan die welke voorspeld 
was door de tweede afgeleide. In dat geval is a=l een te 
grote stap en kunnen we zelfs een toename van de 
functiewaarde krijgen in plaats van een afname. 
Als xk in een zadelpunt is aangekomen dan geldt gk=O en 
geeft (3.2.15) de nulvector als oplossing. Deze is uiter
aard niet bruikbaar als zoekrichting. 

Dm deze problemen te omzeilen zijn er varianten op de 
Newton methode ontwikkeld met bijna dezelfde orde van con
vergentie. We onderscheiden twee groepen: 

De gemodificeerde Newton methoden. 
Het idee is om de matrix Gk in <3.2.15> te vervangen door 
een gemodificeerde matrix die zeker positief definiet is 
maar die nog wel erg veel op Gk lijkt. 
De quasi Newton methoden, waarbij de Hessiaan niet nodig 
is maar waarbij met behulp van informatie uit voorgaande 
iteraties een matrix B wordt opgesteld die op den duur 
wel erg veel op de Hessiaan gaat lijken. Deze matrix 
wordt bij elke iteratie aangepast. Bij een niet kwadra
tische functie kunnen we toch niet in één slag het mini
mum vinden, dus is het ook niet zo erg om geen exacte 
Hessiaan te gebruiken. Bovendien bevat de matrix B 
"historische" informatie over de functie. 

Omdat we een vrij complexe functie hebben (een object
functie waarop de beperkingen zijn getransformeerd) en 
waarvan het programma de Hessiaan zou moeten berekenen 
kiezen we voor de quasi Newton methoden waarbij de zoek
richting dan berekend wordt uit 

(3.2.16) 
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We kunnen echter nog een stap verder gaan. Als we in staat 
zijn om een matrix Bop te stellen die op den duur op G 
gaat lijken, kunnen we dan ook een matrix opstellen die op 
den duur s-l benaderd? We hoeven dan niet per iteratie Pk 
op te lossen uit (3.2.16) wat ook nog een vrij duur proces 
is maar kunnen dan Pk direct berekenen uit 

(3.2.17> 

De vraag kan positief beantwoord worden en het laatste deel 
van elke iteratieslag is dan het verbeteren (aanpassen) van 
de matrix H door een aanpassingsformule: 

(3.2.18) 

Qk is een matrix die informatie bevat van de laatste itera
tie en berekend wordt uit xk, xk+l• gk, gk+l en Hk. Omdat 
we voor de eerste slag nog niets hebben wordt de eenheids
matrix vaak als initialisatie voor H0 genomen. 

Definiëren we nu 

(3.2.19) 

waarbij xk+l gevonden is als het exacte minimum vanuit xk 
langs Pk dan volgt met (3.2.4> 

(3.2.20) 

Op dezelfde manier definiëren we 

Passen we hier formule <D-3) op toe dan krijgen we 

oftewel 

(3.2.22) 

We eisen nu dat Hk+l zoiets moet z1Jn als de inverse van de 
Hessiaan en kiezen Qk daarom zodanig dat (3.2.22> 

wordt, met Pk een scalar. 
(3.2.23> Is de quasi Newton conditie. 
De gebruikelijke waarde voor Pk is 1 voor alle k. 
Hk+l dezelfde krommingsinformatie als Gk-1 in de 
van Pk bij een kwadratische functie*. 

(3.2.23) 

Dit geeft 
richting 

+ De vergelijkingen (3.2.17), (3.2.18> en (3.2.23> worden 
gezien als de vergelijkingen die de klasse van de quasi 
Newton methoden definiëren. 



Om Qk expliciet te schrijven substitueren we (3.2.181 in 
(3.2.23) 

(3.2.25) 

Een oplossing van (3.2.25) is 

AXk'YkT HkA9k'ZkT 
Gk=p 

YkT'A9k ZkT'A9k 
(3.2.26) 

waarbij 
behalve 

de vectoren Yk en zk willekeurig kunnen z1Jn 
dat ze loodrecht staan op Agk. <De noemers zouden 

dan O zijn). 

We hebben dus nog steeds een ruime keuze voor Qk· We weten 
echter dat G-1 symmetrisch moet zijn. Daar we H op G-1 
willen laten lijken leggen we de eis van symmetrie ook op 
aan Hk+l en daardoor ook aan Qk. 
De eenvoudigste manier om te zorgen dat de 
(3.2.26) symmetrische matrices worden is door 
zk=HkAgk te nemen. 

van 
en 

Nemen we pk=l en substitueren we dit alles in 
dan krijgen we 

(3. 2. 18) 

HkA9kA9kTHk 

.e.gk THk.e.gk 

Deze laatste uitdrukking staat bekend als de DFP 
(Davidon (1959), Fletcher en Powell (1963)) en 
eerste quasi Newton formule. 

(3.2.27) 

formule 
was de 

Voor we nu verder gaan hebben we nog twee eigenschappen 
nodig. 
De eerste is de conjugatie (verenigd, verwant) eigenschap. 

Definitie: Een verzameling vectoren heet wederzijds gecon
jugeerd met betrekking tot een positief defi
nite matrix als geldt: 

(3.2.28) 

Passen we hierop (3.2.20) toe dan krijgen we: 

en met <D-3> ontstaat 

(3.2.29) 

De tweede is de erfelijkheidsvoorwaarde: 
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met OSj<k (3.2.30) 

Voor het bewijs van <3.2.30) zie lit. C16J. 

Hiermee kunnen we nu aan de vectoren Yk en zk nog meer 
eisen stellen, namelijk dat de matrix Hk+l net zoals Gk+l 
de bovengenoemde eigenschappen bezit. 

Veronderstel we kunnen exact lineair zoeken. 
om <3.2.29> en <3.2.30) te laten gelden.> 
<3.2.18> kunnen we dan schrijven: 

COS j < k) 

Toepassen van (3.2.30) levert dan 

<Dit is nodig 
Uitgaande van 

(3.2.31) 

(3.2.32) 

Rechts vermenigvuldigen van (3.2.26) met A9j moet dan ook 0 
opleveren. Aangezien Axk en HkA9k*O zijn moet gelden: 

<3.2.29) kan met <3.2.19) ook geschreven worden als: 

(3.2.34) 

Passen we hierop respectievelijk 
<3.2.32> toe dan krijgen we 

COS j < k > 

(3.2.23), (3. 2. 18) en 

dus 

We kunnen nu aan (3.2.33), 

COS j < k) 

(3.2.34) en 

(3.2.35) 

(3.2.35) voldoen 
door voor Yk en zk lineaire combinaties te nemen van A~k en 
HkA9k, bijvoorbeeld 

en 

Substitutie hiervan in <3.2.26) en dat weer in (3.2.18> levert 

HkAgk<,kAxk+wHkbgk)T 

<,kAXk+wkHkAgk)ÎAgk 

(3.2.36) 

waarin we nog 5 willekeurige parameters overhouden. Verge-
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lijking <3.2.36> beschrijft een hele klasse van formules 
welke bekend staan als de familie van Huang <Huang, 1970). 
Nemen we Pk=•k=wk=l en ~k=,k=O dan hebben we weer de DFP 
formule) 

Door de keuze van de parameters in (3.2.36) hoeft Qk en 
daardoor Hk+l niet meer symmetrisch te zijn. Daarom zullen 
we nog enkele van de willekeurige parameters elimineren om 
er zeker van te zijn dat een reeks symmetrische matrices 
gegenereerd wordt. 

We hadden al gezien dat Pk het beste 1 kan z1Jn. 
Als volgende stap kunnen we er voor zorgen dat de noemers 
van (3.2.26> 1 worden. Dat wil zeggen: 

Hiermee kunnen we tk en wk elimineren volgens: 

1-~kA9kTHkAgk 
•k= AXkTAgk 

1-,kAxkÎAgk 
wk= T . 

. Agk HkAgk 

(3.2.37) 

(3.2.38) 

Substitutie van (3.2.37) en (3.2.38) in (3.2.36) levert dan 
op 

HkAgkAgkÎHk 
(1-,kAXkÎAgk) T . 

A9k HkAgk 

+ ~kAXkA9kÎHk - ,kHkA9kAXkT (3.2.39) 

Van deze vergelijking z1Jn alleen de laatste twee termen 
nog niet symmetrisch. Deze representeren wel een symmetri
sche matrix als we zorgen dat 

Alleen •k blijft dan nog over. 

Uitdrukking (3.2.39) met alleen ,k geeft weer een hele 
reeks van formules en deze staan bekend als de familie van 
Broyden (Broyden 1967). ,k=O geeft weer de DFP formule. 



Tenslotte schrijven we (3.2.39) in een andere vorm en 
vervangen ~k door de scalar nk zodanig dat 

We krijgen dan: 

nkAgkTHkAgkwkwkT 

(3.2.40) 

met (3.2.41) 

waar nk dus nog vrij te kiezen is. 
Voor nk=O dan komt weer de DFP formule terug. 
Nemen we nk=l dan krijgen we een nieuwe formule zonder 
vrije parameters. Deze nieuwe formule werd ontwikkeld door 
Broyden, Fletcher, Goldfarb en Shanno (1970, onafhankelijk 
van elkaar> en staat daarom bekend als de BFGS formule. 

Het bijbehorende algorithme wordt dan als volgt: 
1) maak H0 =I (initialisatie> 
2> bepaal gk 
3) bepaal de zoekrichting uit Pk=-Hkgk 
4) zoek het lijnminimum langs Pk -> xk+1=xk+apk 
5> kijk of llxk+1-x1c:IISe <tolerantie> 
6) zo ja, stop iteratieproces, 

zo nee, werk Hk bij volgens (3.2.40) -> Hk+l 
en ga verder bij 2) 

Men kan bewijzen dat als H1c: positief definiet is en gecon
jugeerde vectoren opleverd Hk+l deze eigenschappen ook weer 
heeft. <Zie l it. [ 14 J en t 16 J. > 
De reden dat er gekozen is voor het BFGS algorithme in 
plaats van bijvoorbeeld het DFP algoritme is omdat het 
eerst genoemde in vrijwel alle gevallen sneller is. Experi
menten geven vaak een orde van grootte verschil. 
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3.2.4 het in rekening brengen v~n de beperkinge~ 

Bij het optimaliseren zonder beperkingen waren er verschil
lende methoden om het minimum van de objectfunctie te 
vinden. Ook bij het optimaliseren met beperkingen kunnen we 
weer verschillende methoden onderscheiden. Het zijn de 
volgende twee hoofdgroepen: 

De transformatiemethoden. Deze omvatten de zogenaamde 
penalty en barrier methoden. De beperkingen worden op de 
objectfunctie getransformeerd zodat er een gemodificeerde 
objectfunctie zonder beperkingen ontstaat met hetzelfde 
minimum als de oorspronkelijke functie met beperkingen. 
De projectiemethoden. Hierbij worden de beperkingen 
lineair benaderd en de richtingsvector p wordt gepro
jecteerd op de snijlijn van de hypervlakken die de beper
kingen voorstellen. 

Omdat de theorie voor de laatste groep vrij complex is en 
ook aanleiding geeft tot ingewikkelde en grote programma's 
houden we ons nu uitsluitend bezig met de transformatie
methoden. 

Het algemene idee bij penalty en barrier methoden is het 
minimum met beperkingen te vervangen door een reeks 
minimaliseringen van een functie ~k waarvan de minima x~ 
naar het beperkte minimum van de objectfunctie F<x> gaan 
als k->ro. Voor de ongelijkheidsbeperkingen zijn de barrier 
methoden meestal het meest geschikt, voor de gelijkheids
beperkingen de penalty methoden. De functies die de 
beperkingen vormen worden samengevat in de vectorfunctie c. 

We bespreken eer$t de barriermethoden. 

De functie~~ is van de vorm: 

(3.2.42) 

waarbij Pk een scalar is ent een m vector is 
barrierfuncties met elementen ~i=t{ci <x>). Nemen wee 
de m vector waarvan alle elementen 1 zijn dan kunnen 
<3.2.42> ook schrijven als: 

van 
als 

we 

(3.2.43) 

Het idee is nu om een toenemende grote waarde toe te voegen 
aan de objectfunctie wanneer de grens van het toegelaten 
gebied van binnen uit bereikt wordt. Deze waarde is dan 
oneindig op de grens zelf. 

Elke beperking kan in principe zijn eigen barrier functie 
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hebben maar meestal neemt men er een van de volgende twee: 
- De inverse barrier functie 

(3.2.44) 

- De logarithmische barrier functie 

(3.2.45) 

Deze beide functies hebben de eigenschap dat 

->i {c <><> )->a> als ei <><>->O. 

Het effect van de barrier term in (3.2.43) wordt echter 
uitgesteld tot dat we de grens van het toegelaten gebied 
naderen door de "controlerende" parameter Pk die bij elke 
iteratie afneemt. Een kleine p geeft een grote krommings
verandering van de barrierfunctie naarmate de waarde van 
ei <x> dichter bij O komt. 

Men kan bewijzen dat ~k->~ als Pk->O. 

Om de eigenschappen van de barrier functie te illustreren 
beschouwen we als voorbeeld de volgende gevallen: 

Minimaliseer 

F(x)=x2 zodanig dat ><~1 en xS3 

oftewel 

min! FCx>=x2 met c 1 Cx)=x-1~0 
c2<><>=3-><~0 

20 

F(x) 

1 X 
x2 1 

2 

1 
1 
1 
1 

1 o, 
Il ' {)', 

1 
1 

3 X 
fig. 3.2.3 

Fig. 3.2.3 toont ons hoe ik eruit ziet bij verschillende 
waarden van p en bij gebruik van de inverse barrier 
functie. 
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Fig.3.2.4 toont weer de invloed van p. Als barrier term 
is weer voor alle ci de inverse functie genomen. 

De voorbeelden suggereren dat ~k<xk>->xk met daarbij 
~k+1<xk+1><~k<xk> als ><1c:->x. Luenberger <lit. [14J) bewijst 
dat dit inderdaad zo is. 

Men kan zich nu afvragen waarom er niet direct een vaste 
kleine waarde voor Pk genomen wordt zodat het onbeperkte 
mimimum van~ dichter bij x komt. De reden hiervoor is de 
al eerder genoemde sterke verandering van kromming bij een 
kleine p. Het is dan moeilijker om van zo'n functie het 
minimum te vinden omdat het probleem dan slecht geconditio
neerd is. De voorspelde kromming bij de kwadratische 
interpolatie is erg slecht. 

Voor het in rekening brengen van de gelijkheidsbeperkingen 
gebruiken we een penalty methode. 

In fig. 3.2.3 zien we hoe de functiewaarde van~ bij het 
naderen van de beperking toeneemt terwijl ze even voor de 
beperking nog relatief klein kan zijn. We zien ook dat de 
"barriere" slechts van één kant werkt en als de beperking 
niet maatgevend is, deze ook geen rol speelt (als ci (xl»l 
dan wordt ~k zelfs kleiner). Bij gelijkheidsbeperkingen 
hebben we daar niet veel aan. We moeten immers op de 
beperking zitten. We kunnen echter toch dezelfde filosofie 
gebruiken maar dan met een andere "barrier" functie. Zolang 
niet voldaan wordt aan de beperking zitten we er links of 
rechts van en moeten we daar een functiewaarde krijgen die 
veel groter is dan op die beper-king (ei (x>=O>. Dit is 
eenvoudig te bereiken door de functies ~{c(x)} in (3.2.43) 
als volgt te kiezen: 

Een variant hiervan kunnen we ook 
ongelijkheidsbeperkingen namelijk: 

(3.2.46) 

gebruiken voor 

(3.2.47) 

Deze laatste uitdrukking is erg nuttig als we met ongelijk
heidsbeperkingen te maken hebben die gedurende het reken
proces overschreden kunnen worden. 

De controle parameter Pk moet bij gebruik van (3.2.46) en 
<3.2.47> wel steeds toenemen in plaats van afnemen. Men kan 
weer bewijzen dat xk->x als p~->ro. 

De figuren 
werking van 

3.2.5 en 
(3.2.47). 

3.2.6 geven een 

Figuur 3.2.5 toont het geval: 

3g 

voorbeeld van de 
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Tenslotte nog twee voorbeelden met (3.2.46). 
We beschouwen het scalaire geval <zie fig 3.2.7>: 

min!F(x)=x2 zodanig dat x=l < c 1 <x>=x-1=0 >. 

Figuur 3.2.8 geeft een beeld van een geval met twee 
variabelen 
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3.3 HET COMBINEREN VAN DE 
WISKUNDE EN DE MECHANICA 

In het voorafgaande hebben we gezien hoe we met de 
verplaatsingenmethode een stelsel evenwichtsvergelijkingen 
voor de knopen op kunnen stellen. De evenwichtsverge
lijkingen zijn uitgedrukt in onbekende knoopverplaatsingen 
met gebruikmaking van de spanning-rek relaties en de 
compatibiliteitsvoorwaarden. 
Ook hebben we gezien hoe we het minimum van een functie 
kunnen vinden waarbij dit minimum aan bepaalde eisen moet 
voldoen. 
Deze kennis gaan we nu gebruiken voor het dimensioneren van 
constructies. 

3.3.1 de objectfunctie (het minimäle volume) 

Bij het dimensioneren van een constructie wordt er in het 
algemeen naar gestreefd om de doorsnedegrootheden zo klein 
mogelijk te houden. We willen een constructie die voldoet 
aan de eisen van sterkte, stijfheid en stabiliteit en we 
willen daarbij tevens zo weinig mogelijk materiaal verbrui
ken. Het heeft geen zin om bepaalde staven minimaal te gaan 
maken omdat daar tegenover staat dat andere staven dan 
extra zwaar uitgevoerd zouden moeten worden. We moeten 
daarom het materiaal verbruik in de gehele constructie 
beschouwen. Dit materiaal verbruik is uit te drukken in het 
volume V van de constructie en is gelijk aan de oppervlakte 
van de doorsnede van een staaf maal zijn lengte en dat 
gesommeerd over alle staven, dus 

met n het aantal staven (3.3.1) 

Nemen we deze uitdrukking als uitgangspunt dan hebben we 
daarmee een doel dat we nastreven bij de constructie die 
gedimensioneerd moet worden. 
Vertalen we dit in termen van de optimaliseringstheorie dan 
luidt de objectfunctie Cis doelfunctie>: 

n 
minimaliseer V=EAele 

e=l 

Omdat de geometrie van de constructie bij het dimensioneren 
reeds bepaald is, ligt de waarde van le voor elke staaf 
reeds vast. Vis dus een functie van Ae- Ook zullen niet 
alle staven een verschillend profiel hebben maar zullen er 
in een constructie slechts m verschillende staafdoorsneden 
voorkomen. Het volume is alleen afhankelijk van deze m 
verschillende staafdoorsneden. Het probleem wordt dan 



n 
minimaliseer V<a>=EAjle 

e=l 

waarin n het aantal staven, 

met 1 S e S n 
lSjSmSn 

m het aantal verschillende profielen* 
en a de vector met de onbekende oppervlakten van de 

profieldoorsneden : a=CAl A2 •••• AmJT. 

J.J.2 de gelijkheidsbeperkingen <k=Sv) 

De onbekende oppervlakten van de profieldoorsneden zijn 
uiteraard niet vrij te kiezen. Het volume zou snel naar 0 
gaan door de vector a naar O te laten gaan. We moeten 
voorwaarden stellen aan a en daarmee aan de objectfunctie. 
Van de drie voorwaarden sterkte, stijfheid en stabiliteit 
kiezen we er één namelijk, de stijfheidseis. (Waarom juist 
deze gekozen is, zal later besproken worden.) Het volume 
van de constructie moet zodanig zijn dat bepaalde knopen 
niet meer dan een voorgeschreven afstand in een bepaalde 
voorgeschreven richting verplaatsen of een bepaalde hoek
verdraaiing ondergaan. Dit alles onder een bepaalde 
belasting. 

Wat we nodig hebben is het verband tussen de verplaatsingen 
van de knopen <v>, de belasting (k) en de oppervlakten van 
de profieldoorsneden <a>. 
Voor één staaf hadden we dat verband al gevonden in de vorm 
van 

(3.3.2) 

waarin ve de onbekende verplaatsingen van de staafeinden 
bevat.Nu bevat se ook nog onbekenden, namelijk Ae en 1e. 

* Wanneer twee staven hetzelfde profiel hebben, wordt 
hiermee bedoeld dat beide staven dezelfde A en I hebben. 
Wanneer twee staven dezelfde profielvorm hebben, wordt 
hiermee bedoeld dat beide staven een verschillende A en l 
hebben, maar waarbij de relatie tussen A en Ivoor deze 
staven dezelfde is. 
Voorbeeld: 
Staaf 1 heeft een rechthoekige doorsnede met A1=19200 mm2 
en I 1=9216x104 mm4. 
Staaf 2 heeft een rechthoekige doorsnede met A2=30000 mm2 
en l2=22500xl04 mm4. 
De staven hebben een verschillend profiel maar dezelfde 
profielvorm, daar voor beide geldt: I=A2/4. Dit is een 
vaste relatie omdat beide staven een hoogte/breedte ver
houding hebben van 3/1 <A1=80x240 mm2 en A2=100x300 mm2). 
Bij de staalprofielen geldt bij benadering voor een aan
tal series dat de profielen uit één serie dezelfde vorm 
hebben. 



Ae hadden we al geaccepteerd al~ onbekende, 1e nog niet. We 
willen alleen Ae in de vergelijking daar deze het volume 
bepaalt. Door nu de profielvorm van elke staaf voor te 
schrijven, is de I van elke staaf uit te drukken als 
functie van A, I=hCA>. Voor rechthoekige profielen is heen 
vr1J eenvoudig verband. Voor een aantal series staalpro
fielen is een benaderende functie h te vinden. 
Er wordt geen rekening gehouden met de stabiliteit van een 
afzonderlijke staaf. Het is ook dáárom noodzakelijk om de 
buigstijfheid door een vaste relatie te koppelen aan de 
oppervlakte van de staafdoorsnede. Zouden we de profielvorm 
niet voorschrijven dan zou een uitsluitend op buiging be
lastte staaf met een rechthoekige doorsnede bij het minima
liseren een doorsnedeoppervlakte van O krijgen. Want een 
grote I met een kleine Ais eenvoudig te realiseren door 
een breedte van ongeveer Oen een zeer grote hoogte. 

De relatie (3.3.2) is weer te transformeren naar het glo
bale assenstelsel met behulp van de transformatiematrix 
(zie (3.1.11)). De staafeinden zullen onder alle omstandig
heden dezelfde verplaatsing moeten ondergaan als de knopen 
waaraan ze verbonden zijn. Dit is de compatibiliteitsvoor
waarde. Voor twee staven een f, verbonden in knoop i, 
kunnen we dan schrijven 

(3.3.3) 

met Uj=de verplaatsing van knoop i in de x-richting, 
wj=de verplaatsing van knoop i in de y-richting, 
0i=de rotatie van knoop i van x naar y. 

De verplaatsingen van de staafeinden in (3.3.2) zijn hier
mee <na transformatie) te schrijven als globale knoopver
plaatsingen. We zijn nu in staat het verband te beschrijven 
tussen de krachten van de knopen op de staafeinden, de 
doorsnedegrootheden en de verplaatsingen van de knopen. Wat 
we niet weten is hoe groot de krachten zijn. Wat we wel 
weten is dat elke knoop in evenwicht moet zijn. We stellen 
daarom voor elke knoop de evenwichtsvergelijkingen op (voor 
een raamwerk drie vergelijkingen per knoop) en drukken 
daarin de krachten uit in de onbekende verplaatsingen met 
behulp van de spanning-rek relaties. Maken we daarbij ook 
nog eens gebruik van (3.3.3) dan zal de analogie met de 
verplaatsingenmethode duidelijk zijn. We vinden weer het 
stelsel vergelijkingen 

Sv=k (3.3.4) 

voor de hele constructie. 
Het stelsel vergelijkingen beschrijft het benodigde verband 
tussen de uitwendige belasting, de knoopverplaatsingen en 
de oppervlakten van de staafdoorsneden. Voldoen aan deze 
vergelijkingen houdt tevens in dat aan de noodzakelijke 
voorwaarden van evenwicht en compatibiliteit voldaan wordt. 



De vergelijkingen van het stelsel (3.3.4) vormen de beper
kingen waaraan de variabelen moeten voldoen. Het zijn 
gelijkheidsbeperkingen omdat de staafkrachten per knoop 
altijd in evenwicht moeten zijn met de uitwendige belasting 
op die knoop. De constructie als geheel kan nog wel een 
starre verplaatsing ondergaan. De randvoo~waarden moeten 
nog in rekening worden gebracht. Dit lijkt nu eenvoudig 
door er nog enkele beperkingen bij te geven, namelijk door 
op de plaatsen van de ondersteuningen (j), te eisen dat vj 
gelijk aan O moet zijn. Er zitten dan nog wel onbekenden in 
de krachtsvector k. De oplegreacties zijn immers niet be
kend. Daarom reduceren we het stelsel (3.3.4) op dezelfde 
wijze zoals dat bij de behandeling van de verplaatsingen
methode is gedaan. We splitsen de krachtsvector in een 
bekend deel kr en een onbekend deel kb• De verplaatsingen
vector splitsen we in een bekend deel vb en een onbekend 
deel Vr• De stijfheidsmatrix wordt weer overeenkomstig 
aangepast. <zie (3.3.26)) De gelijkheidsbeperkingen worden 
dan 

(3.3.5) 

Dit reduceren van het stelsel vergelijkingen heeft als 
bijkomend voordeel dat zowel het aantal vergelijkingen als 
het aantal onbekenden kleiner wordt waardoor de berekening 
sneller zal verlopen. 

Het optimaliseringsprobleem is nu te schrijven als 

n 
minimaliseer V<a>=EAJ·le 

e=l 

De vector vis nog onbekend en de matrix S bevat 
kenden doordat de elementen van a erin zitten. 
heidsbeperkingen zorgen er voor dat bij elke 
slechts één bepaalde vector v hoort. 

3.3.3 de ongelijkheidsbeperkingen 

(3.3.6) 

nog onbe
De gelij~
vector a 

De beperkingen uit de vorige paragraaf z1Jn noodzakelij~ 
maar nog niet voldoende. In de objectfunctie zit alleen de 
onbekende vector a en niet de onbekende vector v. Het 
optimaliseringsproces zal proberen de objectfunctie O te 
maken door de elementen van a naar O te laten gaan. De 
vector a zal nog steeds O kunnen worden omdat de ver
plaatsingen nog naar oneindig kunnen gaan. Er moeten nog 
grenzen gesteld worden aan de maximale knoopverplaatsingen. 
Het is niet noodzakelijk om alle verplaatsingen voor te 
schrijven. Hoeveel er voorgeschreven moeten worden, is 
afhankelijk van de constructie die we willen dimensioneren. 
Als er tenminste één verplaatsing begrensd is, zal er 
minstens één profiel een A groter dan nul moeten krijgen om 
de begrensde verplaatsing niet te overschrijden. In het 



algemeen zullen het meerdere profielen zijn, afhankelijk 
van de geometrie, die een A groter dan nul krijgen. Wordt 
deze knoopverplaatsing bereikt, dan hoort daarbij een vec
tor a die de combinaties van de oppervlakten van de pro
fieldoorsneden bevat, zodanig dat het volume van de 
constructie daarbij minimaal is. Omdat altijd voldaan moet 
worden aan de vergelijkingen (3.3.5), moet de vector v de 
knoopverplaatsingen bevatten, die bij die stand van de 
constructie horen. Hebben alle staven hetzelfde profiel, 
dan is één begrensde maximale verplaatsing voldoende. Meer 
verplaatsingen beperken heeft dan geen zin, tenzij we niet 
weten waar de maximaal toelaatbare verplaatsing op zal 
treden. Deze maximaal toelaatbare verplaatsingen hoeven 
niet dezelfde grootte te hebben. Er kan in dit geval 
slechts aan één verplaatsing worden voldaan, anders is er 
niet meer aan de vergelijking (3.3.5) te voldoen. Hieruit 
volgt dat de maximaal toelaatbare verplaatsingen de vorm 
van ongelijkheden moeten hebben. Bestaat de constructie uit 
verschillende profielen dan kan één begrensde verplaatsing 
voldoende zijn. 
Als er voor één knoop i slechts één maximale verplaatsing a 
in bijvoorbeeld de richting u wordt begrensd, dan zal 
altijd gelden 

ui-a=O. 

Immers, de objectfunctie en daarmee de staafdoorsneden 
worden steeds kleiner gemaakt totdat de maximale ver
plaatsing bereikt is. De beperking is een gelijkheid en 
heet dan actief. 
In het algemeen weten we niet waar de maximaal toelaatbare 
verplaatsing zal optreden <zullen optreden>. We willen 
meerdere verplaatsingen aan banden leggen. Door het gebruik 
van ongelijkheidsbeperkingen kunnen we zoveel beperkingen 
opgeven als we willen. Hiervan zal er minstens n actief 
worden en de overige kunnen zowel actief als passief z1Jn 
<een beperking heet passief zolang het">" teken geldt). 

Nemen we wals de vector van de onbekende begrensde ver
plaatsingen end als de vector van de voorgeschreven maxi
male verplaatsingen, dan zijn de ongelijkheidsbeperkingen 

d-w ~ 0 (3.3.7) 

Aan alle eisen, die nodig z1Jn om de dimensionering in 
goede banen te leiden, is nu voldaan. Het te optimaliseren 
probleem wordt dus 

n 
minimaliseer V<a>=EAJ·le 

e=l 
met SrrVr-kr=O 

en w-d ~ 0 

(3.3.8) 



Het beperken van de verplaatsingen dient met enig inzicht 
te gebeuren. Ter illustratie hiervan enkele voorbeelden. 
We beschouwen het geval van een ligger op 3 steunpunten, 
verdeeld in 4 staven tussen 5 knopen. 

p 

, t 2 
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1 2 

fig. 3.3.1 

In het midden van de velden is de ligger belast door 
puntlasten (figuur 3.3.1, de knopen 2 en 4). Het beperken 
van de zakking van knoop 2 is voldoende, omdat de staven 3 
en 4 hetzelfde profiel hebben als de staven 1 en 2 
<a=CA 1 J>. Hierdoor zal de zakking van knoop 4 ook begrensd 
z1Jn, doordat de ligger aan het stelsel (3.3.5) moet vol
doen. Kiezen we voor de linkerhelft van de ligger een ander 
profiel <A1> dan voor de rechterhelft <A2> dan zullen de 
staven 3 en 4 een doorsnede-oppervlakte van O krijgen, 
immers, knoop 4 mag oneindig ver zakken. A2=0 met daarbij 
een zakking van knoop 4 gelijk aan oneindig voldoet aan het 
stelsel <3.3.5>. A1 zal wel wat groter worden maar met A2=0 
krijgen we toch een kleiner totaal volume. 

De ligger over 2 steunpunten in figuur (3.3.2> is verdeeld 
in drie staven met hetzelfde profiel. We kunnen beperkingen 
opleggen aan de zakking van knoop 4 en tegelijkertijd aan 
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fig. 3.3.2 

de stijging van knoop 2. In dit geval zal er altijd slechts 
één beperking maatgevend zijn. 

Het raamwerk in figuur 3.3.3 wordt op de staven 2 en 4 
belast door een gelijkmatig verdeelde horizontale belas
ting. De kolommen 1 en 2 hebben een doorsnede A1, de kolom
men 3 en 4 hebben een doorsnede A2 en de regels 5 en 6 een 
doorsnede A3 <a=CA1 A2 A3JT>. Het begrenzen van de 
horizontale verplaatsing van knoop 5 is hier voldoende. Een 
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beperking opleggen aan de horizontale verplaatsing van 
knoop 3 mag ook. Als de toegestane verplaatsing van knoop 3 
groot is zal deze beperking passief zijn. Immers, de ver
plaatsing van knoop 5 hangt af van A1, Azen A3 en de 
verplaatsing van knoop 5 zal maatgevend zijn. Is de toege
stane verplaatsing van knoop 3 echter klein, dan zullen 
beide maatgevend zijn. Immers, knoop 5 zal altijd maatge
vend blijven omdat Az steeds kleiner kan worden zonder dat 
de beperking bij knoop 3 overschreden wordt. Az zal net zo 
lang kleiner worden tot tegen de beperking van de maximale 
verplaatsing van knoop 5 opgelopen wordt. Alleen een beper
king opleggen aan de horizontale verplaatsing van knoop 3 
is dus niet voldoende. Een actieve beperking bij knoop 3 
heeft wel invloed op de verhoudingen tussen Ai, Azen A3. 
A1 zal groter worden waardoor Az bij eenzelfde toegestane 
verplaatsing van knoop 5 kleiner kan worden. Een passieve 
beperking geeft hetzelfde resultaat als wanneer deze beper
king er niet zou zijn. 



4 Het pr-ogr-amma 

4- - 1 WAT DOET HET 

4.1.1 invoer 

Het programma is menu-gestuurd. Een aantal submenu's leiden 
de gebruiker door het programma. Het is hier niet van 
belang te weten welke de praktische mogelijkheden zijn, 
maar wel welke constructiegegevens er ingevoerd moeten 
worden om een berekening mogelijk te maken. Deze gegevens 
worden in tabelvorm aangeboden. 
Er zijn twee soorten gegevens te onderscheiden n.l. die 
welke te maken hebben met de geometrie en die welke te 
maken hebben met de belastingen. Dit onderscheid is ook 
terug te vinden in de berekening, immers de geometrie 
bepaalt de "stijfheidsmatrix" en de belastingen bepalen het 
rechterlid van het stelsel vergelijkingen. 

De volgende onderdelen bepalen de geometrie: 
de knopen, vastgelegd met behulp van een x en een y 
coordinaat 
de profielgegevens, bestaande uit een uniek profiel
nummer,een type <getal) om de vorm van het profiel aan 
te geven, een maximale hoogte/breedte verhouding als 
het profiel een rechthoekige doorsnede heeft en een 
startwaarde (=beginschatting> voor de oppervlakte van de 
doorsnede. Bij elk profiel moet ook de elasticiceits
modulus opgegeven worden. 
de staven, vastgelegd met een begin- en een eindknoop, 
per knoop een letter om aan te geven of de staaf vast of 
scharnierend met de knoop verbonden is en het proiel
nummer 
de ondersteuningen, bestaande uit het nummer van de knoop 
die ondersteund is met een letter om de richting aan te 
geven. 

Als belasting kunnen de volgende gegevens ingevoerd worden: 
puntlasten, deze hebben een grootte, richting en knoop 
waarop ze aangrijpen 
buigende puntmomenten, bekend gemaakt door grootte en 
knoopnummer 
lijnlasten, vastgelegd d.m.v. een staafnummer, grootte en 
richting. 

Tenminste één van bovenstaande belastingtypen moet opgege
ven worden. 

Verder moeten er nog twee tabellen gegeven worden, n.l. 
de maximaal toegelaten verplaatsingen, bestaande uit een 
knoopnummer, richting en grootte van de verplaatsing 
de knoop (knopen> waar de grootste verplaatsing verwacht 



wordt. 

Alvorens de opdracht tot rekenen te geven kunnen er nog 
drie parameters meegegeven worden: 

het maximale aantal iteraties 
een schatting voor het totale volume, uitgedrukt 
verhouding tot het beginvolume (berekend uit de 
waarden voor de oppervlakten van de doorsneden). 
de tolerantie van de oplossing. 

4.1.2 rekener. 

in een 
start-

De berekening start als hiertoe de opdracht wordt 
gegeven. Op het scherm verschijnen tellers die aangeven hoe 
ver het proces is gevorderd. Voor de gebruiker is dit het 
minst interessante deel. 
De tellers hebben twee functies: 

laten zien dat het systeem niet stil ligt en dat er 
intern iets aan het gebeuren is 
na enige ervaring kan men een indruk krijgen over de 
kwaliteit van de startwaarden en hoe lang de berekening 
nog zal gaan duren. 

De berekening is een vrij langdurig proces. De tijd hangt 
af van: 

het aantal knopen, veel knopen geven veel vergelijkingen 
het knooppuntsnummerverschil van de staven, een groot 
verschil geeft lange vergelijkingen; een klein verschil 
geeft korte vergelijkingen 
het aantal verschillende profielen; meer profielen geven 
meer onbekenden 
de startwaarden voor de oppervlakte van de doorsneden 
de schatting voor het volume 
het aantal cijfers in de oplossing dat nauwkeurig moet 
zijn. 

Normaal gesproken heeft het eerstgenoemde aspect de meeste 
invloed en het laatste het minste. De berekening kan van 
buitenaf op elk moment afgebroken worden. De resultaten 
zijn dan de op dat moment berekende waarden. 

4.1.3 uitvoer 

Er worden vijf soorten gegevens uitgevoerd. Deze z1Jn: 
de doorsnedegrootheden, voor elk profiel wordt de bere
kende waarde van de oppervlakte en het A.K.O.M. gegeven. 
Als het profiel een rechthoekige doorsnede heeft worden 
ook de hoogte en breedte gegeven 
de verplaatsingen van de knopen; per knoop wordt de 
verplaatsing in X en Y richting gegeven en de rotatie om 
de as loodrecht op het vlak van de constructie. 
de krachten in de staven; per staaf worden in elke knoop 
de krachten gegeven. Met krachten wordt hier bedoeld de 
normaalkracht, de dwarskracht en het buigend moment. 



Voor alle typen profielen wordt de gemiddelde schuifspan
ning gegeven en voor rechthoekige profielen ook nog de 
spanningen in de uiterste vezels 
de oplegreacties 
een overzicht van de berekening waarin o.a. vermeld 
worden de rekentijd, nauwkeurigheid, aantal iteraties en 
het uiteindelijke volume. 

Dit laatstgenoemde overzicht kan nuttig zijn voor het ver
krijgen van ervaring met het programma. Bijvoorbeeld geeft 
een grote overschatting van een doorsnede een sneller 
resultaat dan een kleine onderschatting? 

Deze gegevens kunnen zowel naar het beeldscherm als naar 
een printer gestuurd worden. Ook is de mogelijkheid aanwe
zig om de berekende doorsnedegrootheden samen met de 
invoergegevens op schijf op te slaan zodanig dat ze aan een 
raamwerkprogramma aangeboden kunnen worden ter controle of 
wijziging. 
Als laatste is er de mogelijkheid om een plaatje van de 
geometrie te maken. Dit is vooral handig om de invoer te 
con trol er-en. 

4. 2 HOE WERKT HET 

4.2.1 wijze w,;,;rop wiskunde en mech,;nic,; gekoppeld worder. 

De str-uctuur van het progr-amma komt in grote lijnen overeen 
met een raamwerkprogr-amma. Wanneer er in een raamwerkpr-o
gramma een scheiding tussen het wiskundige gedeelte en de 
mechanica gemaakt zou worden zou dat als volgt gebeuren: 

1> stel de staafstijfheids-matrices op, transformeer ze 
naar het globale assenstelsel en vorm hiermee per knoop 
de evenwichtsver-gelijkingen volgens de leer- van de me
chanica 

2> door- gebruik te maken van een methode welke geleverd 
wor-dt door de numerieke wiskunde kan dit stelsel worden 
opgelost naar de verplaatsingen <verplaatsingenmethode> 

3> met de nu bekende verplaatsingen kunnen volgens de re-
gels van de mechanica de staafkrachten gevonden worden. 

Het meest rekenintensieve deel hierin is het oplossen van 
het stelsel vergelijkingen. Dit deel is te zien als de 
motor van het pr-ogramma waarbij de mechanica gebruikt wordt 
als een voor-bewerker die de invoergegevens omzet naar de 
juiste vergelijkingen en dan later weer gebruikt wordt om 
de staafkrachten te ber-ekenen. 
In het dimensioneringsprogramma wordt deze motor nu ver
vangen door- een andere. Op de plaats waar in een raamwer-k
pr-ogramma het stelsel ver-gelijkingen werd opgelost komt nu 
een motor waarvan het lijkt of deze ver-gelijkingen kan 
oplossen waarbij het aantal onbekenden groter is dan het 
aantal ver-gelijkingen. Het aantal onbekenden is namelijk 
het aantal vr-ije verplaatsingen van de knopen plus het 



aantal profielen waarvan de doorsnedegrootheden niet be
kend zijn. Doordat deze onbekenden samen in een produktterm 
voorkomen heben we ook nog eens te maken met niet lineaire 
vergelijkingen. Het stelsel dat we hadden bij een raamwerk 
programma is dus niet oplosbaar omdat er oneindig veel 
oplossingen zouden zijn. Er kan echter slechts één combina
tie van profielen de beste zijn zodanig dat het volume van 
de constructie bij de gegeven profielvorm het kleinste is 
en waarbij de verplaatsingen samen met deze profieldoor
sneden voldoen aan het stelsel vergelijkingen. Voldoen deze 
onbekenden aan de vergelijkingen dan wordt dus ook voldaan 
aan de eisen van evenwicht, compatibiliteit en het verband 
tussen spanningen en rek voor de constructie. 
De numerieke wiskunde <met name de tak die zich bezig houdt 
mathematische optimalisering oftewel niet lineaire program
mering) levert hiervoor weer een motor. Deze lost geen 
vergelijkingen op maar bepaalt het minimum van een functie 
onder een aantal nevenvoorwaarden. De functie beschrijft in 
dit geval het volume van de constructie en de voorwaarden 
waaraan daarbij voldaan moet worden zijn de vergelijkingen 
die het gedrag beschrijven tussen de verplaatsingen en de 
uitwendige belasting van de constructie. Voordat deze motor 
gebruikt kan worden zal het mechanica deel uit het raam
werkprogramma wel uitgebreid en aangepast moeten worden. 

Het programma bestaat uit een aantal modulen waarvan de 
belangrijkste nu besproken worden. 

Allereerst worden de staven op een bepaalde manier gesor
teerd op hun knoopnummers. Waarom zal duidelijk worden bij 
de behandeling van de datastructuur van het programma. 
Dan worden per staaf de lokale stijfheidsmatrices se ge
maakt inclusief de transformatie en aansluiting aan de 
knoop. Deze matrices worden dan ingevoegd in het stelsel 
vergelijkingen. 
Vervolgens worden de belastingen verwerkt en op een verge
lijkbare manier in de krachtsvector geplaatst. Indien er 
belasting op de staven aanwezig is wordt deze eerst omgere
kend naar een equivalente knooppuntsbelasting. 
Tot zover zijn de handelingen gelijk aan een gewoon raam
werkprogramma. Het inbrengen van de randvoorwaarden (het 
verwerken van de ondersteuningen) gaat op de manier zoals 
het eigenlijk zou moeten, d.w.z. dat de betreffende verge
lijkingen uit het stelsel gehaald worden en niet zoals 
gewoonlijk nul gemaakt worden in verband met het herzien 
van de indices. Hier hebben we echter te maken met een erg 
rekenintensief proces dat meer dan evenredig toeneemt met 
het aantal vergelijkingen zodat het eruithalen van de des
betreffende vergelijkingen zeer de moeite loont. Deze 
vergelijkingen worden bewaard om straks hiermee op een 
eenvoudige wijze de oplegreacties te berekenen. Een raam
werkprogramma zou nu het stelsel op gaan lossen. Voordat 
het optimaliseringsgedeelte aan het werk kan zijn nog meer 
voorbereidingen nodig. De eisen gesteld aan de maximale 
verplaatsingen moeten nog worden verwerkt. Een module zet 

sz 



de ingevoerde tabel met eisen om in een aantal verge
lijkingen die als ongelijkheidsbeperkingen dienst doen. 
Tijdens het opstellen van de staafstijfheidsmatrices wordt 
tevens de objectfunctie gemaakt, immers in dit deel van het 
programma hebben we de beschikking over de lengte en het 
profiel van de staaf. De lengte wordt gekoppeld aan de 
variabele die de oppervlakte van de staafdoorsnede bevat. 
Doen we dit voor alle staven en nemen we de som dan hebben 
we op elk moment de beschikking over het totale volume van 
de constructie immers het volume 

is 
n 

V=EA·l· i= 11 l 
met n het aantal staven. 

Het optimaliseren is een iteratief proces dus zijn er 
startwaarden nodig. De onbekende doorsneden zijn bij het 
invoeren van de gegevens geschat maar er zijn ook nog 
startwaarden voor de verplaatsingen nodig. De tabel uit de 
invoer waar de grootste verplaatsingen verwacht worden 
wordt hiervoor gebruikt. Deze verplaatsingen worden in het 
stelsel vergelijkingen gesubstitueerd en worden als beken
den naar de andere kant van het ·=· teken gebracht dus bij 
de krachten gezet. Door op de juiste plaats in de krachts
vector de maximale verplaatsing te zetten wordt deze 
verplaatsing in feite opgelegd. Dit stelsel wordt nu 
opgelost. Het is te vergelijken met wat bij een raamwerk
programma een zettingsberekening is. De hele constructie 
wordt als het ware in een stand geduwd die op zou treden 
als de constructie van de geschatte profielen gemaakt zou 
z1Jn en in de opgegeven punten ook die verplaatsing zou 
ondergaan. Deze berekende waarden zijn nu de startwaarden 
voor de verplaatsingen. 
Alles is hiermee klaar voor het iteratieproces. Dit proces 
is in twee delen te splitsen, waarbij het eerste deel 
genest is in het tweede. Het eerste deel berekent het 
minimum van een functie die bestaat uit de objectfunctie en 
de getransformeerde beperkingen en stopt als hier de opge
geven tolerantie bereikt wordt. Dit wordt een cyclus 
genoemd. De resultaten van een cyclus worden in een tabel 
opgeslagen. Op basis van de laatste iteraties wordt er 
geextrapoleerd naar een betere oplossing. Als er meer dan 
zes cycli gemaakt moeten worden wordt er met de laatste zes 
resultaten geextrapoleerd. Na het extrapoleren wordt weer 
gekeken of de vereiste nauwkeurigheid is gehaald. Zo ja dan 
stopt het proces. Op dit iteratieproces zal later nog 
worden teruggekomen. 
De profieldoorsneden en verplaatsingen zijn nu bekend. 
Het laatste deel van het programma is weer identiek aan een 
raamwerkprogramma. De onbekende krachten op de staafeinden 
kunnen berekend worden uit de staafstijfheidsmatrices en de 
verplaatsingen volgens 



en indien er nog staafbelastingen zijn kunnen deze berekend 
worden uit 

Door het invoeren van de randvoorwaarden 
vergelijkingen achtergehouden. Vullen we 
singen en profielgrootheden in, dan 
vergelijking een oplegreactie. 

zijn een aantal 
hier de verplaat
levert dat per 

Het bovenstaande is nog een vrij abstract verhaal. Het 
beschrijft globaal de handelingen die door de machine 
verricht moeten worden (de algorithmen). Deze handelings
voorschriften vormen slechts een deel van een computer
programma. Ze moeten nog ergens op toegepast worden, 
namelijk op gegevens. Er zijn veel manieren om gegevens 
<data> in een computer op te slaan. De manier van opslaan 
bepaalt in grote mate hoe de algorithmen er uit zien of 
zelfs hoe het hele programma eruit gaat zien.Daarom wordt 
in de volgende paragraaf de datastructuur onder de loep 
genomen. Pas dan kan inzicht verkregen worden hoe het 
programma werkelijk werkt. 

4.2.2 datastructuur 

Het is noodzakelijk eerst iets te weten over de gebruikte 
programmeertaal alvorens de eigenlijke structuur te 
bespreken. Het programma is geschreven in Pascal. 
De gegevens worden opgeslagen in variabelen. Elke variabele 
heeft een naam. Dit is op te vatten als een doosje in het 
geheugen met daarop geplakt de naam van de variabele. In 
het doosje zit een waarde, bijvoorbeeld een getal. In 
Pascal hebben alle variabelen een type aanduiding. Dit type 
zegt iets over het soort doosje, met name over de grootte 
ervan. Zo zijn er onder andere integers (voor gehele getal
len en reals <voor reële getallen>. Er zijn ook gestruc
tureerde variabelen waarvan het array de bekendste is. Een 
array is een geindiceerde reeks variabelen, bijvoorbeeld 

v=!CC!~Cl •• lOOJ, en bijvoorbeeld bestaande uit reals. 

We zouden dan kunnen zeggen: 

v[12J:=18.75 het teken ": =" wi 1 zeggen "wordt"> 

Dit is het beste te vergelijken met een vector. 
Pascal geeft de mogelijkheid om zelf typen te definieren. 
Zo zouden we kunnen zeggen: 

~~~~ is matrix=~[C~~[l •• m,1 •• nJ en 
variabele is S,T:matrix; 

Er zijn 
bestaande 

nu twee gestructureerde variabelen, 
uit m x n componenten en we kunnen 

Sen T elk 
bijvoorbeeld 



de volgende opdracht geven: 

T[8,9J:=v[12J. 

Daarnaast kent Pascal de record-structuur. Een record is 
een type dat opgebouwd is uit andere typen. De verschillen
de delen van een record heten velden. Een record is dus een 
grotere doos met vakjes, vaak als volgt voorgesteld: 

Il 11----"-----I 
voorbeeld willekeurig record 

Bijvoorbeeld: 
itQ~ is datum=r~~QCQ dag 

maand: 
1. . 31; 
1. • 12; 

jaar : integer; 
~~Ci~g~l~ is feestdag:datum; 

(Het doosje met naam "feestdag" heeft drie vakjes> en 
kerstmis 1987 zou dan worden: 

feestdag.dag:=25; 
feestdag.maand:=12; 
feestdag. jaar:=1987;. 

Een belangrijk basistype is nog de zgn. pointer <= wijzer). 
Een pointer is een variabele met een speciale inhoud, 
namelijk de verwijzing naar een andere variabele. Een poin
ter kan bijvoorbeeld naar een real wijzen, maar ook naar 
een samengestelde variabele zoals een record. We kunnen een 
record zelf definieren dus een veld van een record kan dus 
een pointer zijn. Door nu het pointerveld van een record 
naar een volgend record te laten wijzen en het pointerveld 
van dit laatste weer naar een volgend te verw1Jzen enz .• 
kunnen we dus hele ketens opbouwen. De andere velden van 
het record bevatten dan de eigenlijke informatie. 

in. info 1 pointer info 1 pointer info 1 --------1 -+---+------1 -+---t------1 gang into2 info 2 into2 

voorbeeld keten 

Dit soort structuren worden "dynamische" datastructuren 
genoemd omdat ze gecreëerd worden tijdens de uitvoering van 
he~t programma. Uiteraard kunnen ze ook inkrimpen of zelfs 
helemaal afgebroken worden. Het voordeel is dus dat het 
programma er net zoveel kan aanmaken als op dat moment 
nodig is. De grootte van een keten ligt bij het begin van 



het programma dus niet vast zoals dat in Pascal bij arrays 
wel het geval is. <Bij het gebruik1 van arrays en andere 
variabelen wordt het geheugen door de compiler ingedeeld en 
tijdens de uitvoering van het programma kan hieraan niets 
meer veranderd worden.> Een ander voordeel is de snelheid. 
In feite bevat de pointer de geheugenplaats van de 
variabele waar hij naar wijst. De verwerkingseenheid van de 
computer weet dus direct waar het volgende gegeven zit. Een 
nadeel van het gebruik van deze structuur is de bereikbaar
heid van de records. Ze hebben immers geen naam. De eerste 
pointer is een losse variabele met een naam zodat deze 
aangeroepen kan worden. Een hulppointer kunnen we naar 
hetzelfde record laten wijzen als de beginpointer en dan 
telkens een record door laten schuiven. Als de keten niet 
te veel willekeurig aangesproken hoeft te worden is dit 
geen bezwaar. 

bereikbaarheid van de velden 

Vandaar dat men ook wel spreekt van anonieme variabelen. 
<Bij een array konden we zeggen: v[l2J:=18.75; nu moeten we 
zeggen: "het A-veld van het record waar hulp naar wijst 
wordt 18.75" oftewel hulp->.A:=18.75. En om het volgende 
record in de keten te bereiken moeten we eerst zeggen: 
"hulp moet naar hetzelfde record wijzen als de pointer van 
het record waar hulp naar wijst" oftewel, 
hulp:=hulp->.pointerveld.) 

Een record kan uiteraard ook opgebouwd zijn uit meerdere 
pointers. Hiervan kunnen we op een mooie manier gebruik 
maken door de meest fraaie structuren te bouwen. voorbeel
den met twee pointers zijn: 

E:] 

dubbel geschakelde lijst 

s-6 



"matrix"achtige structuur 
en met drie pointers: 

drie dimensionale structuur 

Hiermee hebben nu een goed stuk gereedschap om de theorie 
in een programma om te zetten. 
Want wat zijn de problemen om de theorie in een programma 
vast te leggen? 

Bij de behandeling van het mechanica deel in het hoofdstuk 
"Theorie" was sprake van matrices en vectoren. Deze 
matrices en vectoren zijn goed weer te geven met array·s. 
Tussen dit deel van de theorie en programma hoeft dus 
weinig verschil te zitten. In~ het gedeelte over optima
lisering is steeds sprake van functies. Met behulp van een 
computerprogramma is het erg eenvoudig om functies uit te 
rekenen, het probleem is echter om ze door een programma op 
te laten stellen. De gelijkheidsbeperkingen, de ongelijk
heidsbeperkingen en de objectfunctie hebben alle een andere 
vorm en zullen niet allemaal en altijd dezelfde lengte 
hebben. Het programma moet zelf uitzoeken hoe de verschil
lende functies zullen worden. 
Het eerste deel van het programma lijkt erg veel op een 



raamwerkprogramma. De vergelijkingen moeten worden 
opgesteld in de vorm van een stijfheidsmatrix (functies). 
Dit gebeurde door de elementstijfheidsmatrix op te stellen 
en op de juiste manier in te passen in de grote stijfheids
matrix. Praktisch gebeurt dit op de volgende w1Jze. 
Veronderstel dat staaf e tussen knoop i en j zit en staaf f 
tussen knoop jen k. Gaan we er van uit dat er tussen twee 
knopen slechts één staaf zit dan worden alleen de geparti
tioneerde matrices op de hoofddiagonaal opgeteld. De 
gepartitioneerde matrix van de grote stijfheidsmatrix S 
bevat op rij jen kolom j de som van de gepartitioneerde 
matrices sejj en sfjj• <De matrices Se en Sf zijn reeds 
getransformeerd naar het globale assenstelsel.) 
De elementen s van S hebben hier dus de indices 
3<j-l)+p,3(j-l)+q waarin 1SpS3 en 1SqS3 

s = 

j 

1 
1 

j 

---------:-----------:--------
' 1 1 1 ---------:-----------:--------: se .. +sf .. : 

---------:---~~---l~-:--------
' 1 1 1 

Dit optellen kan zonder problemen gebeuren, immers, de 
staafstijfheidsmatrices bevatten geen onbekenden. In het 
dimensioneringsprogramma bevatten ze echter nog wel een 
onbekende namelijk de oppervlakte van de doorsnede engere
lateerd daaraan het A.K.O.M •• De doorsnedegrootheden moet 
dus uit de staafstijfheidsmatrix en apart weggezet worden. 
Wat er nu nog over is van de staafmatrix kan ook niet 
gesommeerd worden in de grote stijfheidsmatrix omdat het 
een deel van een produktterm is. Deze gepartitioneerde 
matrices moeten dus ook apart worden opgeslagen. Omdat de 
vorm van een stijfheidsmatrix erg gunstig is om mee te 
rekenen <alles staat geordend bij elkaar> willen we deze 
vorm niet veranderen. De oplossing is dan om er een 
dimensie bij te nemen. De stijfheidsmatrix van de hele 
constructie ligt in principe in het platte vlak. Komen er 
staafmatrices bij elkaar waarvan de staven een verschillend 
profiel hebben dan komt de volgende er gewoon bovenop, dus 
uit het vlak van de stijfheidsmatrix. Het programma 
accepteert slechts een staaf tussen twee knopen. Praktisch 
zal dit weinig bezwaren opleveren. Het voordeel hiervan is 
wel dat het "stapelen" van gepartitioneerde matrices zich 
alleen rond de hoofddiagonaal voordoet. 



Uit het bovenstaande volgt dat er dus een datastructuur 
nodig is die vooral flexibel is en min of meer willekeurige 
vormen aan kan nemen. De eerder beschreven pointers voldoen 
hier uitstekend aan. We kunnen iets bouwen dat op een 
matrix lijkt en waarin alle gegevens opgeslagen worden. 
Bovendien kunnen de pointers ook gebruikt worden om verban
den te leggen waardoor er snel gerekend kan worden. Omdat 
we met een vrij complex iteratief proces te maken hebben is 
snelheid erg belangrijk. We kunnen staafmatrices wille
keurig "hoog" stapelen. 
Een ander belangrijk voordeel is het geheugengebruik. 
Records verbonden door pointers beslaan meer geheugen dan 
de losse velden informatie afzonderlijk zouden doen. Dit 
komt doordat de verbindende pointer zelf ook geheugenruim
te vraagt. Echter, wanneer er matrices <=array's) gebruikt 
zouden worden wordt een groot deel van het geheugen gevuld 
met nullen daar het interessante deel van de matrix zich op 
en rond de hoofddiagonaal bevindt. Door nu records en 
pointers te gebruiken kunnen we alleen dat deel opslaan en 
bovendien alleen het rechts-bovendeel omdat alles syme
trisch is ten opzichte van de hoofddiagonaal. 

Voor het weergeven van de "stijfheidsmatrix" is gebruik 
gemaakt van drie soorten records. Een type bevat de eigen
lijke informatie, de factoren voor A en I, te vergelijken 
met de componenten van een stijfheidsmatrix maar dan zonder 
A en I. Een ander type dient om de "rijen" of 
"vergelijkingen" te koppelen. Dit type bevat tevens een 
veld voor de component van de krachtsvector. Het derde type 
dient om de gepartitioneerde "matrices" te koppelen en 
geeft daarmee de structuur zijn diepte. 
De onbekende doorsneden en verplaatsingen worden opgeslagen 
in een dubbel gekoppelde lijst omdat de ene keer deze rij 
van links naar rechts doorlopen moet worden en een andere 
keer van rechts naar links. 
De ongelijkheidsbeperkingen bestaan uit een record per 
vergelijking omdat deze een eenvoudige vorm hebben namelijk 

onbekende verplaatsing< constante, oftewel 
constante onbekende verplaatsing> 0 

De opgegeven constante wordt samen met een verw1Jzing 
(pointer) naar de desbetreffende verplaatsing opgeslagen. 
De objectfunctie tenslotte, betaat uit een lijst van staaf
lengten met verwijzingen naar de bijbehorende doorsneden. 
Hoe de belangrijkste recordtypen voor het programma weerge
geven kunnen worden is te zien in bijlage F. 
Op de volgende pagina is de datastructuur weergegeven. 

S.J 
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Nog een opmerking over het sorteren van de staven waar in 
de vorige paragraaf melding van werd gemaakt. We hebben 
gezien hoe de grote "matrix" opgebouwd wordt. Met de poin
ters kunnen we steeds naar het volgende veld verw1Jzen. 
Teruglopen is niet mogelijk. Vandaar dat de staven zodanig 
gesorteerd worden dat er bij het invoegen van de staaf
matrices in de grote matrix de laatst bijgekomen deelmatrix 
steeds rechts komt van hetgeen er al staat. Er hoeft dus 
nooit iets tussengevoegd te worden. 



4.2.3 structuur van de belangrijkste algorithmer, 

Het programma bestaat uit een vijftal subprogramma's. Elk 
subprogramma heeft een afgeronde taak binnen het grote 
programma. De verdeling in subprogramma's is hoofdzakelijk 
gebaseerd op functionele gronden. Daarbij is rekening 
gehouden met praktische aspecten, zoals omvang van elk 
subprogramma, geheugen gebruik, etc. 

Het totale programma DimCon bestaat uit de volgende subpro
gramma's: 

DimHoofd; 
Dit onderdeel bevat de commandoschil, de "editor" en het 
uitvoerdeel. De commandoschil ontvangt de opdrachten van 
de gebruiker en verzorgt daarmee de besturing van het 
programma. De "editor" zorgt voor een gemakkelijke inter
actieve gegevensinvoer. Het uitvoerdeel zet de bere
keningsresultaten in tabellen en stuurt deze naar het 
gewenste uitvoerapparaat. Pas hier worden de krachten en 
spanningen berekend, zodat er geen geheugenruimte nodig 
is om deze eindresultaten op te slaan. Dit subprogramma 
verzorgt ook alle huishoudelijke taken zoals het opslaan 
van de invoergegevens etc. 

DimReken; 
Het kernprogramma. Hier worden alle vergelijkingen opge
steld en vindt de hoofdberekening plaats. 

DimTeken; 
Het subprogramma dat 
tekent. 

DimAlgem; 

het schema van de constructie 

Eigenlijk geen zelfstandig programma. Het bevat algemene 
declaraties, procedures en functies die in elk subpro
gramma nodig zijn. 

DimCon; 
Een klein programma met dezelfde naam als het totale 
programma. Dit is het programma dat door de gebruiker 
gestart wordt. Na een paar huishoudelijke taken <initi
alisatie, kijken of alle deelprogramma's aanwezig z1Jn 
e.d.> roept dit programma direct DimHoofd aan. Het reser
veert een deel van het geheugen van de computer waarin 
een van de andere subprogramma's geladen kan worden. 

We houden ons nu uitsluitend bezig met DimReken. 

Het subprogramma DimReken bestaat uit een groot aantal 
zogenaamde procedures en functies. Procedures en functies 
z1Jn op te vatten als deelprogramma's. Het gebruik ervan 
heeft twee voordelen: 
-Het programma blijft overzichtelijk. 
-Bepaalde, steeds terugkerende handelingen, hoeven niet 

telkens tot in detail te worden beschreven. Aanroepen van 
de procedure waarin de handeling wordt beschreven zorgt 



dan steeds voor het gewenste effect. Een procedure of 
functie kan zelf weer uit procedures bestaan en andere 
procedures aanroepen. 

Het hoofdprogramma van DimReken wordt sequentieel afge
werkt. Er zitten geen sprongen of herhalingen in. 
De structuur is als volgt. 
1) Bereken de aantallen van elk soort vergelijkingen uit de 

invoergegevens. 
2> Sorteer de staven zodanig dat er, bij het opbouwen van 

het stelsel gelijkheidsbeperkingen, geen gepartitio-
neerde matrices tussengevoegd hoeven te worden. 

3) Maak de "hoofddiagonaal" van het stelsel gelijkheids
beperkingen. Vatten we het stelsel vergelijkingen op als 
een matrix, dan wordt alleen het rechts-bovendeel opge
slagen. De hoofddiagonaal bestaat uit records van meer
dere velden. 

4) Maak een lijst waarin de onbekenden komen. De lengte van 
deze lijst is het aantal verplaatsingen <3 maal het 
aantal knopen> plus het aantal profielen. 

5) Bouw het stelsel vergelijkingen op vanuit de hoofddia-
gonaal <3-dimensionaal) en maak de objectfunctie. 

6) Maak de ongelijkheidsbeperkingen. 
7) Maak de krachtsvector k. Sla de elementen op in de 

daarvoor 
diagonaal. 

bestemde velden vah de records van de hoofd-

8) Trek de informatie (niet de structuur) in de 3-d 
structuur samen tot een plat vlak zodat dit vlak tijde
lijk de "stijfheidsmatrix" representeert. 

9) Verwerk de grootste opgegeven maximale verplaatsingen in 
deze "stijfheidsmatrix" en "krachtsvector". Dit is 
dezelfde handeling als het verwerken van de zetting bij 
een raamwerkprogramma. 

lO)Verwerk de ondersteuningen door de desbetreffende verge
lijkingen (=keten van records) uit de onder 4> en 5) 
gebouwde structuren te halen. 

ll)Los dit stelsel op (methode Cholesky). De verplaatsingen 
die bij de startwaarden van de staafdoorsneden horen 
z1Jn nu bekend. Het zijn de startwaarden voor de ver
plaatsingen in het iteratieproces. 

12)Maak opnieuw de krachtsvector omdat door de zettingsbe
rekening een aantal waarden zijn veranderd. 

13>Schaal alle variabelen. 
14)0ptimaliseer. Dit levert de profieldoorsneden en de 

daarbij behorende verplaatsingen. 
15)Schaal terug. 
16>Bereken de oplegreacties door substitutie van de pro

fieldoorsneden en de verplaatsingen in de vergelijkingen 
die bij 10) achtergehouden zijn. 

17)Ruim de opgebouwde structuren op en geef de besturing 
terug aan DimHoofd. 

Toelichting: 
bij 8). De samentrekking houdt in dat alle "op elkaar" 

liggende waarden gesommeerd worden. 



bij 13> en 15>. Hier wordt later op teruggekomen. 

De meest interessante onderdelen zijn de stappen 5> en 14). 
Deze zullen verder besproken worden. 

We beginnen met stap 5), het opstellen van het stelsel 
gelijkheidsbeperkingen. Dit is te vergelijken met het 
vormen van de systeemstijfheidsmatrix in een raamwerkpro
gramma. 
In de stappen 3) en 4> zijn lijsten gemaakt voor respectie
velijk de onbekenden en de hoofddiagonaal. Deze zijn als 
volgt voor te stellen. 

lijsthoofd 

infol 
info2 
nr 

infol 
info2 
nr 

profielen 

infol 
info2 
nr 

infol 
info2 
nr 

verplaatsingen 

infol 
-:;;. info2 

nr 

fig. 4.2.2 

Figuur 4.2.2 geeft schematisch de lijst met onbekenden 
weer. Het eerste deel bevat de onbekende doorsnedegroot
heden, het tweede deel de onbekende verplaatsingen. Het 
begin van de verplaatsingen wordt gemarkeerd door de 
pointer "verplaatsingen". De velden van de records in het 
eerste deel bevatten de volgende waarden. 
infol: de onbekende oppervlakte A, 
info2: het A.K.O.M. I, volgens een bepaalde relatie af-

hankelijk van A. 
nr het profielnummer, 
En van het tweede deel: 
infol: de onbekende verplaatsing, 
info2: ongebruikt, 
nr de index van de verplaatsing. 

We definiëren het hoofdvlak als het vlak waarin alle 
records zouden komen als we geen rekening zouden houden met 
verschillende doorsneden. Bij een raamwerkprogramma hebben 
we te maken met een 2-dimensionale stijfheidsmatrix. Deze 
is te vergelijken met het hoofdvlak. De hoofddiagonaal is 
a 1 s vo 1 g t voor te s te 11 en. <zie f i g 4. 2 • 3 > 

nr :het veld met de index van de vergelijking, 
kracht:een veld dat de overeenkomstige uitwendige kracht 

bevat. In een raamwerkprogramma is de krachtsvector 
het rechterlid van het stelsel vergelijkingen. Nu 
worden deze elementen opgeslagen in velden van de 
hoofdd i agonaa 1. 

vier pointers per record: 



Stellen we ons voor dat de hoofddiagonaal in het hoofdvlak 
ligt <zie fig. 4.2.1). Er zijn dan twee pointers nodig om 
in dat vlak een horizontale en een verticale verbinding te 
leggen. De derde pointer wijst naar een koppelrecord ~i! 
het hoofdvlak. Aan dit koppelrecord kunnen dezelfde records 
komen als die, welke het hoofdvlak moeten gaan vullen. De 
laatste pointer dient om de hoofddiagonaal bij elkaar te 
houden. 

nr 
kracht 

fig. 4.2.3 

Per staaf worden nu de matrices Q gemaakt. Q is de 6x6 
matrix die ontstaat na het transformeren van se naar het 
globale assenstelsel en waarin opk de aansluitingen van de 
staaf op de knopen <vast of scharnierend> verwerkt zijn. 
We krijgen Q als volgt. 
Zeg P=E/1 waarin Ede elasticiteitsmodulus is en 1 de 
staaflengte. De knoopaansluiting wordt bepaald door drie 
factoren f1, f2 en f3. 
Afgeleid kan worden dat: 
als 
aansluiting i vast en j vast is; f1=4, f2=2, f3=4, 
aansluiting i vast en j scharnierend is; f1=3, f2=0, f3=0, 
aansluiting i scharnierend en j vast is; f1=0, f2=0, f3=3, 
aansluiting i scharnierend en j scharnierend is; 

f1=0, f2=0, f3=0. 
We definiëren daarbij: 

G=f3PI , H=f2PI , K=PA 
s=de sinus van de hoek die de staafas maakt met de globale 

x-as, 
c=de cosinus van de hoek die de staafas maakt met de 

globale x-as. 
Dan wordt Q: 



c 2 K+s2 B csK-csB 0-sc -c 2K-s2s -csK+csB 0-sF 
s 

s2K+c2s -s2K-c 2 B y O+cC -csK+csB O+cF 
M 

M O+ D O+ sC o- cc O+ H 
G= E 

c 2 K+s 2 B T csK-csB O+sF 
R 

s2K+c 2B I 0-cF 
s 

C O+ G 
H 

Nemen we de staafas evenwijdig aan de globale x-as dan 
geldt:s=O en c=l. Zijn de aansluitingen bij beide knopen 
vast, dan krijgen we de matrix se van een raamwerkstaaf. 
Nemen we beide aansluitingen scharnierend dan vallen alle 
termen met I weg en houden we een vakwerkstaaf over. 

Elk element van G bestaat uit een term waarin A voorkomt en 
een term waarin I voorkomt. Het gaat ons nu om de beide 
afzonderlijke termen zonder de A en I. Deze factoren voor A 
en I moeten we naar het grote stelsel overbrengen. 

Aangezien de matrix symmetrisch is houden we ons nu alleen 
nog bezig met het rechts-bovendeel. 

We verdelen G weer in gepartitioneerde matrices, zie figuur 
4.2.4. 

Q 

fig. 4.2.4 

De drie gearceerde delen in fig. 4.2.4 noemen we blokken. 
Het overbrengen van de factoren voor A en I naar het grote 
stelsel (de 3-d structuur> gaat bloksgewijs. 

De records in deze structuur hebben de volgende vorm. 

t 
lvert-pointer 
r--prof-pointer hor-
A-factor pointer 
!-factor --
totaal 

fig. 4.2.5 
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De velden zijn: 
A-factor:hierin komt de factor voor A van een element 

uit de matrix G, bijvoorbeeld c 2Ell, 
1-factor:hierin komt de factor voor Ivan een element 

uit de matrix G, bijvoorbeeld s 2 •12E/1 3 , 
totaal :de som van A-factor maal A plus !-factor maal I 

bijvoorbeeld c2•EA/l+s2•12El/13, 
prof-pointer:een pointer naar een profiel in de eerste 

helft van de lijst onbekenden, 
hor- pointer:een pointer (horizontaal> naar het volgende 

record van de vergelijking, 
vert-pointer:een pointer <verticaal> naar het overeen-

komstige record van de vorige vergelijking. 
Voor het rechts-boven blok van de factoren voor A en I zijn 
dus 9 records nodig, voor de andere twee blokken 6. Het 
opbouwen van de structuur gaat volgens het volgende schema. 

maak Q zonder A en I 1) 

neem links-boven blok 2) 

plaats blok in structuur 3) 

neem rechts-onder blok 4) 

plaats blok in structuur 5> 

neem rechts-boven blok 

bereken plaats in structuur 

maak hier 9 nieuwe records 
en vul ze met de factoren 
voor A en I. Laat de poin
ters wijzen naar het bij
behorende profiel in de 
lijst met onbekenden 

nee 

klaar 

6) 

7) 

8) 

10) 
schema 4.2.1 



Het plaatsen van de links-boven en rechts-onderblokken 3) 
en 5> gaat als volgt. 

bereken de plaats 
van het blok in 
de structuur ll> 

nee 

maak 6 nieuwe 
records in het 
hoofdvlak 

15 > 

ja 

vul de nieuwe 
records met de 
factoren voor 
A en I 1 7 > 

einde 18) 

is 
t profi 
tzelfde 

13) 

tel de fac
toren voor A 

>------::~en Ier bij 
ja 

nee 

maak 6 nieuwe 
records boven 
de bestaande 
records 16) 

op 14> 

schema 4.2.2 

Toelichting: 
7) en ll>;Het berekenen van de plaats in de structuur gaat 

als volgt. 
De index in het grote stelsel vergelijkingen van 
de eerste rij van een blok=3x(knoopnummer-l)+l. 
De twee volgende rijen van het blok komen in de 
rijen eronder. 

B> en 17>;De factoren voor A en I worden in de grote 
structuur geplaatst, A en I zelf niet. De poin
ters worden zodanig gelegd dat ze naar het desbe
treffende profiel w1Jzen in de lijst met 
onbekenden. Het totaal-veld wordt dan tijdens de 
iteratie berekend volgens: 

13 > ; 

totaal:=A-factor x (het infol-veld van het record 
waar de prof-pointer naar wijst> 

+ !-factor x (het info2-veld van het record 
waar de prof-pointer naar wijst> 

Of het profiel hetzelfde is, is te zien of het 
profielnummer van het record waar de prof-pointer 
van het bestaande record naar wijst, hetzelfde is 



14) ; 

15) ; 

als het profielnummer van de staaf. 
Als er een nieuwe staaf aan de structuur wordt 
toegevoegd en als er aan deze staaf een andere 
staaf zit, met hetzelfde profiel, dan kunnen de 
factoren voor A en I in de grote structuur worden 
opgeteld. 
Als er in een knoop staven bij elkaar komen 
waarvan het profiel niet hetzelfde is, dan mogen 
de factoren niet worden opgeteld. Het nieuwe toe 
te voegen blok komt niet in het hoofdvlak maar er 
"bovenop". Komt er nog een staaf met een ander 
profiel bij dan komt dit daar weer bovenop. Komen 
er bijvoorbeeld vier staven met een verschillend 
profiel samen in een knoop, dan wordt de 
structuur op die plaats vier lagen "dik". 

Als alle staven verwerkt zijn worden de records nog verti
caal gekoppeld. Dit is nodig omdat we slechts de helft 
hebben opgeslagen (zie fig.4.2.6) waar alleen het hoofdvlak 
is weergegeven.) rrx knoop· 

1 2 3 4 nr 

y 1 

2 

3 

4 

vorm van het hoofdvlak van de afgebeelde constructie 
fig. 4.2.6 

De stippellijn in de figuur geeft, na vermenigvuldiging van 
de totaal-velden met de corresponderende verplaatsingen in 
de lijst van onbekenden, de inwendige krachten in de y
richting op knoop 2 weer. In termen van de verplaatsingen
methode zou dit zijn:de som van de krachten in y-richting 
uit de staven op knoop 2 is het inwendig produkt van rij 5 
van de stijfheidsmatrix en de verplaatsingsvector. 

In stap 14 van het subprogramma DimReken wordt de optima
liseringsprocedure aangeroepen. We moeten hierbij bedenken 
dat deze in principe een procedure is voor optimaliseren 
zonder beperkingen. Dit optimaliseren gaat volgens het 
B.F.G.S. algorithme. Het probleem met de beperkingen wordt 
opgelost door sequentiële minimaliseringen zonder 
beperkingen van een zogenaamde penaltyfuntie P, voor posi
tieve dalende waarden van een controlerende parameter p. 
De penaltyfunctie wordt gegenereerd door een functie 
(functie in de zin van een procedure) "penalty". Bij aan
roep van deze functie wordt de waarde van deze samengestel-



de functie 
vectoren a 
onbekenden. 
><, dan is de 

berekend met de dan geldende waarden van de 
en v. In het programma is dit de lijst met 
Noemen we deze lijst voor het gemak de vector 
penaltyfunctie 

P<x>=F<x>+pb(x)+p-l[l(x)+e<x> 

waarin: F<x> de objectfunctie, 

b(x>=-Eln(ci <><>>, 
iel1 

1 <><>= E{min[O,ci <><> ])2, 
ie 12 

e < >< > = Ec i 2 < >< > , 
iel 3 

(4.2.1) 

met I1+I2+I3=I, de verzameling van de indices van de be
perkingen c, 

I1=<i ci <><>~O} (de niet overschreden ongelijkheids
beperkingen>, 

I2=<i Cj <x><O} (de overschreden ongelijkheids
beperkingen>, 

I3={i ci <x>=O} (de gelijkheidsbeperkingen). 

De procedure bestaat uit een aantal geneste iteratieve 
processen. Deze zijn weergegeven in schema 4.2.3. 

Het eenmaal doorlopen van de buitenste lus noemen we een 
cyclus. In een cyclus wordt dus een minimum van de penalty
functie gevonden. 
Het eenmaal doorlopen van de op één na buitenste lus noemen 
we een iteratie. De iteraties worden dus geteld door het 
aantal slagen wat het B.F.G.S algorithme moet maken. 
De Booleaanse functie "klaar" geeft als antwoord "true" als 
aan de door de gebruiker opgegeven tolerantie e wordt 
voldaan. Noemen we de uitkomst van een bepaalde iteratie b 
dan test "klaar" op de volgende manier: 

Levert een iteratie, zoals hier, een vector op, dan worden 
alle elementen van de vector afzonderlijk getest. "Klaar" 
geeft pas dan "true", als alle testen "true" zijn. 

Als startwaarde voor de parameter P wordt door het program
ma l'l. van het startvolume genomen. Als de gebruiker zeker 
of onzeker is van zijn keuze voor de startwaarden van de 
profieldoorsneden, kan hij deze waarde eventueel verkleinen 
respectievelijk vergroten. p wordt elke cyclus verkleind 
volgens 



Na elke minimalisering van de penaltyfunctie worden de 
resultaten in een tabel opgeslagen. Op basis van de laatste 

bepaal het minimum van het probleem met beperkingen 
door: 

bepaal het minimum van de penalty-
functie door: 

bepaal het lijnmini-
mum door: 

bepaal het 
minimum van de 

,--:!> ~ r-" interpolerende 
functie 

nee 
-(klaar ?) 

ja 

nee 
< k 1 aar ? 

ja 

nee 
, k 1 aar ? 

ja 

1 einde 1 schema 4.2. 3 

resultaten wordt dan geëxtrapoleerd. Zijn er meer dan zes 
resultaten dan wordt alleen met de laatste zes geëxtrapo
leerd. De eerdere resultaten worden overschreven. We kunnen 
het buitenste deel van schema 4.2.3 nu als volgt weergeven. 

7-1 



initialisatie: 
cyclus:=-1; 
orde:=O; 
Po:=volume/100; 

1 ) 

cyclus:=cyclus+l 2> 
p:=pox<io-1/3>cyclus 

bepaal minimum 3> 
van penaltyfunctie 

orde:=orde+l 4> 

nee 
orde56? 

ja 

zet resultaat in 8> 
tabel 

nee 9) 
yclus*O ? 

ja 

extrapoleer 10) 
met tabel 

nee 11 > 
rde>2 ? 

ja 

nee 12 > 
laar ? 

ja 

einde 13) 

orde:=6 6> 

schuif tabel- 7> 
gegevens door 

schema 4.2.4 

Het belangrijkste onderdeel in dit schema is stap 3), het 

Î-2 



bepalen van het minimum van de penaltyfunctie. Het volgende 
vereenvoudigde schema geeft dit onderdeel in meer details. 

bereken de waarde van de penalty- 1 ) 
functie en de waarde van de gra-
diënt van de penaltyfunctie. 

maak Ho de een hei dsma tri>< 2) 

e:=10-5 3) 

iteratieteller:=O; 4) 

-lli ~ 

iteratieteller:=iteratieteller+l 5) 

bepaal de zoekrichting p uit 6) 
p:=-Hg 

schat stapgrootte 7) 

zoek lijnminimum in de richting p 8) 

bereken b>< en bg 9) 

10) nee 
klaar ? -, werk H bij 

volgens <3.2.31> 
ja 

' 1 einde 11 > 1 
schema 4.2.5 

Toelichting bij stap 7>: de stapgrootte voor het 
van een interval waarbinnen zeker een minimum moet 
wordt als volgt berekend. 

z:=gTp 

stapgrootte:=-sign<z> >< min[l,1/abs<z> J 

waarin -1 als z<O 
sign<z>= 0 als z=O 

1 als z>O 
en 

f 3 

bepalen 
liggen 



min[l,1/abs<z>J= 1 als 1 < 1z1-l anders 1z1-l. 
Het schema is onder andere vereenvoudigd omdat er ook nog 
gekeken wordt welke ongelijkheden er in de term b(x) en 
welke ongelijkheden er in de term l<x> van de penalty
functie moeten komen. 
Bovendien is het afleveren van de waarde "true" door de 
functie "klaar" niet de enige reden om te stoppen. Er 
vinden meerdere testen plaats. De belangrijkste andere 
stopcriteria zijn: flg(x) Il< 10-lO en IIAxll < 10-lO. 

Het genereren van de penaltyfunctie gebeurt in een speciaal 
hiervoor bestemd programmagedeelte. 
De term F<x> is eenvoudig te bereken met een functie die 
alle onderdelen van formule (3.3.1) vermenigvuldigt en 
daarna sommeert. 
Voor de term e<x> moet de hele 3-d structuur doorlopen 
worden. 
Voor de termen b(x) en l<x> worden de ongelijkheids
beperkingen doorlopen en afhankelijk van het resultaat 
toegevoegd aan b<x> of l<x>. 
De gradiënt wordt op een soortgelijke manier berekend. De 
gradiënt wordt analytisch berekend om tijdwinst te behalen. 
De eenvoudige vormen van de beperkingen en de objectfunctie 
maken dit mogelijk. Numeriek de gradiënt berekenen zou 
betekenen dat de penaltyfunctie y maal geëvalueerd moet 
worden, met y=2 maal het aantal onbekenden. Het resultaat 
is bovendien altijd slechter. 

Waarschijlijk zal bovenstaande uiteenzetting van de behan
delde programma-onderdelen nog een aantal vragen oproepen. 
Voor dit verslag zou het echter te ver gaan om alle onder
delen tot in detail te behandelen. De lezer die precies wil 
weten hoe een en ander in zijn werk gaat, wordt verwezen 
naar bijlage G, waar de belangrijkste listings zijn gege
ven. 



4.2.4 problemer, 

In het voorafgaande z1Jn de gelijkheids- en ongelijkheids
beperkingen behandeld. Het zijn beperkingen die gesteld 
zijn aan vergelijkingen. De gelijkheidsbeperkingen be
schrijven het evenwicht van de knopen, de ongelijkheidsbe
perkingen stellen eisen aan de verplaatsingen van de 
knopen. 
Ondanks deze eisen kunnen er nog steeds ontoelaatbare 
resultaten optreden. De oppervlakten van de staafdoorsneden 
kunnen theoretisch nog negatief worden. Er kan aan de 
vergelijkingen worden voldaan, met een zeer klein volume, 
door sommige elementen van de vector a negatief te nemen. 
Omdat dit nooit mag optreden moeten we nog eisen stellen 
aan de variabelen. De volgende beperkingen moeten nog 
worden ingebouwd. 

met j = 1 , •• , r waarin r=het aantal 
profielen. 

Dit is op een eenvoudige manier te realiseren. De elementen 
van a staan in de lijst met onbekenden. Bij het evalueren 
van de penaltyfunctie wordt naar deze eerste r waarden 
gekeken. Is Aj ~ 0 dan wordt de logarithme genomen en deze 
wordt toegevoegd aan de term b(x) van de penaltyfunctie 
(4.2.1). Is Aj door een kwadratische interpolatie, of, 
tijdens een extrapolatie na een cyclus negatief geworden, 
dan wordt Aj gekwadrateerd en meegenomen in de term 1 <x> 
van de penaltyfunctie. Dit is een eenvoudige manier om er 
voor te zorgen dat er geen negatieve oppervlakten kunnen 
optreden. 

In het hoofdprogramma van DimReken wordt een procedure 
"schaal" aangeroepen voordat met het optimaliseren wordt 
begonnen. Deze procedure schaalt de waarden van de onbe
kenden, de krachten en de factoren in de vergelijkingen. 
In het volgende zal duidelijk worden waarom dit nodig is. 
We moeten daarbij bedenken dat een computer slechts met een 
eindig aantal decimalen nauwkeurig rekent. Elk opgeslagen 
reëel getal is een benadering. Elke uitkomst van een bere
kening is tot stand gekomen met afgeronde waarden en wordt 
dan zelf ook weer afgerond. Dit effect kan zich zo sterk 
uiten dat de hele berekening uit de hand loopt. 
In een raamwerkprogramma hebben we een stijfheidsmatrix. 
Deze matrix is slecht geconditioneerd. Slecht geconditi
oneerd wil zeggen dat een kleine verandering in de elemen
ten van de matrix een relatief grote verandering in de 
uitkomst van het stelsel (3.3.4) tot gevolg heeft. Zonder 
de randvoorwaarden is deze matrix zelfs singulier. We 
kunnen het begrip "conditie" ook als volgt interpreteren. 
Een slecht geconditioneerde matrix heeft een determinant in 
de buurt van Oen is "haast singulier". Een goed geconditi
oneerde matrix heeft een determinant die niet in de buurt 



van O ligt en is "meer regulier". Om hiervan een beeld te 
krijgen beschouwen we het eenvoudige geval met twee varia
belen x 1 en x2. 
Als voorbeeld nemen we 

F<x>=x12+x22 

of met F<x>=YaxTAx+bTx+c: 

We tekenen de hoogtelijnen van F. 

fig. 4.2.7 

Dit is een voorbeeld van een extreem goed geconditioneerde 
matrix. Veranderingen in x1 hebben hetzelfde gevolg als 
veranderingen in x2- Nemen we als matrix A bijvoorbeeld 

dan worden de cirkels van figuur 4.2.7 platte, 
ellipsen. 

langgerekte 

fig. 4.2.B 

De matrix is slecht geconditioneerd omdat een verandering 
van x 1 nauwelijks invloed heeft ten opzichte van een veran
dering in x2. Een kleine verandering in x2 geeft een grote 
verandering in functiewaarde. 

De stijfheidsmatrix moet nu met de krachtsvector en de 



verplaatsingen de beperkingen voor het optimaliserings
probleem gaan vormen. 
We moeten er dus voor zorgen alle waarden zodanig te kiezen 
dat ze van gelijke orde van grootte zijn (bijvoorbeeld 100 
à 10 1 >. 
We nemen als basis-eenheden de Newton en de millimeter. 
De afgeleide eenheden worden dan: 

oppervlakte : mm2, 
A.K.O.M. : mm4, 
elasticiteitsmodulus: N/mm2, 
hoekverdraaiing : rad. 

Om te weten hoe we moeten schalen moeten we de 
waarden van de grootheden weten. We schatten 
volgt. 

grootheid grootte 
l staaf lengte 103 à 104 mm 
F kracht 103 à 105 N 
V verplaatsing 10° à 10 1 mm 
e hoekverdraaiing 10-3 à 10-4 rad 

praktische 
deze als 

E elastiteitsmodulus 104 à 105 N/mm2 
A oppervlakte 103 à 105 mm2 

Bovenstaande tabel is slechts een zeer grof gemiddelde van 
de in de praktijk optredende waarden. Een factor 10 groter 
of kleiner is ook heel goed mogelijk. Het gaat hier slechts 
om een indicatie. 
De volgende schaalfactoren zijn gekozen: 

de staaflengten en krachten; maal 10-3, 
- de oppervlakten en elasticiteitsmoduli; maal 10-4 , 
- de hoekverdraaiingen; maal 104 • 
Geven we de geschaalde grootheid aan met het subscript g 
dan krijgen we de volgende relaties. 

lg=l/103, 
Fg=F/103, 
v9 =v, 
0g=0><103, 
Ag=A/104 , 
Eg=E/104 

De andere grootheden moeten dan nog als volgt worden 
aangepast. 

moment 
A.K.O.M. 

Mg=M/(103><103)=M/106, 
Ig=l/(104 xl04 >=I/lOB, 

We moeten nog controleren of het verband tussen de krachten 
en de verplaatsingen klopt. We doen dit aan de hand van de 
spanning-rek relaties volgens <3.1.9>. 



• ~vi 

6E9 x104 I 9 x108 
3 <1 x103)2 egi/10 + • • =Vgix103 

g 

De elementen van de tweede rij van se passen dus in 
manier van schalen. Hetzelfde kan worden afgeleid voor 
derde rij. Voor de eerste en vierde rij geldt: 

s11v1 + s14v4 = k1 

EA EA 
i-°i - i-°j = Ni 

E9 x104 A9 x104 u . _ E9 x104Agxl04 u . = 
19 x103 91 19 103 QJ 

s11gv1gx105 

s11 9 x102v 19 

s149 v49 x105 = k 19 x103 

s149 x102v4 9 = k1g 

deze 
de 

De elementen s 1 1, s14, s41 en s44 moeten dus met 100 verme
nigvuldigd worden. 
De factoren in de functies, die het verband tussen A en l 
bepalen voor de staalprofielen, zijn overeenkomstig aange
past. 



4. 3 MOGELIJKHEDEN 

Het programma dimensioneert constructies waarvan de geome
trie en de belasting door de gebruiker aan het programma 
bekend gemaakt z1Jn. Tevens moet voor elk profiel een 
beginschatting voor de oppervlakte van de doorsnede gegeven 
zijn. De dimensionering van de profielen wordt zodanig 
uitgevoerd dat het volume van de constructie zo klein 
mogelijk gemaakt wordt. Het criterium hierbij is, dat de 
voorgeschreven verplaatsingen, opgegeven door de gebruiker, 
niet overschreden worden. 

4.3.1 voorwöörden äön de verplaötsinger, 

In het algemeen zullen er maximale verplaatsingen opgegeven 
worden. 

fig. 4.3. 1 

Het begrenzen van de zakking van knoop 4 in figuur 4.3.1 
gebeurt door een positieve verplaatsing d4 op te geven. 
Immers, de gebruiker wil bereiken: w4Sd4. De ongelijk
heidsbeperking in het programma (alle ongelijkheidsbeper
kingen zijn daar van de vorm "~0") wordt dan 

Het begrenzen van de stijging van knoop 2 gebeurt door een 
negatieve waarde voor d2 op te geven. Het programma maakt 
hiervan 

w2-d2~0 waarin w2 en d2 negatief. 

In bepaalde gevallen kan het nuttig z1Jn om minimale ver
plaatsingen te gebruiken. Hiermee is het mogelijk om het 
krachtenspel in een constructie te beïnvloeden. Zo is het 
in sommige gevallen mogelijk de berekening zodanig te 
manipuleren dat een bepaalde staaf bijvoorbeeld een trek
staaf zal worden. Hiervoor beschikt het programma over een 
speciale invoertabel "minimale verplaatsingen", die als 
volgt gebruikt wordt (zie figuur 4.3.2). De gebruiker wil 
in staaf 1 een trekspanning. Er moet dan een negatieve 
waarde voor d1 opgegeven worden en/of een positieve waarde 

ÎJ 



3 
2 1 

fig. 4.3.2 

voor 02. Bij gebruik van deze invoertabel is wel enige 
voorzichtigheid geboden. De knoopverplaatsingen z1Jn immers 
globaal <absoluut>. Het gebruik van deze tabel kan tot 
gevolg hebben dat een "starre" verplaatsing van de hele 
omgeving van de beschouwde staaf niet meer mogelijk is. 
Deze minimale knoopverplaatsingen worden door het programma 
geïnterpreteerd als 

w+d~O 
of -w-d~O, afhankelijk van het teken van d. 

4.3.2 rechthoekige profieldoorsneden 

Het programma beschikt over een aantal functies h<A> 
waarmee het A.K.O.M gedurende het iteratieproces op elk 
moment berekend kan worden. Het A.K.O.M. wordt berekend met 
de dan geldende waarde voor de oppervlakte van de profiel
doorsnede. 

Een van de mogelijkheden is het gebruik van profielen met 
een rechthoekige doorsnede. De gebruiker geeft voor elk 
rechthoekig profiel dat hij wil gebruiken de hoogte/breedte 
verhouding c op. <Deze verhouding blijft gedurende de hele 
berekening dezelfde. Het programma bepaalt alleen de opper
vlakte, niet de vorm.> 
De functie l=h<A> is als volgt te bepalen: 

A 
A=bh -> h=

b 

I= 
1 

12 

1 A3 
bh3 = - b 

12 b 3 
1 bhA2 

= 12 b ~ = 

zodat voor rechthoekige profielen geldt: 

l 
l=h<A>=- cA2 

12 

6'o 

1 h 
- A2 

12 b 



4.3.3 staalprofieler, 

Het programma biedt ook de mogelijkheid om staalprofielen 
te gebruiken. Dit wordt door de gebruiker kenbaar gemaakt 
door in de tabel "profielen" voor elk profiel een type
nummer op te geven. Dit typenummer bepaalt de serie van de 
gewenste profielsoort. Het programma beschikt over functies 
waarmee ook nu, uit de oppervlakte, het A.K.O.M. berekend 
kan worden. De volgende series kunnen gebruikt worden: 

IPE profielen, 
HE-A profielen, 
HE-B profielen, 
HE-M profielen. 

De gebruikte functies zijn continue functies. Het gevolg 
hiervan is dat de berekende doorsneden in het algemeen 
niet zullen bestaan. De resultaten moeten afgerond worden 
op waarden waarvoor er wel profielen bestaan. 
De met deze functies berekende waarden voor I z1Jn niet 
exact. Dit is minder ernstig als we bedenken dat de resul
taten in het algemeen toch afgerond moeten worden naar de 
standaard-profielen. Het niet exact z1Jn van de functie en 
het niet discontinue zijn, zijn dus niet echt bezwaarlijk. 

De functies z1Jn bepaald met behulp van een computer
programma. Dit programma berekent de onbekende parameters 
van een functie uit een aantal combinaties van de onaf
hankelijke variabele A en de afhankelijke variabele I. 
Daarbij moet wel de vorm van de functie bekend zijn. Dit 
probleem staat bekend als "curve fitting". Het programma is 
gebaseerd op de methode van de kleinste kwadraten. 
Dit probleem is ook een optimaliseringsprobleem, namelijk 

min! 
n 

{ E[ (y·-h· (p) )/O· J2 
i=] 1 1 l 

1 peRm ) 

waarin: n het aantal profielen in de serie, 
Yi de waarde van Ivan het i-de profiel 

in de serie volgens de tabel, 
hi (p) de waarde van I volgens de functie h 

afhankelijk van de vector p van onbe
kende parameters bij een doorsnede
oppervlakte Aj, 

m het aantal onbekende parameters Pi 
oi een gewichtsfactor voor het i-de pro

f iel. 

Definiëren we een vectorfunctie f :Rn->Rm met als componen
ten 

<i=l, ..•• , m> 



dan kunnen we het minimaliseringsprobleem schrijven als 

n 
F<p>= Efi2<p>=fî<p>f<p>=llf(p)ll2 

i=l 

De componenten fi<P> z1Jn de residuen. De objectfunctie 
F<p> is dus de som van de kwadraten van de residuen. 

Voor elke profielserie zijn drie verschillende functies 
onderzocht namelijk: 

een 2e graads; h1<A>=p1A2+p2A, 

een 4e graads; h2 <A>=p 1A4+p2 A3+p 3 A2+p 4 A 

en een 6e graads; h3 <A>=p 1A6+p 2 AS+p 3 A4+p 4 A3+p 5 A2+p 6 A. 

Er is geen constante meegenomen omdat altijd moet gelden: 

h<O>=O. 

De waarde van oi is overal 1 genomen. 

Van de hiervoor genoemde profielseries 
van A met bijbehorende waarden van I 
ZlJn de eenheden cm2 respectievelijk 
residu heeft dan als eenheid cmB. 

zijn alle waarden 
ingevoerd. Daarbij 
cm4 gebruikt. Het 

Ook dit optimaliseringsproces heeft startwaarden nodig. 
alle gevallen is gekozen: 

In 

p=O. 

De resultaten van dit onderzoek zijn vermeld in bijlage H. 
Op grond van deze resultaten is gekozen voor vierdegraads
functies voor de series 

IPE met als parameters 
p=[-4.71134xlo-5 1.83527x10-2 
HE-A met als parameters 
p=[ 4.42790xlo-5 -6.15599x10-3 
HE-B met als parameters 
p=[ 2.97660x10-S -4.1898lxl0-3 

2.13967 

1.78907 

1.22140 

-7.01916JT, 

-18.72854JT, 

-12.18256JT. 

De gemiddelde afwijking van deze functiewaarden, vergeleken 
met de waarden van I uit een staalprofielentabel, bedraagt 
dan: 

0.98'l. bij de IPE profielen, 
3.06'l. bij de HE-A profielen, 
2.64ï. bij de HE-B profielen. 

Voor de HE-M serie is een zesdegraads functie genomen. De 
parameters zijn 



p = 

-1.07225xlo-10 

4.09494xlo-7 

-2.29033x10-4 

4.60843x10-2 

-2.94708x100 

7.99681x10l 

Bij de vierdegraads functie is de gemiddelde afwijking 
18.78%. Bij gebruik van de zesdegraads functie is deze nog 
8.52%. 

Dat niet overal voor de betere zesdegraads functie is 
gekozen heeft de volgende redenen. 

De te optimaliseren functie is een functie waarop de 
beperkingen zijn getransformeerd (de penaltyfunctie>. Bij 
elke evaluatie van deze functie gebeurt dit met een 
andere waarde van de vector a, die de dan berekende 
doorsnede oppervlakten bevat. Bij elke penaltyfunctie 
evaluatie horen dus ook andere waarden van I. Aan elke 
evaluatie van de penaltyfunctie zal dus een evaluatie van 
de functie h voorafgaan. Een "langere" functie h zal de 
rekentijd dus merkbaar beïnvloeden. 
Het heeft weinig zin om een nauwkeurige waarde voor het 
A.K.O.M te krijgen als hiervoor geen profiel bestaat. De 
eindresultaten moeten toch afgerond worden. De functies 
geven allen een voldoende nauwkeurige waarde voor het 
A.K.O.M. Nemen we een waarde voor Adie wel in de tabel 
voorkomt dan levert deze altijd een waarde voor I op, 
zodanig dat er nooit onduidelijkheid kan bestaan welk 
profiel er bedoeld wordt. 



4. 4 BEPERKINGEN 

4.4.J geen spanningen 

Het programma probeert het totale volume van de constructie 
zo klein mogelijk te maken. Dit volume wordt beschreven 
door de objectfunctie. Bij dit minimaliseren moet voldaan 
worden aan de voorwaarden van evenwicht, samenhang en het 
verband tussen spanningen en rek. Deze drie voorwaarden 
zijn uitgedrukt in het stelsel vergelijkingen <3.3.4>. Het 
waren de gelijkheidsbeperkingen. Deze gelijkheidsbeper
kingen geven het verband tussen de doorsnede-oppervlakten a 
van de staven en de verplaatsingen v van de knopen. De 
vector a zit hierbij in de matrix S. Door ongelijkheidsbe
perkingen toe te voegen zijn de maatgevende verplaatsingen 
aan banden gelegd. Hierbij hoort dan een bepaalde vector a. 
Bij deze vector• hoort ook weer een zekere vector v, zodat 
op elk moment ook de niet maatgevende verplaatsingen de 
juiste waarden moeten hebben. Er is dus een directe relatie 
tussen a en v. Het is daarom het eenvoudigst om in eerste 
instantie uit te gaan van de stijfheidseis voor de hele 
constructie. 

De spanningen in 
indirect berekend. 

ke=seTeve 

de 
Uit 

constructie daarentegen, worden 

(4.4.1) 

volgen de staafkrachten. De globale verplaatsingen worden 
met behulp van de transformatiematrix T naar het globale 
assenstelsel getransformeerd. Linksvermenigvuldiging met se 
geeft dan de krachten op de staafeinden. Wordt de staaf 
direct belast, bijvoorbeeld door een gelijkmatig verdeelde 
belasting, dan moet deze belasting nog verrekend worden. De 
werkelijke krachten op de staafeinden zijn de krachten 
zoals ze gevonden zijn uit het stelsel <4.4.1) verminderd 
met de equivalente knooppuntsbelasting. 

Per staafeinde hebben we drie krachten. Bij knoop i 
dit Nei, vei en Mei· 
De gemiddelde schuifspanning volgt dan uit 

zijn 

'te·=- vei 
l Ae (4.4.2) 

en de uiterste spanningen evenwijdig aan de staafas 
uit <zie ook fig. <4.4.1)) 

volgen 

(4.4.3) 



en 

(4.4.4) 

waarin obei en o 0 ei de uiterste spanningen zijn in de 
bovenvezel, resp. de ondervezel bij een staafassenstelsel 
volgens figuur <4.4.1). 

fig. 4.4.1 

De uitdrukkingen (4.4.2) t.m. <4.4.4> gelden ook voor het 
staafeinde bij knoop j, alleen zijn alle tekens dan omge
keerd. 
Als we de termen voor V1 uit het stelsel (4.4.1> substitu
eren in <4.4.2> en de termen voor Ni en M1 substitueren in 
<4.4.3> en <4.4.4), dan krijgen we de spanningen uitgedrukt 
in de elementen van se, Te, ve en de drie scalaire groot
heden van de staaf, Ae, ie en he. Gedurende de berekening 
zijn dit allemaal bekende waarden, afhankelijk van de op 
dat moment geldende waarden van a. Een uitzondering vormen 
de elementen van Te. Te hangt alleen af van de hoek die de 
staafas maakt met de globale x-as en verandert dus niet. De 
hoogte van he is waarschijnlijk te schrijven als functie 
van de doorsnede-oppervlakte van de staaf bij een gegeven 
profielvorm. Voor de staalprofielen zou weer een parameter
onderzoek gedaan kunnen worden op dezelfde manier als dat 
voor de relatie tussen A en I gebeurd is. Bij rechthoekige 
doorsneden volgt de hoogte direct uit de oppervlakte en de 
opgegeven verhouding c=h/b. De hoogte is dan h=f<cA>. 

Het berekenen van de spanningen in het programma is dus in 
principe niet moeilijk. Het betekent geen verandering van 
het programma maar een aanvulling van het programma. Voor 
een spanningscriterium zijn een aantal extra vergelijkingen 
nodig. Deze zijn praktisch op dezelfde manier te realiseren 
als de vergelijkingen van het stelsel <3.3.4>. 
Het zijn ongelijkheidsbeperkingen die naast de gelijkheids
beperkingen komen. De gelijkheidsbeperkingen zullen altijd 
moeten blijven gelden. Het aantal beperkingen zal wel sterk 
toenemen. Er waren al drie gelijkheidsbeperkingen per 
knoop. Zouden we rekening houden met maximaal toelaatbare 
spanningen dan zouden er volgens bovenstaande werkwijze nog 
eens zes ongelijkheidsbeperkingen per staaf bij komen. 



Het gevolg hiervan is dat de rekentijd toe zal nemen en het 
programma groter zal worden. Het is vooral dit laatste 
argument waarom er (nog> geen spanningscriterium in het 
programma verwerkt is. 

4. 5 
EN 

VOORSTELLEN VOOR 
VERBETERING 

4.5.1 uitbreidingen 

UITBREIDING 

De meest voor de hand liggende uitbreiding is het inbouwen 
van een spanningscriterium in het programma zoals besproken 
in de vorige paragraaf. 

Een andere zinvolle uitbreiding is het toevoegen van een 
gewichtsfactor aan elke term van de objectfunctie. Het 
programma minimaliseert het volume van de constructie. Er 
kunnen daarbij allerlei materialen gebruikt worden. Ver
schillende materialen worden door de gebruiker kenbaar 
gemaakt door in de tabel "profielen" de elasticiteitsmodu
lus van het materiaal per profiel op te geven. Er kunnen 
dus meerdere materialen in dezelfde constructie voorkomen. 
Worden er verschillende materialen gebruikt dan zal van een 
zinvolle dimensionering geen sprake meer zijn. In een 
constructie waarin bijvoorbeeld beton in combinatie met 
staal gebruikt wordt, zal het accent op het staal vallen. 
Bij het minimaliseren van het volume zal er relatief veel 
staal gebruikt worden en weinig beton omdat een staalpro
fiel minder volume heeft dan een constructief vergelijkbare 
betondoorsnede. Dit komt door het grote verschil in elasti
citeit van de twee materialen. Staal zal dus een grotere 
gewichtsfactor moeten krijgen dan beton om de juiste 
verhoudingen tussen de twee materialen te krijgen. 
Dit is in het programma eenvoudig te realiseren door de 
volgende objectfunctie te nemen: 

n 
F=I:piAJ·le 

e=l 
met HeSn 

H jSmSn 
H iS rS m:S n 

waarin n het aantal staven, 
m het aantal verschillende profielen, 
r het aantal verschillende materialen, 

en p de vector met de gewichtsfactoren. 

Als gewichtsfactor zou bijvoorbeeld de prijs per volume
eenheid genomen kunnen worden. Drukken we le uit in meters, 
Aj in vierkante meters en Pi in guldens/kubieke meter dan 
beschrijft de objectfunctie de totale materiaalprijs in 
guldens. 

Een andere nuttige uitbreiding van het programma zou de 



Tenslotte z1Jn alle mogelijkheden die een aantal raamwerk
programma·s kennen ook nu in te bouwen. Te denken valt aan 
verende ondersteuningen, veren in de knopen, exentrici
teiten en temperatuurbelasting om er een paar te noemen. 
Deze invloeden kunnen verwerkt worden door modificaties aan 
te brengen in de gelijkheidsbeperkingen (3.3.4). 

4.5.2 verbeteringer, 

Een bezwaar van de penalty- en barrierfunctiemethoden bij 
het optimaliseren met beperkingen is de slechte benadering 
in de buurt van de beperking. De penaltyfunctie (dit is de 
som van de objectfunctie en de penalty- en barrierfuncties> 
wordt benaderd door een kwadratische functie. We zochten 
naar drie punten, berekenden de bijbehorende functiewaarden 
en trokken daar een parabool door. Het minimum van deze 
kwadratische benadering konden we in één keer berekenen. In 
de buurt van de beperking hebben we te maken met een dis
continuïteit. De benadering zal slechter zijn en het nieuwe 
punt kan buiten het toegelaten gebied vallen. 

De zogenaamde Lagrangefunctie methoden hebben dat bezwaar 
niet. 
Zoeken we het optimum van een functie F<x> met x=[x1-·xnJT 
onder de voorwaarde c<x>=O met c=[c1-·cmJT <m<n> dan geldt 
de volgende stelling: 

Als F een extremum heeft onder de nevenvoorwaarde c<x>=O in 
een punt x waar Fen c differentieerbaar zijn en waar de 
gradienten van c 1 (x) ongelijk aan O zijn dan zijn er 
getallen Ài zodanig dat geldt: 

gCx>-A>..=O (4.5.1) 

waarin g<x>: de gradient van Fin het punt x, 
A : den bij m matrix waarvan dei-de kolom Qc 1 (x) 

is (dus de getransponeerde van de Jacobiaan 

. . 
van c<x> ), 
een m vector . 

De stelling is als volgt aannemelijk te maken. Zeg m=l en 
n=2, zodat we het optimum zoeken van F<x1,x2> onder de 
voorwaarde c<x1,x2>=0. c en>.. zijn nu scalars. 
De nevenvoorwaarde c<x1,x2>=0 is de vergelijking van een 
kromme Kin R2. Heeft Fin het punt x een optimum dan raakt 
de niveaulijn van Fin x aan de kromme K. De raaklijnen 
vallen dan samen evenals de normalen en dat betekent dat de 
vector QF<x> een veelvoud van Qc(x> is. 

De stelling wordt dan als volgt gebruikt. 
Los x1, x2 en>.. op uit 

ó'ó' 



c<><1,><2>=0 
àF ac 

+ >.-- = 0 
ax 1 à x l 
àF ac 

+ >.-- = 0 . 
à><2 àx2 

>. is de Lagrange multiplicator. In het algemene geval (m~l> 
bevat de vector>. de Lagrange multiplicatoren. 

We definiëren nu de Lagrange functie als 

Differentiëren van (4.5.2> geeft 

QL < >< > =g < ><) -A>. 

In het optimum x kunnen we (4.5.1) substitueren in 
zodat daar geldt: 

QL < x > =O 

(4.5.2) 

(4.5.3) 

(4.5.3) 

(4.5.4) 

In het geval van een minimum zonder beperkingen hadden we 
als voorwaarde QF(xl=O <zie (3.2.2)). 
We zien dat de Lagrange functie een optimum zonder be
perkingen heeft in het punt waar het eigenlijke probleem 
een optimum met beperkingen heeft. 

De moeilijkheid bij het gebruik van een Lagrange methode is 
het vinden van de vector>.. Het stelsel (4.5.1) is in het 
algemeen niet lineair. Er bestaan echter methoden om al 
itererende de waarden van>. te vinden. Uitgaande van een 
vectorµ wordt deze vector steeds aangepast. In het optimum 
geldt danµ=>.. Vergelijk deze strategie met het B.F.G.5.
algorithme. In het exacte minimum geldt daar H=G-l. 

Het gebruik van een Lagrange methode geeft aanleiding tot 
een complexere theorie en dat leidt weer tot een ingewik
kelder programma. De trend is wel zo, dat moderne optimali
seringsprogramma's meestal van een Lagrange methode gebruik 
maken. 

Een andere verbetering kan het gebruik van projectie metho
den zijn <zie par. 3.2.4>. We hebben immers te maken met 
een groot aantal gelijkheidsbeperkingen (het stelsel 
<3.3.4)). De vergelijkingen hiervan vormen hypervlakken in 
een n-dimensionale ruimte. De oplossing moet op de snijlijn 
van van deze vlakken liggen, zodanig dat nog net voldaan 
wordt aan de actieve ongelijkheidsbeperkingen en waarbij de 



objectfunctie minimaal is. De transformatie methoden maken 
van deze eigenschap geen gebruik. Het lijkt zinvol om van 
een projectie methode gebruik te maken omdat daarbij wel 
gekeken wordt naar deze snijlijn. Een nadeel is wel, dat 
projectie methoden in eerste instantie bedoeld z1Jn voor 
lineaire gelijkheidsbeperkingen. Aangezien het stelsel 
<3.3.4> niet-lineair is moet er een lineaire benaderings
methode gebruikt worden. Omdat het stelsel <3.3.4> niet 
veel afwijkt van een lineair stelsel zou deze methode toch 
wel voordelen op kunnen leveren. Het nadeel is wel dat het 
programma aanzienlijk ingewikkelder zal worden. 

De hierboven voorgestelde verbeteringen kunnen 
gebruikt worden. Er bestaan "geprojecteerde 
methoden. 

tegelijk 
Lagrange" 



5 resultaten 

5.1 voorbeelder. 

Om de mogelijkheden van het programma te demonstreren wor
den vier voorbeelden gegeven. Van elk voorbeeld worden 
achtereenvolgens de invoergegevens, een schematische 
afbeelding van de constructie en de uitgevoerde resultaten 
gegeven. 

In de invoerregevens z1Jn er altijd vier geometrietabellen. 
De tabel "coordinaten" geeft de plaatsen van de knopen. Het 
globale assenstelsel is rechtsdraaiend. De x-as loopt van 
links naar rechts en de y-as, loodrecht daarop, van boven 
naar beneden. Alle knopen liggen in het eerste (positieve) 
kwadrant zodat de oorsprong links boven de constructie ligt 
<zie ook de afbeeldingen>. 
De tabel "profielgegevens" bevat de startwaarden voor de 
doorsnede-oppervlakten in de kolom "doorsnede". De kolom 
"soort" geeft het profieltype aan. Soort=l wil zeggen dat 
het profiel rechthoekig is. Soort=2 wil zeggen dat het een 
IPE profiel betreft. De kolom "E" bevat de elasticiteits
modulus van het materiaal en de kolom "maxbh" bevat de 
verhouding h/b indien het profiel een rechthoekige door
snede heeft. 
In de tabel "staven" wordt aangegeven tussen welke knopen 
de staven zich bevinden. Dit is te zien in de kolommen 
"knoopi" en "knoopj". De kolommen "aansi" en "aansj" geven 
aan of de staaf vast ("V") of scharnierend ("S"> aan die 
knoop verbonden is. De kol om "profiel" geeft het prof ie 1-
nummer van de staaf aan. In de kolom "lengte" staat de 
lengte van de staaf. Dit is geen opgegeven waarde maar een 
door het programma berekende waarde. Het is een globale 
controle van de invoer. 
De tabel "puntondersteuningen" geeft aan op welke wijze de 
constructie ondersteund is. In de kolom "knoop" is het 
nummer van de ondersteunde knoop te vinden. Daarachter, in 
de kolom "soor-t", de wijze van onder-steuning. Deze kolom 
kan vijf letters bevatten: 

X; als de verplaatsing in de x-richting verhinderd is, 
Y; als de ver-plaatsing in de y-richting verhinderd is, 
R; als er geen rotatie mogelijk is, 
S; als er een scharnierende ondersteuning is, 
I; als de knoop volledig ingeklemd is. 

Daarna komen de tabellen voor de belastingen. 
De tabel "puntlasten" kent alleen knooppuntlasten in de x
en/of in de y-richting. 
In de tabel "lijnlasten" treffen we eerst de kolom aan 
waarin het staafnummer- staat. De volgende kolom,"richting", 

g, 



kan uit de volgende letters bestaan: 
X; de belasting werkt in de richting van de globale 
Y; de belasting werkt in de richting van de globale 
L; de belasting werkt loodrecht op de staaf, d.w.z. 

richting van de lokale y-as, 

><-as, 
y-as, 
in de 

E; de belasting werkt evenwijdig aan de staafas. Daarbij 
is de positieve richting van knoop i naar knoop j. 

Het rechtsdraaiende staafassenstelsel geeft zo ook de 
richting aan bij de loodrechte belasting. 
In de voorbeelden komt de tabel "knoopmomenten" niet voor. 

In de laatste twee tabellen worden twee soorten 
verplaatsingen aangegeven. De tabel "ma>< verplaatsingen" 
geeft de maximaal toelaatbare verplaatsingen aan. Deze 
tabel zorgt voor de ongelijkheidsbeperkingen. De tabel 
bevat de kolom "knoop" voor de knoopnummers waarvan de 
maximale verplaatsingen begrensd zijn. De kolom "richting", 
welke de letter X, Y of R bevat geeft aan in welke richting 
een verplaatsing begrensd is. De letter "R" staat voor 
"rotatie". De kolom "verplaatsingen" geeft aan hoe groot de 
maximale verplaatsing in die richting mag zijn. 
Als laatste is er de tabel "startverplaatsingen". Met 
behulp van deze tabel worden de startwaarden voor de 
verplaatsingen berekend. De waarden in de kolom "ver
plaatsingen" worden als opgelegde verplaatsingen genomen. 
Met behulp van deze verplaatsingen worden, samen met de 
startwaarden voor de staafdoorsneden, de overige onbekende 
verplaatsingen berekend. Deze verplaatsingen zijn dan de 
ontbrekende startwaarden voor het iteratieproces. 

De uitvoer van het programma bestaat uit vijf tabellen. De 
eerste tabel geeft de gezochte doorsnedegrootheden van de 
profielen. De kolom "start" geeft de doorsnede-oppervlakten 
nog eens weer zoals deze ingevoerd zijn. Daarnaast staat de 
kolom "A". Hier staan de berekende doorsnede-oppervlakten. 
Vervolgens de kolom "l" met daarin de waarden van de 
kwadratische oppervlakte momenten. Deze kolom geeft de 
waarde van het A.K.O.M. berekend volgens de relatie A-I, 
afhankelijk van de profielsoort. De laatste drie kolommen 
bevatten achtereenvolgens de verhouding h/b, de hoogte en 
de breedte. Deze laatste kolommen worden alleen gebruikt 
bij een rechthoekige doorsnede. 
De volgende tabel, "verplaatsingen", geeft de waarden van 
de knoopverplaatsingen. Dit zijn de verplaatsingen die 
samen met de doorsnedegrootheden ervoor zorgen dat aan het 
stelsel k=Sv voldaan wordt. Het zijn de verplaatsingen die 
de knopen ondergaan ten gevolge van de belasting bij de 
berekende doorsnedegrootheden. 
De tabel "oplegreacties" geeft de uitwendige krachten op de 
ondersteuningen. Deze tabel bestaat uit drie kolommen. "Rx" 
voor de oplegreactie in de globale x-richting, "Ry" voor de 
oplegreactie in de globale y-richting en "M" voor het 
moment om de as loodrecht op het vlak van de constructie. 
De tabel "staafkrachten" geeft voor elke staaf de krachten. 
Per- staafeinde worden de kr-achten gegeven. De kolom "knoop" 



geeft het knoopnummer van het staafeinde aan. Achter dit 
knoopnummer z1Jn achtereenvolgens de normaalkracht, de 
dwarskracht en het moment afgedrukt. De laatste kolom geeft 
de gemiddelde schuifspanning. De kolommen "spanbov" en 
"spanond" geven de spanningen in respectievelijk de boven
en ondervezel van de staaf. De spanningen kunnen alleen 
berekend worden bij staven met een rechthoekige profiel
doorsnede. Bij deze staven is de hoogte te berekenen uit de 
oppervlakte en de verhouding h/b. Bij het gebruik van 
staalprofielen is de hoogte niet bekend. Het programma zou 
daarvoor uitgebreid moeten worden met formules waarmee uit 
de oppervlakte de hoogte berekend kan worden. Dit zou op 
dezelfde manier kunnen gebeuren zoals dat gedaan is voor de 
relaties tussen A en I. 

Tenslotte worden in de laat$te tabel uberekening" een 
aantal gegevens over de berekening gegeven. Als eerste 
wordt de tolerantie in de oplossing gegeven. Dit is een 
ingevoerde waarde. Het is de waarde van e waarmee tijdens 
het iteratieproces de convergentie wordt getest. In deze 
tabel vinden we ook het startvolume, berekend uit de start
waarden van de profiel doorsneden, het berekende volume en 
verschillen in volume. De verschillen zijn het absolute en 
relatieve verschil tussen het startvolume en het uitein
delijke volume. Als laatste zijn nog de rekentijd, het 
aantal doorlopen cycli, het aantal iteraties en het gemid
delde aantal iteraties per cyclus gegeven. 

Het eerste voorbeeld is een constructie genaamd "galgje". 
De constructie bestaat uit een horizontale en een verticale 
staaf <zie invoergegevens en plaatje). Op knoop 3 werkt een 
puntlast van 2 kN in de y-richting. Het probleem is de 
staafdoorsnedegrootheden te vinden, zodanig dat knoop 3 
niet meer dan 3 mm zakt. Voor de profielvorm z1Jn IPE 
profielen gekozen. Met een handberekening moeten we een 
staaf kiezen. De andere staaf kan dan zodanig berekend 
worden dat de gewenste verplaatsing optreedt. Het probleem 
is het kiezen van de eerste staaf. We moeten een aantal 
varianten door rekenen om tot een goede oplossing te komen, 
waarbij het volume zo klein mogelijk is. Het probleem is 
het vinden van de goede verhouding tussen de twee staven. 
De oplossing van dit probleem staat in de tabel doorsnede
grootheden. Op grond van de gevonden oppervlakte (2036 mm 2 > 
kiezen we voor staaf 1 een IPE 160 met een oppervlakte van 
2010 mm2. Voor de horizontale staaf, waarvan de doorsnede 
1404 mm2 moet zijn kunnen we kiezen voor IPE 120 <A=1320 
mm2> of IPE 140 <A=1640 mm2 >. In het eerste geval zal de 
verplaatsing iets meer, in het tweede geval iets minder dan 
3 mm z1Jn. In de tabel "verplaatsingen" zien we dat bij 
deze theoretische doorsnedegrootheden de verplaatsing van 3 
mm precies optreedt. Deze berekening is eenvoudig te con
troleren met behulp van de tabellen "oplegreacties" en 
"staafkrachten". In de tabel "staafkrachten" zien we dat de 
dwarskracht en het moment in staaf 2 niet exact zijn. Dit 
wordt veroorzaakt door de nauwkeurigheid waarmee de bere-



kening gedaan is. e was 10-2 gekozen. De ber-ekening is nog 
eens over-gedaan met e=lo- 3 • We zien dan dat deze kr-achten 
dan wel pr-ecies kloppen. Deze ver-hoogde nauwkeur-igheid 
heeft ook invloed op de door-snedegr-ootheden en de ver-
plaatsingen. In de tabel "berekening" zien we de prijs van 
deze ver-hoogde nauwkeur-igheid. Er moeten een aantal cycli 
meer door-lopen wor-den en er zijn meer iteraties nodig. Dit 
heeft een langer-e r-ekentijd tot gevolg. 



:orc:-,tructie : GALGJE 

, GJRD I NAT EN 
1oopnummer X(m) 

0.000 
0.000 

3 1. 000 

Y<m> 
2.000 
0.000 
0.000 

·R :JF I ELGEGEVENS 
·o+ielnr 

1 
2 

Doorsnede<mm"2) 
4000.0 
3000.0 

Soort 
2 
2 

;TAVEN <aansl:S = scharnier; V 
:a, Knoop I Knooo J Aansl I 

1 1 2 V 
2 2 3 V 

·L '1TDNDERSTEUN INGEN 

= vast) 
Aansl J 

V 
V 

E(N/mm"2) 
210000 
210000 

Profiel 
1 
2 

26- 3-'87 

Maxbh(h/b) 

Lengte(mm> 
2000 
1000 

10uiJ 
1 

Soort 
I 

- soort= X, Y, R<otatie>, S(char>, l(nklemming> -

·L '1TLASTEN 
1oop 

) 
Richting 

y 
Kracht(KN> 

2.00 
richting= X, Y, globaal -

IAX 
1000 

~ 

VERPLAATSINGEN 
Richting 

y 
Verplaatsing<mm,rad) 

3.00 

,TART VERPLAATSINGEN 
Richting Verplaatsing(mm,rad) 

Y 3.00 

2 l. 
r-- --

- richting= X, Y, R -

- richting= X, Y, R -

2 kN 

3 
--➔ 

X 

I - ..... 
1 
1 

1 1 

1 
1m. 

E 
N 



#* ########################################################################## 
onstr-uctie GALGJE 26- 3-'87 
aë , : T 

':en \akt op : 26-11-'86 laatste w1Jziging: 27-11-'86 nr:3 
.;############################################################################# 

o, .. el 
1 

-M

soor-t 
2 

DDDRSNEDEGRDDTHEDEN 
start(mm,,...2) A (mm,,...2) I (mm"4) 

4000 2007 8.620327E+006 

-M-

h/b 

r 

" 2 3000 1457 4.065336E+006 

-M- VERPLAATSINGEN -M-

X (mm) Y <mm> R (rad) 
0.000 0.000 0.0000 

L 
3 

2.210 0.009 0.0022 
2.210 3.000 0.0034 

noop 

.aci!-..f 

l 

2 

-M- DPLEGREACTIES 
Rx <kN> Ry (kN> 
-0.000 -2.000 

-M- STAAFKRACHTEN 
Knoop Nor-maal kracht Dwar- skr- acht 

1 
2 

2 
3 

(KN> 
-2.000 
-2.000 

0.000 
0.000 

<KN) 
0.000 
0.000 

2.000 
2.000 

-M- Be-~e-ke-ning -M-

)lerantie in opl: 1.0E-003 
:ar :volume 0.011 m"3 
?rL :end volume 0.005 m"3 
isoluut verschil: 0.006 m"3 
?l, ·:ief verschi 1: 50. 3 ï. 

-M-

M (kNm> 
-2.000 

-M-

Moment 
<KNm) 
-2.000 
-2.000 

-2.000 
-0.000 

. jr 

rntal cycli 
1n+,1 iteraties 
?m. iter-/cyclus 

l minuten. 58.12 seconden 
7 

89 
12.71 

SpanBov 
CN/mm"2) 

h (mm) 

SpanOnd 
CN/mm"2) 

b <mm) 

Schuifsp 
(N/mm"2> 

0.00 
0.00 

1.37 
1.37 



Het tweede voorbeeld diende als een van de testen voor het 
programma. Van de constructie "mech32" waren de resultaten 
beschikbaar berekend door het raamwerkprogramma "Vlasko" 
(zie bijlage I>. In deze berekening zijn een aantal 
belastingcombinaties doorgerekend. Voor alle staven is een 
IPE 400 profiel gekozen. Belastingcombinatie "145" bleek 
daarbij maaatgevend te zijn. De grootste verplaatsing 
C-8.4 7 mm, horizontaal) treedt op in knoop 2. 
Deze constructie is nu ingevoerd in "Dimco" met 10000 mm 2 

als startwaarde voor de doorsnede. (Omdat in de Vlasko
berekening de constructie boven de x-as ligt, is dit nu ook 
zo gedaan. Alle y-coordinaten z1Jn daardoor O of negatief.) 
De belasting is dezelfde als de combinatie "145" in het 
raamwerkprogramma. De maximale verplaatsing in x-richting 
van -8.4 7 mm is nu als beperking genomen. 
We zien dan in de uitvoer dat dan inderdaad hetzelfde 
profiel gevonden wordt als waarmee het raamwerkprogramma 
deze verplaatsing vond. Dat het profiel IPE 400 <A=84 50 
mm2) niet exact gevonden wordt komt omdat de maximaal 
toelaatbare verplaatsing niet nauwkeurig genoeg is opgege-
ven. De door "Vlasko" berekende verplaatsing van knoop 2 
ligt ergens tussen de -8.4 75 en -8.465 mm. Dit programma 
geeft de verplaatsing tot op een honderdste van een milli
meter. Het is dus niet mogelijk om de juiste verplaatsing 
op te geven aan het dimensionerings-programma. Het opgeven 
van meer cijfers in de tabel "max verplaatsingen" zal 
waarschijnlijk een betere benadering van het profiel tot 
gevolg hebben. Een andere reden is dat het verband tussen A 
en I ook een benadering is. Als we de nu berekende opleg
reacties, verplaatsingen en staafkrachten vergelijken met 
de door Vlasko gevonden waarden zien we ook hier kleine 
verschillen. Deze zijn nu eenvoudig te verklaren als we 
bedenken dat het profiel in beide berekeningen niet exact 
hetzelfde is. 

!7-



onstructie: f"1ECH32 
! 

,0....JRD I NAT EN 
oopnummer- X < m > Y(m) 

0.000 0.000 
0.000 -5.000 

3 4.000 -8.000 
Il 8.000 -5.000 

8.000 0.000 
0 14.000 -5.000 
7 14.000 0.000 

R :JF I ELGEGEVEf'-JS 
ofielnr 

1 
Doorsnede(mm"2> 

10000.0 

TAVEN <aansl:S = 
:aaf Knoop I Knoop 

1 1 2 
2 2 3 
3 3 4 
4 4 5 
5 4 6 
6 6 7 

J 

Soort 
2 

scharnier; 
Aansl I 

V 
V 
V 
V 
V 
V 

L~TONDERSTEUNINGEN 

V = vast> 
Aansl J 

V 
V 
V 
V 
V 
V 

E(N/mm"2) 
210000 

Profiel 
1 
l 
1 
l 
1 
1 

26- 3-'87 

Maxbh(h/b) 

Lengte<mm> 
5000 
5000 
5000 
5000 
6000 
5000 

10Dp 

l 
Soort 

5 
- soort= X, Y, R<otatie>, S(char>, l(nklemming> -

s 
5 

IJNLASTEN 
Richting Belasting(l<N/m) -richting=X,Y,Loodr,Evenw as. + = i->j 

2 
3 
5 

.i. 

2 
5 
5 

6 

' 2 
.3 
5 
:, 

y 
y 
y 

L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 

2.18 
2. 18 
2. 18 

-1 • 1 1 
-1 • 1 1 

1. 11 
1. 11 
2.22 

-0.83 
-0.83 
-0.83 
-0.83 
-0.83 

lAX VERPLAATSINGEN 
70 '.l 

2 
Richting 

X 
Verplaatsing(mm,rad) 

-8.47 

iTART VERPLAATSINGEN 
îO :> 

2 
Richting Ver-plaatsing(mm,r-ad) 

X -8.47 

- richting= X, Y, R -

- richting= X, Y, R -



############################################################################# 

, or ,;truc tie MECH32 26- 3- '87 
: t 

:emaakt op laatste wijziging: 15- 3-'87 nr:3 
:#~~########################################################################## 

-M

soort 
2 

DOORSNEDE GROOTHEDEN 
of iel start<mm"'2> A <mm"'2> I (mm"'4) h/b 

10000 8414 2.312942E+008 

~ VERPLAATSINGEN -M

:nc )p X <mm) 
0.000 

2 -8.470 
~ -7.826 

-7.181 
l 0.000 _, 

6 -7.180 
0.000 

y (mm) 
0.000 
0.027 
0.899 
0.061 
0.000 

-0.004 
0.000 

R <rad) 
-0.0024 
-0.0005 

0.0003 
-0.0005 
-0.0019 
-0.0006 
-0.0019 

-M- DPLEGREACTIES -M-

:nr,p 

:aaf 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

-M-

Knoop 

1 
2 

2 
3 

3 
4 

4 
5 

4 
6 

6 
7 

Rx (kN> 
10.314 
5.594 
7.404 

Ry < kN > 
-9.494 

-21.688 
l. 260 

STAAF KRACHTEN 
Normaalkracht Dwar-skracht 

(KN) (KN) 
-9.494 -10.314 
-9.494 -0.614 

-6.187 7.229 
0.353 8.209 

7.977 1. 958 
1.437 -8.162 

-21.688 -5.594 
-21.688 -5.594 

0.453 16.022 
0.453 1. 262 

l. 260 -0.454 
1.260 -7.404 

-M- Ber- eken in g -M-

:,l --antie in op 1: 1. OE-002 
tar t vc, 1 urne 
:>rekend volume 

0.310 m"'3 
0.261 m"'3 
0.049 m"'3 

15.9 ï. 

M (kNm) 
0.000 
0.000 
0.000 

-M-

Moment 
<KNm) 
-0.001 

-27.323 

-27.322 
11.272 

11.273 
-4.236 

27.969 
-0.000 

-32.204 
19.649 

19.647 
0.001 

~s luut ver-schil: 
:>l tief ver-schil: 
ij d 2 minuten. 50.38 seconden 
an·a1 cycli : 4 
an al iteraties 61 
?m. i ter /cyc 1 us 15.25 

gg 

SpanBov 
(N/mm"'2) 

h (mm) b (mm) 

SpanOnd Schuifsp 
(N/mm"'2) (N/mm"'2) 

-1.23 
-0.07 

0.86 
0.98 

0.23 
-0.97 

-0.66 
-0.66 

1.90 
o. 15 

-0.05 
-0.88 



Het derde voorbeeld laat de dimensionering van een raamwerk 
zien. Het raamwerk bestaat uit 2 gestapelde portalen (zie 
de invoer en de afbeelding van "raamwerk"). Het gebruikte 
materiaal is beton, zie de waarden van "E" in de tabel 
"profielgegevens", waar voor elk profiel een elastici tei ts-
modulus van 30000 N/mm 2 staat. De beide liggers <staven 5 
en 6) hebben een h/b verhouding van 2 (profiel 3). De 
onderste kolommen z1Jn gelijk (profiel 1) en bovenste 
kolommen z1Jn gelijk (profiel 2). Door onder en boven 
verschillende profielen te kiezen heeft het programma een 
grotere vrijheid bij het dimensioneren. 
Als voorwaarde is genomen dat, bij een horizontale belas
ting van 15 kN in de knopen 4 en 6, knoop 5 niet meer dan 
12 mm horizontaal mag verplaatsen (ongeveer 1/500 van de 
hoogte>. Voor de zekerheid is de verplaatsing van knoop 3 
ook begrensd, n.l. maximaal 8 mm. Dit is relatief veel ten 
opzichte van de verplaaatsing van knoop 5. Bij het bekijken 
van de resultaten van de construtie "raamwerk" zien we in 
de tabel "verplaatsingen" dat deze beperking inderdaad niet 
nodig was. Knoop 5 verplaatst over de maximaal toegestane 
afstand en is daardoor maatgevend. Knoop 3 verplaatst 
slechts 5,858 mm. Om te laten zien wat er gebeurt als de 
verplaatsing van knoop 3 tot 5 mm beperkt wordt, is de 
berekening herhaald. "Raamwrk2" geeft hiervan de resul
taten. In de uitvoertabel "verplaatsingen" zien we dat nu 
de verplaatsing van knoop 3 maatgevend is. De optredende 
verplaatsing is daar 5 mm. We zien ook dat de verplaatsing 
bij knoop 5 nog steeds 12 mm is. Beide zijn dus maatgevend. 
Dit is mogelijk omdat de kolomafmetingen boven en onder 
niet gelijk hoeven te zijn. Vergelijken we de gevonden 
doorsnedegrootheden met de vorige berekening dan zien we 
dat door de beperking van de verplaatsing van knoop 3 de 
onderste kolommen zwaarder moeten worden. Omdat in beide 
gevallen knoop 5 12 mm mag verplaatsen kunnen de bovenste 
kolommen in het laatste geval lichter worden. Door de 
strengere eisen bij "raamwrk2" zien we ook dat het totale 
volume wat groter is geworden. 
Er worden nu ook spanningen berekend omdat de profielvorm 
rechthoekig is. 

loo 



! or !tr-uctie : RAAMWERK 

oc nummer- X ( m > Y(m) 
0.000 6.800 

2 4.000 6.800 

' 0.000 3.400 
4.000 3.400 

_, 0.000 0.000 
6 4.000 0.000 

R:JFIELGEGEVENS 
ofielnr-

1 
2 
3 

Door-snede(mm"2> 
100000.0 
100000.0 
100000.0 

T ~VEN (aansl:S = 
ac... Knoop l Knoop 

1 1 3 
2 2 4 
3 3 5 
4 4 6 
5 5 6 

·6 3 4 

J 

Soor-t 
1 
1 
1 

schar-nier-~ 
Aansl l 

V 
V 
V 
V 
V 
V 

UNTONDERSTEUNINGEN 

V = vast> 
Aansl J 

V 
V 
V 
V 
V 
V 

E(N/mm"'2> 
30000 
30000 
30000 

Profiel 
1 
1 
2 
2 
3 
3 

26- 3-'87 

Maxbh(h/b) 
1.0 
1.0 
2.0 

Lengte<mm) 
3400 
3400 
3400 
3400 
4000 
4000 

,oc ) Soor-t 
I 

- soor-t = X, Y, R<otatie>, S<char->, l(nklemming) -

2 l 

L -.JTLASTEf'-.J 
1oop 

4 
Richting 

X 
Kr-acht(KN) 

-15.00 
r-ichting = X, Y, globaal -

J X -15.00 

,AX VERPLAATSINGEN 
101 ) 

5 
3 

Richting Ver-plaatsing<mm,r-ad) 
X -12.00 
X -8.00 

;7 0-RT VERPLAATS I NGEf'-.J 
,ooo 

5 
Richting Ver-plaatsing<mm,r-ad) 

X -12.00 

J ~12 5 

.J 

6,a 3 

yi1 1 

.5. 
6 

.6. 
4 

2 
L.m. 

4 

l. 

l01 

- r-ichting = X, Y, R -

- r-ichting = X, Y, R -

15 kN 

15kN 

e· 
....t 
M 

E 
....r. 
M 

--➔ x 



############################################################################# 

, or ,truc tie RAAMWERK 26- 3- '87 
,aa : T 
·emaakt op : 10- 2-'87 laatste w1Jz1ging 15- 3-'87 nr:5 
#t~########################################################################## 

* DDDRSNEDEGRDDTHEDEN ~ 

of iel soort start<mm"2) A (mm"2) I <mm"'4) h/b 
1 1 100000 70509 4.142966E+008 1.00 
~ 1 100000 53930 2.423743E+008 1.00 
3 1 100000 62881 6.589955E+008 2.00 

-M- VERPLAATSINGEN ~ 

noop X (mm) y (mm) R (rad> 
l 0.000 0.000 0.0000 
:;; 0.000 0.000 0.0000 
::-:, -5.858 0.038 -0.0011 
4 -5.873 -0.038 -0.0011 .. -12.000 0.052 -0.0005 ~ 

t. -12.016 -0.052 -0.0005 

* DPLEGREACTIES * nc ,p Rx < kN) Ry < kN) M ( kNm) 
1 14.980 -23.444 29.573 
2 15.020 23.444 29.652 

-M- STAAF KRACHTEN * .aaf Knoop Normaalkracht Dwar skr-ac ht Moment SpanBov 

1 1 
3 

2 2 
4 

3 3 
5 

4 4 
6 

5 5 
6 

6 3 
4 

* :.lE ·antie in 

. <KN> CKN) 
-23.444 -14.980 
-23.444 -14.980 

23.444 -15.020 
23.444 -15.020 

-7.042 -7.505 
-7.042 -7.505 

7.042 -7.495 
7.042 -7.495 

-7.505 7.042 
-7.505 7.042 

-7.476 16.402 
-7.476 16.402 

Be>t"""e>kening 
op l : 1 . OE -003 

2. 160 m"'3 :ar--cvolume 
:>rek end vol urne 1.349 m"'3 
)SC .uut ver-schil: 0.811 

37.5 ï. 

(KNm) 
29.573 

-21.360 

29.652 
-21. 415 

11.428 
-14.088 

11.404 
-14.081 

-14.088 
14.081 

-32.788 
32.819 

?L . .:ief ver-schi 1: 
ijd 9 minuten, 

9 
40.30 seconden 

in· d cycli 
in· d iter-aties 
?m. iter-/cyclus : 

166 
18.44 

/ () 2 

CN/mm"'2) 
-9.81 

6.51 

-9.17 
7.20 

-5.61 
6.62 

-5.33 
6.88 

3.67 
-3.91 

8.70 
-8.95 

h (mm) b (mm) 
265.5 265.5 
232.2 232.2 
354.6 177.3 

Span □nd Schuifsp 
(N/mm"'2) CN/mm"'2) 

9. 14 -0.21 
-7.18 -0.21 

9.83 -0.21 
-6.53 -0.21 

5.34 -0. 14 
-6.88 -0. 14 

5.59 -0.14 
-6.62 -0.14 

-3.91 0. 11 
3.67 0. 11 

-8.94 0.26 
8.71 0.26 



r,nc;tr11ctif? : RAAMWRK'.2 

! C ,i=)RD I NATEf'-1 
, oc )nummer X (m) 

1 0.000 
? 4.000 
~ 0.000 

4 

5 
4.000 
0.000 
4.000 

V(m) 
6.800 
6.800 
3.400 
3.400 
0.000 
0.000 

ROFIELGEGEVENS 
0' lelnr Doorsnede<mm"2) Soort 

1 100000.0 1 
2 100000.0 1 
3 100000.0 1 

""TAVEN <aansl: S = scharnier; 
aaf Knoop I Knoop J Aansl I 

1 1 3 V 
2 2 4 V 
3 3 C V ._J 

4 4 6 V 
5 5 6 V 
6 3 4 V 

L~TONDERSTEUNINGEN 

28- 3-'87 

E (N/mm''2) Maxbh(h/b) 
30000 1.0 
30000 1.0 
30000 2.0 

V = vast) 
Aansl J Profiel Lenç:ite<mm) 

V 1 3400 
V 1 3400 
V 2 3400 
V 2 3400 
V 3 4000 
V 3 4000 

101,...J Soort 
I 

- soort= x. v. R<otatie>. S<char>. I (nklemmino> -
1 
'2 I 

UNTLASTEf'-1 
Richtin □ Kr-ac:ht <KN) 

-15.00 
richtinq = x. Y, o.lobaal -

i _,c. X 
10 J 

5 
3 

X 
X -15.00 

VERPLAATS I f'-JGEN 
Richtinq 

X 
X 

Verolaatsin □ <mm.rad) 

-12.ûO 
-5.00 

;TART VERPLAATSINGEN 
1000 

5 
Richtinq 

X 
Verolaatsinq(mm.rad) 

-12.00 

to] 

- richtinq = x. v. R -

- richtinq = x. v. R -



~#* ########################################################################## 

·r,nc;tr11rtiP RAAJ"1WRK? 7R- ~-'R7 
1.:i.:im : T 

11Prr 1.:ikt nn : 1~- ~-'R7 l.:i.:itc;.tP w, )?lq'inq 15- 3-'87 nr:2 
l#l ########################################################################## 

·-o~ 

1 
? .., 
.. 

-,, 

J. 

5 
6 

e1 

(noop 

* DDDRSNEDEGRDDTHEDEN 
soort start<mm,...2> A (mm"2) I < mm,...4 > 

1 100000 79603 5.280550E+008 
1 100000 48141 1.931262E+008 
1 100000 62099 6.427239E+008 

* VERPLAATS I f'-JGEf'-J * 
X (mm> 
0.000 
0.000 

-5.000 
-5.016 

-12.000 
-12.016 

Y <mm) 
0.000 
0.000 
0.033 

-0.033 
0.049 

-0.049 

R <rad) 
0.0000 
0.0000 

-o. 0011 
-0.0011 
-0.0005 
-0.0005 

* DPLEGREACTIES * Rx (kN) Rv (kN) 
14.977 -22.887 
15.023 22.887 

~ STAAFKRACHTEf'-J 

M (kNm} 
30.678 
30.774 

* 

* 
h/b 
1.00 
1.00 
2.00 

·:aë Knoop Nor-maal kracht Dwar-skr-acht Moment SoanBov 

1 1 
3 

2 2 
4 

3 3 
5 

4 4 
6 

5 5 
6 

6 3 
4 

* :,ler-antie in 

<KN) < KN) 
-22.887 -14.977 
-22.887 -14.977 

22.887 -15.023 
22.887 -15.023 

-6.903 -7.505 
-6.903 -7.505 

6.903 -7.495 
6.903 -7.495 

-7.505 6.903 
-7.505 6.903 

-7.472 15.984 
-7.472 15.984 

Be-rekeninq * op 1: 1. OE-003 
2. 160 m"'3 
1.365 m,...3 
0.795 m"'3 

36.8 ï. 

(KNm > 
30.678 

-20.244 

30.774 
-20.304 

11.705 
-13.810 

11. 682 
-13.802 

-13.810 
13.802 

-31. 949 
31. 986 

tai ':volume : 
:?l'"t rend volume : 
:,soluut ver-schil: 
elatief verschil: 
i j 1 

an ~.al cyc 1 i 
antal iter-aties 
em. iter/cyclus 

11 minuten. 19.90 seconden 
1 1 

183 
16.64 

(N/mm"2} 
-8.48 
5. 12 

-7.93 
5.71 

-6.79 
7.70 

-6.49 
7.98 

3.67 
-3.90 

8.64 
-8.89 

h (mm> b (mm> 
282. 1 282. 1 
219.4 219.4 
352.4 176.2 

SpanOnd Schu i fsp 
< N/mm"'2} (N/mm"'2> 

7.91 -0. 19 
-5.70 -o. 19 

8.51 -0. 19 
-5. 14 -0. 19 

6.51 -o. 16 
-7.99 -0. 16 

6.78 -0. 16 
-7.70 -0. 16 

-3.91 0. 11 
3.66 0. 11 

-8.88 0.26 
8.65 0.26 



Het laatste voorbeeld laat zien dat het programma zich niet 
beperkt tot alleen dimensioneren. Het streven naar het 
kleinste volume wordt zo extreem doorgevoerd dat het 
programma zich ook met het ontwerp kan gaan bemoeien. 
We beschouwen de constructie "hangbrug". Het betreft een 
voetgangersbrug met een overspanning van 51 m. De buigstijf 
aan elkaar verbonden staven 1 t.m. 6 stellen het brugdek 
voor. De belasting op deze staven is gelijkmatig verdeeld 
en bedraagt 33 kN/m. Het brugdek hangt met 4 kabels (eigen
lijk 2x4 kabels in twee vlakken> aan een draagconstructie. 
Deze draagconstructie bestaat uit twee elkaar kruisende 
pendelstaven (de staven 7 en 8). Deze staven liggen niet in 
het zelfde vlak. Het eigenlijke ontwerp is drie-dimensio
naal. Door projectie is de constructie vereenvoudigd tot 
een vlakke constructie. Er is dus geen knoop op de kruising 
van de pendelstaven. De pendelstaven houden elkaar in even
wicht d.m.v. een verbindingskabel ("staaf" 9). Vanuit de 
knopen 4 en 6 lopen er kabels naar het brugdek (de staven 
12 t.m. 15). Omdat bij asymmetrische verticale belasting en 
bij horizontale belasting de knopen 4 en 6 te veel gaan 
verplaatsen is de constructie stijver gemaakt door tussen 
de einden van de pendels en de ondersteuningen voorspan
kabels aan te brengen (de staven 10 en 11). De hele boven
bouw komt dus onder een trekspanning (dus kabels zijn 
mogelijk) behalve de pendelstaven. 
Deze brug is doorgerekend met het programma "Diana" voor 
bepaalde doorsnedegrootheden van de staven. Om te proberen 
of de verhoudingen tussen de verschillende staven verbeterd 
konden worden is deze constructie ingevoerd in Dimcon. Als 
startwaarden voor de profielen zijn dezelfde waarden 
genomen als waarmee Diana heeft gerekend. De daarmee 
gevonden verplaatsingen van het brugdek zijn nu ingevoerd 
als maximale verplaatsingen. De voorspanning is in rekening 
gebracht m.b.v. puntlasten op de knopen in de richting van 
de kabels. Deze puntlasten moeten dan later verrekend 
worden. Het brugdek ontleent zijn stijfheid aan een vak
werkligger. Om deze te imiteren is hiervoor een profiel 
genomen met een h/b verhouding van 500. Dit geeft een grote 
I bij een relatief kleine A. Voor alle andere staven is een 
h/b verhouding van 1 genomen. Deze verhouding speelt geen 
rol omdat alle verbindingen in de bovenbouw scharnierend 
zijn, zodat er alleen normaalkrachten in de staven (kabels) 
op kunnen treden. 

Kijken we nu naar de uitvoer, dan zien we in de tabel 
"berekening" dat na bijna anderhalf uur rekenen het volume 
met bijna de helft verminderd is. Om te weten waar dit door 
veroorzaakt wordt kijken we in de tabel "doorsnedegroot
heden". We zien dat de doorsnedeoppervlakte van profiel 4 
(de pendelstaven 7 en 8> 0 geworden is. Met ander woorden: 
De pendelstaven ZlJn overbodig. De tabel "staafkrachten" 
toont ons waarom. De staven 9, 10 en 11 zijn drukstaven. 
Dit z1Jn de omhullende staven van de bovenbouw. We conclu
deren dat een drukboog met daaraan hangstaven (nr. 12, 13, 
14 en 15) minder materiaal nodig heeft. Dit is een logische 



oplossing, aangezien het programma geen onderscheid kan 
maken tussen kabels en staven. Het idee met de pendelstaven 
is wel een fraaie oplossing maar kost meer materiaal door-
de langer-e weg die de krachten af moeten leggen. Het lukt 
niet om trek in de omhullende staven te krijgen. De tabel 
"start verplaatsingen" laat zien dat de ber-ekening op dit 
spoor is gezet. De startwaarden voor de ver-plaatsingen z1Jn 
berekend met behulp van deze tabel. Daarin is voor- knoop 4 
een verplaatsing naar links gekozen en voor knoop 6 een 
verplaatsing naar rechts. Er ontstaat dan een trekkracht in 
staaf 9. Andere pogingen om toch trek te krijgen in de 
omhullende staven (minimale verplaatsingen voorschrijven> 
leiden tot het vervallen van staaf 9. De constructie gaat 
dan aan 2 bogen hangen. De staven 10 en 8 vormen een boog 
en de staven 7 en 11 vormen de andere boog. De staven 12 
t.m. 15 blijven wel altijd trekstaven. 
De lange rekentijd wordt mede veroorzaakt door de kleine 
waarde van e <e=l0-4 >. Deze waarde is klein 
mooie symmetrische oplossingen te krijgen. De 
oorzaak voor- de lange rekentijd is, als we naar 

gekozen om 
belangrijkste 

de resulta-
ten kijken, het gr-ote ver-schil in oplossing en start-

l06 
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:onstr-uctie : HANGBRUG 

, 0 l::JRD I NAT EN 
,1oc. Jnummer- XC m) YCm) 

1 0.000 23.000 , 10.200 19.915 
) 20.500 16.800 

4 19.000 0.000 
"5 25.500 16.800 

32.000 0.000 
' 30.500 16.800 ; 

8 40.800 19.915 
l 51. 000 23.000 

·ROF I ELGEGEVENS 
-oJ"elnr- Door-snedeCmmA2) 

1 7280.0 
2 2946.0 
3 3313.0 
4 42725.0 
5 11780.0 

Soort 
1 
l 
l 
l 
1 

;T ~VEN <aansl: S = schar-nier-; 
:aë Knoop l Knoop J Aansl l 

1 1 2 V 
2 2 3 V 

,3 3 5 V 
4 5 7 V 

5 7 8 V 

6 8 9 V 
7 1 6 s 
8 4 9 V 
9 4 6 s 

tO 1 4 s 
1 1 6 9 s 
12 2 4 s 
!3 6 8 s 
.4 3 4 s 
15 6 7 s 

>L~TDNDERSTEUNINGEN 

27- 3-'87 

ECN/mmA2) Maxbh(h/b) 
210000 500.0 
200000 1.0 
200000 1.0 
210000 1.0 
200000 1.0 

V = vast> 
Aansl J Pr-of iel Lenc:ite<mm> 

V 1 10656 
V 1 10761 
V 1 5000 
V 1 5000 
V 1 10761 
V 1 10656 
V 4 39408 
s 4 39408 
s 3 13000 
s 5 29833 
s 5 29833 
s 2 21773 
s 2 21773 
s 2 16867 
s 2 16867 

,oop Soor-t - soor-t = X, Y, R<otatie), S<char->, l<nklemminc:i> -

' s 
~ 5 



UNTLASTEN 
,,oc i Richtinq Kracht <KN> richtinq = X, Y, qlobaal -

X 382.13 
1 y -462.58 
""' X 40.42 

y -91. 47 
3 X -8.89 
3 y -99.60 

X -413.65 
y 653.65 

6 X 413.65 
y 653.65 
X 8.89 

7 y -99.60 
9 X -40.42 

y -91. 4 7 
~ X -382.13 
9 y -462.58 

I JNLASTEN 
:aaf Richtinq 

y 
Belastinq(KN/m) 

33.00 
33.00 
33.00 
33.00 
33.00 
33.00 

-richtinq=X,Y,Loodr,Evenw as. + = i->j 
' 
~ 

3 
4 
,5 

.:, 

1.-0 >< 
,o, ) 

2 
"3 
5 
7 

8 

y 

V 
y 
y 
y 

VERPLAATSINGEN 
Richtinq 

y 

y 
y 
y 
y 

Verplaatsinq<mm,rad) 
25.00 
16.00 
25.00 
16.00 
25.00 

;,ART VERPLAATSINGEN 
,oop 

:i 
~ 

6 

Richtin □ Verolaatsinq<mm.rad) 
Y 25.00 
X -0.01 
X 0.01 

log 

- richtinq = X, Y, R -

- richtinq = X, Y, R -



#l 1########################################################################## or ,tructie HAr-..JGBRUG 27- 3-'87 
aam : T 
er iakt op : 10- 1-'87 laatste w1,:,z1qinq 15- 3-'87 nr:6 

! #l l########################################################################## 

. o· .el 

2 

5 

nuoo 
1 

4 
~ 

~1 

8 

9 

* DDDRSNEDEGRDDTHEDEN 
soort star-t(mm"2) A (mm"'2) I (mm"4) 

1 7280 6277 1.641915E+009 
1 2946 4684 1.828194E+006 
1 3313 4458 1.655805E+006 
1 42725 -0 1.342135E-004 
1 11780 27294 6.207968E+007 

* VERPLAATSINGEN* 
X (mm) 
0.000 
6.049 
1. 083 
2.915 

-0.000 
-2.915 
-1. 083 
-6.049 
0.000 

y (mm) 
0.000 

23.420 
16.000 
12.916 
16.246 
12.916 
16.000 
23.420 
0.000 

R <rad) 
0.0058 

-0.0001 
-0.0009 

0.0070 
0.0000 

-0.0069 
0.0009 
0.0001 

-0.0058 

* DPLEGREACTIES * 
Rx (kN) Ry (kN) 

685.177 -871.765 
-685.177 -871.765 

M <kNm) 
0.000 
0.000 

Il O 

* 
h/b h (mm) b <mm) 

500.00 1771.6 3.5 
1.00 68.4 68.4 
1.00 66.8 66.8 

1.00 165.2 165.2 



aé 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

q 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

* Knoop 

1 
2 

2 
3 

3 
5 

5 
7 

7 
8 

8 
9 

1 
6 

4 
q 

4 

6 

1 
4 

6 
9 

2 
4 

6 
8 

3 
4 

6 
7 

STAAFKRACHTEr-..J 
Normaalkracht 

(KN) 
-173.385 
-71.580 

-370.620 
-267.825 

-285.433 
-285.433 

-285.433 
-285.433 

-267.825 
-370.620 

-71.580 
-173.385 

0.002 
ü.002 

0.002 
0.002 

-399.750 
-399.750 

-1482.357 
-1482.357 

-1482.358 
-1482.358 

358.889 
358.889 

358.889 
358.889 

161.560 
161.560 

161.560 
161. 560 

Dwarskracht 
(KN) 

147.629 
-188.971 

159.106 
-180.794 

165.000 
0.000 

0.000 
-165.000 

180.794 
-159.106 

188.971 
-147.629 

0.000 
0.000 

-0.000 
-0.000 

0.000 
0.000 

0.000 
0.000 

0.000 
0.000 

0.000 
0.000 

0.000 
0.000 

0.000 
0.000 

0.000 
0.000 

* Be>...--e>ke>ninq * 
:,lerantie in opl: 1.0E-004 
:a tvolume 4.726 m"3 

2.380 m"3 
2.346 m"3 

49.6 ï. 

* Moment 
CKNm) 
-0.000 

-220.276 

-220.276 
-336.969 

-336.969 
75.531 

75.531 
-336.969 

-336.969 
-220.276 

-220.276 
-0.000 

0.000 
0.000 

0.000 
0.000 

0.000 
0.000 

0.000 
0.000 

0.000 
0.000 

0.000 
0.000 

0.000 
0.000 

0.000 
0.000 

0.000 
0.000 

?r kend vo 1 urne 
Jsoluut verschil: 
?l tief verschil: 
i j 

,mtal cycli 
3ntal iteraties 
:>m iter/cyclus 

84 minuten, 47.58 seconden 
17 

459 
27.00 

SpanBov 
(N/mm"2) 

-27.62 
107.44 

59.80 
139.13 

136.33 
-86.22 

-86.22 
136.33 

139.13 
59.80 

107.44 
-27.62 

-52.78 
-52.78 

-52.78 
-52.78 

-89.68 
-89.68 

-54.31 
-54.31 

-54.31 
-54.31 

76.62 
76.62 

76.62 
76.62 

34.49 
34.49 

34.49 
34.49 

Span □nd 

CN/mm"2> 
-27.62 

-130.24 

-177.88 
-224.46 

-227.27 
-4.72 

-4.72 
-227.27 

-224.46 
-177.88 

-130.24 
-27.62 

-52.78 
-52.78 

-52.78 
-52.78 

-89.68 
-89.68 

-54.31 
-54.31 

-54.31 
-54.31 

76.62 
76.62 

76.62 
76.62 

34.49 
34.49 

34.49 
34.49 

Sc:huifsp 
(N/mm"2) 

23.52 
-30.10 

25.35 
-28.80 

26.28 
0.00 

0.00 
-26.28 

28.80 
-25.35 

30. 10 
-23.52 

-0.00 
-0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 



5.2 prestöties 

Bij een berekening is het altijd belangrijk om te weten hoe 
nauwkeurig de oplossing is. In dit geval heeft de gebruiker 
van het programma dat zelf in de hand. Aan het begin van 
elke berekening kan hij een tolerantie <e> opgeven. Deze 
tolerantie is niet helemaal hetzelfde als het aantal goede 
cijfers in de resultaten (b.v. e=lo-2 wil niet altijd 
zeggen dat er minstens twee cijfers goed zijn). 
Het testen of de iteratie gestopt moet worden gebeurt 
de hand van een absolute en een relatieve tolerantie. 
het schalen komen alle variabelen in de buurt van 1. 
onbekende ongeveer 1 dan krijgen we de volgende test. 

>< i , Ic. 1 < e + e = 2e 

met ><i,k dei-de component van de vector x 
tijdens dek-de iteratieslag 

aan 
Door 

Is de 

In de praktijk is deze ideale schaling niet mogelijk en 
zullen er altijd onbekenden tussen zitten die een factor p 
groter zijn. <In een ongunstig geval kan p 10 á 100 zijn.> 
We krijgen dan 

l><i,k+l - ><i,kl < ep + e ~ pe 

Het omgekeerde zal ook voorkomen. 
kenden kunnen 1/10 á 1/100 zijn. 
met p weer 10 á 100, 

De waarden van de onbe
In dat geval krijgen we, 

Omdat het iteratieproces pas stopt wanneer~ componenten 
van >< aan de test voldoen hoeft er slechts één onbekende 
tussen te zitten die kleiner dan 1 is om een nauwkeurigheid 
van e te halen. In de praktijk zal dit in het algemeen het 
geval zijn. Het aantal goede cijfers in de uitkomst zal dan 
minstens gelijk zijn aan de opgegeven tolerantie. 
Voor uitkomsten die in de praktijk zinvol zijn wordt een e 
van 10-2 aangeraden. Voor mooie uitkomsten is een e van 
10-3 nodig. Bij een e van 10-4 lijkt het alsof de 
uitkomsten "exact" zijn. 
De binnenste iteratie van de geneste cyclus (het vinden van 
een lijnminimum> werkt altijd met een e van 10-S. Dit is 
gedaan omdat dit onderdeel relatief snel werkt en bijdraagt 
tot een betere benadering van de "inverse van de Hessiaan" 
in het B.F.G.S. algorithme. Het hele proces zal dan minder 
cycli nodig hebben. Omdat deze binnenste iteratie werkt met 
een e van 10-5 is het ook niet zinvol om voor het eind
resultaat een grotere nauwkeurigheid van 10-5 te vragen. 

// 2 



De voorbeelden uit de vorige paragraaf geven rekentijden te 
zien van minder dan een minuut voor een zeer eenvoudige 
constructie ("galgje") met redelijke startwaarden en een 
relatief lage tolerantie tot bijna anderhalf uur voor een 
wat grotere construtie maar dan met zeer slechte start
waarden en een hoge nauwkeurigheid ("hangbrug"). Dit is te 
verklaren als we bedenken dat het optimaliseren een vrij 
rekenintensief iteratief proces is. Bovendien hebben we te 
maken met een aantal in elkaar liggende iteraties. De tijd· 
die nodig is voor de berekeningen vnnr de iteratie en 
daarna is te verwaarlozen. 
De vermelde rekentijden zeggen nog niets als we niet weten 
onder welke omstandigheden ze gehaald z1Jn. De tijden zijn 
afhankelijk van de gebruikte soft- en hardware. De belang
rijkste factoren zijn: 

het programma "Dimcon", 
de gebruikte compiler (hoe efficient z1Jn de 
machine-instructies die de compiler voortbrengt), 
de computer waarop de berekening is gedaan. 

Bij het programmeren moet steeds een keuze gemaakt worden 
tussen snelheid en capaciteit. Het is mogelijk een snel 
programma te maken door veel tussenresultaten op te slaan. 
Dit gaat ten koste van de geheugencapaciteit en daarmee ten 
koste van de grootte van het probleem. Weinig tussenresul
taten opslaan geeft een grotere capaciteit maar bepaalde 
zaken zullen steeds opnieuw uitgerekend moeten worden. 
Alles wat met het itereren te maken heeft wordt daarom 
zoveel mogelijk opgeslagen en daarbuiten zo weinig 
mogelijk. 
De tijden in de voorbeelden gelden voor het volgende 
systeem: 
Een 16 bits microcomputer met een Intel 8086 processor, 
bijgestaan door een Intel 8087 mathematische coprocessor 
(8086 en 8087 zijn type aanduidingen voor produkten van de 
Intel Corporation). De processoren werken onder 4.77 MHz. 
Dat wil zeggen dat er 4,77 miljoen (zeer primitieve) 
handelingen per seconde worden verricht. De invloed van de 
coprocessor hangt af van de aard van het programma. Zo zal 
in een sorteerprogramma de invloed nihil z1Jn. Echter, in 
een programma dat bijvoorbeeld uitsluitend logaritmentabel
len zou moeten produceren kan de rekentijd met een factor 
125 worden teruggebracht. Voor een programma zoals "Dimcon" 
zal de snelheidswinst ongeveer een factor 80 tot 100 
bedragen. 
De gebruikte compiler is Turbo Pascal-87 <Turbo Pascal is 
een handelsmerk van Boreland International>. De compiler en 
de coprocessor zorgen ervoor dat er intern wordt gerekend 
met een nauwkeurigheid van 16 cijfers. 
\l 
De capaciteit van het programma is, net zoals de rekentijd, 
sterk machineafhankelijk. Het programma werkt voornamelijk 
met dynamische variabelen (de record met pointerstructuur>. 
Dit houdt in dat de hoeveelheden gegevens die opgeslagen 
kunnen worden niet in het programma vastgelegd z1Jn. Wan
neer er veel gegevens (grote construties met veel knopen) 



opgeslagen moeten worden zoekt het programma zelf in de 
machine naar de beschikbare ruimte en legt daar dan beslag 
op. Om toch een indruk te krijgen beschouwen we het volgen
de voorbeeld. De grootste geheugen verbruikers welke 
gelijktijdig aanwezig zijn, zijn de drie-dimensionale 
"stijfheidsmatrix" en de "inverse van de Hessiaan". De 
grootte van deze opslagstructuren hangt voornamelijk af van 
het aantal knopen. De gebruikte machine beschikt over 256 
kb (kilobytes> geheugen en een relatief groot besturings
systeem van 127 kb. Het programma "Dimcon" met daarin de 
module "Dimreken" beslaat 64 kb. Het programma heeft onge
veer 5 kb nodig voor variabelen die niet afhankelijk zijn 
van de te berekenen constructie. Er blijft dan over voor de 
constructie: 

machinegeheugen 
besturingssysteem 
programma 
vaste variabelen 

netto over voor constructie 

256 
127 
64 

5 
- --

60 

kb 
kb 
kb 
kb 

kb 

Het blijkt dat er dan nog een construtie bestaande uit 15 
knopen in kan. 
Daar de geheugenprijs in een paar jaar met een factor 100 
is gedaald beschikken de meeste micro's tegenwoordig 
standaard over een geheugen van 640 kb waarvan slechts 45 
kb wordt ingenomen door het besturingssysteem. De bere
kening wordt dan: 

machinegeheugen 640 kb 
besturingssysteem 45 kb 
programma 64 kb 
vaste variabelen 5 kb 

netto over voor constructie 526 kb 

Globaal kunnen we zeggen dat het geheugengebruik kwadra
tisch toeneemt voor elke toegevoegde knoop. Immers, de 
"inverse van de Hessiaan" is een matrix <vlak> en de 
"stijfheidsmatrix" is alleen 3-dimensionaal rond de hoofd
diagonaal. Het grootste deel is vlak. Het ruimtelijk effect 
wordt ruimschoots goedgemaakt door de aanwezigheid van een 
aantal lineaire structuren <vectoren etc.>, welke evenredig 
toenemen met het aantal knopen. De kwadratische toename zal 
dus, voor niet al te grote aantallen, een ongunstige 
aanname zijn. In een geheugen van 526 kb gaan dan minstens 

--- )( 
.f60 

15 ~ 45 knopen. 



6 mogelijkheden voor verder 
onderzoek en verbetering 

6.1 Wààr liggen de grenzen? 

Wanneer we een definitie van "construeren" zouden moeten 
geven en we blijven bij het thema van dit verslag zou die 
definitie kunnen luiden:"Construeren is het zoeken van de 
beste oplossing voor de samenstellende delen van een bouw
werk waarbij we op een zo ingenieus mogelijke manier aan 
wetten en regels proberen te voldoen". 
Bij de huidige stand van de techniek, waarbij we denken aan 
de wiskunde en de computertechniek, laat deze definitie 
zich eenvoudig vertalen in een praktische methode. Het 
eerste deel van de definitie zegt dat we de "beste oplos
sing" moeten vinden. Omschrijven we de oplossing nader en 
brengen we ze onder in een mathematisch model dan hebben we 
een doelfunctie <objectfunctie) die we met de optimali
seringstheorie en een computer aan kunnen pakken. Het 
tweede deel van de definitie zegt dat we aan wetten en 
regels moeten voldoen. We kunnen daarbij denken aan aller
lei wetten van de mechanica en voorschriften die door 
commisies zijn bepaald. Deze wetten en voorschriften zijn 
altijd wel uit te drukken in formules zodat ook deze weer 
numeriek aangepakt kunnen worden en als beperkingen in de 
optimaliseringstheorie opgenomen kunnen worden. Met behulp 
van de optimaliseringstheorie zal dus een groot gedeelte 
van het construeren overgenomen kunnen worden door de com
puter. Vooral voor de rekenintensieve onderdelen is de 
computer de aangewezen weg. Op dit onderdeel zal een mens 
het altijd tegen een computer af moeten leggen. De 
constructeur zal meer tijd vrij krijgen voor creativiteit. 
Dit is een aspect waar de computer nooit aan toe zal komen. 

Kijken we naar de toekomst dan is het in dit verslag behan
delde programma slechts een eerste aanzet. Er worden alleen 
staafafmetingen bepaald waarvan de vorm gegeven is. De 
afmetingen worden bepaald op grond van een stijfheidscri
terium voor de totale constructie. In de paragraaf 
"voorstellen voor uitbreiding en verbetering" zijn al een 
aantal suggesties gedaan welke op korte termijn in het 
programma opgenomen zouden kunnen worden. 
In theorie is er geen limiet aan het aantal beperkingen. 
Gaan we hiervan uit dan zouden we beperkingen kunnen 
formuleren voor de stabiliteit (ruimtelijk) van een enkele 
staaf. Het zal dan niet meer nodig zijn om de staafvorm op 
te geven. In de praktijk hebben we te maken met voor
schriften. Ook deze zouden als beperkingen in een programma 
opgenomen kunnen worden. Tenslotte moeten we er altijd voor 
zorgen dat de constructie in de eerste plaats praktisch 
uitvoerbaar is. We zouden beperkingen kunnen formuleren in 
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de zin van: "De breedte van kolom a moet gelijk z 1 Jn aan de 
breedte van balk b". We krijgen ook te maken met uit
voeringskosten. Deze kosten zullen in formules uitgedrukt 
moeten worden. Het is niet moeilijk om zo nog een groot 
aantal eisen te formuleren. 
In de praktijk zullen we echter nog talrijke moeilijkheden 
moeten overwinnen. Het grootste probleem lijkt daarbij de 
conditie en de numerieke stabiliteit van het probleem. De 
korte geschiedenis van de numerieke optimalisering heeft 
al veel bruikbare methoden opgeleverd. Verder onderzoek op 
dit gebied zal vroeg of laat ongetwijfeld leiden tot betere 
algorithmen. 
Een ander probleem is de reken- en geheugencapaciteit van 
de computers voor de steeds complexere vraagstukken. Zoals 
de zaken er nu voor staan lijkt dit voor de toekomst geen 
probleem. De computergeneraties volgen elkaar steeds snel
ler op <vaak wordt de term "generatie" gehanteerd voor een 
verdubbeling van de rekentijd bij een halvering van de 
kosten). Als we afzien van de zeer grote systemen en we 
beschouwen alleen de "voor iedereen betaalbare" computers 
dan zal het programma "Dimcon" op dit moment op de 
nieuwste computer het voorbeeld "hangbrug" in slechts 
enkele minuten doorrekenen. Wat de geheugencapaciteit 
betreft. zal het voorvoegsel "kilo", om het aantal bytes 
geheugen aan te geven, binnenkort vervangen worden door het 
voorvoegsel "mega". 
De vraag die we ons moeten stellen voor de langere temijn 
is:"Hoe zal deze trend zich voortzetten?" Staan we nu aan 
het begin van een nieuwe technologie waarbij we relatief 
nog erg primitief bezig zijn? Er is dan nog erg veel 
mogelijk en de groei zal exponentieel zijn. Of zitten we nu 
dicht bij het hoogtepunt en zal elke verdere toevoeging van 
techniek steeds moeilijker worden? Een kromme balk recht 
maken is niet moeilijk maar een bijna rechte balk nog 
rechter maken vergt een grote investering. 

6.2 boek en computerprogramma 

Een van de gevaren bij het gebruik van computerprogramma's 
is dat de gebruiker van het programma niet voldoende op de 
hoogte is de theorie die aan het programma ten grondslag 
ligt. 
Lang geleden, toen er nog weinig op schrift werd vastgelegd 
waren er mensen met veel kennis die ze zelf ontwikkeld 
hadden. Zij waren ook de enigen die in staat waren die 
kennis te gebruiken. Overleed de persoon, dan was daarmee 
ook een groot deel van de kennis weg. Pas na de uitvinding 
van de boekdrukkunst kwam hierin een grote verandering. De 
kennis van enkele personen werd voor velen toegangkelijk. 
Iedereen kon van de kennis gebruik maken. Voor het toepas
sen van die kennis was het wel noodzakelijk om die boeken 
te lezen en vooral te begrijpen. Dit hield automatisch in 
dat degene die de kennis in de praktijk toepaste. zelf in 
het bezit ervan was. Hij moest voor zijn geval ook alle 
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gegevens zelf verwerken. 
Vergelijken we de ontwikkeling van de computer met de 
uitvinding van de boekdrukkunst dan zien we overeenkomsten 
en verschillen. De belangrijkste overeenkomst is dat zowel 
in een computerprogramma als in een boek kennis ligt opge
slagen. De verschillen zitten in het toepassen van de 
kennis. De verwerker van de kennis is nu niet de lezer maar 
een machine. De gebruiker van de kennis hoeft nu zelfs het 
programma niet eens te lezen, hij kan er vrijwel direct mee 
aan de slag. Hierin schuilt het grote gevaar. De computer 
zal geen fouten maken maar het programma kan nooit meer of 
betere resultaten geven dan de theorie die eraan ten grond
slag ligt. Het is daarom voor de gebruiker noodzakelijk dat 
hij tenminste op de hoogte is met de uitgangspunten van de 
theorie en de gebruikte methode. Pas dan zal hij op een 
zinvolle manier de gegevens kunnen invoeren en op een 
verantwoorde manier de resultaten interpreteren. 



BIJLAGE A 

staafstijfheidsmatrix 

Het verband tussen de vrijheidsgraden van de einden van een 
staaf en de krachten op deze punten wordt vastgelegd in de 
staafstijfheidsmatrix. We kunnen dit verband op het lokale 
assenstelsel schrijven als: 

seve=f:e 

of 

s11 s12 5 13 s14 5 15 s16 ui Ni 

5 21 s22 5 23 s24 5 25 s26 wi Vj 

5 31 s32 5 33 5 34 5 35 5 36 cp i 
= 

Mj 

5 41 5 42 5 43 S44 5 45 5 46 Uj Nj 

5 51 s52 s53 5 54 5 55 s56 Wj Vj 

5 61 s62 5 63 s64 5 65 s66 tj Mj 

J >x 
Jy 

e( 8J\ 
1 &' f.9j 

Wi WJ 

GM ~ 

N1Vi l Nj 
.. 

Vi 

l 



De vraag is nu:"Hoe zien de elementen van se eruit?" 
De eenvoudigste methode is om de staaf een zodanige ver
vorming te geven dat alle verplaatsingen O zijn op één na. 
Met behulp van "vergeet-mij-nietjes" kunnen we dan de 
elementen van S oplossen. Doen we dit successievelijk voor 
alle zes vrijheidsgraden dan krijgen we kolom voor kolom de 
elementen van S. 

kolom l 

1 EA 2 

N1 
----+---------~--
~ 

kolom 2 

u1 is niet afhankelijk van een 
dwarskracht of moment dus 

EA 
N1 =--u1 =s11 => 

l 

w1 is onafhankelijk van de 
normaalkracht dus s12=s42=0. 

V113 M112 
w1=--- -

2EI 3EI 

V112 M1l 
=O 81=---

2EI EI 

Oplossen van dit stelsel geeft: 

12El 
=> s22=---ir 

6El 
=>s32=j'2" 

12EI 6E 1 
Uit het evenwicht volgt: s52=- ---ir en s62=]2 



kolom 3 

-·-

6El 
V1=~1 

4EI 
M1=---61 

1 

en 

2 -.,. 

= s238 1 

= s338 1 

=> 

=> 

M1l 
+ -

EI 

w1= V1l3 - M112 =O 
3EI 2EI 

waaruit we vinden 

6El 
s23=~ 

4El 
s33=-

l 

Door knoop 2 telkens een verplaatsing te geven vinden we de 
kolommen 4 t.m. 6 op dezelfde wijze. 
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BIJLAGE B 

transformatiematrix 

,.., 
.... 

y 
, .... , , ... ,_p ,, X 

I 

,' 1 
1 

... 

..... .... 
~ 

.-(~ H 

y 

We beschouwen het punt H is (p,Q) op het x-o-y assenstel
sel. Op het x-o-y stelsel zijn de coördinaten <a,b>. Uit de 
figuur volgt het verband tussen de twee assenstelsels. 

a=x1+x2=p cos 0+Q sin e, 

b=v1-v2=Q cos 0-p sin e 

t=lfl 

in matrixnotatie: 

[ : H cos e sin e 
-sin e cos e 

0 0 

Voor 2 punten <staafeinden) die dezelfde transformatie 
ondergaan kunnen we dit in één matrix T schrijven als 
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oftewel, 
cos e sin e 0 0 0 0 

-sin e cos e 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 
T = 

0 0 0 cos e sin e 0 

0 0 0 -sin e cos e 0 

0 0 0 0 0 1 
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BIJLAGE C 

vector-en en functies 

Een functie van n variabelen wordt vaak weergegeven als 

Dit is in vectornotatie te schrijven als 

F ( ><) 

Van groot belang is de kwadratische functie. 
De algemene vorm van een kwadratische functie van n varia
belen in vectornotatie luidt: 

waarin: 

l 
F<><>=-><TAx+bî+c 

2 

A een symmetrische n bij n matrix met als elementen aij 
welke de coëfficiënten van de termen ><i><j zijn 
b een n-vector met elementen bj• Dit zijn de coëffi
ciënten van de termen ><j 
c een scalar. 

Voorbeeld: 

wordt 

1 
F<x>=- [>< ,x J 

2 1 2 

-1 

2 
+ (2,3] - 4 

We kunnen ook het omgekeerde hebben namelijk een vector 
waarvan de componenten functies zijn. Zo'n vector wordt 
meestal gebruikt om de m beperkingen samen te vatten. De 
vector c <constraints> is dan een m vector. 



Voorbeeld: 

F<x> moet voldoen aan: 

zodat 

en de beperking wordt: c<x>io. 
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BIJLAGE D 

definities en for-mules 

De Euclidische norm of 2-norm van een vector a, weergegeven 
als llall is gedefiniëerd als 

n ½ 
llall=f<a•a>=< I:ai2 > 

i=l 
(de lengte van a> 

De gradientvector g(x) van een functie F<x> van n varia
belen zijn den eerste afgeleiden: 

àF 

à>q 

àF 

Voeren we de differentiaal operator Q in gedefiniëerd als 

Q = 

à 

dan kunnen we ook schrijven 

g ( X) =QF ( ><) 

/ Z S-



De n2 tweede partiële afgeleiden van F<x> zijn weer te 
geven in een matrix: 

o 2 F a2F 

àx12 ox 1 dx2 

o2 F a 2 F 

G < >< > = 
dx2à><1 dx22 

Deze matrix is de Hessiaan matrix. 

Nemen we de matrix operator Q2 als Q,QT dan 

a2 a2 

à X 1 2 dx1dx2 

c,2 a2 

Q2 = 
ox2dx1 0><22 

a2 a2 

l àxndx1 àxnàx2 

a2F 

à><1d><n 

a2F 

dx2à><n 

c,2 

à><10><n 

a2 

zodat G=Q2F<x>. Het i-de element van de gradient vector 
is dus de 
richting ><i 
afgeleide in 

eerste afgeleide van F<><> 
en zo is het ii-de element 
die zelfde richting. 

in de coordinaat 
van G<x> de tweede 

Soms willen we de afgeleide in de richting van een wille
keurige vector p (de richtingsafgeleide>. We nemen e als de 
eenheidsvector langs p dus 

e=p/llpl 

De eerste 
e T g < >< > en 
eTG<x>e. 

afgeleide langs Fin de richting van p 
de corresponderende tweede afgeleide 

Dit is eenvoudig in te zien door als richting 
coordinaat richting te nemen. ei is dan 1 en de 
componten van e zijn dan O. In richting i geldt dan 
e T G < >< > e=G < >< > i i 

12 6 
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Een matrix A heet positief-definiet als hij symmetrisch is 
en bovendien voor elke x*O geldt: 

en A heet positief-semidefiniet als geldt: 

><TAx~O. 

In alle andere gevallen is A indefiniet. 

Voor een kwadratische functie geldt: 

F<><>=YzxTAx+bT+c 

De gradient is 

g C >< > =A>e+b 

en de Hessiaan is 

<D-1> 

G<><>=A <D-2> 

Hieruit volgt een relatie tussen twee punten ><1 en ><2: 

zodat 

<D-3) • 

Het wel of niet positief-definiet zijn van de Hessiaan 
geeft aan met wat voor minimum we te maken hebben bij een 
kwadratische functie. 

We bekijken drie voorbeelden. 

a> F<x>=x 12-x1x2+x22 

zodat 6 = [ _: -: ] 

Gis positief-definiet en we krijgen een sterk minimum 
<zie fig d-1>. 
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-2 

zodat G 
1 

-2 

fig. d. l 

Gis positief-semidefiniet en we krijgen een zwak minimum 
<zie fig d.2>. 

-2 
fig. d.2 
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c) F<x>=x1 2 -2x1x2-½x22 +½ 

zodat G = [ 
2 

-2 

Gis indefiniet en we krijgen een zadelpunt 
<zie fig d.3>. 

fig. d.3 



BIJLAGE E 

voor-beeld van een iter-atie 

Alle algorithmen voor het vinden van een minimum van een 
functie van meerdere variabelen berusten op hetzelfde idee: 
l> Bepaal een zoekrichting. 
2> Zoek het minimum van de functie in die richting (lineair 

zoeken>. 

Als voorbeeld beschouwen we de functie 

xk is de huidige benadering van het minimum, laten we 
zeggen xk=Cl,lJT zodat F<xk>=3. 
Veronderstel we hebben een richting Pk gevonden waarlangs 
we moeten zoeken, bijvoorbeeld Pk=C0,2J1 • 
Wat wordt dan het volgende punt, oftewel met welke scalar a 
moeten we Pk vermenigvuldigen om vanuit xk naar xk+l te 
komen? 

Xz 

x, 



De objectfunctie langs deze lijn is nu een scalaire functie 
van a: 

Het minimum langs deze lijn vinden we door het oplossen van 
de vergelijking: 

F · <a> =6+8cx=O 

zodat a=-3/4. 

Het nieuwe punt wordt dus 

><k+l = [ 11 ] 

De functiewaarde F<~k+l> is hier nog 3/4 
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BIJLAGE F 

r-ecor-dtypen 

De belangrijkste recordtypen in het rekengedeelte van het 
programma kunnen we als volgt weergeven. 

Een record om de onbekenden in op te slaan. Dit zijn de 
profieldoorsnede-oppervlakten en de verplaatsingen. 

terug int o 1 nr volg 

,nfo2 verhouding 

infol; bevat in het eerste deel van de keten de 
oppervlakte van de profieldoorsnede en in het 
tweede deel de verplaatsing. 

info2; het A.K.O.M. van het profiel. In het deel van 
de lijst waar de verplaatsingen staan wordt 
dit veld niet gebruikt. 

nr; in het eerste deel de profielsoort, in het 
tweede deel de index van de verplaatsing. 

verhoudindig;de h/b verhouding van het profiel als de door
snede rechthoekig is. 

volg, terug; twee pointers, een naar het volgende en een 
naar het vorige record (dubbel geschakelde 
lijst>. 

Een type "veld" om de "componenten" van de "stijfheids-
matrix" op te slaan. 

afact; 

ifact; 

totaa 1; 

prfw; 

de 

prfw vert hor 

afact 1tact 

totaal 

factor voor A (infol> uit de lijst met onbe-
kenden, b.v. Ell. 
de factor voor I Cinfo2> uit de lijst met onbe
kenden, b.v. 12EI/l3. 
omdat elk record twee keer nodig is <één keer bij 
het horizontaal doorlopen en één keer bij het 
verticaal doorlopen vanwege de symmetrie) wordt 
tijdens het horizontaal doorlopen het resultaat 
opgeslagen. Bij het verticaal doorlopen hoeft er 
dan niet opnieuw gerekend te worden. 
een pointer naar een record uit het eerste deel 
van de lijst met onbekenden. Het profiel waar het 
veld bi j hoort. 

hor,vert;twee pointers om de rijen en de kolommen te kop
pelen. 
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Een "koppel" type om de records van de "stijfheidsmatrix" 
in de diepte <3-dim.> te koppelen. 

hor; een pointer naar een rij componenten 
diep; een pointer naar een volgend koppelrecord. 

De hoofddiagonaal wordt gevormd door records van het type 
"vergelijking". Gaan we vanuit zo'n record eerst naar 
rechts en dan naar boven, dan hebben we een vergelijking 
doorlopen. 

terug volg 

diep no -------f 
kracht 

terug,volg;twee pointers om deze records dubbel te koppelen 
diep; een pointer naar een koppelstuk waar de rijen 

aan komen 
no; 
kracht; 

de index van de vergelijking 
de component van de krachtsvector. 

Het type "ongelijkheid". E~n record bevat een hele ge
lijkheidsbeperking. Dit is mogelijk omdat de ongelijkheids
beperkingen altijd dezelfde vorm hebben. 

~~onbekw waarde 

1 og tussen 

velg 

waarde;de toegestane grootte van de begrensde verplaatsing 
onbekw;een pointer naar een record in de lijst met onbeken

den <het record waarvan de verplaatsing begrensd is> 
log; een boolean variabele om aan te geven of de be-

perking wel of niet overschreden is 
tussen;een boolean variabele om het teken "<" of ">" aan te 

geven 
volg; pointer naar het volgende record in de lijst. 

Het type "object" om de objectfunctie in op te slaan. 

onbekw 
1 1-----1VO g 

1 eng te --+---
onbekw;een pointer naar het record waar de staafdoorsnede 

is opgeslagen 
lengte;de staaflengte 
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volg; pointer naar het volgende record in de lijst. 
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BIJLAGE H 

r-elatie tussen A 
staalpr-ofielen 

en I 

Er is een onderzoek gedaan naar de relatie tussen het 
A.K.O.M. en de oppervlakte van de doorsnede bij staalpro
fielen. 
Hierbij is gebruik gemaakt van een computerprogramma dat 
gebaseerd is op de methode van de kleinste kwadraten. Het 
programma bepaalt de parameters van een voorgeschreven 
functie. 

Als mogelijke functies zijn de volgende genomen: 

I=h1<A>=p1A2+p2A 

I=hz<A>=p1A4+p2A3+p3A2+p4A 

I=h3<A>=p1A6+p2A5+p3A4+p4A3+p5A2+p6A • 

waarin Pi de onbekende parameters 
<i=l, •• , graad van de functie> 

We nemen p als de vector van de parameters. 
Na het oplossen van het probleem beschikken we dan over een 
vector p welke de parameters Pi bevat. 

Substitueren we deze vector in een functie dan kunnen we 
voor elk profiel van een serie het A.K.O.M uitrekenen voor 
een bepaalde waarde van de oppervlakte. Nemen we het ver
schil van een op deze wijze berekend A.K.O.M. en de bijbe
horende waarde uit de profielentabel dan krijgen we, na 
deling door de tabelwaarde, het relatieve verschil. 
\l 
In de volgende tabellen zijn de gevonden vectoren p voor 
elke functie h<A> weergegeven. Daarnaast bevatten de ta
bellen de relatieve verschillen in procenten. 

Tenslotte zijn de relaties tussen A en I weergegeven in 
grafieken. Elke grafiek bestaat uit 4 krommen. Deze geven 
de volgende verbanden weer: 

de relatie volgens de tabel, 
de tweedegraads functie, 
de vierdegraadsfunctie, 
de zesdegraadsfunctie. 

De eerste grafieken hebben telkens assen met een lineaire 
verdeling, de tweede met een logarithmische verdeling. 



PRDFIELSERIE 

parameters 

pl 
p2 
p3 
p4 
p5 
p6 

residu cm8 

2-de graads 

3.16504 
-1.53848 

2.14856E-1 

IPE 

4-de graads 

-4.71139E-5 
1.83527E-2 
2.13967 

-7.01916 

2.38731E-3 

verschillen m~! erofielentabel ï. 

profielnr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

gemiddelde 
afwijking '1/. 

16. 10 
-3.69 
-9.56 

-10.71 
-11. 56 
-9.36 
-9.74 
-8.84 
-8.87 
-2.97 

0.27 
2.80 
4.06 
7.92 

12.94 
15.34 
18.40 
18.96 

9.56 

1.01 
-1. 89 
-0.93 
0.57 
0.49 
2.08 
0.58 

-0.21 
-2.36 
0.67 
0.92 
0.39 

-1.62 
-0.98 

1.00 
0.22 
1.00 

-0.73 

0.98 

I] 6 

6-de graads 

-B.04231E-9 
2.64619E-6 

-3.80269E-4 
3.09314E-2 
1.93754 

-6.05231 

1.94565E-3 

0.67 
-1.47 
-0.50 
0.77 
0.43 
1.81 
0.17 

-0.65 
-2.71 

0.54 
1.09 
0.84 

-0.98 
-0.41 

1. 10 
-0.48 
-0.10 
0.07 

0.82 



1.P.E. 

0 16 32 4B 64 80 96 112 128 144 160 
95000 95000 

90000 
relatie A-1 volgens prof ielentabet 

'90000 

□ 
85000 - 0 tegraads benadering B5000 

de benadering B0000 ~ , graads 80000 

75000 ·+ 6degraads benadering 
, 75000 

70000 70000 

65000 65000 

l L, 
cm 60000 60000 

55000 55000 

50000 50000 

45000 45000 

40000 40000 

35000 35000 

30000 Î 30000 

25000 2500e 

20000 20000 

15000 15000 

10000 100M 

s00e 5000 

0 e 
0 16 32 48 61; B0 96 112 128 144 160 

A cm2 



I.P. E. logaritmisch 

5 e !6 32 48 64 s0 96 112 12a 144 160 5 
1 e ..-.......--.---.-----.----.----..---.---.--.....--....---.---,,----.----.---,------,------.-~...----, l 0 

t 
1 

" 10 

. J cm4 

2 
10 

□ 
0 

/:;. 

·+ 

1 
10 

0 16 

relatie A-I volgens profielentabet 
2de graads benadering 
l+de graads benadering 
6degraads benadering 

32 48 64 80 96 11 2 128 144 

A cm2 

• 10 

2 
10 

1 
UI 

160 



PRDFIELSERIE 

parameters 

pl 
p2 
p3 
p4 
p5 
p6 

residu cm8 

2-de graads 

1.98055 
-2.83507E+l 

1.73960 

HE-A 

4-de graads 

4.42790E-5 
-6.15600E-3 

1.78907 
-1.87285E+l 

3.02121E-2 

verschillen ~~t Qrofielentabel 'l. 

profielnr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

gemiddelde 
afwijking 'l. 

17.16 
9. 17 

-2.86 
-12.47 
-10.76 
-13.96 
-17.66 
-22.43 
-19.19 
-16.96 

19.79 
-18.30 
-13.79 
-9.82 
-1. 10 
17.61 
25.99 
32.59 
37.92 
41.01 
49.36 
53.95 
58.77 
58.77 

22.17 

-2.39 
2.68 
0.45 

-2.06 
2.90 
2.95 
1.79 

-1.33 
1.09 
1.90 

-3.29 
5. 15 

-4.01 
-3.64 
-1.64 

1.08 
1.08 
4.49 
6.13 
6.41 
1.71 
3.61 

-4.79 
-6.96 

3.06 

IJy 

6-de graads 

-7.96012E-10 
4.62827E-7 

-3.62842E-5 
-1.80167E-3 

1.76101 
-1.96782E+l 

9.08136E-3 

-0.78 
2.66 

-0.75 
-3.89 

1.06 
1.32 
0.76 

-1.38 
1.85 
3.41 

-0.88 
-2.43 
-1.35 
-1.24 
-o. 14 

1.07 
-0.67 

1. 64 
2.36 
2.00 

-3.06 
0.21 

-3.02 
2.16 

1.67 



HE-A 
20 40 60 60 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 
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580000 
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' 320000 t CM4 300000 1 
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6 l+de graads benadering 
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40 
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560000 
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40000 



H E-A logaritmisch 
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□ relatie A-I volgens profielentabel 
o tte graads benadering 
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· + ~graads benadering 

5 
10 

4 
10 

3 
Hl 

2 Z 10 L----'-------~--'--------_,____.__.....__.__ __ _.___.__.__......._____._ _ _.___. 10 
21:l 41:l 60 fül 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 



PRDFIELSERIE 

parameters 

pl 
p2 
p3 
p4 
p5 
p6 

residu cmB 

2-de graads 

1.49879 
-2.65719E+1 

2.37553 

HE-B 

4-de graads 

2.97660E-5 
-4.18982E-3 

1.22140 
-1.21829E+l 

2.45460E-2 

verschillen m~i Qrofielentabel ï. 

profielnr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

gemiddelde 
afwijking ï. 

28.37 
4.03 

-7.93 
-19.43 
-21.53 
-24.07 
-23.51 
-24.56 
-19.75 
-16. 1 
-16.66 
-12.61 
-7.03 
-2.07 
7.45 

18.09 
26.30 
34.14 
40.31 
45.28 
48.40 
55.85 
60.17 
64.45 

24.92 

0.25 
-1.02 
0.39 

-1. 43 
1. 14 
1.51 
2.49 
0.52 
2.30 
2.15 

-3.95 
-5.05 
-3.86 
-3.31 
-1.45 
0.85 
0.92 
4.08 
5.60 
5.85 
1.61 
3.29 

-4.26 
-6.15 

2.64 

ó-de graads 

-S.75268E-10 
4.49210E-7 

-B.83416E-5 
8.44621E-3 
ó.86110E-1 

-4.85719 

7.00585E-3 

-0.17 
0.30 
1. 15 

-1. 96 
-0.31 
-0.37 
0.84 

-0.33 
2.35 
3. 11 

-1.91 
-2.62 
-1. 39 
-0.98 
0.18 
1. 16 

-0.35 
1. 71 
2.27 
1.82 

-2.91 
-0.12 
-2.99 
2.22 

1.40 



HE- 8 logaritmisch 
11
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10 
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i 
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10 

1 3 
10 
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5~ 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 



PRDFIELSERIE 

parameters 

pl 
p2 
p3 
p4 
p5 
p6 

residu cmB 

2-de graads 

9.55226E-l 
-3.36746E+l 

3.40539 

HE-M 

4-de graads 

4.45944E-5 
-2.03429E-2 

3.27680 
-l.06033E+2 

1. 00007 

verschillen~~! ~rofielentabel ½ 

profielnr 
1 20.21 
2 2. 10 
3 -6.09 
4 -12.52 
5 -12.15 
6 -12.58 
7 -10.85 
8 -29.58 
9 -24.01 

10 -18.69 
11 -30.90 
12 -21.05 
13 -10.96 
14 -1.88 
15 13. 04 
16 27.05 
17 37.35 
18 45.56 
19 51. 86 
20 57.03 
21 61. 36 
22 67.85 
23 72.40 
24 76.00 

gemiddelde 
afwijking ï. 30.13 

-18.86 
-14.87 
-20.67 
-16.51 
-3.94 
8.45 

20.33 
23.94 
26. 14 
24.07 

-32.92 
-33.01 
-26.29 
-19.07 
-8.10 

1.84 
8.82 

13.65 
16.90 
19.41 
22.03 
23.50 
23.78 
23.66 

18.78 

6-de graads 

-1.07225E-10 
4.09494E-7 

-2.29033E-4 
4.60843E-2 

-2.94708 
7.99681E+l 

2.31939E-l 

-4.08 
7.09 
4.96 

-3.05 
-5.28 
-6.27 
-2.33 
-0.90 
10.50 
18.56 

-14.87 
-16.21 
-11. 21 
-5.57 
2.29 
8.56 

12.04 
13.08 
12.49 
11. 09 
10.26 
2.92 

-5.73 
-15.15 

8.52 



HE-M logaritmisch 
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Î cm4 

11/i 

□ relatie A-I volgens profielentabel 
o ~ groads benadering 
6 4de graads benadering 

+ ~graods benadering 
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10 

-10 
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10 

1e'2 1l' 
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A cm2 



BIJLAGE I 

vergelijking van een 
r-esultaat 

De volgende resultaten z1Jn afkomstig van het programma 
VLASKO, een subsysteem van GENESYS. 
Het is dezelfde constructie als het tweede voorbeeld in 
par. 5. l. 
De resultaten zijn nagenoeg gelijk. 



UNESYS VUSK0/1 PAUOOOZ 

•uaus 00000300 

• COOIID lUHN• 
LINE 
0001 KNOOP .,, .. ,,,"' 
0002 1 0 0 
0003 2 0 -5 
0004 3 4 -a 
ooos 4 8 -5 
0006 5 8 0 
0007 6 14 -5 
00011 7 14 0 

'PIIOflELGEGEVENS 1 

LINE 
0001 NUl'll'IEII DOOIISN"111111••2 Tlll'l,,1'11'1••4 VElEL,,111'1 
0Ci02 1 11450 23130E4 200 

1 STAVEN 1 

' LINE 
'{" 0001 NUlllrEII l J PROF IEL UNSLUlTINCi 

'N OCiOZ 1 1 2 1 'VAST' 
0003 2 z 3 1 'VAST' 
0004 3 1 4 1 'VAST' 
0005 4 4 5 1 "VAST' 
0006 5 4 6 1 'VAST' 
0007 t 6 7 1 'VAST' 

'PUNTONOEIISTEUNlNGEN' 
LINE 
0001 KNOOP lllCMTlNG 
0002 1,5 "7 ... ,.,. 

'LIJNLASU.NI f 1 

llNE 
0001 STUf IIICNTING 8ELGEV KRA HTEN KN/_lll 
0002 2 ''' 1 2.18,2.18 
0003 3 .,. 1 2.18,2.18 
0004 5 .,. 1 2.111 2.18 
ooos ' 1.52"1.52 
0006 3 .,. 2 1.s2,1.s2 
0007 5 ',. 2 1.52"1.52 
0008 1 'Yl 1 3 2.22,2.22 
0009 2 1 YL 1 3 1.11,1.11 
0010 3 'YL' 3 -1.11,.-1.11 
0011 s 'YL' 3 -1.11,-1.11 
0012 ·6 'YL' 3 -1.11,.-1.11 
0013 1 'YL' - . , 
0014 2 'YL' 4 -1.11,-1.11 
0015 3 'YL' 4 1.11,1.11 
0016 5 'YL' 4 1.11,1.11 



...... 

t 

GENESYS VLASK0/1 

0017 
0018 
1)019 
0020 
0021 
OC.22 
0023 
0024 
0025 
0026 
0027 

l 6 1 TL• ~r--- ---, YL ,-
2 1 YL 1 

3 1 YL • 
S • YL • 

..,__6 i -- --- . 

... : ·- . -~:~~:~ö~~31 
5 -0.83,-0.83 
S -0.83,-0.83 
S -0.83,-0.83 

0 YL 1 S -0.83,-0.83 
'YL' 6 lf.83,1!".B"-

2 .,l. 6 0.83,0.83 
3 1 YL" 6 0.83,0.83 
s 'YL' 6 0.83,0.83 
6 'YL' 6 0.83,0.83 

PAGE0003 



' ~ 

&ENESYS VLASK0/1 

•MASTER 
CONSTANTEN ALLE PROFIELEN ENOD Z10E3 ,,N/NN••2 
CONB IEL&EV 1 NET BELGEV 2 ALS 1 12 1 

COMB 8EL6EV 1,3 MEf BEL6EV S ALS 1 135 1 

BE 

T BElGEV 6 
DRUK VtRPLAATSINGEN REACTIES 
DRUK VERPLAATSINGEN REACTIES 
DRUK VlRPlAATSINGEN REACTIES 
DRUK VERPLAATSINGEN REACTIES 

•ui• 
ALS '146' 
KRACHTEN SPANNINGEN 
KRACHTEN SPANNINGEN 
KRACHTEN SPANNINGEN 
KRACHTEN SPANNINGEN 

PAGE0004 

BELGEV 1 
BElCONI 1 12','135 1 

BELCONB 1 1361 , 1 145 1 

BElCONB 1 146 1 

00001000 
00001100 
00001200 
00001210 
00001220 
00001230 
00001240 
00001250 
00001Z60 
00001Z70 
00001280 



GUESTS VLASK0/1 PAGE0009 

5 • 12 -5.265 h.74l -2.061 13.855 -15.101 -0.244 ,. ' 1 3 -'.).26'.I 2.010 -7. 761 1.115 -2.361 -0.9111 
,. • 14 -5.265 -29.823 -13.461 -26.410 25.164 -1.593 

6 • 15 -13.461 -29.821 5.265 -27.380 24.194 0.62J 
,. ' 16 -13.461 -15.786 S.965 -15.24.S 12. 057 U.706 
"' ' 1 7 -13.461 -0.000 6.665 -1.593 -1.593 0.789 

1 .... -·---··-·i 1 8ELASflNGCOlll81NATIE 145' 
. . STAÜ RAS ERPUNT NORIIIAALKRACMf IIIO"Uf OWUSKRACHJ SPANONHR SPAN80VEN SCHUIFSPANNING 

KN KN•JII KN 111, ...... 2 N/111111••2 1,/P!III• •2 

; 1 
' 1 • 1 -9.494 0.000 -10.313 -1.124 -1.124 -1.221 

" • 2 -9.494 -19.721 -5.463 -18.176 15.928 -0.647 . 3 -9.494 -27.316 -U.613 -24.743 22.496 -0.073 

2 ' 4 -6.187 -27.316 7. 227 -24.352 22.888 U.855 
,. • 5 -2.917 -8.636 7. 717 -7.812 7.122 0.913 

" ' 6 0.353 11.269 8.207 9.786 -9.703 0.971 

....... l • 7 7.9711 11.269 1.959 10.6118 -8.1100 0.232 

~ ' "' • 8 4. 7011 9.1142 -3.101 9.067 -7.953 -O • .S67 

~ • = ' 9 1.438 -4.236 -8.161 -l.492 J.BH -U.966 

4 • 10 -21.687 27.965 -5.593 21.614 -u,. 747 -0.662 
= • 11 -21.687 0.000 -).593 -2.566 -2.566 -U.66"/. 

5 • 12 0.454 -12.200 16.021 -27. 7119 27.1196 1 .896 

" • 13 0.454 41.792 8.641 4.197 -4.090 1.on 
,. ' 14 0.4541 19.644 1.261 17. 0410 -16.932 0.1419 

6 ' 15 1.261 19. 644 -0.415' 17 .135 -16.1137 -0.054 
,. • 16 1.261 14.166 -3.929 12.398 -12.100 -U.465 
= ' 17 1.261 -0.000 -7.404 0.149 0.149 -0.876 

'OPLEG~EACTIES VOOR @ELASTINGCOJll81NATIE I.S6° 
KNOOP IC T RZ 

KN KN KN•M 

1 -9.1180 -11.646 -0.000 
5 -6.765 -14. 733 0.000 
7 -6.665 -13.'61 0.000 

'OPLEGREACTIES VOOR 8ELASTJNGCOIIIBINATIE 145•; 
KNOOP IC ~- u 

KIi KN KN•M 

1 10.31] -9.494 0.000 
'.> 5.~9l -21.687 -0.000 
7 1.404 1. 2 61 0.000 



GENE5'S VLASII0/1 PAGE0010 

•KNOOPVERPLAATSINGEN BELASTINGCO"BINATIE 136 1 

KIIIOOP u V PHIZ 

"'" "" UD 

1 o.oo c.oo 0.0020 
2 7. ',2 O.Ol 0.0008 
3 7. 75 0.37 -0.0004 
4 7.114 0.04 0.0004 
5 o.oo o.oo o.002z 

6 7.92 o.o4 0.0005 
7 0.00 o.oo 0.0021 

'.• ooo,v E RPL u T s I NG!.._N _!'~_l,_A..!.f_lN_G_co"e I IUT ÏË _-_1_-4 5--,J 
K~OOP U V PHIZ 

r11 ; 

,o, "" UD 

o.oo o.oo -0.0024 
-8.47 0.03 -0.0005 ;d 3 -7.82 0.90 0.0003 

! 11 4 -7.18 (1.06 -0.0005 

'î 1' 5 o.oo o.oo -0.0019 
!i 

' 
t· 1 -7.18 -o.oo -0.0006 
11: ~ o.oo o.oo -0.0019 
1 f 1 

~ I' 
'9ELASTINGCû"BIIIIATIE 146 1 

STAAF RASTERPUNT NORMAALKRACHT "Ofllf.NT DWARSKRACHT SPANONDU SPANBOVEN SCHUlfSPANNING 
KN KN*"' KN N/M"'••2 "'"'" .. z NIMM••Z 

1 • 1 -16.242 0.000 -6-358 -1-922 -1.922 -0.752 

"' • 2 -16.242 -15.021 -5.658 -14.910 11.066 -0.670 
= • .s -16.Zt.2 -28.291 -4.958 -26.385 22.541 -0.)87 

2 t 4 -13.712 •28.291 10.019 -26.0116 Zl.840 1.1116 
= • 5 -10.uz -7.82U 6.359 -7.997 5.526 U.752 
• t 6 -7.172 l.502 2.6<;9 2.179 -l.876 o.319 

3 t 7 0.583 3.502 7.641 l.097 -2.959 1).904 
• t 8 -2.687 11 .090 -1.569 9. 272 -9.908 -o .1116 
• • 9 -5.957 -4.346 -1U. 779 -4.463 3.053 -1.276 

4 • 10 -33.055 31.5H -6 • .S10 23.370 -31.194 -0.747 
• • 11 -B.055 0.000 -6.310 -3.912 -3.1112 -0.747 

5 • 12 -4.6(i9 -35.897 20.857 -31.585 30.494 2.468 
• • 13 -4.609 8. 132 8.497 6.487 -7.577 1. 006 
= • 14 -4.609 15.082 -l.863 1Z.496 -1].587 -U.4S1 

6 • 15 -3.863 15.082 4.609 12.5114 -13.4911 o.so .. • 16 -3.863 17 .072 -3.016 14.305 -15.219 -0. 357 
17 -.5.1163 -u.ooo -10.641 -0.457 -0.457 -1.259 
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