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HOOFDSTUK 1

Inleiding

Om een uitspraak te doen over de sterkte en stijfheid van dunwan

dige elastische balken maakt de constructeur veelal gebruik van een

aantal elementaire benaderingstheorieen: voor buiging de theorie van

Bernoulli-Navier, voor wringing van balken met een open dwarsdoorsne

de die van de Saint-Venant en voor wringing van kokers de Bredt-theo

rie.

Er zijn een aantal mogelijkheden om te onderzoeken onder welke

omstandigheden de hier aangeduide elementaire benaderingstheorieen

van nut kunnen zijn. Op de eerste plaats kan de in de praktijk ver

kregen ervaring met constructiedelen die uitgaande van deze beschou

wingswijzen berekend zijn - soms ten onrechte - vertrouwen wekken in

degevolgde werkwijzen. Een tweede mogelijkheid is de confrontatie

van de resultaten uit deze benaderingen met experirnentele gegevens.

Tenslotte kan in een aantal gevallen op theoretische gronden een uit

spraak gedaan worden over de betrouwbaarheid van debenaderingen.

Wanneer de experirnenteel of theoretisch verkregen conclusies uitg·e

breid worden tot balken met een andere vorrn of met een afwijkende be

lasting dan de onderzochte moet de overtuiging bestaan dat niet on

derzochte effecten geen essentiele rol gaan spelen.

Ook wanneer de aangegeven elementaire theorieen van praktische

betekenis zijn, moet verwacht worden dat "nabij discontinuiteiten" in

de geometrie van de balk of in de opgedwongen belasting grote ver

schillen kunnen bestaan tussen de berekende en werkelijke spannings

toestand. Evenzeer zal in de onmiddellijke omgeving van de plaats van

de krachtinleiding de wijze waarop de belasting wordt aangebracht van

wezenlijk belang zijn. Experirnenteel of theoretisch vastgestelde con

centratiefactoren kunnen de constructeur behulpzaarn zijn. Onder meer 11



kunnen zij dienen om de onzekerheid in de berekende spanningstoestand

in rekening te brengen.

De elementaire buigingstheorie blijkt voor dunwandige balken re

sultaten te leveren die aanzienlijk beter met de werkelijkheid over

eenstemmen dan de uitkomsten van de elementaire torsietheorieen. De

oorzaak van dit verschil is gelegen in het effect dat welvingsverhin

dering heeft op de spannings- en vervormingstoestand bij wringing van

dunwandige balken. Bij kokers blijkt bovendien de hypothese dat de

vorm van de dwarsdoorsnede niet verandert meestal niet accei>tabel.

Het zal daarom in veel gevallen noodzakelijk zijn de elementaire tor

sietheorieen te vervangen door andere benaderingsrnethoden.

Door Vlasov zijn voor balken met een open of een gesloten dunwan

dige dwarsdoorsnede theorieen geformuleerd waarvan verwacht kan wor

den dat zij van groot belang zijn bij de analyse van dunwandige bal

ken, met name bij een torsiebelasting. Het doel van dit proefschrift

is het onderzoek naar de waarde van de benaderingswijze van Vlasov

voor torsieproblemen. Wij zullen ons beperken tot eencellige recht

hoekige koker s.

Het "exacte" spannings- en vervormingsveld voor dunwandige recht

hoekige kokers kan verkregen worden door de koker 01' te vat ten als

een samenstel van vlakke platen, die in en loodrecht 01' hun midden

vlak worden belast. De analyse van het kokerprobleem is hiermee te

ruggebracht tot het oplossen van een gecom5ineerd probleem uit de

klassieke plaattheorieen voor een belasting in en loodrecht 01' het

middenvlak.

De oplo.ssing voor het spannings- en vervormingsveld bij een be

lasting in de eindvlakken kan in principe geformuleerd worden. Het

verkrijgen van numerieke resultaten verloopt echter - zelfs voor

vierkante kokers - zeer moeizaam. In dit proefschrift zullen wij ons

beperken tot een periodieke belasting van het cilindrisch oppervlak

en daarbij aIleen aandacht schenken aan systemen van "lijnkrachten"

in de hoekpunten van de koker en langs de beschrijvenden door het

midden van de platen. Onder "lijnkrachten" (of "lijnbelasting") ver

staan wij een systeem van continu verdeelde krachten waarvan de aan-

n grijpingspUilten op een lijn zijn gelegen; behalve een voorschrift



voor de richtingen van de krachten moet de grootte per lengte-eenheid

langs de betreffende lijn worden gegeven.

Het blijkt eveneens mogelijk te zijn met behulp van een periodie

ke belasting de invloed van systemen van geconcentreerde krachten te

onderzoeken.

De Vlasov-theorie, die in dit proefschrift enige modificaties on

dergaat, wordt afgeleid uitgaande van het principe van minimale po

tentiele energie. De aangebrachte wijzigingen bewerkstelligen een be

tere overeenstemming met de resultaten van de exacte theorie dan met

behulp van originele Vlasov-formules te bereiken is. Aangezien ons

onderzoek de waarde van de gemodificeerde Vlasov-theorie zal aanto

nen, is het zirivol de belangrijkste resultaten in een voor de con

structeur hanteerbare vorm te geven. Dit aspect zal vrij uitvoerig

behandeld w0rden.

De in dit proefschrift vermelde experimenten bieden de mogelijk

heid een uitspraak te doen over de praktische bruikbaarheid van de

exacte theorie en de gemodificeerde Vlasov-theorie.

13



ROOFDSTUK 2

Benaderingstheorie voor rechthoekige kokers,

gebaseerd Op hypothesen van Vlasov

2.1 Inleiding

Ret is bekend dat in de elementaire Bredt-theorie voor torsie van

dunwandige, cilindrische kokers in het algemeen een "welving" van de

dwarsdoorsnede optreedt. Dit wil zeggen dat punten in eep vlak lood

recht op de as van de koker axiale verplaatsingen ohdergaan zodat zij

na vervorming niet m~er in een plat vlak gelegen zijn. Wordt de wel

ving van de een of andere dwarsdoorsnede geheel of gedeeltelijk ver

hinderd dan levert deze theorie geen bevredigende overeenstemming met

de werkelijkheid.

Een aantal theorieen die een correctie beogen te geven op de re

sultaten volgens Bredt gaan uit van de veronderstelling dat de vorm

van de dwarsdoorsnede niet verandert en dat het patroon van de axia

Ie verplaatsingen in een dwarsdoorsnede correspondeert met dat uit de

theorie van Bredt. De stoorspanningen ten gevolge van welvingsverhin

dering die in deze benadering optreden bezitten in tegenstelling met

analoge theorieen voor dunwandige balken met een enkelvoudig samen

hangende dwarsdoorsnede een locaal karakter. Uit experimenten II II)
blijkt dat in werkelijkheid de verstoring veel minder plaatselijk is

dan de benadering voorspelt, tenzij door middel van in de- koker ge

plaatste schotten vrij goed voldaan wordt aan de hypothese dat de

dwarsdoorsnede niet vervormt.

In II I is door Vlasov voor kokers die opgebouwd gedacht kunnen

worden uit rechthoekige platen een theorie afgeleid waarbij een zeke

re vervorming van de profiellijn van de dwarsdoorsnede in rekening

wordt gebracht. De veronderstelling dat de axiale verplaatsingen in

14 I) III: zie literatuur I



een dwarsdoorsnede hetzelfde beeld vertonen als in de theorie van

Bredt blijft gehandhaafd. Ret blijkt dat in deze theorie ook van be

lang is de wijze waarop de opgedwongen schuifspanningen over de

dwarsdoorsnede verdeeld zijn.

In dit hoofdstuk zullen ~ij ons baseren op de voornaamste hypo

thesen van Vlasov 11 I. In afwijking van de in 11 I gevolgde werkwijze

leiden wij de theorie af met behulp van het principe van minimale po

tentiele energie. Rierdoor ontstaat ons inziens een duidelijker en

systematischer geheel.

De door ons gegeven schuifspanningsverdeling verschilt essentieel

van de door Vlasov gegeven formules. Bovendien zal in onze benadering

de dwarscontractiecoefficient v op een aantal plaatsen niet gelijk

aan nul gesteld worden.

In dit hoofdstuk wordt meer aandacht besteed aan een belasting

van het cilindrisch oppervlak dan Vlasov gedaan heeft. De in 2.8 door

ons aangegeven specialisering voor "lange" kokers levert in zeer veel

gevallen voor de praktijk nuttige en hanteerbare resultaten.

Zoals in 1 reeds is opgemerkt, zullen wij ons beperken tot recht

hoekige kokers en belastingssystemen die bij wringing van belang

zijn.

2.2 De beschouwde koker en het coordinatensysteem

De balk, die wij analyseren kan opgebouwd gedacht worden uit

tweemaal twee identieke platen, die langs de randen star met elkaar

zijn verbonden tot een rechthoekige koker. In de vier hoekpunten kun

nen identieke cilindrische verstijvingsbalken zijn aangebracht.

Fig. 2.2.1 toont de afmetingen in een dwarsdoorsnede en de lig

ging van de y- en z-as van het gebruikte rechtsdraaiende, Cartesische

coordinatensysteem. De x-as valt samen met de staafas. De lengte van

de balk noemen wij t. De eindviakken van de koker zullen corresponde

ren met x = 0, respectievelijk x = t.

In een dwarsdoorsnede zullen wij bovendien gebruik maken van de

booglengte s van de profiellijn, gemeten vanaf het punt (y=b2 , z=O).

Wij veronderstellen dat tl « b 1 , t2 « b2 en t »max(b1 ,b2). De 15



uitgestrektheid van de dwarsdoorsnede van een verstijver zal zo klein

z

zijn dat dit oppervlak geconcentreerd gedacht kan worden in een hoek

punt van de profiellijn.

t
t2 8, fo

Profielli"n

,
8

_.- Y

i
t, I t,

1 I

~ I

t2 f,
b2b2

b

b

Fig. 2.2.1 Coordinatensystemen en de afmetingen van een dwarsdoor

snede

2.3 De belast5ng van de koker

De eindvlakken van de koker worden belast door een systeem van

schuif- en normaalspanningen met als enige resultante van de span

krachten een wringend moment. Het is eveneens toegestaan dat de ver

plaatsing van punten van de einddoorsneden is voorgeschreven, mits de

hiervoor benodigde spanningen uitsluitend tot een wringend moment

aanleiding geven. Om de gedachten te bepalen zullen wij ons bezig

houden met een koker die bij x=t star is ingeklemd en bij x= 0 belast

wordt door gegeven normaalspanningen Ox en schuifspanningen ,. Ox en

, z~Jn willekeurige functies van de plaats in de einddoorsnede, met

de hiervoor gegeven beperking. ° wordt positief genoemd wanneer zijn
x

richting samenvalt met de naar buiten gerichte normaal van de be-

schouwde dwarsdoorsnede; , is positief wanneer zijn richting op een

vlak met buitennormaal in positieve x-richting correspondeert met de

16 positieve s-richting.



De belasting van het cilindrisch oppervlak van de bal~ wordt ge

geven door de krachten , per oppervlakte-eenheid van het middenvlak

p(s,x) en q(s,x) in respectievelijk positieve x- en positieve s-rich

ting. Verondersteld wordt dat deze krachten in het middenvlak aan

grijpen. Aan p en q wordt de beperking opgelegd dat de enige resul

tante op een plakje dx een wringend moment is.

2.4 Het vervormingsveld

Om te komen tot een benaderingvoor de potentiele energie worden

veronderstellingen over het vervormingsveld gemaakt.

De verplaatsing van een punt van het middenvlak in s- en x-rich~

ting noemen wij v, respectievelijk u.

Onze hypothese is dat v en u te schrijven zijn als de sam van een

aantal producten van een functie van s en een functie van x. Kiezen

wij de afhankelijkheid van s dan kan met behulp van het principe van

minimale potentiele energie een stelsel gewone differentiaalvergelij

kingen met hun randvoorwaarden worden afgeleid voor de functies van

x.

Onze veronderstelling voor de verplaatsing u is

met

u sex) q,(s) (2.4.1)

q,(s) = y(s)z(s) (2.4.2)

q, is op een evenredigheidsfactor na gelijk aan de welving in de theo

rie van Bredt.

Bij de keuze van de verplaatsing v is een korte toelichting nood

zakelijk.

Wordt veronderstelddat de profiellijn star is dan treden ten

gevolge van welvingsverhindering onder meer extra schuifspanningen in

een dwarsdoorsnede op. Dit spanningssysteem is uiteraard een even

wichtssysteem dat op de in fig. 2.4.1 getekende manier kan worden

voorgesteld. In het algemeen veranderen deze spanningen in axiale

richting. Beschouwen wij een plakje dx uit de koker als een raam met

starre hoeken, waarin aIleen de buigingsenergie van belang is, dan 17



levert he~ verschil van de schuifkrachten in de doorsneden x en x+dx

de in fig. 2.4.2 geschetste belasting.

p

p

\ /1
\ /

F\ \ /

X
/ \

/ \/ .
. \

p

p

Fig. 2.4, I Evenwichtssysteem

van schuifkrachten

Fig. 2.4.2 Belasting van raam

werk

De vormverandering van een raam als in fig. 2.4.2 geschetst,

wordt geheel gekarakteriseerd door de waarde van K (zie fig. 2.4.3).

z

Vervormde
profiellijn

6------111-------'. Y

Onvervormde
profiellijn

18 Fig. 2.4.3, Vormverandering van raamwerk (scheeftrekken)



De verplaatsing van punten van het middenvlak in omtreksrichting kan

worden voorgesteld door

(y

(z

constant)

constant)

(2.4.3)

(2.4.4)

Ret ligt voor de hand om bij torsie van kokers voor v niet aIleen

verplaatsingen ten gevolge van een verdraaiing van de dwarsdoorsnede

als star geheel maar evenzeer de invloed van het "scheeftrekken" van

de profiellijn (zie (2.4.3) en (2.4.4» in rekening te brengen. Voor

de verplaatsing van punten van het middenvlak zullen wij veronder

stellen

v = e(x) h(s) + K(X) m(s) (2.4.5)

Rierin is h(s) de afstand van het "dwarskrachtenmiddelpunt" (y=O,z=O)

tot de raaklijn aan de profiellijn in s. De term e(x) h(s) bepaalt

dat deel van de verplaatsingen dat samenhangt met een verdraaiing van

de doorsnede. De term K(X) m(s) correspondeert met het scheeftrekken

van de profiellijn.

Ret is duidelijk dat geldt

h(s) b2 (y constant) (2.4.6)
h(s) bl (z = constant) (2.4.7)
m(s) = b 2 (y constant) (2.4.8)
m(s) =-b 1 (z constant) (2.4.9)

Gezien (2.4.2) merken wij op dat - uitgezonderd de hoekpunten - geldt

m(s) = d<j> (2.4.10)
ds

De in (2.4.1) en (2.4.5) voorkomende functies l3(x), e(x) en K(x)

zullen nog nader bepaald worden.

Wij merken nog op dat ten gevolge van het scheeftrekken van de

dwarsdoorsnede purtten, die liggen op een normaal van het middenvlak

niet aIle dezelfde verplaatsing in omtreksrichting bezitten. Ret

heeft geen nut de uitdrukking voor v geschikt te maken voor andere

punten dan die van het middenvlak als wij bij het opstellen van de,

uitdrukking voor de vormveranderingsenergie de buigingsenergie apart

in rekening brengen. 19



2.5 Hypothese voor de potenti~le energie

De veronderstellingen die wij over het verplaatsingsveld gemaakt

hebben maken de volgende uitdrukking voor de potenti~le energie V

aanvaardbaar

V I Ji r
="2 J

x=o F

2 2r[dB
12 1 J~KLdX+ 2EFOb1 b2 "dxJ dx +ZC +

x=o x=o

-r fp

r~

fq

r~ r
B ~ ds dx -J 8 h ds dx -J rq K m ds dx +

x=o s x=o s x=o s

dF + K(O)f~ m dF

F

(2.5.1)

Met f wordt bedoeld een integratie over de dwarsdoorsnede van de pla

F

ten; met f wordt een integratie over de platen en de verstijvers

F+F o

aangegeven; f is de kringintegraal langs de profiellijn in positieve

s

s-richting.

De eerste drie termen in (2.5.1) corresponderen met de opgehoopte

vormveranderingsenergie. De eerste term heeft betrekking op de mem

braanvervorming in de platen, de tweede op de axiale deformatie in de

verstijvers en de derde op de rekken ten gevolge van buiging.

De vierde, vijfde en zesde term zijn het gevolg van de belasting

van het cilindrisch oppervlak. De laatste drie termen brengen de in

vloed van de opgedwongen spanningen in de einddoorsnede x=O in reke-
- -

,ning. Voor de tekenafspraak van ~~ en T verwijzen wij naar 2.3. Voor

de normaalspanning ax en de schuifspanning in s-richting T in een

20 willekeurige dwarsdoorsnede zal dezelfde afspraak gebruikt worden.



De bijdrage in de vormveranderingsenergie ten gevolge van de

buiging zal gekarakteriseerd worden door c, die gevonden kan worden

door een plakje dx van de koker een vervorming K voor te schrijven en

dit plakje op te vatten als een raam. Wij willen echter, in tegen-

met die uit II I.

stelling met Vlasov, veronderstellen dat de anticlastische buiging

van dit raam verhinderd wordt. Hierdoor verschilt c een factor 1 _
(1-\12)

(2.5.2)

In de uitdrukking voor de potentiele energie treden een aantal

oppervlakte-integralen op die karakteristiek zijn voor de koker

(2.5.3)

al E[ f$2dF + 4bI2b22FoJ

F

4 2 2( •=)E b I b2 bItl + b2t2 + 3FO)

(2.5.4)

(2.5.5)

(2.5.9)

(2.5.8)

(2.5.7)

(2.5.6)

G fh 2dF

F

G Ih d$ dF
ds

F

Gf[~:rdF
F

G Jm2dF
F

G fm dcjl dF
ds

F

G Ih m dF
F

Gebruiken wij (2.4.6), ... , (2.4.10) dan is in te zien dat

(2.5.10)

(2.5.11) 21



(2.5.18)

Wij constateren uit (2.5.1) dat in de einddoorsnede x=O aIleen

de volgende resultanten van belang zijn

-J
- (2.5.12)B ax~ dF

F+Fo

M r- h dF (2.5.13)r
F

Q JT m dF (2.5.14)

F

De hier gekozen tekenafspraak correspondeert met die uit II I.

De belasting van het cilindrisch oppervlak wordt geheel gekarak

teriseerd door de resultanten

Pl (x) fp ~ ds (2.5.15)

s

ql(X) fq h ds (2.5.16)

s

q2(X) fq m ds (2.5.17)

s

Met behulp van voorgaande afkortingen kan de uitdrukking voor V

geschreven worden als

V = i J~[alS'2 + a2{S2 + 2SK' + e'2 + K'2} + 2a3{S+K'}e' + CK2]dX +

x=o

J~(P1S + qle + q2 K)dx - S(O)B + e(O)M + K(O)Q

x=o

In deze uitdrukking is differentiatie naar x aangeduid met een ac

cent.

Door de potentiele energie op te schrijven voor het gedeelte van

de balk met xl ~ x ~ ~ kan op dezelfde wijze als voor de einddoor

22 snede x=O in een willekeurige doorsnede x=xl worden aangetoond dat



in het kader van deze benadering slechts drie krachtgrootheden van

belang zijn. Wij definiel!en deze grootheden door

B = -I a $ dF : axiaal bimoment (2.5.19)
x

F+FO

M= IT h dF wringend moment (2.5.20)

F

Q IT m dF transversaal bimoment (2.5.21)

F

2.6 Wiskundige formulering van de oplossing

De uitdrukking voor de potentiele energie, (2.5.18), moet mini

maal zijn voor aIle mogelijke variaties van B(x), 6(x) en K(X) ,die

voldoen aan de kinematische randcondities bij x = ~. Steeds moet gel

den

B(~) = 6(~) = K(~) = 0 (2.6. J)

Met behulp van gebruikelijke variatiemethoden volgen uit (2.5.18) de

differentiaalvergelijkingen voor B(x), 6(x) en K(~) en de dynamische

randcondities bij x=O, uitgedrukt in de vervormingsparameters.

-alB" + azB + a3 6 ' + azK' Pi (2.6.2)

a3 S' + az6" + a3 K" -ql (2.6.3)

azB' + a3 6" + azK" - CK -qz (2.6.4)

B = - alB' (x=O) (2.6.5)

M = a3 B + az6' + a3 K' (x=O) (2.6.6)

Q = azB + a36 ' + aZK-' (x=O) (2.6.7)

In een willekeurige dwarsdoorsnede geldt

B = - alB' (2.6.8)

M = a3B + az6' + a3 K' (2.6.9)

Q = azB + a3 6 ' + azK' (2.6.10) 23



De uifferentiaalvergelijkingen (2.6.2), ... , (2.6.4) zijn met behulp

van (2.6.8), ... , (2.6.10) over te voeren in

B' + Q PI

M' -ql

Q' - CK = -q2

(2.6.11 )

(2.6.12)

(2.6.13)

Uit (2.6.2), ... , (2.6.4) kan een differentiaalvergelijking in 13 wor

den afgeleid

(2.6.14)

waarin r 2 en S4 gedefinieerd zijn als

(2.6.15)

(2.6.16)

De hier gedefinieerde grootheid s treedt steeds in een geheel ander

verband op dan de booglengte suit fig. 2.2.1, hierdoor is geen ver

warring mogelijk.

Wanneer a3 = ° is de koker in de Bredt-theorie welvingsvrij. Er

bestaat dan geen koppeling tussen (2.6.3) enerzijds en (2.6.2) en

(2.6.4) anderzijds. Differentiaalvergelijking (2.6.14) blijft geldig

maar het is onmogelijk e en M uit te drukken in B. In dit geval moet

ook de differentiaalvergelijking

(2.6.17)

in beschouwing worden genomen.

De andere vervormingsgrootheden en de spanningsresultanten kunnen

aan 13 (of e) gekoppeld worden via

alaZ (4) al a2 a2 PI
e' ---13 +- 13' , 13 (PI ' , + Q2') +-

ca3 a3 a3 a3 c a3

24 (a3"0) (2.6.18)



K

B

M

M

Q

+

(2.6.19)

(2.6.20)

(2.6.21)

(2.6.22)

(2.6.23)

Wanneer de koker slechts in de eindvlakken belast wordt is de a~

gemene oplossing van (2.6.14) te schrijven als

13 = c/1h + C2* iP 2 + c3* iP 3 + C4*iP 4 + Cs * (2.6.24)

waarbij

iP i cosh ax sin yx (2.6.25)

iP2 cosh ax cos yx (2.6.26)

iP3 sinh ax cos yx (2.6.27)

iP4 sinh ax sin yx (2.6.28)

en

terwijl Ci*, ••. , cs* uit de randcondities te bepalen integratiecon-

stanten zijn.

Ter verkrijging van e uit (2.6.18) is nog een zesde integratie

constante noodzakelijk zodat wij aan iedere rand van de koker aan

drie randcondities kunnen voldoen.

Ret behoeft geen betoog dat de in het begin van dit hoofdstuk ge-,

kozen randcondities slechts als voorbeeld dienden. De afgeleide be

trekkingen zijn algemeen geldig. 25



In I 1 I worden formules gegeven die de interessante kracht- en

vervormingsgrootheden koppelen aan de daar gebruikte integratiecon

stanten en aan S, a, K, B, Q en M ter plaatse x=O. Deze uitdrukking

en zijn ondoorzichtig en ongeschikt om snel tot conclusies te komen.

In het hierna volgende willen wij een benadering geven die deze nade

len in veel mindere mate bezit.

In 4 zullen wij nader ingaan op de invloed van een belasting van

het cilindrisch oppervlak.

2.7 Een praktisch bruikbare vereenvoudiging

de meeste in de praktijk voorkomende rechthoekige kokers zal

groter zijn, dan 0,1. Ret is dus zinvol een benadering te

Bij
r 2. •
- n1et
s2
zoeken voor (2.6.29) en (2.6.30). Wanneer ingevoerd worden

aa =~ (2.7.1)

en

(2.7.2)

dan gaan (2.6.29) en (2.6.30) over in

a

y

aa(l + El)

ao (I - E2)

(2.7.3)

(2.7.4)
2

Voor die gevallen waarvoor E- « I geldt in goede benadering
s2

(2.7.5)

Als toelichting op het voorgaande bekijken wij een koker met cons tan

te wanddikte t. Door gebruik te maken van de afkorting
Fa

f (2.7.6)

~+v
E = °07 -., I-v26

is voor ao en E te schrijven

0,93 ~ t

aO =~ blb2(bl+b2)~

t(bl+b2)~
b 1b2.

(2.7.7)

(2.7.8)



In een aantal gevallen zal het geoorloofd zijn £=0 te nemen. Dit

wil zeggen dat r 2 ten opzichte van s2 wordt verwaarloosd. Uit

(2.6.15) volgt dat dit gerealiseerd kan worden 400r a2 en dus G on

eindig groot te nemen. De fysische betekenis hiervan is, dat de af

schuifstijfheid van de platen oneindig groot wordt. Gaan wij bij het

opstellen van de uitdrukking voor de potentiele energie van dit ge

gegeven uit, dan moet

13 = -K'

genomen worden. Op de bekende manier is dan af te leiden

K(4) + s4 K = 0

BalK' ,

Q -aIK'"

e constant

In de volgende hoofdstukken zal duidelijk worden dat

£ = 0 met name vaak toelaatbaar is bij het berekenen van

ties op de spanningsverdeling uit de Bredt-theorie.

2.8 Specialisering voor "lange" kokers

(2.7.9)

(2.7.10)

(2.7.11)

(2.7.12)

(2.7.13)

de keuze

de correc-

Verondersteld wordt dat PI= ql= q2= O. In eerste instantie houden

wij ons bezig met oneindig lange kokers (x ~ 0) die bij x = 00 belast

worden zoals de theorie van Bredt dat eist. De algemene oplossing van

(2.6.14) luidt dan

met

'¥2

-ax .
e S1n yx

-ax
e cos yx

(2.8.1 )

(2.8.2)

(2.8.3)

en cI, c2 en c3 willekeurige constanten. Wij bekijken de randcondi

ties

B(O) B

M(O) -=M

Q(O) Q

e(0) e

(2.8.4)

(2.8.5),

(2.8.6)

(2.8.7) 27



Voor de kracht- en vervormingsgrootheden kan dan geschreven worden

B =* [(a'l'l + y'l'2) B - 'l'IQ] (2.8.8)

M M

Q I r 2 -
- a'l'l) Q]= - ls 'l'IB + (y'l'2y

[ (r 2'1' 1 + 2ay'l'2)
-)

S =--- B - (a'l'l + y'l'2) QJ +
an s2

(2.8.9)

(2.8.10)

(2.8.11)

(2.8.12)

(2.8.13)

Op eenvoudige w~Jze is in te zien dat voor x 7 00 de klassieke

torsietheorie volgens Bredt gevolgd wordt. Ret is eveneen~ duidelijk

dat voor B = Q = 0 de Bredt-theorie ontstaat. Wanneer M = 0 dempen de

spanningen en de vervormingen uit volgens e-ax . Balken met een lengte

9. > 9.0 waarbij

(2.8.14)

kunnen in goede benadering als oneindig lang beschouwd worden wanneer

wij aIleen belangstelling hebben voor de situatie in de buurt van

x = 0 (e- TI
~ 0,04).

Met behulp van (2.7.7) kan voor een koker met constante wanddikte

in een veilige benadering geschreven worden

3,38 \/(1 -v2 )
b i b2(b i +b2)~

t
(2.8.15)

9. 0
In fig. 2.8.1 is een diagram getekend waarmee bl bepaald kan worden

28

b2 t
, als functie van bl en b

2
voor het geval f=O en v=0,3. Ret getekend

tgebied is beperkt tot bi ~ b2 en --b ~ 0,14.
2 -



1.0 f--.------,---,.----,r-r--.--,--------,---r-r---,-------,

0.8 f--+----tf---+--+--I~-+--_1---jl...--+---__t_-___/_'__1

o
It)

O'6f-+----II---<f----t-+---+----++------+----7F------i

0.4 hf------1f-+-+---++-----+------J'---+----

0.2H--+-+--+--+---++----+------:-r---f---+

o

Fig. 2.8.1 Grenswaarde !I. 0 voor de lengte van "lange" kokers als

functie van de afmetingen van de dwarsdoosnede

2.9 Spanningsverdeling

In het voorgaande is aangegeven hoe B, Q en M bepaald kunnen wor

den. De spanningsverdeling in een dwarsdoorsnede kan gevonden worden

door gebruik te maken van het vervormingsveld, waarmee de uitdrukking

voor de potentiele energie plausibel werd gemaakt. De axiale normaal

spanning ax (constant over de wanddikte) voIgt met behulp van de wet

van Hooke uit (2.4.1).

ax E f3'4> (2.9. I)

De normaalkracht N in de verstijvingsbalk bij (y b 2 , z

(2.9.2) 29



(2.9.8)

Indien de wet van Hooke eveneens wordt gebruikt voor het bereke

nen van de schuifspanning (constant over de wanddikte) voIgt uit

(2.4.1) en (2.4.5) met gebruik van (2.4.10)
( \

T '" GI (S + K') ill + e'h! (2.9.3), )

Met behulp van (2.6.8), ... , (2.6.10) kunnen ° , N en T worden
x

uitgedrukt in de krachtgrootheden

° -~ q, B (2.9.4)x al

E Fub1bz
N B (2.9.5)

al
T1 *", T(y bz) I M + Q) (2.9.6)+

8b1bzt1-

TZ*'" T(Z b1)
I

( M - Q) (2.9.7)! 8b1bztz

Het is eenvoudig te verifieren dat de resultanten van deze spannings

verdeling, gedefinieerd volgens (2.5.19), ••• , (2.5.21) B , M en Q

zijn.

De hiervoo~ gegeven methode om de schuifspanningsverdering te be

palen correspondeert met die uit II I. Wij zullen deze weg niet vol

gen maar willen T berekenen uit het axiale evenwicht van een blokje

t dx ds, omdat de dan gevonden verdeling in vee1 gevallen beter over

eenstemt met de resultaten van exacte beschouwingen. De betreffende

evenwichtsvergelijking

dO
X

d
t -- + - (tT) + P '" 0

dX dS

tesamen met (2.9.1) levert voor de schuifspanningen in de plaat y =bZ

ES' 't1b2 s
s2

r
Tlt1 2 - J pdl; + c1t1

0

en in de plaat z"'b1 (zie fig. 2.2. I)

ES"t2b1 sl

S12
r

TZt 2 2 - j pdt; + cztz

0

(2.9.9)

(2.9.10)

De integratieconstanten c1 en Cz kunnen bepaald worden uit de voor

30 waarden



blr
J TIt I ds

-bi

b2

f' T2t 2 dSI

-b2

(2.9.11 )

(2.9.12)

Gebruiken wij bovendien (2.6.8) en (2.6.11) dan kunnen (2.9.9) en

(2.9.10) geschreven worden als

_ M + Q E(Q-PI)t I b2
- 8blb2 + 6al (bI

2
-3s

2
) +

s b i S

- f pd~ + 2£) J {J pd~}ds
o -b l 0

(2.9.13)

S1

- J pd~
o

b2 sl

+ 2£2 J {J pd~}dsl
-b2 0

(2.9.14)

De resultanten zijn uiteraard Men Q. De formules (2.9.13) en

(2.9.14) bezitten voor P t 0 in het algemeen de onbevredigende eigen

schap dat , niet identiek nul is wanneer M en Q nul zijn. Wij merken

echter op dat het in het kader van de hier gegeven benaderingstheorie

geoorloofd is een willekeurige belasting met resultante PI te vervan

gen door een systeem dat deze eigenschap niet bezit, namelijk

p

N

Et<j>
= aI PI

E Foblb2

al PI

(t = tl, respectievelijk t2) (2.9.15)

(2.9.16)

De formules (2.9.13) en (2.9.14) gaan dan over in

(2.9.17)

(2.9.18)
31



Behalve de membraanspanningen ax en T zuIIen ten gevolge van het

scheeftrekken van de profiellijn buigspanningen optreden. Door een

pIakje dx met vervorming K als raam op te vat ten voIgt het buigend

moment per Iengte-eenheid in langsvIakken. Dit moment, Ms ' verandert

Iineair met s en bere1kt zijn extreme waarden in de hoekpunten (zie

fig. 2.9.1)

1
8 CK

z

EK (2.9.19)

Fig. 2.9.1

,<--,~------'~--y

x

Tekenafspraak voor de buigende momenten Mx en M
s

Aangezien verondersteld is dat de anticlastische buiging van het raam

geheel verhinderd wordt is het buigend moment M
x

in een dwarsdoorsne

de evenredig met M
s

volgens

M = \! M
x s

(2.9.20)

De door VIasov gegeven formules voor M
s

en Mx kunnen uit (2.9.19) en

(2.9.20) verkregen worden door \! = 0 te nemen. Ret zal bIijken dat de

door ons gegeven relaties beter overeenstemmen met de resultaten van

32 exacte beschouwingen dan de formules uit II I.



2.10 Computerprogramma

Ofschoon de in het voorgaande gegeven theorie zeker bruikbaar is

om met eenvoudige hulpmiddelen gehanteerd te worden, behoeft het geen

betoog, dat het gebruik van een elektronische rekenautomaat de han

teerbaarheid bijzonder vergroot. Het gebruik van de in 11 I gegeven

formules is immers een bewerkelijke aangelegenheid, waarbij in veel

gevallen bovendien met een groot aantal decimalen moet worden gere

kend om een nauwkeurig antwoord te verkrijgen. Dit is met name voor

lange kokers het geval. De benadering uit 2.8 'loor "lange" kokers

is, zeker wanneer a = y gesteld kan worden, aanzienlijk minder gecom

pliceerd.

Voor rechthoekige kokers, al of niet voorzien van verstijvers, is

een Algol-programma geschreven geschikt voor EL X8. Dit programma is

niet bruikbaar voor de berekening van kokers waarvan het cilindrisch

oppervlak wordt belast. In ieder der twee eindvlakken kunnen echter

drie randcondities worden voorgeschreven met dien verstande dat 8 of

B, 8 of M en K of Q gegeven waarden aannemen. Minstens aan een rand

moet 8 gegeven zijn. Ret programma is gebaseerd op de tekenafspraak

uit dit hoofdstuk. Met behulp van de gegeven randcondities worden bij

x = 0 de drie grootheden berekend die niet als randconditie bekend

zijn. Riermee zijn de zes integratieconstanten 8(0), 8(0), K(O),

B(O), M(O) en Q(O) berekend. Ret traject x=O tot x=t wordt in een op

te geven aantal gelijke intervallen verdeeld. Ieder interval is opge

bouwd uit een op te geven aantal gelijke stappen. Voor aIle waarden

van x die zo ontstaan worden B, M en Q berekend. Bovendien wordt de

axiale normaalspanning in het hoekpunt (y=bz , z=b1) uitgerekend. Ver

der levert dit programma de schuifspanningen 'I(S=O), 'l(s=bl),

'Z(SI=O) en 'Z(sl=bz). Tenslotte krijgt men de beschikking over u in

het punt (y=bz, Z=bl), v voor de plaat z=h 1 en voor de plaat y=b Z'

Ret spreekt vanzelf dat de waarden E, v, bl, bz, tl, tz, Fa en t ter

beschikking moe ten staan.

Retzp 1ide programma biedt eveneens de mogelijkheid om resultaten

met behulp van de in hbofdstuk 2.8 gegeven theorie te verkrijgen. In

dit geval zijn de randcondities 8(0) of B(O), M(O) en K(O) of Q(O).

In 151 zijn de gebruiksaanwijzing en de tekst van het hier be-

doelde programma vermeld. 33



HOOFDSTUK 3

Benaderingstheorie,

toegepast Op enige elementaire belastingsproblemen

3.1 Inleiding

De bedoeling van dit hoofdstuk is am met behulp van formules of

grafieken het spannings- en vervormingsveld te beschrijven voor een

aAntal eenvoudige belastingstoestanden. Op deze manier verkrijgen wij

een aantal bouwsystemen voor het oplossen van meer gecompliceerde

problemen. Verschillende van de hier behandelde vraagstukken zullen

bovendien elders in dit proefschrift exact worden opgelost of met ex

perimentele resultaten worden vergeleken.

Uit hoofdstuk 2 voIgt dat bij een gegeven spanningsverdeling in

een einddoorsnede van de koker niet aIleen het opgedrongen wringend

moment M, maar evenzeer het voorgeschreven axiale en transversale bi

moment B, respectievelijk Q van wezenlijk belang zijn. AIle span

ningssystemen met dezelfde M, B en Qzijn in het kader van deze be

naderingstheorie equivalent.

Wij onderzoeken voor een lange koker de.invloed van elk van de

drie spanningsresultanten B, Q en Mop de spanningsverdeling. Vervol

gens analyseren wij een in beide richtingen oneindig ver doorlopende

koker, die bij x=O belast wordt door lijnkrachten pes), respectieve

lijk Q(s) (zie fig. 3.1.1). Uit (2.5.15), ••. , (2.5.17) voIgt dat aI

leen de resultanten

Pl = f P ep ds (3.1.1 )

s
r

Ql T
Q h ds (3.1.2)

s

Qz f Q m ds (3.1.3)
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van belang zijn. Wij zullen eveneens de invloed van ieder van deze

krachtgrootheden nagaan.

z

y

x

Fig. 3.1.1 De lijnkrachten p(s) en Q(s), aangrijpend op de profiel

lijn bij x = 0

In dit hoofdstuk gaan wij er van uit dat El en E2 in (2.7.3) en

(2.7.4) ten opzichte van 1 verwaarloosd mogen worden, zodat geldt

Ci = Y = Cia =~ (3.1.4)

Ret gevolg van deze vereenvoudiging is dat er dimensieloze spannings

en vervormingsgrootheden bestaan die voor aIle rechthoekige kokers op

dezelfde manier van CiaX afhangen.

Op enige plaatsen zullen wij voor kokets met tl=t2=t en Fa= 0 ge

bruik maken van de in een groter gebied dan (3.1.4) geldige benade-

(3.1.5)

(3.1.6)

ring

Ci = Cia (I+E)

Y Cia (I-E)

waarbij Cia en E gegeven worden door (2.7.7) en (2:7.8). Op deze ma-,

nier wordt een indruk verkregen over de wijze waarop correcties van

(3.1.4) de spanningsverdeling beinvloeden. 3'



3.2 Lange koker, x ~ 0

Met de benadering volgens (3.1.4) gaan (2.8.8), "', (2.8.13)

over in

2r 2 +--xM+6
c

(3.2.1)

[ - -J ~~(2aocos aOx)B - (sin aox + cos aOx)Q e

(3.2.2)

2ao
[ao(cos aOx)B aox)Q] e-ClOXK aox - sin - (cosc )

[a o(sin aox + cos aOx)B
_I

e-aOxB - (sin aox)Q)ao

Q [ (2a O sin aox)B + (cos aOx - sin aox)Qj e-aOx

(3.2.3)

(3.2.4)

(3.2.5)

De extreme normaalspanning in een dwarsdoorsnede van een plaat,

afgezien van de invloed van Mx ' treedt op in de hoekpunten en be

draagt voor het punt (y=b2' z=b l ) (zie (2.9.4»

E
(J - - blb2B (3.2.6)
x max al

De absolute waarde van het deel van de schuifspanningen dat sa

menhangt met Q bereikt in het midden van de platen zijn maximale

waarde. Uit (2.9.17) en (2.9.18) voIgt

36

,(5=0) [8bl~2tl
+ Eb2b1

2
)

Q
6al

,(51=0)
- [8bl~2t2

+ Eb l b
22

]
Q6al

Voor het geval dat tl = t2 = t en FO = 0 geldt

, 1,(5=0)1 > 1,(51=0)1 (bl > b2)max
, 1'(51=0) I > 1'(5=0)1 (bl :s b2)max

(3.2.7)

(3.2.8)

(3.2.9)

(3.2.10)



(3.2.11)

De schuifspanningen die betrekking hebben op M zijn over elk van

de platen constant. Zij zijn maximaal voor de dunste plaat.

Het buigend moment M bereikt zijn extreme waarden in de hoek
s

punten van de koker. De hierbij horende maximale buigspanning is

= 2.£1£1
crsb max 4 t 2

3.3 Lange koker (x~O), uitsluitend belast door een axiaal bimoment B

In dit geval moet in de formules (3.2.1), ••• , (3.2.5) Q=M=O ge

steld worden. Een beeld van het spanningsverloop in x-richting wordt

verkregen uit fig. 3.3.1, waarin ~,~ en CK_ als functie van aO?,
B aOB ao 2B

zijn weergegeven. Wij merken op dat [BI en ICKI maximaal zijn bij x=O

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

o

-0.2

-0.4

\\ I

\ I~
\ \ I

Q 1\
) 2<108

~
I 1\ CK

~t:::-\l1~A{ r----3 4

\ I--

V--
~ -~
I

Fig. 3.3.1 Dimensieloze krachtgrootheden als functie van aOX voor

een lange koker (x ~ 0) die bij x = 0 uitsluitend belast

wordt door het axiale bimoment B 37



terwijl IQI de grootste waarde aanneemt bij x Xo met

(3.3. I)

M is uiteraard identiek nul.

Een nauwkeuriger uitdrukking voor Xo dan (3.3.1) voor kokers met

constante wanddikte, bij afwezigheid van verstijvers, luidt

Xo = __TI__ (I - 0,3E) = 0,785 (I - ° 3E)
40.0 0.0'

Het transversale bimoment op deze plaats bedraagt

Q(xo) = 0,64 aD B(I - 0,6E)

terwijl voor CK bij x = ° geldt

0.3.2)

(3.3.3)

(3.3.4)

Voor de gegeven specialisering z1Jn eenvoudige verhoudingsgetal

len tussen de interessante maximale spanningen te berekenen.

(3.3.5)

l
ab (0) I I 7s max , (3.3.6)
ax max (0) =" 1-\12

3.4 Lange kokers (x~O), uitsluitend belast door een transversaal bi

moment Q

aOB
In fig. 3.4.1 zijn voor dit speciale belastingsgeval -=-,~ en

Q Q
CK als functie van getekend, uitgaande van de benadering uit
aoQ

(3.2.3), ... , (3.2.5). Voor een koker met tl

vert een nauwkeuriger analyse

t en FO ° le-

38

B(xO)

CK(O)

- 0,32 Q-(l - ° 6E)
0.0 '

- 20.0 Q(l + E)

(3.4.1 )

(3.4.2)
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Fig. 3.4.) Dimensieloze krachtgrootheden als functie van aax voor

een lange koker (x ~ 0) die bij x = 0 uitsluitend be last

wordt door het transversale bimoment Q

De met (3.3.5) en (3.3.6) analoge formules luiden in dit geval

(3.4.3)

(3.4.4)

3.5 Lange koker (x~O), uitsluitend belast door een wringend moment M

In dit geval z~Jn B, Q en CK identiek nul. Ret spannings- en ver-

vormingsveld is zoals de theorie van Bredt voorspelt. 39



3.6 Lange koker (-oo<x<oo), bij x = 0 belast door lijnkrachten met als

resultante PI (QI=Q2=0)

Zoals in 3.1 reeds werd betoogd zijn bij een willekeurig systeem

van lijnkrachten, die bij x = 0 op het cilindrisch oppervlak van een

lange koker aangrijpen, aIleen de resultanten PI' QI en Q2 van wezen

lijk belang (zie (3.1.1), ... , (3.• 1.3)). Omdat wij ons nu beperken

tot systemen waarvoor QI=Q2=0 is het geoorloofd eventueel aanwezige

lijnkrachten Q te verwijderen. Omdat ook nog verondersteld is, dat de

balk in positieve en negatieve x-richting "oneindig" ver doorloopt,

is de belasting van de koker antimetrisch ten opzichte van het vlak

x=O. De randcondities voor het deel van de koker met x ~ o· (0)0) bij

x=o (o~) luiden
M(o) 0

K(O) -+ 0

B(o) -+ !PI

(o~)

(o~)

(3.6.1 )

(3.6.2)

(3.6.3)

1.0

Dimensieloze krachtgrootheden als functie van aox (x~O)

voor een lange koker (_00 < x < 00) die bij x = 0 uitslui

tend belast wordt door lijnkrachten in axiale richting

met resultante PI40

-lIT
0.8 f--\----t<--t-----t---!--+-------+--I----t-----1

r--+--i---- ----

-Q21---I----1,------f----f----+----+

-0,4 ~I -'--__..L__-"--__..L-_--'-__---'-__--'-__

Fig. 3.6.1



Uit (3.6.2), (3.6.3) en (3.2.3) voIgt

( 0-+0) (3.6.4)

In fig. 3.6.1 zijn de interessante dimensieloze krachtgrootheden

voor het gedeelte x > 0 als functie van aOx getekend.

3.7 Lange koker (-oo<x<oo), bij x = 0 belast door lijnkrachten met als

resultante Qz (Pl=Ql=O)

Omdat Pl = 0 mogen eventueel aanwezige lijnkrachten P buiten be

schouwing worden gelaten. De randcondities bij x=o (0)0, 0+0) volgen

uit de symmetrie ten opzichte van x = O. Er geldt

S(o) + 0

Q(o) + - ~Qz

( 0-+0)

( 0-+0)

41

Dimensieloze krachtgrootheden als functie van aOx (x~O)

voor een lange koker (_00 < x < 00) die bij x = 0 uitslui-,

tend belast wordt door lijnkrachten in omtreksrichting

met resultante Qz
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~ ~I
~~ ------~ I
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0.2

1.0
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0.8

-0.2
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Fig. 3.7.1



Uit deze condities en uit (3.2.2) voIgt dan

Q2
B(o) + ---

· 4ao (0+0) (3.7.3)

Verder is M = 0

Fig. 3.7.1 geeft de grafische voorstelling van de in aanmerking

komende spanningsgrootheden als functie van aox.

3.8 Lange koker (-oo<x<oo), bij x = 0 belast door lijnkrachten met als

resultante Ql (Pl=Q2=0)

De randcondities bij x o (0 > 0, o + 0) zijn voor dit geval

t3(o) +0 (0+0) (3.8.1)

Q(O) + 0 (0+0) (3.8.2)

M(o) + -!Ql (0+0) (3.8.3)

Uit (3.8.1), ... , (3.8.3) en (3.2.2) voIgt voor deze belastingstoe

stand

B(o) +- (0+0) (3.8.4)

Wat betreft de uitdrukkingen voor B , Q en CK is dit probleem nu te

ruggebracht tot het vraagstuk uit 3.3.

3.9 Eindige koker

In het voorgaande analyseerden wij kokers die minstens in een

richting oneindig lang zijn. Met behulp van de in 3.3 en 3.4 gegeven

grafieken kan echter in veel gevallen ook een koker met eindige leng

te ~ geanalyseerd worden wanneer aan beide uiteinden de spanningen

zijn voorgeschreven. Wij veronderstellen dat B(O), Q(O), M(O), B(~)

en Q(~) gegeven zijn. De invloed van het wringend moment M wordt met

behulp van de theorie van Bredt verkregen. Om de spanningen ten ge

volge van de evenwichtssystemen B(O), Q(O), B(~) en Q(~) te berekenen

42 volgen wij de in fig. 3.9.1 schematisch aangegeven werkwijze. Aller-



eerst berekenen wij de spanningen voor een oneindig lange koker

(x ~ 0), die bij x = 0 door het axiale bimoment B(O) en het trans

versale bimoment Q(O) belast wordt, met behulp van de grafieken uit

fig. 3.3.\ en fig. 3.4.\ (zie fig. 3.9.\ - I). Het axiale en trans

versale bimoment voor x = ~ (Bl(£), respectievelijk Ql(~» zullen in

het algemeen ongelijk zijn aan B(~), respectievelijk Q(~). Om te be

reiken dat bij x = ~ aan de gegeven randcondities voldaan wordt he

schouwen wij bovendien een oneindig lange koker (x ~ ~) die bij x = ~

belast wordt door B(~) - Bl(~) en Q(~) - Ql(~) (zie fig. 3.9.\ - II).

8(0) 8(1)
I !

Q(O) Q(I)

8 (0) 8,( I)

I : (1)
Q(0) Q,( I)

+ B(I )-8,(1)8 2(0 )

> : I (II)
Q2(0)

'+
Q<I )-Q,( I)

- 8 2(0) 8 3(1 )

(ill)I : t
- Q2(0) Q3(1)

+

Fig. 3.9.\ Schematische voorstelling van de werkwijze om de span

ningsverdeling voor eindige kokers te bepalen uit die

voor oneindig lange kokers

Oak voor dit geval worden de spanningen verkregen met behulp van

fig. 3.3.\ en fig. 3.4.\. Men dient zich echter terdege van de teken

afspraken te overtuigen. Voor x=O zal voor het axiale en transversale

bimoment B2 (0), respectievelijk

vanzelf dat vervolgens de in

Q2(0) gevonden worden. Het spreekt

fig. 3.9.\ - III, IV, ..• aangeduide

vraagstukken opgelast moeten worden. In de praktijk zal veelal een

voldoende nauwkeurig resultaat verkregen worden door slechts de eer-

ste drie of vier systemen uit fig. 3.9.\ in beschouwing te nemen. 43
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Wanneer bij een eindig lange koker aan de randen vervormings

grootheden zijn voorgeschreven is het hiervoor geschetste iteratie

procede eveneens bruikbaar. De hiervoor benodigde grafieken zijn uit

(3.2.1), ••• , (3.2.5) te verkrijgen.

Wij merken nog op dat het gebruik van grafieken niet essentieel

is. Ret is evengoed mogelijk de formules (3.2.1), •.. , (3.2.5) te

hanteren.



HOOFDSTUK 4

Benoderingstheorie bij een in oxio/e richting periodieke be/osting

von het ci/indrisch opperv/ok

4.1 Inleiding

In 2.6 zijn alle relaties afgeleid die noodzakelijk zijn om bij

een willekeurige belasting in x- en s-richting op het cilindrisch op

pervlak van een rechthoekige koker het spannings- en vervormingsveld

te bepalen. Ret construeren van een particuliere oplossing v~

(2.6.14) en de berekening van de integratieconstanten uit de randcon

dities zal in veel gevallen moeilijk verlopen.

Bij een geheel andere werkwijze om een koker te analyseren die op

het cilindrisch oppervlak belast is, wordt de koker (O~x~~) in posi

tieve en negatieve x-richtin~ tot oneindig uitgebreid. Op deze onein

dig lange koker werken met de x-coordinaat periodiek veranderende

krachten (periode 2a) die in het gebied O~x~~ overeenstemmen met de

gegeven belasting op de eindige koker. De keuze van a en, als 2a > ~,

van de belasting op het deel ~<x<2a, zal in hoofdzaak bepaald worden

door de randcondities in de einddoorsneden van de eindige koker. Wan

neer het spannings- en vervormingsveld voor de oneindig lange balk

gevonden is kunnen met name de karakteristieke grootheden ter plaatse

x=O en x=~ berekend worden. In het algemeen zal dan niet voldaan zijn

aan aIle randcondities. Bij het vraagstuk dat nog opgelost dient te

worden om de werkelijke randcondities te realiseren is geen belasting

van het cilindrisch oppervlak meer aanwezig. De analyse van dit pro

bleem kan op de in 2.6, respectievelijk 2.8 aangeduide manier worden

uitgevoerd. In veel gevallen zijn hierbij bovendien de formules en

grafieken uit 3 van groot voordeel.

Aangezien iedere in de praktijk voorkomende periodieke belasting

in een Fourierreeks is te ontwikkelen en de vergelijkingen lineair

zijn, is het voldoende de invloed van een harmonisch veranderende be

lasting te onderzoeken. In dit hoofdstuk zullen wij de spanningen en 45



oppervlak kan in

volledig geka

x (zie (2.5.15)

vervormingen berekenen in afhankelijkheid van de periode van de har

monische belasting. Wij analyseren verder de invloed van een perio

dieke, blokvormige belasting. In een aantal grafieken zullen de be

langrijkste resultaten worden weergegeven.

4.2 Formulering van de oplossing

Een willekeurige belasting van het zijdelingse

het kader van de hier gehanteerde benaderingstheorie

rakteriseerd worden door PI, ql en qz als functie van

... , (2.5.17) .

Wij zullen het systeem

Pl PIn sin a x
n

ql qln cos a x
n

qz qZn cos a x
n

beschouwen, waarbij

n1T
an a

(n=1 ,2, .•. )

(4.2.1 )

(4.2.2)

(4.2.3)

(4.2.4)

Voor de vervormings- en krachtgrootheden kan bij deze belasting ge

schreven worden

B B sin a x (4.2.5)
n n

e e cos a x (4.2.6)
n n

K K cos a x (4.2.7)
n n

B B cos a x (4.2.8)
n n

M M sin a x (4.2.9)
n n

Q = Qn sin a x (4.2.10)
n

De differentiaalvergelijkingen (2.6.2) , ... , (2.6.4) gaan over in

de hierna volgende lineaire vergelijkingen voor Bn , e en Kn n

(ala z+az)'S - a3 a
n

e azanKn PIn (4.2.11 )
n n n

a3 a
n Bn - aZa ze a3 a Z; -qln (4.2.12)

n n n n

azanBn - a a ze - (a2 a 2+c); -q2n
(4.2.13)

46 3 n n n n



Uit (2.6.14) voIgt

1 3- - }+ -{a Pi + (l :l q2
al n n n n (4.2.14)

terwijl de vergelijkingen (2.6.18), •.. , (2.6.23) overgaan in

e
n

e
n

K
n

B
n

M
n

qln

a2(l 2
n

al
a 36

c n n

a
n

+.!. [a Pi + -q J)c n n 2n

(4.2.15)

(4.2.16)

(4.2.17)

(4.2.18)

c
a

n
K
n

q2n
- --=

a
n

(4.2.19)

(4.2.20)

In 4.3, ... ,4.5 zullen wij elk van de spanningssystemen Pi, ql

en q2 afzonderlijk analyseren. Wij schenken slechts aandacht aan die

grootheden die voor het spanningsverloop van belang zijn: B, M, Q en

CK. De gevonden relaties worden grafisch voorgesteld.

Wij hanteren de afkortingen

r 2
£ =--

2s 2

en

(4.2.21)

waarbij aO gegeven wordt door (2.7.1). Wij merken op dat de definitie

van £ in (4.2.20) overeenstemt met die uit (2.7.5). Voor kokers met 47



constante wanddikte kan derhalve (2.7.8) gebruikt worden. Bij de

meeste in de praktijk voorkomende kokers zal E niet veel groter zijn

dan 0,05; in veel gevallen is E zelfs aanmerkelijk kleiner.

4.3 Invloed van Pl

Uit de in hoofdstuk 4.2 gegeven formules voIgt na enig elementair

cijferwerk en met gebruik van in 2 gegeven relaties

a.OBn (BE + a. • 2) a. •n n

Pln a. • If + 8Ea. • 2 + 4n n

M p
n

(4.3.1)

(4.3.2)

lOO r----,,---,--::::..::m..~="="l"'---__,__---..,__--___,

.- (=0

--- (-0.05

0751--f----¥H:f-3I.-------+-----+-----+_---+_--___\

aso I-I---Hl-\--/o---~r_---+_---+_---+_--___\

Q25 t-+-t-t---l-\----"O:---J--;-----t-----=""",'"""'=----t------j

-------
o"""~---!--------b----===::::I:=="""'~!----.f----..:6!--·~

Fig. 4.3.1 Ret verband tussen de amplitudo van de dimensieloze

1 a.O
krachtgrootheden en-- = - voor het geval de belastinga. • a.

n n

48 gekarakteriseerd wordt door Pln = PIn sin a. x
n



Qn 4

Pln Cl * If + 8ECl * 2 + 4n n

CK 4Cl *
n n---=

ClaPln Cl • If + 8ECl * 2 + 4n n

(4.3.3)

(4.3.4)

In fig. 4.3.1 zijn de formules (4.3.1), (4.3.3) en (4.3.4) grafisch

weergegeven. De invloed van de parameter E is in het algemeen weinig

essentieel.

4.4 Invloed van ql

,

Op analoge wijze als in 4.3 worden de volgende relaties verkregen

Cl 2i3a n

CK
n

a2 Cl * If + 8ECl * 2 + 4
n n

Cl *
n

a3 8ECl *n
a2 Cl * 4 + 8ECl. * 2 + 4n n

a3 8ECl • 2n
a2 Cl *4 + 8ECl * 2 + 4

n n

(4.4. I)

(4.4.2)

(4.4.3)

(4.4.4)

In fig. 4.4.1 zijn deze relaties grafisch weergegeven.

Wij merken op dat voor kokers die in de theorie van Bredt wel

vingsvrij zijn (a3 = 0), de in fig. 4.4.1 gegeven grafieken niet ge

bruikt kunnen worden. In dit geval is aIleen M ongelijk aan nul. Bij
n

a3
de meeste in de praktijk voorkomende kokers zal -- liggen tussen -0,5

a2
en +0,5.

De kronnnen voor E = 0 in fig. 4.4.1 zijn uiteraard alleen als li

miet interessant. 49



1
~6

_ (=0

--- (=0.05

532o

1.0 f---I--P--lI---I--'\----"',

0.5 f-H-H---t------":k

1.5 f----1'1-H'ir'..-+---+------''-'------+-----\-----+--------j

Fig. 4.4.1 Ret verband tussen de amplitudo van de dimensieloze

I aO
krachtgrootheden en~ = 0: voor het geval de belasting

n n

gekarakteriseerd wordt door q1n

4.5 Invloed van q2

Voor deze belastingstoestand geldt

ao 2B a * 2
n n (4.5.1 )

q2n
a * 4 + Bea * 2 + 4

n n

M 0 (4.5.2)
n

ao~ a * 3
n (4.5.3)

50 q2n
a * 4 + Bea * 2 + 4n n



CK
n

CL • 4 + 8ECL • 2 + 4n n

(4.5.4)

De grafische voorstelling van deze relaties wordt in fig. 4.5.\

gegeven.

1

~6

-- £=0

--- £=o.os

5

1.00

0.50 1-++---i+4\+-----\-11;=--+------1-----1___----+

0.75 f----1~.----lM_----+---___I_----I___---+_---___1

0.25 I-t-hrt---t---"~~LL '\oIc-----+------+-----+------1

Fig. 4.5.1 Ret verband tussen de amplitudo van de dimensieloze

I CLO
krachtgrootheden en --- = -- voor het geval de belasting

CL. CLn n

gekarakteriseerd wordt door q2n

4.6 Computerprogramma

Ofschoon de in dit hoofdstuk gegeven formules en grafieken in

veel gevallen reeds voldoende informatie verschaffen, is bij herhaald

gebruik inschakelen van een elektronische rekenautomaat de aangewezen

weg. Daarom is een Algolprogramma geschreven ter bepaling van de in

teressante kracht- en vervormingsgrootheden voor een willekeurige ko

ker, eventueel voorzien van verstijvers. Naast de materiaalgegevens E 51



en v moeten eveneens de afmetingen van de koker b l , b2 , tl' t2 en Fa

en de halve golflengte a worden opgegeven. Ret progranIDa is geschikt

om een willekeurige periodieke belasting van het cilindrisch opper

vlak te onderzoeken, wanneer de formules voor de Fouriercoefficienten

worden ingebouwd (zie 161). De in 161 gegeven tekst biedt de moge

lijkheid de invloed na te gaan van een periodieke, blokvormige belas

ting van het type dat in 4.7 behandeld wordt.

4.7 Periodieke, blokvormige belasting

Evenals in het voorgaande wordt de belasting gesplitst in de drie

delen Pl, ql en q2·

Wij veronderstellen dat de belasting periodiek is met periode 2a

zodat geldt

Pl (x+2a)

ql (x+2a)

Pl (x)

ql (x)

(4.7.1)

(4.7.2)

Wij zullen aannemen dat de koker ten opzichte van X= 0 en x= a symme

trisch en ten opzichte van x = 4a antimetrisch belast wordt. Voor Pl,

ql en q2 geldt dientengevolge

- ql(-x+!a) ; q2(x+!a) = - q2(-x+!a)

P 1 (x+!a)

-Pl(-X)

ql(-X)

Pl(-x+!a)

q2(X) q2(-X)

(4.7.3)

(4.7.4)

(4.7.5)

(4.7.6)

In het gebied O~ x ~a worden de karakteristieke belastingsgrootheden

bij een blokbelasting (blokbreedte 2e) gegeven door

S2

Pl(X)

0 (0 ~x< !a-e)

Pl <!a-e < x ~ 4a)

4Pl (x = !a-e)

&1 (12 (0 ~x < e)

0 Q2(x) 0 (e < x ~ 4a)

lA lA (x le)i!Ql i!q2

(4.7.7)

(4.7.8)



Ret spreekt vanzelf dat e<!a en dat PI, q1 en q2 onafhankelijk van x

zijn. De Fourierreeksontwikkeling voorpl, ql en q2 luidt

4Pl 00 (_I)n+l (2n-l) lie (2n-l)lIx
PI =-I sin sin (4.7.9)

11 n=1 2n-1 a a

4ql 00
1 (2n-l)lIe (2n-1 )1TX

ql =-I 2n-1 sin cos (4.7.10)
11 n=1 a a

4q2 00 1 (2n-1 )lie (2n-l)lIx
q2 =-I 2n-1 sin cos (4.7.11)

11 n=1 a a

De kracht- en vervormingsgrootheden voor deze belasting zijn te ver-

krijgen uit een superpositie van in 4.3, ... , 4.5 gegeven oplossinge~

voor een harmonische verandering van de belasting. Met het in 4.6

aangeduide Algolprogramma zijn alle interessante grootheden numeriek

te bepalen. Bij deze berekeningen is het uiteraard noodzakelijk de

sommaties over n bij n = N af te breken. Een vergroting van N mag

slechts een gering effect hebben op de berekende grootheden wil het

afbreken van de oneindige reeksen geoorloofd zijn.

In verband met een in 7 te volgen werkwijze is het nuttig na te

gaan op welke manier met behulp van Fourierreeksen een goede benade

ring verkregen wordt voor de spanningen in oneindig lange kokers, die

op een bepaalde plaats x belast worden door een systeem van lijn

krachten op de profiellijn. Wij kunnen ons bijvoorbeeld afvragen hoe

met behulp van (4.7.11) het vraagstuk uit 3.7 opgelost kan worden. In

tabel 4.7.1 zullen wij aantonen dat q2' e, a en N uit (4.7.11) zo te

kiezen zijn, dat in een groot gebied resultaten verkregen worden, die

overeenstemmen met de formules uit 3.7. Aan de hand van de uitdruk

kingen voor het axiale bimoment zullen wij allereerst de invloed van

a toelichten. Uit (3.7.2), (3.7.3) en (3.2.4) volgt voor deze groot

heid, hier aangeduid met B*

(x>O) (4.7.12)

Interesseert het axiale bimoment ons aIleen voor 0 ~ x < ~a dan kan B*

buiten dit gebied voortgezet worden zodat 53



B* (-x)

B*<!a-x)

B*(x+2a) =

B*(x)

- B*<!a+x)

B*(x)

(4.7.13)

(4.7.14)

(4'.7,15)

Deze functie kan voorgesteld worden door een Fourierreeks waarin

slechts cosinustermen voorkomen waarvan het argument een oneven veel

voud is van TIx. In plaats van (4.7.12) kan in het gebied O~x<!a ge-
a

schreven worden

2Q2 00,
--I

a n=1
ex x

n
(4.7.16)

00.
( I : aileen over de oneven waarden van n sommeren)
n=1

waarbij voor kn geldt

a
-exOZ

e (4.7.17)

Wanneer bij een belasting volgen~ (4.7.11) in de uitdrukking voor

B, die met behulp van de relaties uit 4.5 is af te leiden, £=0 geno

men wordt en de limietovergang e + 0, 2qie=Q2 gemaakt wordt, luidt de

formule voor het axiale bimoment

B
2Q2 00,

--I
a n=1

ex 2
__.::n~__ cos a x
a 4 + 4aa4 n
n

(4.7.18)

Dit (4.7.16), , •• , (4.7.18) is te constateren dat de werkwijze met

behulp van Fourierreeksen in het gebied O~<!a een goede beschrijving

levert voor de oplossing van het probleem uit 3.7 wanneer a zo geko

zen wordt dat Ik 1«1. Wanneer bijvoorbeeld
n

I aa = i (4.7.19)
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, geldt

k
n

aa
- 0 64 - sin a ~, a n 2

n

a
sin an 2"

- 0,32 --n---=o....::. (4.7,20)



Wordt a zodanig gekozen dat

dan kan voor k berekend worden
n

a 511
2" aO ="'4

sin a ~
n 2kn = 0,07 --n-=-='

(4.7.21)

(4.7.22)

Het relatieve verschil tussen B en B* is beslist aanzienlijk kleiner

dan 7%.

Tabel 4.7.1 levert het procentuele verschil tussen de resultaten

die verkregen worden met behulp van Fourierreeksen en de formules uit

3.7. Opgemerkt dient te worden dat B, Q en CK berekend zijn voor een

koker met £=0,02 , terwijl B*, Q* en CK* betrekking hebben op het ge

val £=0. N is het aantal termen dat in de Fourierreeksontwikkeling

is meegenomen.

Tabe14.7.1 Vergelijking van de resultaten verkregen met behulp van

Fourierreeksen met de oplossing uit 3.7

~ = °001a '
N = 350

B* Q* * B-B* .100 Q-Q* -10O CK-CK*
-10OaOx CK ---

B* Q* *CK

° -1,151 -0,500 0,113 1,05 100,00 0,15

0,02 -1,105 -0,489 0,112 -0,24 -12,16 0,06

0,04 -1,059 -0,479 0,112 0,05 5,59 0,08

0,06 -1,015 -0,468 0,111 -0,16 - 2,40 0,07

0,08 -0,971 -0,458 0,111 0,01 0,38 0,08

0,1 -0,929 -0,448 0,110 -0,14 0,96 0,07

0,2 -0,731 -0,397 0,106 -0,11 - 2,22 0,08

0,4 -0,403 -0,302 0,095 -0,11 1,23 0,09

0,6 -0,159 -0,220 0,081 -0,28 - 1,05 0,12

0,8 0,014 -0,150 0,067 0,13 0,46 0,17

1,0 0,127 -0,095 0,053 -0,18 - 0,86 0,25

1,2 0,195 -0,051 0,040 -0,43 - 1,42 0,37

1,4 0,227 -0,019 0,029 -0,60 - 1,28 0,54

1,6 0,234 0,004 0,020 -0,94 44,78 0,80

1,8 0,223 0,018 0,012 -1,36 0,77 1,17

2,0 0,201 0,027 0,006 -2,03 7,73 1,66
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HOOFDSTUK 5

Exacte oplossing voor een periodieke belasting

van een oneindig lange rechthoekige koker

5.1 Inleiding

De in 2 gegeven benaderingstheorie voor de torsie van rechthoe

kige kokers bood ons de mogelijkheid vrij gemakkelijk de invloed van

~en harmonische belasting van het cilindrisch oppervlak te analyseren

(zie 4). In deze beschouwingswijze is de werkelijke verdeling van de

oppervlaktespanningen in x- en s-richting, p respectievelijk q, van

geen belang. Van betekenis zijn slechts de drie resultanten Pl, ql en

q2 zoals gedefinieerd in (2.5.15), ..• , (2.5.17). De werkelijke be

lasting kan in het kader van de benaderingstheorie dus bijvoorbeeld

steeds vervangen worden door geschikt gekozen lijnkrachten in de

hoekpunten van de koker langs de beschrijvenden (y = !b2' z = 0) en

(y = 0, z = :bl) (zie fig. 2.2.1).

In dit hoofdstuk zullen wij het spannings- en vervormingsveld

voor een koker die belast is door periodieke lijnkrachten in de hoek

punten of middens van de platen exact bepalen door de koker op te

vatten als vier platen, die eventueel via verstijvers star met el

kaar verbonden zijn. Ieder van deze platen zal in het algemeen zowel

in als loodrecht op het middenvlak belast worden. Voor de buiging

wordt de klassieke plaattheorie gehanteerd, terwijl wij ter bepaling

van de membraanspanningen uitgaan van vlakspanningstoestand. De gei

dealiseerde verstijvers kunnen slechts een .normaalkracht opnemen. In

het kader van deze theorieen zal de door ons gegeven oplossing exact

zijn.

Omdat iedere, in de praktijk voorkomende, periodieke belasting te

ontwikkelen is in een Fourierreeks zullen wij ons hoofdzakelijk bezig

houden met opgedwongen spanningssystemen die in axiale richting har

56 monisch veranderen (periode 2a).



Voor het speciale geval van een vierkante koker zal het asympto

tisch gedrag (a+oo) van de spannings- en vervormingsgrootheden gegeven

worden.

Het in het hierna volgende gebruikte coordinatensysteem x*, y*,

z *, correspondeert met het" x-, y-, z-stelsel uit 2, 3 en 4. In dit

hoofdstuk zullen x, y en z voor een meer passend coordinatenstelsel

worden gereserveerd.

Wij analyseren evenals in 4, slechts oneindig lange kokers

(-oo<x<oo)

5.2 Belastingssystemen

Wij veronderstellen allereerst dat de belasting van een oneindig

lange koker op het cilindrisch oppervlak het resultaat is van harmo

nisch in x*-richting veranderende lijnkrachten, aangrijpend in de

hoekpunten. In fig. 5.2.1 zijn de aan de koker opgedwongen krachten

per eenheid van lengte, ~x· = 1, getekend. De richtingen van aIle

Fig. 5.2.1 Een willekeurig systeem van lijnkrachten, aangrijpend in

de hoekpunten van de koker 57



krachten loodrecht op de staafas vallen samen met een van de diagona

len. De aangrijpingspunten van Pl·, ••. , P4· liggen in het middenvlak

van de koker.

Evenals in 2.3 eisen wij dat de resultante van aIle krachten per

lengte-eenheid in x·-richting slechts een wringend moment is. Tussen

ql', •.. , q4· en ql··, ••• , q'l •• bestaan derhalve twee relaties die

volgen uit de eis dat de resulterende kracht in het vlak van de

dwarsdoorsnede nul is. Er moet gelden

4
L

i=1
q .•

1
o

4
L

i=1
••q.

1
o (5.2.1)

,Omdat de resulterende kracht en het resulterend moment voor de belas

ting in axiale richting nul moeten zijn, zal door Pl·, .,., P4· vol

daan moeten worden aan

4
L

i=1
p,.

1
o (5.2.2)

Aangezien er vijf relaties bestaan tussen de twaalf in fig. 5.2.1

getekende krachten kan iedere willekeurige combinatie van deze lijn

krachten gerepresenteerd worden door zeven onafhankelijke basissys

temen. In fig. 5.2.2 zijn de door ons gekozen systemen schematisch

weergegeven.

De basissystemen V' en VI' zullen wij niet analyseren, zodat in

aIle gevallen de vlakken y·=O en z·=O symmetrie- of antimetrievlakken

zijn voor de belasting. Zoals uit de hier te geven beschouwingswijze

zal volgen is deze symmetrie of antimetrie een groot hulpmiddel bij,

doch in het geheel niet essentieel voor, de door ons gekozen oplos

singsmethode.

Tegelijk met de systemen I, II, III, IV en VII zullen wij de in

vloed nagaan van lijnkrachten die aangrijpen in het midden van de

platen, dus langs de beschrijvenden y·=O, z·=!b l en y·=!b 2, z·=O. De

onderzochte belastingen per eenheid van lengte zijn in fig. 5.2.3

weergegeven (V en VI).

58 AIle lijnkrachten ri(i I, ... , 7) veranderen periodiek met x·.



z* *z *z *z

*~+-----I·Y~+--.Y*

"
II .. III IV

z* z* z*

~+----Y* .
'6

*~\---Y *~+-----I.Y

V'
2r~

VI' VII

Fig. 5.2.2 De belastingssystemen die als basis dienen voor een wil

lekeurig systeem van lijnkrachten in de hoekpunten van

een rechthoekige koker (de belasting moet voldoen aan

(5.2.1) en (5.2.2»

z* z*

n--+--.Y*

v VI

Fig. 5.2.3 Twee systemen van lijnkrachten die aangrijpen in het

midden van de platen 59



Wij zullen allereerst veronderstellen dat de belasting harmonisch is

en symmetrisch ten opzichte van x*=O, zodat

r. r·. cos ex x *
1 1n n

r7 r7n
sin ex x *

n

waarbij ex gedefinieerd is alsn
nn

exn a

(i=I, .••. , 6)

(n=l, 2, ... )

(5.2.3)

(5.2.4)

(5.2.5)

Wanneer de spanningen en vervormingen voor dit geval bepaald zijn kan

door superpositie, eventueel na verschuiving van x*=O, een willekeu

rige periodieke belasting worden samengesteld, mits voldaan is aan de

gemaakte veronderstellingen.

5.3 Algemene oplossing voor een harmonische belasting

In fig. 5.3.1 is een deel van de beschouwde koker in scheve pro

jectie getekend.

Vanwege de symmetrie of antimetrie ten opzichte van y*=O en z*=O

is het voldoende een kwart van de koker te analyseren. Wij kiezen het

gedeelte waarvoor y*~ ° en z*~O. Ret bestaat uit twee platen die, e

ventueel via een geidealiseerde verstijvingsbalk, met elkaar verbon-

Plaat 1

60 Fig. 5.3.1 Een gedeelte van de beschouwde koker in scheve projectie



den zijn. Wij zullen de drie elementen ( plaat 1, plaat 2 en verstij

ver) van elkaar lossnijden en in de snedevlakken de mogelijke kracht

grootheden invoeren die de wisselwerking tussen de verschillende de

len karakteriseren. Geeist zal moeten worden dat de aansluiting van

de elementen gegarandeerd is. Wij veronderstellen dat de afmetingen

van de verstijverdwarsdoorsnede en de wanddikte van de platen klein

zijn ten opzichte van bl en b2' De hiervoor bedoelde snedevlakken be

vatten dan de lijn y*=b2' z*=bl en staan loodrecht op de y*-, res

pectievelijk z*-as.

In fig. 5.3.2 zijn de platen y*= b2 en z*= bl met de bijbehorende

coordinatensystemen weergegeven. De coordinaatrichtingen xl en x2

vallen samen met de richting x*.

Plaat 1 b l

I

Rand y*= b2 • z*=b J-

Plaat 2 b2

•

XI

Fig. 5.3.2 De coordinatensystemen voor de twee platen waaruit het

dee1 van de koker y*~ 0, z*~ 0, afgezien van de ver

stijver, opgebouwd gedacht kan worden

In het hierna volgende zullen wij op verscheidene plaatsen over

x, y en z spreken en daarmee zowel xl, YI, zl als x2, Y2 en Z2 bedoe

len. De in het X-, y-, z-stelsel gedefinieerde spanningen en vervor

mingen moeten van een index I worden voorzien, wanneer zij betrekking

hebben op plaat I (zie fig. 5.3.2). Behoren zij bij plaat 2 dan moet

een index 2 worden toegevoegd. Dezelfde handelwijze geldt ook voor de

optredende integratieconstanten en geometrische karakteristieken. 61



In fig. 5.3.3 zijn de benamingen en tekenafspraken gegeven voor

de membraanspanningen, de krachtgrootheden loodrecht op het midden

vlak van de plaat en de verplaatsingscomponenten in de drie coordi

naatrichtingen voor een punt van het middenvlak.

Oy Myx

L
v

y My L,,D~ w

I
(•••)-------------1~ X
Z

Fig. 5.3.3 Benarningen en tekenafspraken voor de spanningen, de bui

gingsgrootheden en de verplaatsingscomponenten

AIle krachten en koppels die behoren bij een belasting loodrecht

op het middenvIak zijn betrokken op de Iengte-eenheid in het midden

vlak.

Ret gehele spannings- en vervorrningsveld kan, zoals bekend , be

schreven worden met behulp van de spanningsfunctie van Airy ~(x, y)

en de verplaatsing w(x, y). Voor slechts langs de randen belaste pla

ten zijn beide functies oplossing van een bipotentiaalvergelijking

!'J.!'J.w =

a4~ a4~ a4~
--+ 2 ---+ --= 0
ax4 ax2ay2 ay4

o

(5.3.1 )

(5.3.2)

AIle spanningsgrootheden kunnen op de hierna volgende wijze in ~.

respectievelijk w worden uitgedrukt. In deze forrnules komt de groet

heid

D

62 voor, die bekend staat onder de naarn plaatmodulus.



aZ<I>
ax ayz

aZ<I>
ay axz

- aZ<I>
1: axayxy

M -D(a~ +
a~1

x ax:t v ayzJ

M [aLW azw)-D -- + v--y ayL axZ

M =M - D(I-v)
aZw

xy yx axay

Qx
-D .L (lIw)ax

Qy
-D .L (lIw)ay

(5.3.3)

(5.3.4)

(5.3.5)

(5.3.6)

(5.3.7)

(5.3.8)

(5.3.9)

(5.3.10)

In de plaattheorie kan niet zowel aan de randconqities voor de

afschuifkracht als aan die voor het wringend moment voldaan worden.

Ret is bekend dat langs een rand x = constant aIleen de combinatie

(5.3.11)

en langs een rand y = constant de grootheid

(5.3.12)

van belang zijn. 63



Om de verplaatsingscomponenten u en v te bepalen, wordt de wet

van Hooke gehanteerd in de vorm

au av 2(1+\)-+-=---,ay ax E xy
_ 2(1+\) a2~

E axay

(5.3.13)

(5.3.14)

(5.3.15)

Worden voor ~ oplossingen van de vorm

cos a x
n

(5.3.16)

gezocht dan volgt uit (5.3.1) dat ~O(y) moet voldoen aan de gewone

differentiaalvergelijking

met als algemene oplossing

o (5.3.17}

(5.3.18)

ren

[A sinh a y + a y Bncosh anY + C cosh a y + a y D sinh a yJ
a 2 n n n n n n n n

n

Het zal zinvol blijken te zijn de volgende afkortingen in te voe-

f{qs;P,Q} = P sinh qs + qs Q cosh qs

g{qs;P,Q} = P cosh qs + qs Q sinh qs

f{-qs;P,Q} (5.3.19)

g{-qs;P,Q} (5.3.20)

f en g zijn functies van 5, die opgebouwd zijn met behulp van de con

stanten q, P en Q. Geven wij de n-de afgeleide van f naar 5 aan als

f(n){qs; P,Q} dan volgt uit de definities (voor n = I, 2, ••• )

64

f (2n) { } 2n { }qs; F,Q = q f qs; P+2nQ,Q

f(~n-I){qs; P,Q} = q2n-l g{qs; P+(2n-I)Q,Q}

(5.3.21)

(5.3.22)



Ret is eenvoudig in te zien dat de volgende gelijkheden bestaan

f{qs;Pl+Pz,Q}= f{qs;Pl,Q} + f{qs;Pz,O}

f{qs;Pz,Q} + f{qs;Pl'O}

f{qs;Pl+PZ,O}+ f{qs;O,Q} (5.3.23)

Analoge formules bestaan voor de functie g.

Voor ~ kart met behulp van het voorgaande geschreven worden

_1_ [f{a y;A ,B } + g{a y;C ,D }]cosa x
a Z n nn n nn n

n

Op dezelfde manier geldt voor w

(5.3.24)

w = 1 [f{a y;E ,F } + g{a y;G ,R }]cos
Eba Z n n n n n n

n

a x
n

(5.3.25)

De met behulp van (5.3.3), ... , (5.3.15) te berekenen kracht- en ver

vormingsgrootheden worden dan gegeven door

a [f{a y;A +2B ,B } t g{a y;C +2D ,D }]cos a xx nnnn nnnn n

a -[f{a y;A ,B } + g{a y;C ,D } ] cos a xy n n n n n n n

[g{a y;A +B ,B } + f{a y;C +D ,D }
)

T Jsin a xxy n n n n n n n n n

(5.3.26)

(5.3.27)

(5.3.28)

u I+V[f{a -A + __2__ B B} + {a ·C + __2__ D D }
a E nY' n I+v n' n g nY' n I+v n' n

n
(5.3.29)

v I+v [ { I-v } { I-v }- --- a ·A - --- B B + f a ·C - --- D Da E g nY' n I+v n' n nY' n I+v n' n
n

M
x

(I-V)D[ { 2v }-Eb f a y;E - -1-- F ,F +n n -v n n

(5.3.30)

g{a y;G - ~Iv R ,R }]cos a xn n -v n n n

(5.3.31) 65



M
Y

(I-\l)D( 2 2)
- -------Eb If{a y;E + --I-- F ,F } + g{a y;G + --1-- R ,R } cos a xn n -\I n n n n -\I n n n

(5•• 3.32)

Mxy
(I-\l)D[ { }-------Eb g a y;E +F ,Fn n n n + f{a y;G +R ,R }n n n n ] sin anx

(5.3.33)

vx
an (I-\l)D[ 2(2-\1)

Eb f{a y;E + ---1---- F ,F } +n n -\I n n

+g{a y;G + 2
1
(2-\1) R ,R }lsin

n n -\I n n J
a x

n
(5.3.34)

v
y

+f{a y;G
n n

1+\1 }---F F +1-\1 n' n

1+\1 })- -- R R cos1-\1 n' n a x
n

(5.3.35)

doorWanneer in (5.3.24) en (5.3.25) cos a x vervangen wordt
n

sin anx moet in de formules (5.3.26), ••• , (5.3.35) eveneens cos

worden vervangen door sin anx, terwijl -cos anx in de plaats

sin anx gelezen moet worden.

5.4 De randcondities

a x
n

van

Bij Yl=b 1, Y2=b 2 zullen acht overgangscondities bestaan tussen

de kracht- en vervormingsgrootheden van plaat 1 en die van plaat 2,

waarbij de invloed van de geidealiseerde verstijver in rekening ge

bracht moet worden.

In fig. 5.4.1 is een hoekpunt van de koker in scheve projecti~

weergegeven met daarin vermeld de verplaatsingen die een punt van

plaat 1 en een punt van plaat 2 ondergaan. Uit de continuiteit van de

verplaatsingen en uit de eis dat de hoek tussen de platen recht

blijft volgen vier aansluitcondities. In fig. 5.4.2 zijn aIle krach

ten per lengte-eenheid getekend die in de snedevlakken Yl=b 1 en Y2=b 2
werken. De opgedwongen uitwendige belasting wordt gekarakteriseerd

door rl*, r2* en r3*' Bovendien is de normaalkracht in de verstijver

aangegeven. Ret krachtenevenwicht en het momentenevenwicht ten op-

66 zichte van de beschrijvende door het hoekpunt leveren vier vergelij-



Fig. 5.4.1

Verplaatsingsgrootheden

nabij een hoekpunt van

de koker

N

Fig. 5.4.2

Opgedwongen be

lasting en snede

grootheden nabij

een hoekpunt van

de koker

kingen tussen de snedegrootheden. De acht relaties

ties bij Yl=bl en yz=b z beschrijven zijn als volgt

fig. 5.4.2)

ul Uz

dN aZul
t tl + t tz - r3· = - = EFO--

XYI xyz dx axz

aWl awz
-- =
(lYl ayz

My!

die de randcondi-

(zie fig. 5.4.1 en

(5.4.1 )

(5.4.2).
(5.4.3) 67



M - M
Yi Y2

vi w2

wi - v2

V - t2 eJ rl "Yi Y2

tleJ + V "Yi Y2
r2

(5.4.4)

(5.4.5)

(5.4.6)

(5.4.7)

(5.4.8)

De grootheden ri*' r2" en r3* z1Jn uit te drukken in de in

fig. 5.2.2 gedefinieerde grootheden ri, rl, r3, r4 en r7' Deze Iijn

krachten zijn voor de hoek y"=b2, Z"=bi in fig. 5.4.3 nogmaals weer-

gegeven. Uit fig. 5.4.2 en fig. 5.4.3 voIgt dan

ri" (q+r4-q -r2) cos cj>

r2* (rl+r2+r 3+r 4) sin cj>

r3 * r7

(5.4.9)

(5.4.10)

(5.4.11)
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De hoek ¢ (zie fig. 5.4.3) ~s gedefinieerd als

bi
¢ = arctan bz (5.4.12)

Behalve de randcondities bij YI=bl, yz=bz staan ook bij YI=O en

yz=O nog vier betrekkingen ter beschikking. Wij moeten hier onder

scheid maken tussen de verschillende basissystemen uit fig. 5.2.2 en

fig. 5.2.3. Wanneer de belasting van het type II of IV is zijn de

vlakken YI=O, respectievelijk yz=O symmetrievlakken van de belasting.

Aangezien bij YI=O en yz=O geen geconcentreerde belasting van het ci

lindrisch oppervlak aanwezig is, is dezelfde formule voor ~ en w voor

positieve en negatieve waarden van Y geldig. Dit betekent dat de in

(5.3.24) en (5.3.25) gegeven uitdrukkingen voor ~ en w symmetrisch in

Y moeten zijn, zodat

A
n

B
n

E
n

F
n

o (5.4.13)

Op een analoge manier volgt dat bij belasting volgens I, III of VII

C = D = Gn n n H
n

o (5.4.14)

genomen moeten worden. Voor de nog resterende basissystemen V en VI

luiden de randcondities

YI=O UI=O yz=O uz=O (5.4.15)
b i

YI=O 2tIO =-(rS-r6)-- yz=O 2tzo =-(rs+r6) (5.4.16)
YI bz YZ

YI=O WI=O yz=O wz=O (5.4.17)

Yl=O :M =0 n=O M =0 (5.4.18)
YI yz

Uit (5.3.29) , (5.3.27) , (5.3.25) en (5.3.32) volgt met behulp van

(5.4.15) , ... , (5.4.18)

rS-r6 b i
C 2tl bZ

(5.4.19)
nl

D -~C (5.4.20)
ni 2 ni

rS+r6
C 2t2 (5.4.21)
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(5.4.23)

(5.4.22)D -~C
nz 2 nz

G = R G R =0
n1 n1 nz nz

Na het voorgaande is in te zien dat de oplossingsmethode van het

probleem voert tot het oplossen van twee stelsels van acht inhomogene

lineaire vergelijkingen in acht integratieconstanten. Ret eerste

stelsel bestrijkt de belastingsgevallen waarbij de verdeling van de

krachten over de koker antimetrisch is ten opzichte van Y1=0 en yz=O.

Dit betreft de systemen I, III, V, VI en VII. Ret tweede stelsel

wordt gevormd door de systemen II en IV. In dit geval heerst symme

trie ten opzichte van Y1=0 en yz=O.

5.5 De oplossing voor de basissystemen I, III, V, VI en VII

Van de zestien constanten die in de uitdtukkingen voor de span

nings- en vervormingsgrootheden (5.3.25), ••• , (5.3.35) van het sa

menstel van platen voorkomen zijn er reeds acht bepaald door (5.4.14)

respectievelijk (5.4.19), ... , (5.4.23). Er resteren nog de constan

ten A ,B ,E ,F ,A ,B ,E en F . De acht randcondities
n1 n1 n1 n1 nZ nZ nZ nz

(5.4.1), ••• , (5.4.8) leveren acht vergelijkingen in deze constanten,

die wij aangeven als

d. A + d. B + d. E + d. F +
~1 n1 ~Z n1 ~3 n1 ~4 n1

+ d. A + d. B + d. E + d. F R. (i=1 ,2, ..• ,8) (5.5.1 )
~5 nz ~G nz ~7 nz ~S nz ~

Voor de elementen van de coefficientenmatrix d .. (i,j=l, •.• ,8) zijn
~J

de volgende betrekkingen af te leiden

dll = sinh CLnb1 (5.5.2)

d1Z
2

sinh CLnb 1 + CL
n

b1 cosh CLnb l (5.5.3)""i"+V

d1S - sinh CLnbz (5.5.4)

d1G
2

sinh CLnbz - CL
n

bz cosh CLnbz (5.5.5)- 1+\1

70 d13 d14 = d17 d1S 0 (5.5.6)



tl cosh a b I + (l+v)FOa sinh a bIn n n

+ (I+v)FOa (-1
2

sinh a bI+a bI cosh a bI)n+v n n n

(5.5.7)

(5.5.8)

(5.5.9)

(5.5.10)

(5.5. II )

(5.5.12)

d~,+ (5.5.13)

(5.5.14)

d~2 = d35 = d 36 = 0

DI
-b sinh a b l

1 n

DI 2
-b(-I-sinh a bI+a bI cosh anb I )

1 -v n n

D2

b2 sinh anb 2

D2 2
-b(--I--sinh a b 2+a b 2 cosh a

n
b 2)

2 -v n n

(I+v)cosh a b In

(I-v)cosha bI-(I+v)a b I sinh a b In n n

(5.5,.15)

(5.5.16)

(5.5.17)

(5.5.18)

(5.5.19)

(5.5.20)

(5.5.21)

(5.5.22)

(5.5.23) 71



d S7 __I _ sinh CJ. bzCJ.nb 2 n

d S8 - cosh CJ.nb2

d S3 d S4 = dt>S = d S6 = 0

d63
1

sinh CJ.nb 1- CJ. b 1n

d64 - cosh CJ.nb 1

d65 (l+v)cosh CJ. b 2n

d62 = d67 = d68 = 0

CJ.n(l-v)Dl
Ebl cosh CJ.nb 1

- tl CJ.nb 1 cosh CJ.nb 1

CJ.n (l-v)D2
Eb2 cosh CJ.nb2

(5.5.24)

(5.5.25)

(5.5.26)

(5.5.27)

(5.5.28)

(5.5.29)

(5.5.30)

(5.5.31)

(5.5.32)

(5.5.33)

(5.5.34)

(5.5.35)

(5.5.36)

(5.5.37)

(5.5.38)

(5.5.39)

d8B (5.5.40)

72 (5.5.41 )



Voor de rechterleden~. (i = I, ••• , 8) kunnen wij de hierna vol
~

gende uitdrukkingen afleiden. Wij makea hierbij gebruik van de in

(5.3.19) en (5.3.20) gegeven afkortingen. Voor de bepaling van C ,
nl

D ,C
nl n2

lasting

en D wordt
n2

r. voldoet aan
~

naar (5.4.19), .•. , (5.4.22) verwezen. De be-

(5.2.3) en (5.2.4).

(5.5.42)

R2 r7n - tl f{a b1; C +D , D } +
n nl nl ni

- (l+v)Foa g{a b1; 0, D } +
n n nl

- t2 f{a b2; C +D , D } (5.5.43)
n n2 n2 n2

R3 R'I = 0 (5.5.44)

RS (I+v) f{a b1; C - I-v D D
n1

} (5.5.45)n nl I+v nl'

R6 - (I+v) f{a b2; C - I-v D
Dn2 } (5.5.46)

n n2 I+v n2'

R7 (r3 -rl ) cos ep - t2 g{a b2; C
nz' Dn) (5.5.47)

n n n

Ra (rl +r3 )sin ep + tl g{a bl; C
nl'

D
n1

} (5.5.48)
n n n

Wanneer uit (5.5.1) de acht onbekende constanten bepaald zijn,

wordt door (5.3.25), •.. , (5.3.35) het gehele vervormings- en span

ningsveld vastgelegd. De verdere numerieke uitwerking gebeurt met een

door ons geschreven Algol-programma, dat wij in 5.9 zullen toelich

ten.

5.6 De oplossing voor de basissystemen II en IV

Zoals (5.4.13) aangeeft zijn voor deze belastingstoestanden acht

constanten nul vanwege de heersende symmetrie ten opzichte van Yl = 0

en Y2 = O. De acht randcondities (5.4.1), •.. , (5.4.8), toegepast op 73



dit probleem, leveren acht vergelijkingen in C ,D ,G ,H ,C ,
nl nl nl nl n2

D ,G en H De vergelijkingen zijn te schrijven als
n2 n2 n2

d. C + d. D + d. G + d. H +
1.1 nl 1.2 nl 1.3 nl 1.4 nl

+ d. C + d. D + d. G + d. H
1.5 n2 1.6 n2 1.7 n2 1.S n2

R.
1.

(i=l, ... , 8) (5.6.1)

De hier benodigde coefficientenmatrix kan uit (5.5.2), •.. , (5.5.41)

verkregen worden door overal sinh te vervangen door cosh en omge

keerd. De formules voor d .. uit (5.6.1) zullen wij daarom niet expli-
1.)

ciet vermelden.

Voor de rechterleden R
i

(i=l, ••. , 8) van het vergelijkingenstel

sel (5.6.1) geldt

Rl R2 = R3 = R4 = Rs R6 0 (5.6.2)

(~4 -
-

)cosR7 n r2n
<j> (5.6.3)

Rs (~4 + ~2 )sin <j> (5.6.4)n n

5.7 Specialisering voor vierkante kokers

Zoals in 5.5 en 5.6 is uiteengezet kan de oplossing van het in

dit hoofdstuk gestelde probleem teruggevoerd worden tot het oplossen

van acht inhomogene, lineaire vergelijkingen. Het numeriek bepalen

van het spannings- en vervormingsveld is dientengevolge betrekkelijk

eenvoudig. Het is evenwel moeilijk analytische relaties voor de in

teressante grootheden af te leiden en deze uitdrukkingen te interpre

teren. Althans enig inzicht in de invloed van de periode, de afme

tingen en materiaaleigenschappen wordt verkregen wanneer het gedrag

van de spannings- en vervormingsgrootheden bij relatief grote periode

onderzocht kan worden. Voor willekeurige rechthoekige kokers vereist

dit een zeer bewerkelijke becijfering. Beperken wij ons tot vierkante

kokers (bl=bz=b; tl=t2=t) dan ontstaat een eenvoudiger probleem.

Wanneer de door ons onderzochte belastingssystemen aangrijpen op

een vierkante koker, bestaat er symmetrie of antimetrie ten opzichte

van de diagonaalvlakken y' = z' en y' = -zoo Dientengevolge zijn de

74 in 5.3 optredende integratieconstanten voor plaat 1 rechtstreeks



te koppelen aan die voor plaat 2. Vier van de in {5.5.1)·en (5.6.1)

gegeven vergelijkingen kunnen daardoor buiten beschouwing blijven.

Het is echter ook mogelijk bij het opstellen van de condities waaruit

de integratieconstanten bepaald kunnen worden direct gebruik te maken

van de symmetrie of antimetrie ten opzichte van de diagonaalvlakken.

Het is voldoende het achtste gedeelte van de koker te analyseren. wij

zullen deze methode verder uitwerken en daarbij onze aandacht richten

op plaat 2 (zie fig. 5.3.1 en fig. 5.3.2). In het hierna volgende

blijft de index 2 achterwege.

Om een goed overzicht te verkrijgen van de symmetrie-eigenschap

pen bij de belastingssystemen I, •.. , VII (fig. 5.2.2 en fig. 5.2.3)

is schema 5.7 opgenomen.

Schema 5.7 Symmetrie-eigenschappen voor de belastingssystemen I, ••. ,

VII, aangrijpend op een vierkante koker

Belastingssysteem y=O:vlak van y*=z* .vlak van

I antimetrie symmetrie

II symmetrie symmetrie

III antimetrie ant imetr ie

IV symmetrie antimetrie

V antimetrie symmetrie

VI antimetrie antimetrie

VII antimetrie symmetrie

Wij veronderstellen dat de belasting voldoet aan (5.2.3) en

(5.2.4). De algemene oplossing voor de spanningsfunctie van Airy en

de verplaatsingscomponent w zullen weer te schrijven zijn als is aan

gegeven in (5.3.24), respectievelijk (5.3.25).

5.7.1 Belastingssystemen I, V en VII

In deze gevallen is y = 0 een antimetrievlak en y*= z* een symme

trievlak voor de belasting van de koker. Uit de condities bij y = 0 75



volgt, analoog met (5.4.19), "', (5.4.23)

C
n

D
n

rSn
2t

- (I+v) C
2 n

(5.~.1.1)

(5.7.1.2)

G
n

H = 0
n

(5.7.1.3)

An' Bn , En en Fn moeten bepaald worden uit de symmetrie-eisen aan de

rand y=b (zie fig. 5.4.1 en fig. 5.4.2), resulterend in de randvoor

waarden (y=b)

d2U
2T t - EFO -- = r7

xy dX 2

dW
dy = 0

(5.7.1.4)

(5.7.1.5)

v = w (5.7.1.6)

to + V
Y Y

! 12 r 1 (5.7.1. 7)

De vier vergelijkingen die met behulp van (5.3.25), ... , (5.3.35) uit

(5.7.1.4), ••• , (5.7.1.7) volgen, zijn te schrijven als

d. A + d. B + d. E + d. F = R.
1.1 n 1.2 n 1.3 n 1.4 n 1.

(i=l, ..• , 4) (5.7.1.8)

dat de in (5.7.1.8) gehanteerde matrixelementen d ..
1.J

4) verschillen van de gelijknamige grootheden uit 5.5... ,(i, j=l,

en 5.6.

Op eenvoudige wijze is na te gaan dat voor de matrixelementen

geldt

Wij merken op

dll 2t cosh Ct b + (l+v)FoCtn sinh Ct b
n n

d12 2t(cosh Ct b+a b sinh a b) +
n n n

2 sinh a b+a b cosh anb)+ (I+v)Foan(~ n n

76 d13 d14 d21 d22 0

(5.7.1 .9)

(5.7.1.10)

(5.7. I. II)



cosh (J, b
n

cosh (J, b+a b sinh a bn n n

- (I+v)cosh a b
n

d3 3 = - _1- sinh a b
a b n

n

cosh a b
n

- t sinh a b
n

- tab cosh a bn n

De uitdrukkingen voor de rechterleden zijn

(5.7.1. 12)

(5.7.1.13)

(5.7.1.14)

(5.7.1.15)

(5.7.1.16)

(5.7.1.17)

(5.7.1.18)

(5.7.1.19)

(5.7. ) .20)

(5.7. I .21 )

(5.7.1.24)

R1 = r7n- 2t f{a b;C +D ,D } - (l+v)FOa g{a b; 0, D }nnnn n n n

(5.7.1. 22)

R2 = 0 (5.7.1.23)

(I+v) f{a b'C - I-v D D}
n ' n I+v n' n

!/2 r1 + t g{a b;C ,D }n n n n

5.7.2 Belastingssysteem II

(5.7.1.25)

Uit de in schema 5.7 vermelde symmetriebetrekkingen voor deze be

lasting voIgt dat de vier constanten die van nul kunnen verschillen

in dit geval C , D ,G en H zijn. Zij volgen uit de randconditiesn n n n
bij y = b 77



2-I t - EFO
a2u

0 (5.7.2.1)
xy ax'"

aw 0 (5.7.2.2)ay

v w (5.7.2.3)

to + V = !/2 r2 (5.7.2.4)y y

Worden de vier uit (5.7.2.1), ... , (5.7.2.4) te verkrijgen vergelij

kingen geschreven als

d. C + d. D + d. G + d. H = R.
11 n 12 n 13 n 14 n 1

(i=J, .•• ,4) (5.7.2.5)

dan zijn de matrixelementen d .. (i,j=I, •.• ,4) af te lei~en uit de 0
1J

vereenkomstige grootheden in 5.7.1 door overal cosh ~nb te vervangen

door sinh ~nb en omgekeerd. Voor de rechterleden geldt nu

5.7.3 Belastingssystemen III en VI

Voor beide basissystemen is zowel y = 0 als y*

antimetrie voor de opgedrongen belasting.

Dit (5.4.21), ... , (5.4.23) volgt

(5.7.2.6)

(5.7.2.7)

z* een vlak van

C
r6n (5.7.3.1)

n 2t

D _ (J+v) C (5.7.3.2)
n 2 n

G = H = 0 (5.7.3.3)
n n

De resterende constanten An' Bn , En en Fn volgen uit de randcon

dities bij y=b, die vanwege de antimetrie ten opzichte van de diago

naalvlakken luiden

78 u o (5.7.3.4)



M = 0
y

v =-w

to - V = - !/2 r3
y y \

Schrijven wij deze vier condities in de vorm

d. A + d. B + d. E + d. F = R.
~l n ~2 n ~3 n ~4 n ~

dan zal voor d .. (i,j=I, ••• ,4) gelden
~J

sinh a b
n

(i=l, ••• ,4)

(5.7.3.5)

(5.7.3.6)

(5.7.3.7)

(5.7.3.8)

(5.7.3.9)

(5.7.3.10)

(5.7.3. II )

d23 sinh a b
n

d24
2 sinh II b + a b cosh a bI-v n n n

d31 (I +v) cosh a bn

d32 (I-v) cosh llnb - (I +v) a b sinh II bn n

sinh a b
d33

n
a bn

d34 cosh a bn

(5.7.3.12)

(5.7.3.13)

(5.7.3.14)

(5.7.3.15)

(5.7.3.16)

(5.7.3.17)

d'tl - t sinh a b
n

t II b cosh a bn n

(5.7.3.18)

(5.7.3.19)

(5.7.3.20) 79



De formules voor de rechterleden zijn in dit geval

R1 g{Cl b; 0, D } (5.7.3.22)n n

R2 0 (5.7.3.23)

R3 (I+v) f{Cl b; C - I-v D D } (5.7.3.24)n n I+v n' n

R4 - !/2 r3n + t g{Cl b; C , D } e5.7.3.25)n n n

5.7.4 Belastingssysteem IV

De randcondities bij y = b zijn hetzelfde als in 5.7.3 met dien

verstande dat in (5.7.3.7) r3 in het rechterlid vervangen moet worden

door r4'

De constanten An' Bn , En en Fn zijn alle nul, terwijl de vier an

dere constanten volgen u{t

d. C + d. D + d. G + d. H = R.
11 n 12 n 13 n 14 n 1

(i=1 , ••• ,4) (5.7.4.1)

De coefficienten d .. ontstaan uit (5.7.3.9), ••• , (5.7.3.21) door 0
1J

veral cosh Clnb te vervangen door sinh Clnb en omgekeerd. De rechterle-

den zijn

(5.7.4.2)

(5.7.4.3)

5.8 Asymptotische formules voor relatief grate periode (vierkante ko·

kers)

Wanneer Clnb«1 (relatief grote periode) zijn met behulp van de in

80 5.7 afgeleide relaties betrekkelijk eenvaudige uitdrukkiugen te ver-



krijgen voor het spannings- en vervormingsveld. Deze formules zijn

geschikt om de resultaten uit de exacte theorie te vergelijken met

die uit de benaderingstheorie (zie 4) wanneer voldaan is aan de eis

a b«I.
n

Voor de basissystemen I, III, V, VI en VII werd in (5.7.1.8),

respectievelijk (5.7.3.8) een stelsel vergelijkingen in de constanten

An' Bn , En en Fn gegeven van de vorm

d. A + d. B + d. E + d. F
~l n ~2 n ~3 n 1,+ n R.

~

(i=1 , ••• ,4) (5.8. I)

An en En met behulp van

B
n

, respectievelijk Fn en de

R2 = 0 geldt

Aangezien d13 = dl'+ = d21 = d22 = 0, zijn

(5.8.1) (i = 1 en 2) uit te drukken in

rechterleden. Omdat dll f 0, dZ3 f 0 en

A
n

d12 Rl
---B +-

dU n dU
(5.8.2)

E
n

(5.8.3)

Met behulp van deze relaties gaat het stelsel (5.8.1) over in

[d32 d
12J ( d2,+] d31

d31 dll B + ld34 - d33 -- F R3 - -- Rl (5.8.4)n d23 n du

[d42 -d41
d121

+ [d'+4 -
d2'+1 d41

duJ
B d43 d23J F R,+ - -- Rl (5.8.5)n n dll

Uit (5.8.4) en (5.8.5) berekenen wij "benaderingsformules" voor Bn en

Fn wanneer <lnb«I. Met behulp van (5.8.2) en (5.8.3) kunnen dan An en

En bepaald worden. De formules (5.3.25), ... , (5.3.35) leveren ver

volgens de benaderingsuitdrukkingen voor de spanningen en vervorming

en. De in het navolgende gegeven relaties zijn ontstaan als eerste

termen in de asymptotische ontwikkeling voor <lnb + O.

De met behulp van (5.8.1), ... , (5.8.5) beschreven werkwijze is

ook geldig voor de belastingssystemen II en IV wanneer An' Bn , En en

Fn vervangen worden door respectievelijk C
n

, D
n

, G
n

en H
n

• 81



B
n

5.8.1 Belastingssystemen I, V en VII

Voor de basissystemen I, V en VII zijn de matrixelementen d..
~J

(i,j=I, .•• ,4) en de rechterleden R. (i=I, •.• ,4) gegeven in (5.7.1.9),
~

..• , (5.7.1.25). De asymptotische formules voor Bn en F
n

als oplos-

sing van (5.8.4) en (5.8.5) luiden

Eb2a b bn - [.(l+\) Eb 21 an - I+\) -
~ !/2 qn + l--t- + 3OJ-4- rSn + 4t" r7n

(5.8.J .1)

F
n (5.8.1.2)

Veor A en En voIgt met behulp van (5.8.2) en (5.8.3)n

( Fa )
2\)a b r7

A !::! '- I+{I+ bt}an
2b2JBn

n - + ---E.
n +~rSn 2t

E '" - (l+a 2b2) F
n n n

(5.8.1.3)

(5.8.1.4)

De uitdrukkingen voor de spannings- en ververmingsgrootheden kunnen

na enig cijferwerk hieruit worden afgeleid. Wij zullen de drie basis

systemen afzonderlijk analyseren.

a
x

a x
n

(5.8.1.5)
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a
y

T
xy

u

v

Eb2a 4b'+
(Fa 3Jn l{I+_}1._L Vz6D rln

cos a x
bt b 3b3 n

Eb2a 3b 3 ( Fa 21
n {I+ -J- LJ !lZ rln sin a x

6D bt b 2 n

(5.8.1.6)

(5.8.1.7)

(5.8.1.8)

(5.8.1.9)



w (5.8.1.10)

M
x

cos a x
n

(5.8.1.11)

M
Y

cos a x
n

(5.8.1.12)

Mxy sin a x
n

(5.8.1.13)

v
x

v "y

sin a x
n

(5.8.1.14)

(5.8.1.15)

Wanneer de limietovergang a b + 0 gemaakt wordt blijkt dat M , M
n x y

en V (of Q ) de van nul verschillende krachtgrootheden zijn, wanneer
y y

x eindig blijft. Fysisch betekent a = 0 dat de belasting van de koker
n

onafhankelijk is van de axiale coordinaat. Dit probleem kan worden

opgelost door de koker op te vatten als naast elkaargeplaatste raam

werken waarvoor de axiale verplaatsingen nul zijn. Langs deze weg

worden de in (5.8.1.11), (5.8.1.12) en (5.8.1.15) gegeven relaties

gevonden (cosanx=I). De verplaatsingscomponenten voor deze raamwerken

corresponderen met de uit (5.8.1.9) en (5.8.1.10) af te leiden rela

ties. Bij het raamwerk is het dan uiteraard noodzakelijk te voldoen

aan de veronderstelde symmetriebetrekkingen.

Wanneer r 1n r7 n = 0 (systeem V) zijn de uitdrukkingen voor de

kracht- en verplaatsingsgrootheden

\!
(J - 2t rSn cos a xx n

1
(J - 2t rSn cos a xy n

(5.8.1.16)

(5.8.1.17) 83



T
xy

sin a x
n

(5.8.1.18)

u

v a x
n

(5.8.1.20)

w

M
x

M
Y

a x
n

(5.8.1.21)

(5.8.1.22)

(5.8.1.23)

Mxy

v
x

v '"y

(I-v)b a b [ J
4 n 1 - ~ rSn sin

l~s cos a x
n n

a x
n

(5.8.1.24)

(5.8.1.25)

(5.8.1.26)

In de limietovergang an ~ 0 verschillen alleen

v en w van nul (cos anx=I). Wanneer !~Sn vervangen

a , a , M , M , Vx y x y y

wordt door !/2 ~l
n

84

corresponderen de hier gevonden betrekkingen voor de buigingsgroothe

den met die bij belastingssysteem I. In dit geval treden echter - zo

als uit de beschouwing van een raam duidelijk is - eveneens membraan

spanningen a en a op. Dientengevolge komt in de formule voor v eenx y
extra term voor ten opzichte van (5.8.1.9).

Wij willen op deze plaats opmerken dat asymptotische uitdrukkin

gen voorzichtig gehanteerd moeten worden. Een verdergaande ontwikke
Eb 2 2 2"1.. ling voor ax dan (5.8.1.16) bevat bijvoorbeeld de term~an b b rSn



die een factor Eb
2

a 2b2 verschilt met de voornaamste term in de a-
3vD n

symptotische ontwikkeling. Ret behoeft geen betoog dat ook voor "gro-

te" periode deze term numeriek van wezenlijke betekenis kan zijn.

Dit aspect zal in 6 nog nader ter sprake komen.

Voor basissysteem VII (rl
n
= rs

n
= 0) gelden de volgende asymptoti

sche formules

(2+v)a b
0

n y- cos a x (5.8.1.27)
x 2t b r7n n

a b
0 - --E...- X. r7 cos a x (5.8.1.28)y 2t b n n

I sin (5.8.1.29)1.: 2t r7n
a x

xy n

u '"
(I +v)

sin a x (5.8.1.30)~ y r7n n

b a b [ (I +v) 2 {I _r.} b2i - (5.8. I .31)v + 6DJ r7n cos a xn 4Et
b2 n

b3a b
(x. r-J -n

(5.8.1.32)w 4D lb - 3b3
r7n

cos a x
n

vb a b
M __n_x r7 cos a x (5.8.1.33)x 2 b n n

b a b
M __n_ X r7 cos a x (5.8.1.34)y 2 b n n

(I-v)b a 2b2

II -~)M n - (5.8.1.35)
4 r7n sin a xxy n

(2-v)a 2b2
V n X. - sin a x (5.8.1.36)x 2 b r7n n

a b
V n

(5.8.1.37)2 r7n cos a xy n 85



In de limietovergang an + 0 zijn in de buurt van x=O aIle groot

heden nul aangezien r7
n

+ O. Er ontstaat de oplossing voor een con

stante belasting in axiale richting wanneer eerst de coordinaattrans

formatie

x = - 2: + x (5.8.1.38)
n

wordt uitgevoerd waarna de limiet an + 0 voor eindige waarden van x

wordt genomen. T en u zijn dan de enige grootheden die van nul verxy
schillen. De belasting van de koker heeft in dit geval zuivere af-

schuiving van de platen tot gevolg.

5.8.2 Belastingssysteem II

Zoals in 5.7.2 reeds is opgemerkt kunnen de matrixelementen d ..
1.J

(i,j=I, •.• ,4) van het stelsel (5.7.2.5) uit de formules (5.7.1.9), .•.

(5.7.1.21) verkregen worden door cosh anb te vervangen door sinh anb

en omgekeerd. Dit 5.7.2 volgen eveneens de uitdrukkingen voor de

rechterleden. De constanten An' Bn , En en Fn zijn nul. Dit met

~5.8.4) en (5.8.5) analoge formules volgen asymptotische betrekkingen

voor D en H . Gevonden wordt
n n

D
n

H
n

2bt+(I+v)FO _
!l2 r2n2(2bt+Fo)t

{2bt+(I-v2)Fo}a 2b2
n

2(2bt+FO)t

(5.8.2.1)

(5.8.2.2)

Voor de constanten G
n

en G
n

geldt

2(2bt+FO)
G Dn 2bt+(I+v)Fo n

1G (2 + - a 2b2) H
n 3 n n

(5.8.2.3)

(5.8.2.4)

De asymptotische formules voor de spannings- en vervormingsgroot-

heden zijn

vFo
!l2a r2n cos a x (5.8.2.5)86 x

(2bt+FO)t n



a
y

I 112 r cost 2 :t.n
a x

n
(5.8.2.6)

T
xy sin a x

n
(5.8.2.7)

u (5.8.2.8)

v
{2bt+(J -V2)Fo}b
------ Y !l2 i=2

nE(2bt+FO)t b
cos a x

n
(5.8.2.9)

w
{2bt+(I-v2)FO}b
------- ! /2 r2nE(2bt+FO)t

cos a x
n

(5.8.2.10)

M
x

M
Y

(5.8.2.11 )

(5.8.2.12)

(l-v)D{2bt+(I-v2)Fo}a 5b 5
{Y _ z..:.}M n 112 sinr2n a xxy 6E(2bt+FO)bt b b3 n

D{2bt+(I-v2)Fo}a 3b3
(5.8.2.13)

V n ! /2 r2n sin (5.8.2.14)a xx E(2bt+Fo)b2t n

D{2bt+(J-v2)Fo}a 4b4 _
V n Y 112 r2n cos a x (5.8.2.15)y E(2bt+FO)b2t b n

De van nul verschillende grootheden in de limiet an + 0 (x ein

dig) zijn a, a , u, v en w. Deze formules zijn in dit geval ook af
x y

te leiden door de koker op te vat ten als een opeenvolging van iden-

tiek belaste raamwerken. Daarbij moet bedacht worden dat bij een wil

lekeurige harmonische belasting geen resulterende kracht in x-rich

ting door een dwarsdoorsnede kan worden overgedragen. In de limiet

an + 0 zal daarom gelden

(5.8.2.16) 87



De waarde van a voIgt rechtstreeks uit de analyse van een raam. Met
y

behulp van (5.8.2.16) kan a berekend worden. Een eenvoudige becijfe
x

ring toont aan dat ook de uit (5.8.2.8), .•. , (5.8.2.10) te verkrij-

gen resultaten overeenstemmen met de raamoplossing.

5.8.3 Belastingssystemen III en VI

(5.8.3.1)B
n

Bij gebruik van de resultaten uit 5.7.3 kan voor het asymptotisch

gedrag van de constanten Bn en Fn worden afgeleid

I+v 
= 2a b R

n

F
n

(l-v2) -=---R
a b

n
(5.8.3.2)

waarbij R voldoet aan

R (5.8.3.3)

A
n

Voor An en En zal gelden

[
3 I ) (I +v ) anb
~ + - a

n
2b2 B + -----:"....;;;;-

I+v 3 n 4t r6n
(5.8.3.4)

E
n

- [3-V + .!. a 2b2) F
I-v 3 n n

(5.8.3.5)

De asymptotische benaderingen voor de spannings- en vervormings

grootheden luiden

(J \!(t R _ r 6n) cos a x (5.8.3.6)
x 2t n

(J (z - _ r6n ]
cos (5.8.3.7)b R 2t a xy n

I - sin (5.8.3.8)
88
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u

v 2(I+v)b R cos
Ea 2b2

n

a x
n

(5.8.3.10)

w

M
x

M
Y

Mxy

-2(I+v)b Z R cos a x
Ea 2b2 b n

n

t 3 -
- --- R sin a x

6b a b n
n

(5.8.3.11)

(5.8.3.12)

(5.8.3.13)

(5.8.3.14)

v
x

v
y

R cos a x
n

a x
n

(5.8.3.15)

(5.8.3.16)

Ret is zinvol het evenwicht van een pIakj e dx * uit de koker te

controleren, uitgaande van de gegeven asymptotische formuies. De eni

ge evenwichtsrelatie die niet rechtstreeks met behulp van symmetrie-

beschouwingen geverifieerd kan

opzichte van de x*-as. Noemen

ten opzichte van deze as M *
w

kenafspraak voor M *
w

worden is het momentenevenwicht ten

wij het moment van aIle spankrachten

dan geldt bij een geschikt gekozen te-

M *
w

b

8 JT bt dy - 8
xy

y dy + 16 b M (y=b)
xy

(5.8.3.17)

a a

De integratie wordt uitgevoerd over plaat 2 (zie fig. 5.3.1). De

Iaatste term uit (5.8.3.17) is afkomstig van geconcentreerde krachten 89



in de hoekpunten van de platen. Deze krachten treden in het kader van

de klassieke plaattheorie op wanneer M F 0 in een hoekpunt.
xy

De onderzpchie evenwichtsrelatie voor het plakje dx* luidt

aM *
w

ax
( t2 1 _

- 8bt II + ---) R cos a x
3b2 n

(5.8.3.18)

Uitgaande van (5.8.3.8), (5.8.3.14) en (5.8.3.15) kan voor (5.8.3.17)

geschreven worden

(5.8.3.19)

Het is duidelijk dat door deze asymptotische formule aan (5.8.3.18)

voldaan wordt.

Het heeft geen zin voor de belastingssystemen III en VI de li

mietovergang an + 0 te onderzoeken tenzij R = O. Alleen onder deze

omstandigheid is dan nog van een evenwichtsbelasting sprake. In de

gegeven asymptotische formules zouden dan echter meer termen meegeno

men moeten worden om een uitspraak te kunnen doen over het spannings

en vervormingsveld in de limiet an + O.

5.8.4 Belastingssysteem IV

Met behulp van de resultaten uit 5.7.4 kunnen voor

volgende asymptotische formules worden afgeleid

D en H de
n n

D
n

(I+v) LI2 :;:4
-~. n (5.8.4.1)

(5.8.4.2)

De twee andere constanten die ongelijk aan nul zijn voldoen aan

C
n - [~+I+v

(5.8.4.3)

90 G"n
(5.8.4.4)



De asymptotische formules voor de spannings- en vervormingsgroot

heden luiden in dit geval

a - ~ !/Z ;4 cos a x (5.8.4.5)
x t n n

I
!/Z (5.8.4.6)a r4n cos a xy t n

v a b
T

___n_ X.
!/2 r4n sin a x (5.8.4.7)xy t b n

(l+v)2b a b ( r..)n
II !/2 sin (5.8.4.8)u - b2) r4n

a x
ZEt n

(I-v2)b l. !/2
-

(5.8.4.9)v r4n
cos a xEt b n

w (l-v2)b !lz r4 cos a x (5.8.4.10)
Et n n

(I-v2)t2a 2b 2
M

n !/Z (5.8.4.11)r'+n cos a xx IZb n

(I-v) 2t 2a 4b4

[1- ~)M n
!Iz (5.8.4.IZ)r4n

cos a xy Z4b n

M v(l-v)t2 3b 3 X. !/Z r4n
sin a x (5.8.4.13)xy IZb an b n

(I -v) 2 t 2a 3bo
V n

!/Z sin (5.8.4.14)r4n a xx 1ZbZ n

(I -v2)tza '+b 4
V n X. !/Z r4n

cos a x (5.8.4.15)y
IZbZ b n

In de limiet an ->- 0 zijn a, a , v en w de enige grootheden die
x y

van nul verschillen. Dezelfde formules worden verkregen door de koker

op te vatten als raamwerken waarvoor de rek in x-richting nul is. 91



5.9 Computerprogramma

De berekening van het spannings- en vervormingsveld voor een har

monische belasting van een rechthoekige koker bevat als essentieel e

lement het oplossen van een stelsel van acht lineaire vergelijkingen

in de integratieconstanten. Zijn deze constanten bepaald dan kunnen

uit (5.3.25), .•• , (5.3.35) de interessante grootheden berekend wor

den. Ret spreekt vanzelf dat de computer het aangewezen hulpmiddel is

bij het verkrijgen van numerieke resultaten, zeker wanneer een perio

dieke belasting onderzocht moet worden.

Ret door ons geschreven Algol-programma dat in 171 uitvoerig is

besproken biedt de mogelijkheid de spanningen en vervormingen te be

rekenen voor een harmonische belasting volgens I, .•• , VII. Ret pro

gramma levert in dit geval aIleen de amplitudi van de verschillende

grootheden voor een te kiezen aantal punten in de dwarsdoorsnede. Ret

is zo ingericht dat op vrij eenvoudige wijze de invloed van de geome

trische parameters onderzocht kan worden. Ret oplossen van de acht

vergelijkingen gebeurt met de methode van Crout.

De invloed van een periodieke belasting kan eveneens met dit pro

gramma onderzocht worden. Als voorbeeld is in de tekst uit 171 een

periodieke blokbelasting met periode 2a opgenomen, die symmetrisch is

ten opzichte van de vlakken x"=O en x*=a en antimetrisch ten opzichte

van het vlak x*= ~a.

5.10 Periodieke belasting

Aangezien in het algemeen een periodieke belasting in een Fou

rierreeks is te ontwikkelen en aangezien aIle vergelijkingen die het

hier behandelde probleem beschrijven lineair zijn is het onnodig ver

der uit te weiden over de oplossingsmethode voor een periodieke be

lasting volgens een van de systemen I, ••• , VII.

Ret is interessant de invloed van geconcentreerde krachten op het

spannings- en vervormingsveld na te gaan. Evenals in hoofdstuk 4.7 is

een praktisch bruikbare numerieke benadering te verkrijgen door uit

te gaan van een periodieke blokbelasting. Wij veronderstellen dat de

92 belasting symmetrisch is ten opzichte van x*= 0 en x"= a en antime-



trisch ten opzichte van x*= !a. De keuze van de periode 2a, de blok

breedte 2e en het aantal termen N dat in de Fourierreeks wordt mee

genomen kan experimenteel gedaan worden. De in 4 verkregen resultaten

zijn hierbij een goede leidraad. In 7 zullen wij resultaten vermelden

die langs deze weg zijn verkregen.

93



HOOFDSTVK 6

Confrontatie van de resu/taten von de benaderingstheorie

met de exacte op/ossing voor een periodieke be/osting

6. I Inleiding

Met behulp van de formules en grafieken uit 4 zijn B, M, Q en CK

voor een periodiek belaste rechthoekige koker te bepalen wanneer al

thans de voorgeschreven oppervlaktespanningen voldoen aan de in 2.3

gegeven beperkingen. In het kader van deze benaderingstheorie is een

belastingssysteem volledig gekarakteriseerd door de grootte van PI,

ql en qz (zie (2.5.15), •.. , (2.5.17». Vit B, M, Q en CK voigt het

spanningsveld met behulp van de formules uit 2.9.

Aangezien in 5 de exacte spanningsverdeling gegeven is voor ko

kers die door systemen van periodieke lijnkrachten in de hoekpunten

of middens der platen belast zijn, bestaat voor deze belastingssyste

men de mogelijkheid een uitspraak te doen over de waarde van de bena

deringstheorie. In tabel 6.1.1 zijn de grootheden PI' ql en qz aange

geven voor de basissystemen I, •.• , VII (fig. 5.2.2 en fig. 5.2.3).

Wanneer wij veronderstellen dat r
i

(i=l, •.. ,7) in axiale rich

ting harmonisch verandert is het voldoende de in (5.2.3) en (5.2.4)

gegeven belastingssystemen te onderzoeken. Blijkens tabel 6.1.1 vol

doen Pi, ql en q2 dan aan (4.2.1), ••. , (4.2.3). Voor verschillende

afmetingen van de koker zal met behulp van resultaten uit 5 onder

zocht worden op welke manier de spanningsverdeling afhangt van de pe-

riode van de belasting. De vergelijking met de conclusies uit de be

naderingstheorie (4) zal aan de hand van grafieken worden toegelicht.

Aileen voor "grote" waarden van de periode zal voor vierkante kokers

het verband tussen de resultaten van de beide theorieen analytisch

onderzocht worden.

In dit hoofdstuk zullen de coordinaatsystemen uit 5 gehanteerd

94 worden. Een aantal betrekkingen zijn zowel geldig voor plaat I als



Tabe16.1.1 Karakteristieke belastingsgrootheden bij de toepassing

van de benaderingstheorie op de basissystemen I, •.• ,VII

systeem Pl ql q2

8blb2
I 0 0

~bl 2+b2 2
rl

II 0 0 0

8blb2
III 0

~ bl 2+b2 2
r3 0

IV 0 0 0

V 0 0 4bl rs

VI 0 - 4b l r6 0

VII 4b l b2 r7 0 0

voor plaat 2 (fig. 5.3.1). Alle daarvoor in aanmerking komende groot

heden moeten van een index I voorzien worden wanneer wij plaat 1 ana

lyseren en van een index 2 wanneer plaat 2 beschouwd wordt.

6.2 Dimensieloze spanningsgrootheden (definities)

Om de vergelijking tussen de resultaten van de benaderingstheorie

en de exacte theorie overzichtelijk te doen zijn, is het nuttig di

mensieloze grootheden in te voeren. Aangezien de waarde van de bena

deringstheorie onderzocht wordt ligt het voor de hand ervoor te zor-

gen dat deze dimensieloze spanningen in de benaderingstheorie op een

voudige wijze afhangen van de geometrie. De resultaten uit 4 geven

een aanwijzing op welke manier wij te werk moeten gaan. In dit hoofd

stuk vinden wij namelijk een aantal dimensieloze spanningsgrootheden 95



die nagenoeg onafhankelijk zijn van de afmetingen van de dwarsdoor

snede.

Wij definieren voor ieder van de zeven belastingssystemen een

hulpgrootheid wi (i=l, ••• , 7) als

8blb2
(6.2.1 )

(6.2.2)

(6.2.3)

waarbij (Xo gegeven wordt door (2.7.1) • Als dimensieloze spannings-

grootheden (aangeduid met een .) voeren wij in

•
al(Xo2

(1 cos (X x (1 (i=I, ••. ,7) (6.2.4)
x n Eb1b2w.r. x

1. 1.n

•
al(Xo2

(1 cos (X x (1 (i=1 , ... ,7) (6.2.5)y n
Eblb2wirin

y

•
8blb2t (Xo

T sin (X x T (i=I, ••• ,7) (6.2.6)xy n xyw.r.1. 1.n

M • cos (X x _8_ M (i=I, ... ,7) (6.2.7)x n - xw.r.1. 1.n

M • cos (X x _8_ M (i=I, ••• ,7) (6.2.8)
y n - yw.r.1. 1.n

M • sin (X x _8_ M (i=1 , ..• ,7) (6.2.9)
xy n - xyw.r.1. 1.n

V • sin (X x ~V (i=I, ••• ,7) (6.2.10)x n xw.r.1. 1.n

V • cos (X x ~V (i=I, ... ,7) (6.2.11)y n - yw.r.1. 1.n

Voor de in (6.2.4) en (6.2.5) voorkomende karakteristieke grootheid

96 al, verwij zen wij naar (2.5.3).



Ret nadeel van de deftnities uit (6.2.4), •.. , (6.2.11) is dat de

dimensieloze grootheden niet zonder meer met elkaar te vergelijken

zijn omdat zij niet aIle op dezelfde manier uit de werkelijke span

ningsgrootheden zijn verkregen. In (6.2.12), .•. , (6.2.19) zijn daar

om een aantal formules gegeven die voor een koker met constante wand

dikte (zonder verstijvingsbalken) de verhouding tussen de verschil

lende dimensieloze grootheden koppelen aan de verhouding van de bij

behorende spanningen. In deze uitdrukkingen zijn a
b

en 'b de span-x xy
ningen bij z = l' afkomstig van Mx , respectievelijk Mxy Ret spreekt

vanzelf dat (6.2.12), .•• , (6.2.19) onbruikbaar zijn wanneer een der

spanningen in de noemer gelijk aan nul wordt. Er geldt

a * a
-L ....:t..
a * ax x

, * sin a x ,
xy n 6 ....EL

* (b 1+b2)aO0- cos a x 0-x n x

M *

t~3(I-V2)
abxx

0- * a
x x

M * M
..L ....:t..
M * M

x x

M * sin Ma xxy n ....EL
M * cos Ma x xx n

V * sin a x Vx n
b~

M * Mcos ax xx n

V * V
..L b..L
M * M

xx

M *

~~3(J-v2)
,

~ aO(b 1+b 2)
bxy

*
,, xyxy

(6.2.12)

(6.2.13)

(6.2.14)

(6.2.15)

(6.2.16)

(6.2.17)

(6.2.18)

(6.2.19)
97



6.3 Dimensieloze spanningsgrootheden bij gebruik van de benaderings

theorie

Wij maken gebruik van de formuies uit 2.9 om de dimensieloze

spanningen uit te drukken in de karakteristieke krachtgrootheden. Wij

zullen achtereenvolgens de basissystemen I en V, III en VI, VII en

tenslotte II en IV analyseren.

6.3.1 Belastingssystemen I en V

Uit tabel 6.1.1 en de formuies (6.2.1), (6.2.2) voIgt dat bij de

belastingssystemen I en V voldaan is aan

w.r.
~ ~n

o

(i=l, 5)

(6.3.1.1)

(6.3.1.2)

Voor de dimensieloze grootheden is in het kader van de benaderings-

theorie af te Ieiden

CloZE
a *

_ X. ___n
(6.3.1.3)x b -

qZn

a * 0 (6.3.1.4)
Y

YI Z
)- 3-

*
bIz ClOQn

T I + (plaat I)
xy bztz 3FO

1+-- +-- QZn
bItl bltl

yzz (6.3.1.5)

1- 3-

*
bz

z ClOQn
T I +

bitl
(plaat 2)xy 3FO

QZn1+--+--
98 bztz bztz



M *
Y

M *
Y

M *
x

M
xy

v *
y

v *
y

*

v M *
Y

v *= 0
x

CK
n

CK
n

(plaat I)

(plaat 2)

(plaat I)

(plaat 2)

(6.3.1.6)

(6.3.1.7)

(6.3.1.8)

(6.3.1.9)

Met behulp van de formules en grafieken uit 4.5 zijn uit de voor

gaande relaties alle spanningsgrootheden bepaald. Wij merken op dat

uit fig. 4.5.1 volgt dat de werkelijke afmetingen van de koker

- slechts tot uitdrukking komend in £ - weinig invloed hebben op het

verband tussen de dimensieloze spanningen en de dimensieloze periode

0. * (zie (4.2.21».n

6.3.2 Belastingssystemen III en VI

Voor deze belastingssystemen geldt

q~

w.r.
~ ~n

o

(i=3, 6)

(6.3.2.1)

(6.3.2.2)

Ret is eenvoudig te verifieren dat de relaties (6.3.1.3),

(6.3.1.4), (6.3.1.6), ... , (6.3.1.9) ook in deze gevallen gebruikt 99



kunnen worden wanneer q2n wordt vervangen door q)n· In plaats van

(6.3.1.5) moet nu de volgende formule gehanteerd worden

y)2
1- 3-

•
CloMn b1 2

ao~
T --+ 1+

b2t 2 3Fo
(plaat 1)xy

q)n 1+-- +-- q1n
bit) bit)

(6.3.2.3)
y22

1- 3-

•
aoMn b2 2 aoQn

T ---+ 1+
3FO

(plaat 2)xy
q)n

b)tl
q)n1+-- +--

bzt 2 b2t 2

De formules en grafieken uit 4.4 bieden de mog~lijkheid de dimensie

loze spanningsgrootheden numeriek te bepalen. Fig. 4.4.1 maakt de in

vloed van de geometrie van de koker duidelijk.

6.3.3 Belastingssysteem VII

Wordt de koker door systeem VII belast dan zal gelden

o (6.3.3.1)

(6.3.3.2)

Vit de definitievergelijkingen (6.2.4), ••• , (6.2.11) is af te leiden

dat de dimensieloze grootheden verkregen worden door in (6.3.1.3), .••

(6.3.1.9) q2 te vervangen door ClOPI • Zij zijn blijkens fig. 4.3.1
n n

nagenoeg onafhankelijk van de kokerafmetingen.

6.3.4 Belastingssystemen II en IV

Aangezien voor de systemen II en IV PIn' qin en q2n nul zijn tre

den er volgens de benaderingstheorie geen spanningen op. Dit betekent

dat ook aIle dimensieloze grootheden nul zijn. Superpositie van II of

IV op een van de andere belastingssystemen brengt geen wijziging van

100 de dimensieloze spanningen teweeg.



6.4 Asymptotische formules voor relatief grote periode (vierkante ko

kers)

Voor anb + 0 zijn in 5.8, uitgaande van de exacte theorie, asymp

totische formules afgeleid die geschikt zijn om de waarde van de be

naderingstheorie bij vierkante kokers voor relatief grote periode te

onderzoeken, want ook de relaties uit 6.3 (benadering) gaan met be

hulp van 4.3, .,., 4.5 voor anb + 0 over in eenvoudige uitdrukkingen.

In de tabellen 6.4.1, .•• ,6.4.4 worden de asymptotische formules

gegeven (anb + 0) zoals die volgen uit de benaderingstheorie en de

exacte theorie. Wij vestigen in deze tabellen onze aandacht op plaat

2 (zie fig. 5.3.2). Gebruik is gemaakt van het feit dat (6.2.1), ••• ,

(6.2.3) voor een vierkante koker overgaan in

4b

(6.4.1)

(6.4.2)

(6.4.3)

Verder geldt in dit speciale geval (zie 2 en 4)

(6.4.4)

c 24 ~ =
b (6.4.5)

(6.4.6)

0,43 t

~1-\J2 b~I+3f
(6.4.7)

(6.4.8)
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Als dimensieloze periode gebruiken wij
a
n (zie 4.2.21).

•an aO
Wij willen opmerken dat door ons geen uitspraak gedaan is over de

invloed van de tweede en volgende termen in de asymptotische reeks.De

numerieke resultaten die in 6.5 vermeld worden geven aan onder welke

omstandigheden de asymptotische formules bruikbare uitdrukkingen le-

veren.

Tabel 6.4.1 Asymptotische formules (a • + 0) voor de dimensieloze
n

spanningsgrootheden volgens de benaderingstheorie en de

exacte oplossing voor de belastingssystemen I en V

Benadering Systeem I Systeem V

a •
I

a • 2 X. I
a • 2 X.

v
4" 4" - -- £

X n b n b I+v

a • 0 I 2b2 an· 4 [(1+2f)t
I

saO + - I+v £
Y

LJ
3b 3

3a • 3 y2] 3a • 3 l y2]
T • - 8(~+3f)[2f+l- b2

- 8(~+3f) 2f+l- b2
v a0 2b2 a ·(1- x.)

xy n b

M • vx. vx. vx.
x b b b

M •
X. X. X.

y b b b

(I-v)a Ob an· ( y2] (l-v)aOb a • ( y2,)
M • 0 2 ll- b2 n ll- b 2Jxy 2

V • 0 -(2-\I)a Ob a • X. -(2-\I)aob a • X.
x n b n b

V • I I I
Y

Uit tabel 6.4. I kan worden afgeleid dat 1-1., M • en V· de be-
x y y

langrijkste dimensieloze spanningsgrootheden zijn. De voorspelling

102 van de benaderingstheorie wordt door de exacte theorie wat deze



grootheden betreft bevestigd. Opgernerkt moet worden dat de mernbraan

spanningen bij systeem V een totaal ander asymptotisch gedrag verto

nen dan bij systeern I. Uit numerieke berekeningen voor een aantal

waarden van a • blijkt dat de tweede term in de asymptotische reeks
n

Tabel 6.4.2 Asymptotische formules (a • + 0) voor de dimensieloze
n

spanningsgrootheden volgens de benaderingstheorie en de

exacte oplossing voor de belastingssystemen III en VI

- ..::::...£..... X- \I £ (I-n 1.)
(1+\1) b (I +\1) b

_~1. £ (l-n 1.)
(1+\1) b (I +\1) b

_n_ n

a • a •n n

(1+\I)n ~ 1. (I+\I)n ~ 1.
6 b2 b 6 b2 b

Bena-

dering

a • 0
x

a • 0y

• I
T --xy

a •n

M • 0
x

Systeem III Systeem VI

M •Y
o

Mxy
• o

v •x

v •y

o

o

( l-\l)n t2 Y
b a • -- -6-- b 2 ao n b
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bij basissysteem V in veel praktische gevallert de belangrijkste bij

drage levert in de membraanspanningen. Ret gevolg is dat in deze ge

vallen de benaderingstheorie resultaten levert die veel beter over

eenstemmen met de exacte oplossing bij een belasting volgens systeem

V dan tabel 6.4.1 suggereert.

In tabel 6.4.2 is gebruik gemaakt van de afkorting

1
n + 1 (6.4.9)

De gegevens uit tabel 6.4.2 tonen aan dat , * door de benade
xy

ringstheorie voldoende nauwkeurig voorspeld wordt. De schuifspannin-

gen ten gevolge van M zijn een factor ~ kleiner dan 'xy' terwijl
xy b

deze spanningen in de benaderingsoplossing nul verondersteld worden.

Tabel 6.4.3 Asymptotische formules (a * + 0) voor de dimensieloze
n

spanningsgrootheden volgens de benaderingstheorie en de

exacte oplossing voor het belastingssysteem VII

*a
n

Systeem VII

a * Z.
n b

(2+v) £ a * Z.
----r+V n b

y2

1ll- b 2 )

- (2-v) aOb a .. 2 Z.
n b

(I-v) b a .. 2
-2- aO n

Benadering

a * 2£ a * Z.
x n b

a * 0y

* 3
[2f+I- ::J,

2(1+3f)xy

M * v a * Z.
x n b

M * a * Z.
y n b

M 0xy

V * 0x

V .. a *y n
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De conclusie uit

Alle andere dimensieloze grootheden zijn minstens een factor £ a • of
n

t 2
a • kleiner dan T • Voor kleine waarden van an en dunne platen

b2 n xy

zijn deze spanningen dan ook verwaarloosbaar klein ten opzichte van

de schuifspanningen. Ret resultaat van de benaderingstheorie stemt

in het gebied waarin de asymptotische formules gelden met de werke

lijke spanningsverdeling bevredigend overeen.

tabel 6.4.3 moet zijn dat T • de belangrijkstexy
grootheid is. Ret verband tussen T • en y zoals de benadering aan

xy

Tabel 6.4.4 Asymptotische formules voor de dimensieloze spannings

grootheden voor de belastingssystemen II en IV

Systeem II

• v f £a
(l+v) (I+f)x

a •
£

Y l+v

• vf
ao Zb 2

a • x..T T+Ixy n b

M •
I; t 2

ao 2b2 a * 2
x 12(1-v2) b2 n

M •
vI; t Z

ao 2b2 a*2
y 12( I-v2) b2 n

M * I; t 2
ao 5b 5 a * 5 [x. _y31

xy 72(I+v)
b2 n b b3)

V •
I; t Z

ao 3b3 a * 3
x 12 (I -v2) b Z n

V •
I; t 2

ao 4b4 a • '+ x..
Y 12(1-vZ) b2 n b

Systeem IV

v
- -- £

l+v

£

- l+v

---'---- -1- 105



geeft is in dit geval onjuist maar de gemiddelde schuifspanning stemt

overeen met het resultaat van de exacte theorie. In praktische geval

len kunnen bovendien M *, M * en V * van belang zijn. Beide theorieen
x y y

leveren dezelfde relat.ies. Geconcludeerd mag worden dat de benade-

ringstheorie ook in dit geval de werkelijkheid voldoende nauwkeurig

beschrijft.

De in tabel 6.4.4 gebruikte grootheid s is gedefinieerd als

(6.4.10)

Wij kunnen constateren dat de superpositie van de resultaten uit

tabel 6.4.4 op de relaties voor de andere belastingssysternen geen es

sentiele wijziging aanbrengt in de uitdrukkingen voor de belangrijk

ste spanningsgrootheden. Wanneer in alle gevallen de belasting van

dezelfde grootte-orde is kunnen de in het voorgaande getrokken con

clusies gehandhaafd blijven.

Sarnenvattend kunnen wij stellen dat voor relatief grote periode

van de harmonische belasting de belangrijkste spanningsgrootheden

door de benaderingstheorie voldoende precies worden gegeven. In het

hierna volgende zullen wij aantonen dat deze conclusie in een groot

gebied van an* gehandhaafd kan blijven.

6.5 Harmonische belasting volgens systeem I

Voor twee vierkante kokers met ~ = 0,1 , respectievelijk ~ = 0,05

zijn in fig. 6.5.1 en fig. 6.5.2 alle in (6.2.4), ... , (6.2.11) gede

finieerde dimensieloze spanningsgrootheden weergegeven als functie
I *van --- Wij herinneren aan de definitie van a
* na

n

(6.5.1)
*a a

n n

ao en an zijn in (2.7.1), respectievelijk (4.2.4) gedefinieerd. In de

106 grafieken staat aangegeven welke plaats ineen dwarsdoorsnede gekozen



is. De gemaakte keuze is zodanig dat voor niet al te kleine periode

de betreffende grootheid op deze plaats een extremum bezit als func

tie van de coordinaat in omtreksrichting.

Voor de dwarscontractiecoefficient v is in alle gevallen 0,3 ge

kozen.

In de grafieken voor * T * M * M * en V * ziJ'n eveneens deax' xy' x' y y
krommen getekend die verkregen worden bij gebruik van de benaderings-

theorie. Wij hebben hierbij verondersteld dat wij £ = 0 kunnen kiezen

of schoon in werkelijkheid voor de vermelde kokers geldt

E = 0,01967

E = 0,00984

t(b = 0,1)

t(b = 0,05)

(6.5.2)

(6.5.3)

Uit deze grafieken moet geconstateerd worden dat de resultaten voor

a * T * M * M * en V • zoals die uit de benaderingstheorie (metx' xy' x' y y
de specialisering E = 0) volgen, slechts geringe afwijkingen vertonen

met de exacte oplossing. Een uitzondering moet gemaakt worden voor

kleine waarden van --1_. De grafieken geven een indruk welke verschil-
a *

n
len tussen beide theorieen ontstaan en bieden de mogelijkheid te be-

slissen onder welke omstandigheden de resultaten van de benadering

als voldoende nauwkeurig geaccepteerd worden.

De overeenstemming tussen de benaderingstheorie en de exacte the

orie is, met name in de omgeving van het extremum in de krommen, nog

aanmerkelijk beter wanneer in de benaderingstheorie de afschuifstijf

heid van de platen niet oneindig groot wordt genomen. Voor E moet dan

niet 0 maar de uitdrukking uit (6.5.2), respectievelijk (6.5.3) wor

den gebruikt.

*a
n

onderzoek is de
1

waarden van

is het verband tussen a *,x
tevens onderzocht voor een aantal kokers

grote verschillen optreden tussen beide theorieen.

Behalve voor de reeds genoemde kokers

T * M * M' V * en --1--
xy' x' y' y a •

n
met totaal andere afmetingen. Ret resultaat van dit

conclusie dat in alle gevallen aIleen voor kleine

Ret in 2.9 aangegeven vcrband tussen de spanningen en de coordi

naat in omtreksrichting is blijkens de resultaten van de exacte theo-

rie voor niet al te kleine periode heel goed bruikbaar. Bij kleine 107
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waarden van
•

verliest de voorspelling uit de benaderingstheorie
a

n

zijn nut. In dit geval bereikt bijvoorbeeld 1 • z~Jn extremum niet
xy

rneer bij y = O. Eveneens constateren wij dat dan a ., M • en M • in
x x y

een hoekpunt van de koker aanmerkelijk groter zijn dan tweernaal de

d b · . b W·· k d' h b • M'waar en ~J y 2. ~J mer en op at ~n et punt y = 2 voor ax, x

en M • een betere overeenkomst bestaat tussen de beide theorieen dan
y

in het punt y = b.

De grootheden die in de benaderingstheorie geen rol spelen (a .,
y

M ., V .) zijn sterk afhankelijk van de geometrie van de koker. Het
xy x

is echter mogelijk deze grootheden met zodanige factoren te vermenig-

vuldigen dat grafieken te tekenen zijn die nagenoeg onafhankelijk

zijn van de preciese afmetingen. Vit fig. 6.4.2 voIgt dat voor vier-
0* M' V*

kante kokers de combinaties -..:i- ,~ en ~ nauwelijks van de
aO Lb2 aOb aOb

geometrie afhangen. Dit is te verwachten, gezien de asyrnptotische

formules uit tabel 6.4.1. Een andere manier, die bovendien voor niet

vierkante kokers bruikbaar is, gaat uit van evenwichtsvergelijkingen.

Vit

o (6.5.4)

voIgt bijvoorbeeld na een eenvoudige becijfering

30 •
---.L

3y
(6.5.5)

on-

met

I
Omdat reeds werd aangetoond dat 1 • als functie van --- nagenoeg

xy a *
n

de koker voIgt uit (6.5.5)afhankelijk is van de afmetingen van

welke factor a * vermenigvUldigd dient te worden om te bereiken dat
y

een grootheid ontstaat die nauwelijks afhangt van de werkelijke geo-

metrie van de koker. Eenzelfde werkwijze kan worden toegepast met be

trekking tot de grootheden M • en V'.
xy x

Wij merken nog op dat voor de kokers waarbij de in de grafieken

gegeven kronnnen behoren, geldt

aOb 0,213 (!. 0, I)
b

110 aOb 0,151 (!. 0,05)
b

(6.5.6)

(6.5.7)



Uit numerieke berekeningen voor andere kokers kan geconcludeerd

worden dat de gegeven grafieken in alle gevallen een goed beeld geven

van de grootte van a *, M * en V *.
Y xy Y

De gegeven numerieke resultaten bieden de mogelijkheid aan te ge-

yen onder welke omstandigheden de in tabel 6.4.1 gegeven asymptoti

sche formules als praktisch bruikbare vereenvoudigingen zijn te han

teren. Wanneer een relatief verschil van ongeveer 10% tussen de uit

komsten van de asymptotische uitdrukkingen en de werkelijk berekende

waarden nog geaccepteerd wordt, kan gesteld worden dat

a *n
> 1,25 (6.5.8)

moet zijn om de in tabel 6.4.1 voor systeem I gegeven resultaten als

benaderingsuitdrukkingen te kunnen hanteren.

Uit fig. 6.5.1 en fig. 6.5.2 mag geconcludeerd worden dat wanneer

* groter is dan 0,25 a 0,50 slechts geringe afwijkingen ontstaan
a
n

tussen de resultaten van de exacte theorie en de benadering bij een

belasting volgens systeem I. De grootheden die in de benadering nul

worden verondersteld, zijn in het hiervoor genoemde gebied inderdaad

te verwaarlozen ten opzichte van de belangrijke spanningen.

Wij constateren verder dat de in de benaderingstheorie te maken

veronderstelling E = C in het gebied waar de benadering de werkelijk

heid goed beschrijft in de meeste gevallen voldoende nauwkeurige re

sultaten levert.

Wij willen nogmaals opmerken dat de hier "exact" genoemde theorie

onder andere gebaseerd is op de klassieke plaattheorie. Wanneer de

periode van de belasting "relatief klein" wordt, zal in werkelijkheid

een andere spanningsverdeling optreden dan met behulp van de plaat

theorie berekend is omdat de invloed van de schuifspanningen lood

recht op het middenvlak niet verwaarloosd mag worden.

6.6 Rarmonische belasting volgens systeem V

Ret verband tussen de dimensieloze grootheden en
•

is in het
a

n
kader van de benaderingstheorie bij een belasting volgens systeem V 111



volkomen identiek met die volgens systeem I (zie 6.5). Uit numerieke

berekeningen, uitgaande van de exacte theorie kan voor kokers met

verschillende afmetingen worden aangetoond dat het van geen praktisch

belang is of de belasting volgens I of V wordt aangebracht. Wij wil

len deze bewering allereerst toelichten voor vierkante kokers. In dit

geval volgt uit berekeningen dat in zeer goede benadering geldt

* (volgens V) * (volgens I) \I (6.6.1)(J (J --- e:x x 1+\1

* (volgens V) * (volgens I) e: (6.6.2)(J = (J - 1+\1Y Y

(J *
y

is in het algemeen veel groter dan

De termen met e: corresponderen met de asymptotische formules voor (J *
x

en (J * uit tabel 6.4.1. Aangezien e: in de praktijk niet groter wordt
y

dan 0,05 kan uit (6.6.1) worden afgeleid dat in het gebied waarin

(J * » 0,01 de resultaten voor de belastingssystemen I en V praktisch
x

identiek zijn. De term I~\I

(v6lgens I) zodat (J * bij beide belastingstoestanden op een totaal
y

andere manier van de periode afhankelijk is. Wij merken overigens op

dat deze spanning in de meeste gevallen onbelangrijk is ten opzichte

van de optredende buigspanningen.

V • d b"" 1oor T wor t 1J --. < 2 een te verwaarlozen verschil ten op-
xy CL

n
zichte van de in fig.6.5.1 getekende kromme gevonden. Wordt de perio-

de nog groter dan krijgt uiteindelijk de in tabel 6.4.1 aangegeven a

symptotische term de overhand. T • is dan echter reeds zo klein datxy
de werkelijke grootte van geen belang meer is.

De grootheden M *, M ., M *, V • en V • vertonen een verschilx y xy x y
van niet meer dan 2% met de resultaten voor belastingssysteem I.

Uit het voorgaande kan geconstateerd worden dat bij vierkante ko

kers de basissystemen I en V in goede benadering dezelfde resultaten

leveren. Voor (J * moet hierop een uitzondering gemaakt worden.
y

Wanneer wij niet-vierkante kokers analyseren kunnen de voorgaande

conclusies gehandhaafd blijven. Wij moeten echter wel bedenken dat in

dit geval (6.6.1) en (6.6.2) niet meer gehanteerd mogen worden. Op

dezelfde wijze als de asymptotische formules voor vierkante kokers in

5.8 plausibel zijn gemaakt kan ook voor een willekeurige rechthoekige

112 koker het asymptotisch gedrag voor een aantal spanningsgrootheden



worden bepaald. Bekend is dan door welke uitdrukkingen (6.6.1) en

(6.6.2) vervangen dienen te worden. Het is eenvoudig na te gaan dat

in deze gevallen geen essentiele verschillen optreden ten opzichte

van de resultaten voor vierkante kokers.

Samenvattend kan gesteld worden dat bij belastingssysteem Vander

dezelfde condities als bij systeem I (zie 6.5) door de benaderings

theorie (met E = 0) een voldoend nauwkeurige beschrijving van de wer

kelijkheid wordt verkregen. De momenten M en M die in het algemeen
x y

de grootste spanningen tot gevolg hebben, kunnen zeer goed uit de be-

naderingstheorie bepaald worden. Hetzelfde geldt voor de spanningen

a en T • Die grootheden die in de benadering verwaarloosd wordenx xy
zijn oak volgens de exacte theorie relatief klein.

De specialisering van de benaderingstheorie door E = 0 te kiezen

is oak voor dit belastingssysteem aanvaardbaar.

6.7 Harmonische belasting volgens systeem III

uit de benaderingstheorie voor de hier onderzochte belastingstoe

stand voIgt dat in wezen slechts de schuifspanningen volgens de ele

mentaire Bredt-theorie van belang zijn. AIle andere spanningsgroothe

den zijn immers evenredig met E. Voor vierkante kokers moet zelfs ge

constateerd worden dat aIleen de Bredt-spanning aanwezig is.

In fig. 6.7. I zijn
*a

x
E

T
xy

* ,
M *

X

E

M *
en -l- (exacte theorie) als

E

1
functie van --- weergegeven voor twee kokers waarvoor geldt

a *
n

bz tl tz

bI bl =bi" 0,1 (6.7.J)

bz tl tz

hi 3 bl =hi 0,1 (6.7.2)
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De berekeningen en grafieken voor de vierkante koker tonen aan dat

1 0 . * * * M*voor --- > ,I de asymptot~sche formules voor cr ,cr ,T, en
Cl * x Y xy x

n
M • zinvol gebruikt kunnen worden. Op eenvoudige wijze is na te gaan

Y
dat voor de praktijk alleen T * van belang is.xy

Onderzoeken wij de rechthoekige koker dan voorspelt de benade-

(J * M * M *
ringstheorie x x en ....:L- de krommen die in fig. 6.7.1 zijnvoor ,

£ £ £

weergegeven. De voornaamste conclusie die wij uit de vergelijking met

de exacte theorie kunnen trekken is dat het verband tussen deze

grootheden en de dimensieloze periode slechts in beperkte mate door

de benadering wordt beschreven. Wij moeten echter eveneens constate

ren dat deze spanningen ten opzichte van T * van weinig betekenis
xy

zijn. Voor T * kan zonder aarzelen de Bredt-oplossing gebruikt worxy
den.

Opgemerkt dient nog te worden dat in de exacte theorie (J * en M *x x
op de plaats Yi ~ bi in veel gevallen aanmerkelijk verschillen van de

overeenkomstige grootheden op de plaats Y2 ~ b2'

formule voor

moet vermeldgekomen

Van de dimensieloze spanningsgrootheden die nog niet ter sprake

worden dat M * lineair met ......!-xy nagenoeg *
a
"n

een vierkante koker toontverandert. De asymptotische

zijn

ten opzichte van T zijn te
xy

zijn bij het hier onderzochte

aan dat de bij M horende spanningen
xy

verwaarlozen. Alle andere grootheden

belastingsgeval van weinig betekenis.

Wanneer wij bovenstaande conclusies die voor alle onderzochte ko-

kers gehandhaafd kunnen worden, samenvatten dan kan gesteld worden

de belangrijkste spanning is. De benaderingstheoriedat T verreweg
xy

en de exacte oplossingsmethode leveren nagenoeg dezelfde resultaten,

overeenstemmend met de Bredt-theorie. De voorspelling van de benade

ring voor de andere grootheden is betrekkelijk slecht. Een indruk van

de afwijkingen die hanteren van deze theorie te weeg brengt wordt,

ook voor niet-vierkante kokers, verkregen uit de asymptotische formu

les van tabel 6.4.2. In de meeste gevallen zal £ ~ 0 gekozen kunnen

worden, wat tot gevolg heeft

schillend is.

dat alleen de spanning T van nul ver
xy
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6.8 Harmonische belasting volgens systeem VI

In de benaderingstheorie is het van geen belang of de belasting

volgens systeem III of volgens systeem VI wordt aangebracht. AAn de

hand van numerieke berekeningen, gebaseerd op de exacte theorie kan

geconstateerd worden dat, wat de schuifspanning betreft deze eigen-

membraanspanningen ox· en

worden bij het hier onder-

dimensielozebestaat. Deschap inderdaad

° • en de dimensieloze buigingsgrootheden
y

zochte geval voor een vierkante koker goed weergegeven door de asymp-

totische formules uit tabel 6.4.2 wanneer --1- > 0,1. Zij zijn ten op-
•

iJ • (y = b) en --I-
x •

a
n

benaderingstheorie

a
n

het resultaat van demet

dwarsdoorsnede. Het verband tussen

stemt veel meer overeen

zichte van T • dus te verwaarlozen.xy
Voor rechthoekige kokers wordt de grootste afwijking tussen de

resultaten van beide theorieen voor ° • gevonden in de buurt van
x

y = O. Voor --1- < 0,5 is 10 .(y = 0)1 de grootste axiale normaalspan-
• xa

n
ning in een

dan bij een belasting in de hoekpunten (vergelijk fig. 6.7.1). ° • is
y

uiteraard extreem bij Yl = 0 of Y2 = 0 afhankelijk van de vorm van de

dwarsdoorsnede. De grootheid M ·(Yl = bl) stemt in een groot gebied
Y

goed overeen met de resultaten van de benaderingstheorie.

De resultaten van de benadering sternmen beter overeen met de uit

komsten volgens de exacte theorie voor systeem VI dan met de resulta

ten voor belastingssysteem III. Ook voor VI moet echter de bewering

gehandhaafd blijven dat aIleen T • van werkelijk belang is.
xy

6.9 Harmonische belasting volgens systeem VII

In fig. 6.9.1 zijn ° • T • M • en M • zoals zij volgen uit de
x

, xy ,
x y

theorie getekend als functie van I De gekozen plaats in deexacte
•a

n
dwarsdoorsnede is uit deze figuur af te leiden. De weergegeven krom-

men behoren bij een vierkante koker met ~ = 0,1 en bij een rechthoe

kige koker met afmetingen die voldoen aan (6.7.2). Tevens is in

116 fig. 6.9.1 aangegeven het verband tussen de verschillende grootheden
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1
en --- wanneer gebruik wordt gemaakt van de benaderingstheorie waarin

ex "n
de specialisering E = ° is doorgevoerd.

Dit fig. 6.9.1 voIgt dat de benaderingstheorie in het gebied

> 0,25 een redeIijk goede approximatie voor de werkeIijke waarden
"ex

n
o " M" en M • Ievert. Dit een aantal numerieke berekeningen voorx' x y
kokers met een andere geometrie dan die waarop de grafieken betrek-

king hebben bIijkt dat deze gevoigtrekking algemeen geidig is.

BIijkens de resuitaten van de exacte theorie bereikt IT "I in dexy
hoekpunten van de koker zijn maximale waarde. Voor vierkante kokers

veel beter overeenstemmen met de

moet (6.3.1.5) worden geraadpIeegd.

in T "volgens de benadering het
xy

gevoig zijn van de vrij arbitraire wijze waarop in 2.9 de spanning

T is berekend. Een aan de belasting volgens VII aangepaste werkxy
wijze in 2.9 Ievert resuitaten die

is dit maximum geIijk aan I, onafhankelijk van de periode van de

voorgeschreven belasting. De afhankeIijkheid van __1_ van het maximum
"ex

n
voor IT "I voor een rechthoekige koker voIgt uit fig. 6.9.1. De gexy
tekende kromme, berekend volgens de benaderingstheorie heeft betrek-

king op het gemiddeide van T "over een plaat. Om de spanning op een
xy

wiIIekeurige plaats te berekenen

Wij merken op dat de afwijkingen

werkelijkheid dan wanneer (2.9.17) en (2.9.18) gehanteerd worden.

Samenvattend kan gesteld worden dat uit de toetsing van de bena

deringsoplossing aan de resultaten uit de exacte theorie geconclu

deerd kan worden dat 0" M", M • en V • voor __1_ > 0,25 uit de be-
x' x y y ex"

n
naderingstheorie bepaald mogen worden. De waarde van T "wordt door

xy
de gemodificeerde Vlasov-theorie slecht voorspeld. AIle andere span-

ningsgrootheden zijn verwaarloosbaar klein.

6.10 Opmerkingen bij de belastingssystemen II en IV

Zoals in het voorgaande reeds enige malen is opgemerkt zijn de

systemen II en IV in het kader van de benaderingstheorie uit hoofd

118 stuk 2 van geen betekenis. Dit betekent dat superpositie van deze



systemen op de belastingssystemen I, III V of VI de spannings- en

vervormingstoestand nauwelijks beinvloedt.

Uit 6.5, ..• , 6.9 kunnen wij constateren dat bij kleine waarden

van 1 aan de benaderingstheorie geen betekenis meer gehecht kan
*a

n
worden. Wij moeten dan ook verwachten dat in dit gebied de invloed

van de systemen II en IV van essentiele be~ekenis is. Beperken wij

ons tot de waarden van --1- die groter zijn dan 0,25 dan luidt onze
a *

n
conclusie dat de spanningen ten gevolge van II en IV van onderge-

schikte betekenis zijn. De motivering van deze bewering is gebaseerd

op een groot aantal numerieke berekeningen voor de systemen II en IV.

De numerieke resultaten zullen in dit proefschrift niet vermeld wor

den. Wij willen hier slechts enige opmerkingen maken.

De asymptotische formules voor vierkante kokers uit tabel 6.4.4

bezitten een groot geldigheidsbereik <--1- > 0,2 a I). De met behulp
*a

n
van deze relaties te berekenen spanningen leveren de mogelijkheid een

vergelijking uit te voeren met de resultaten voor de belastingssyste

men I, III, V en VI.

De dimensieloze spanningsgrootheden zijn afhankelijk van de pre

ciese afmetingen van de dwarsdoorsnede (zie ook tabel 6.4.4). In het

algemeen worden deze grootheden kleiner wanneer de wanddikte ten op

zichte van min(b1, b2) kleiner wordt.

Voor kokers met een constante wanddikte is er geen groot verschil

tussen de maximale waarden van de dimensieloze spanningsgrootheden
t1+t 2

wanneer -----bb dezelfde waarde bezit.
1+ 2

6.11 Conclusies

Ret onderzoek dat wij in het voorgaande gedeelte van dit hoofd

stuk uitvoerden levert als belangrijkste conclusie de bewering dat de

resultaten van de benaderingstheorie in zeer veel gevallen betrouw

baar genoemd kunnen worden. De gemodificeerde Vlasov-theorie verliest

zijn waarde wanneer de periode van de harmonische belasting relatief 119



klein is. Een in het algemeen voldoend nauwkeurige benedengrens wordt

gekarakteriseerd door

Ct
n

*
'" 0,25 (6.11.1)

Een meer gedetailleerde uitspraak is alleen mogelijk wanneer de ver

schillende spanningsgrootheden voor de onderzochte belastingstoestan

den afzonderlijk worden geanalyseerd.

Opgemerkt dient verder nog te worden dat voor de belangrijkste

spanningen een betere overeenstemming bestaat tussen de resultaten

van de exacte en de benaderingstheorie dan voor de groothed~n die in

het beschouwde geval van weinig betekenis zijn. Dit verschijnsel is

het duidelijkste bij een belasting volgens systeem III.

De door ons aangebrachte modificatie in de Vlasov-theorie, die

leidde tot een voorspelling van M blijkt zeer zinvol te zijn.
x

De spanningen die in de benadering verwaarloosd worden zijn blij

kens de exacte theorie inderdaad van weinig belang.

Bij een belasting volgens VII treedt een aanzienlijk verschil op

tussen T * volgens de exacte theorie en de dimensieloze schuifspan-
xy

ning volgens de benadering. Deze afwijking is het gevolg van de tame-

lijk arbitraire manier waarop in 2.9 de schuifspanningsverdeling ge

construeerd is. Een aan de belasting aangepaste werkwijze levert re

sultaten die veel beter overeenstemmen met de werkelijkheid. In alle

andere gevallen moet de wijziging die wij aanbrachten in T zinvolxy
genoemd worden.

De wijze waarop de belasting wordt aangebracht is onbelangrijk

wanneer de resultanten Pi , ql en q2 niet van waarde veranderen.
n n n

De specialisering E = 0 voor de benaderingstheorie kan in het al-

gemeen acceptabel genoemd worden.

6.12 Periodieke belasting

In het voorgaande zijn de resultaten van de benaderingstheorie en

de exacte ~plossingsmethode met elkaar vergeleken voor een harmoni

120 sche belasting. In principe is hiermee een uitspraak te doen voor ie-



dere in de praktijk voorkomende periodieke belasting die opgebouwd

kan worden uit de zeven basissystemen van fig. 5.2.2 en fig. 5.2.3.

Wij moeten vaststellen dat het zinloos is de benadering te hanteren

wanneer de periode van de belasting klein is. Er zal in het algemeen

voldaan moeten zijn aan de eis

a
n

» 0,25 of aoa » 0,8 (6.12.1)

In deze uitdrukking is a de halve periode.

Ret is niet noodzakelijk dat de spanningen ten gevolge van de

n-de term uit de Fourierreeks voor de belasting, berekend volgens de

benaderingstheorie, procentueel weinig afwijken van de werkelijkheid

om de gemodificeerde Vlasov-theorie acceptabel te vinden. Geeist

hoeft slechts te worden dat de afwijking in de n-de term een geringe

invloed heeft op de uiteindelijke spanning. De grootte van de n-de

component in de ontwikkeling van de belasting speelt hierbij een

voorname rol. Mede omdat de invloed van aIle termen in de beschouwing

moet worden opgenomen is het onmogelijk (6.12.1) nader te preciseren

zonder aan te geven welke periodieke belasting geanalyseerd wordt.

Om een goed gefundeerde uitspraak te kunnen doen is het noodzake

lijk voor een aantal periodieke belastingen de numerieke resultaten

uit de benaderingstheorie te toetsen aan die voor de exacte oplos

singsmethode. Wij beperken ons tot het onderzoek van een blokvormige

belasting zoals gegeven in (4.7.1), ... , (4.7.8). Wij zullen boven

dien eisen dat a zo groot is dat op een afstand ~ van de blokbelas

ting aIle spanningen nagenoeg nul zijn, met uitzondering van de

schuifspanning die daar moet voldoen aan de Bredt-theorie. Wanneer

geen wringend moment aanwezig is moet echter ook de schuifspanning

bij ~ onbelangrijk zijn.

Aangezien een belasting volgens systeem I opmerkelijke en prak

tisch belangrijke resultaten levert heeft deze belastingstoestand

vooral onze aandacht gekregen.

Uit nurnerieke berekeningen met behulp van de elektronische reken

machine EL X8 kan geconstateerd worden dat bij een belasting volgens
b1+b z

I op een afstand ---2-- van de blokbelasting nauwelijks enig verschil

bestaat tussen de resultaten van de benadering en de exacte theorie. 121



Dit betekent tevens dat op die plaats de spanningsgrootheden die in

de gemodificeerde Vlasov-theorie worden verwaarloosd van geen beteke

nis meer zijn. Een duidelijke illustratie van deze beweringen wordt

gegeven door de grafieken uit 7.5 voor een vierkante koker. Deze gra

fieken tonen tevens de geringe invloed van het belastingssysteem II.

Bovendien voigt eruit dat de modificaties van de benaderingstheorie

volgens Vlas0v zinvol en van praktische betekenis zijn.

In de buurt van de blokbelasting moet de benaderingstheorie ver

worpen worden. Wij moe ten echter opmerken dat in diezelfde omgeving

het benaderend karakter van de zogenaamde exacte theorie eveneens het

duidelijkste aan het licht zal treden, terwijl tevens afwijkingen in

het belastingssysteem en de geometrie van de koker een essentiele in

vloed uitoefenen. In 7.4 zullen voor een concreet geval de benade

ringstheorie en de exacte werkwijze meer gedetailleerd worden verge

leken.

Wij merken op dat de hier voor belastingssysteem I verrnelde con

clusie, dat op enige afstand van de plaats van de krachtinleiding de

benaderingstheorie een juiste beschrijving van de werkelijkheid le

vert, ook geldig is voor de andere belastingssystemen. Met name kan

gesteld worden dat de spanningen ten gevolge van II en IV een zeer

plaatselijk karakter dragen. De hiervoor benodigde nurnerieke gegevens

zullen in dit proefschrift niet worden vermeld.



HOOFDSTUK 7

£xperimentele resultaten en hun confrontotie met de theorie/!n

7. I Inleiding

In het laboratorium voor technische mechanica van de Technische

Hogeschool Eindhoven zijn een aantal experimenten verricht aan een

lange vierkante koker die in de hoekpunten belast wordt door gecon

centreerde krachten. Alle belastingskrachten zijn gelegen in een vlak

loodrecht op de as van de koker.

Deze proefnemingen zouden uitgevoerd kunnen zijn met de bedoeling

te onderzoeken in hoeverre de in dit proefschrift "exact" genoemde

theorie de werkelijkheid beschrijft. Het is dan van groot belang een

koker te realiseren waarvan de geometrie goed overeenstemt met die

van het mathematisch model. In wezen zouden de experimenten dan die

nen om een uitspraak te doen over de waarde van de zogenaamde klas

sieke plaattheorie en om het effect te onderzoeken dat het benaderend

karakter van de plaattheorie in de onderzochte kokerconstructie te

weeg brengt.

Een totaal andere benaderingswijze van de proefnemingen is om na

te gaan in hoeverre de conclusies uit het mathematisch model over

eenstemmen met de gemeten werkelijkheid voor een in de praktijk voor

komende koker. In dit geval wordt mede een indr.uk verkregen over de

invloed die afwijkingen in de geometrie en de belasting op de span

ningstoestand hebben. Wij krijgen dan een beeld van de waarde die in

de praktijk aan de resultaten van de theorieen kan worden toegekend.

Met dit oogmerk zijn de door ons uitgevoerde experimenten tot stand

gekomen. Als proefstuk werd daarom een in de handel zijnde (vierkan

te) koker gekozen.

Wanneer wij ons beperken tot de belastingssystemen I, ••• , IV uit

fig. 5.2.2 waarbij de lijnkrachten r. vervangen zijn door geconcen- 123
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treerde krachten Ri (i = I, ... ,4) dan kunnen in plaats hiervan ook

de systemen 1*, ..• , IV* uit fig. 7.1.1 geanalyseerd worden. Het

voordeel van de systemen 1*, "', IV* is dat zij zich veel beter le

nen voor een experimenteel onderzoek. Zij ontstaan als superpositie

van I, •.• , IV waarbij, voor vierkante kokers, geldt

systeem 1*

systeem II * : R2 - R2*

o (7.I.I)

o (7.1.2)

systeem 111*: R2 (7.1.3)

systeem IV * R) R"4 (7.1.4)

*z

*_-L-.-rR,

*R,~--

*I

*z

*~+--..y

11*

*RJ

*z

I
*'Ii----I--..... y

*III

*z

*tE--I-----y

*IV

Fig. 7. I. I Belastingssystemen voor een vierkante koker

De vier belastingssystemen 1*, ..• , IV * zijn te realiseren met de

belastingsapparatuur die in 7.2 wordt beschreven. Dit (7.1.2) en

(7.1.3) voIgt dat de systemen 11* en 111* slechts betrekking hebben

op II en IV. In 6 hebben wij opgemerkt dat deze belastingstoestanden

aIleen van betekenis zijn voor de spanningsverdeling in de nabijheid

van de aangrijpingspunten van de krachten. Juist in dit gebied is

de invloed van onnauwkeurigheden bij het realiseren van de belasting

en van afwijkingen in de geometrie van het proefstuk niet te verwaar

lozen. De metingen bieden dan ook aIleen de mogelijkheid de tendens

tot uitdrukking te brengen dat de spanningen een zeer locaal karakter

124 bezitten. In het vervolg zullen wij slechts weinig aandacht besteden



aan 11* en 111*, of schoon bij 1* de invloed van II en dus 11* nog wel

ter sprake zal komen.

De meetresultaten bij een belasting volgens IV* zullen niet ver

meld worden omdat het enige essentiele versehil met 1* het optreden

van de sehuifspanningen volgens Bredt is.

In dit hoofdstuk zullen wij uitvoerig aandaeht besteden aan de

vergelijking van de resultaten volgens de exaete theorie en die van

de benaderingsmethode bij een belasting volgens systeem 1*. Wij zul

len bovendien de gemeten spanningen eonfronteren met de theoretisehe

resultaten.

De in dit hoofdstuk gebruikte eoordinatensystemen stemmen overeen

met die uit 5.

7.2 Proefstuk en belastingsapparatuur

Ret proefstuk is een gelaste koker met de nominale afmetingen

10 x 10 x 0,5 em. Door in twee doorsneden de buitenmaten en de wand

dikte van de platen te bepalen zijn voor de koker de afmetingen geko

zen die in fig. 7.2.1 zijn aangegeven.

Om een beeld te geven van de werkelijke vorm van de dwarsdoorsne

de is de contour aan de buitenkant op een willekeurige plaats verge

leken met de in fig. 7.2.1 gekozen vorm (zie fig. 7.2.2). De afwij

kingen zijn ten opziehte van de nominale maten in fig. 7.2.2 tien

maal vergroot weergegeven, met uitzondering van de afrondingen in de

hoeken.

De wanddikte van iedere plaat is in twee doorsneden op negen

plaatsen bepaald. Geeonstateerd kan worden dat op een afstand van

0,5 a 1 em vanaf het hoekpunt in de profiellijn de wanddikte 0,03 em

groter is dan elders. In de onmiddellijke omgeving van de lasnaad is

de wanddikte 0,04 em kleiner dan voor de rest van de plaat. Ret ge

middelde is bepaald door de onmiddellijke omgeving van de hoekpunten

en de lasnaad buiten besehouwing te laten. De variatie in de wanddik

te over een plaat is dan ongeveer 0,01 em. Ret versehil tussen het

gemiddelde voor de vier platen ligt in de buurt van 0,002 em. Een

zelfde variatie treedt op in de resultaten voor de twee onderzoehte

doorsneden. 125
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Wij moeten nog opmerken dat de "kromtestraal" in de hoekpunten

aan de binnenkant aanmerkelijk groter is dan aan de buitenkant.

De lengte van de koker bedraagt 220 em.

De belastingsapparatuur bestaat uit twee maal twee hefbomen die

aan een uiteinde in een frame gelagerd zijn en waarop aan het andere

uiteinde een gewiehtsbelasting kan worden aangebraeht. Twee hefbomen

staan horizontaal, de twee andere vertieaal. Fig. 7.2.3 levert een 0

verzieht van het arrangement van de versehillende onderdelen bij de

belastingsapparatuur.

De kraehten worden op de koker aangebraeht via drukstukken waar

van de vorm afhankelijk is van het type belasting dat moet worden on

derzoeht. De vorm van deze blokjes voor belastingssysteem I* is in

fig. 7.2.4 duidelijk te zien. De breedte van de aandrukvlakken is in

dit geval 0,5 em.

De kraeht die op de koker wordt uitgeoefend is driemaal de ge

126 wiehtsbelasting aan het uiteinde van een hefboom.
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De koker is opgehangen in twee draden, zo ver mogelijk verwijderd

van de plaats waar de belasting wordt aangebraeht. AIleen bij sys

teem IV· is de koker aan beide uiteinden star ingeklemd zodat er.geen

onderlinge verdraaiing van deze dwarsdoorsneden kan optreden.

Bij het instellen van de koker wordt er voor gezorgd dat de be

sehrijvende in de buurt van het aangrijpingsvlak van de belasting ho

rizontaal is en dat de koker onder de juiste hoek goed aanligt in de

drukstukken. De belastingsarmen dienen vertieaal, respeetievelijk ho

rizontaal te staan. Kleine versehuivingen van de drukstukken langs de

hefbomen leveren een eorreetiemogelijkheid. Ret spreekt vanzelf dat

niet steeds aan aIle eisen voldaan kan worden (zie fig. 7.2.2).

7.3 Meetproeede

De spanningstoestand in de koker wordt bepaald met behulp van

weerstandsrekstrookjes. Gebruikt z1Jn rosette-strookjes waarvan de

drie filamenten op elkaar zijn gelegen.De afmetingen van een filament

zijn 0,50 x 0,35 em zodat de verkregen meetresultaten betrekking heb

ben op het "gemiddelde" voor een gebied van ongeveer 0,25 em2• Bij

de gekozen rosetten maken twee filamentriehtingen een hoek van *ra

diaal met de derde riehting.

In fig. 7.3.1 is aangegeven op welke plaatsen rekstrookjes zijn

aangebraeht, Bovendien voIgt uit deze figuur de door ons gehanteerde

nummering. In aIle gevallen is de orientatie van de rosette zo dat de

rek gemeten wordt in axiale riehting (x-riehting) en in de twee rieh

tingen die een hoek van *radiaal met de x-as maken. Bij het aan

brengen van de rekstrookjes binnen in en buiten op de koker is ge

bruik gemaakt van een in de groep teehnisehe meehaniea THE ontwikkel

de werkwijze. Fig. 7.2.4 geeft een beeld van de groep rekstrookjes

aan de buitenkant. Deze figuur toont dat het aanbrengen van de rek

strookjes op een goed gedefinieerde plaats, zeker in de koker, vrij

veel inspanning vereist. In 181 staat de gevolgde werkwijze besehre

Yen.

Bij de in dit proefsehrift vermelde metingen worden de kraehten

aangebraeht op de besehrijvenden door de hoekpunten, gemarkeerd door

128 de rekstrookjes 23, 25, 26 en 32, 34, 35. Door de koker ten opziehte
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van de belastingsapparatuur in axiale richting te verschuiven kan de

spanningstoestand bepaald worden in een doorsnede op afstand x van

het vlak waarin de belasting aangrijpt.

Ret gewicht aan de uiteinden van de he£bomen behoeft niet verwij

derd te worden om de belasting van de koker weg te nemen. De koker

kan ontlast worden door de twee armen ten opzichte van elkaar af

te steunen. 129



Wanneer x gekozen is, wordt eenzelfde belasting driemaal aange

bracht en weer verwijderd. Zeven maal moet dan de weerstand van ieder

filament bepaald en een daarmee evenredige grootheid geregistreerd

worden. Gemeten wordt bij de als voIgt schematisch aan te duiden be

lastingstoestand van de koker: onbelast - belast - onbelast - be

last - onbelast - belast - onbelast.

AIle metingen zijn uitgevoerd met behulp van een semi-automati

sche rekstrookmeetapparatuur, die gebruik maakt van de zogenaamde

nulmethode. De manipulaties die nog door de experimentator verricht

moeten worden zijn: het kiezen van een filament door middel van een

meerstanden-schakelaar, het in evenwicht brengen van de meetbrug en

het drukken op een knop waardoor de meetwaarde op een 8-gats pons

band wordt overgebracht. Voor het verwerken van de aldus verkregen

resultaten wordt een computer ingeschakeld (EL K8). Met het door ons

geschreven Algol-programma [91 wordt allereerst de "gemiddelde" rek

per belastingseenheid bepaald. Het gemiddelde berekenen wij door uit

te gaan van de "methode der kleinste kwadraten". De afwijkingen ten

opzichte van dit gemiddelde worden gekarakteriseerd door de stan

daarddeviatie 0rek' Noemen wij de verkregen meetwaarden bij onbelast

proefstuk aO i (i = I, ..• , 4) en bij aanwezigheid van de belasting

ali (i = I, ••. ,3) dan is de gemiddelde rek ~ - eventueel op een e

venredigheidsfactor na - uiteraard

130
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a ="3 2 a Ii - 4" 2au·

i=1 i=1 ~

Voor de standaarddeviatie geldt

waarbij aO voldoet aan

(7.3.1 )

(7.3.2)

(7.3.3)



Door de drie rekken behorend bij een rosette te combineren kunnen

de spanningen op een willekeurig vlak dat loodrecht staat op het vlak

waarin het rekstrookje gelegen is bepaald worden. Verder bestaat de

mogelijkheid om uit de meetwaarden van twee bij elkaar horende roset

ten de membraan-, buig- en torsiespanningen te berekenen. Bij de

door ons gehanteerde nummering (fig. 7.3.1) worden daartoe rekstrook

je i en i + 18 (i = I, ..• , 18) gecombineerd.

7.4 Theoretische resultaten

De mogelijkheid bestaat om de spanningen ten gevolge van een be

lasting volgens systeem r* met behulp van de gemodificeerde Vlasov

theorie en de exacte theorie te bepalen. De resultaten van de benade

ring volgen voor deze belasting uit 3.7. Er geldt, zoals uit de defi

niti~vergelijkingen (3.1.1), ... , (3.1.3) voigt

o

o

(7.4.1 )

(7.4.2)

(7.4.3)

Of schoon het gebruik van de relaties en grafieken uit 3.7 zeker ac

ceptabel is, hebben wij in dit hoofdstuk de specialisering £ = 0 niet

doorgevoerd. Daardoor ontstaan resultaten die enigszins afwijken van

de grafieken uit 3.7. Voor de berekening is gebruik gemaakt van het

in 2.10 vermelde computerprogramma.

Wij vermelden dat voor de koker uit fig. 7.2.1 geldt

0,0448 I/cm

0,02

(7.4.4)

(7.4.5)

Een geheel andere manier om uitgaande van de benaderingstheorie

de spanningen te berekenen maakt gebruik van Fourierreeksen (zie

4.7). Voor het hier onderzochte belastingssysteem moet dan gekozen

worden (zie (4.7.9), ••. , (4.7.11))

ell = 0 (7.4.6)

(7.4.7) 131



Uit tabel 4.7.1 volgt dat gebruik van Fourierreeksen zeer nauwkeurige

resultaten levert wanneer

a '" 175 em

e '" 0,175 em (7.4.9)

N 350 (7.4.10)

Wij merken hierbij nog op dat de keuze e = I em of a = 125 em de re

sultaten uit tabel 4.7.1 nauwelijks beinvloedt. Alleen het transver

sale bimoment ondergaat door een vergroting van e voor aOx < 0,1 een

vrij belangrijke wijziging.

De in 5 gegeven exaete theorie voor een periodieke belasting van

het eilindriseh oppervlak biedt eveneens de mogelijkheid de invloed

van belastingssysteem I· te onderzoeken. Hiervoor wordt uitgegaan van

de periodieke blokbelasting (periode 2a) waarvan het verloop in axia

le riehting in fig. 7.4.1 sehematiseh is weergegeven (zie ook 4.7).

Wanneer deze belasting in een Fourierreeks wordt ontwikkeld kan

de invloed van iedere component uit deze reeks met behulp van de in 5

gegeven theorie worden geanalyseerd. Om de invloed van een systeem

van geeoneentreerde kraehten te onderzoeken zal a voldoende groot ge

kozen moeten worden. Aangezien in 6 voor een harmonisehe belasting

een goede overeenstemming werd geeonstateerd tussen de resultaten van

de exaete theorie en de benaderingsmethode kunnen wij ons bij de

ze keuze laten leiden door het numeriek bepaalde resultaat dat gege-

2e

*R,
2e

*
~
2e

a .1. a a
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Fig. 7.4.1 Sehematisehe voorstelling van de gekozen periodieke

blokbelasting



ven wordt door (7.4.8). Ook de experimenteel bepaalde spanningstoe

stand zal deze keuze reehtvaardigen. Onze keuze voor a luidt

a = 150 em (7.4.11)

Ter verkrijging van numerieke resultaten kunnen sleehts N termen

in de Fourierreeksontwikkeling van de belasting worden geaeeepteerd.

Geleid door de resultaten van de benaderingstheorie kiezen wij

N = 400 (7.4.12)

De grootte van e wordt gekoppeld aan de breedte van het gebied

waarop de belasting wordt aangebraeht. De gebruikte drukstukken heb

ben een aandrukvlak dat in axiale riehting 0,5 em breed is. Dit bete

kent dat de keuze

e = 0,25 em (7.4.13)

gereehtvaardigd is.

symme

S a 10

lijk te worden dat de spanningsverdeling ten gevolge van I

triseh is ten opziehte van y = 0, terwij 1 die horend bij II

triseh is ten opziehte van ditzelfde vlak. Op een afstand van

Voor de numerieke berekeningen is systeem I' gesplitst in de sys

temen I en II. In het hierna volgende is steeds Rl*= 450 kgf gekozen.

Uit de in 7.5 gegeven grafieken is af te leiden dat de invloed van

systeem II een zuiver loeaal karakter draagt. Opgemerkt dient narne

antime-

em van het aangrijpingsvlak van de kraehten zijn alleen nog de span

ningen ten gevolge van I van belang. In fig. 7.5.5, waarin voor

x = 10 em het verband tussen een aantal spanningen en de eoordinaat

in omtreksriehting is weergegeven, is de invloed van II dan ook niet

meer aangegeven.

Wij merken op dat voor een aantal spanningsgrootheden de theore

tisehe kronnne in de buurt van x = 0 een "oseillerend" karakter bezit.

Dit versehijnsel is het gevolg van belastingssysteem II. Het preeiese

verloop is niet te eonstrueren omdat in dit gebied te weinig punten

van de grafieken zijn berekend. De getekende kronnnen in deze omgeving

geven derhalve sleehts de tendens weer. In de buurt van x = 0,25 em

kunnen de termen in de Fourierreeks met n > 400 van betekenis zijn.

Voor de grootheden waarin diseontinuiteiten optreden moet bovendien 133



rekening worden gehouden met het feit dat Fourierreeksen nabij deze

diseontinuiteiten geen goede besehrijving van de werkelijkheid leve

reno Aangezien het werkelijke verloop van de spanningen volgenfi het

mathematiseh model in deze omgeving geen praktisehe betekenis bezit,

zullen wij deze effeeten niet nader analyseren.

Wanneer wij de resultaten van de benaderingstheorie en de exaete

oplossing met elkaar vergelijken (zie fig. 7.5.1, ... , fig. 7.5.5)

dan moet in het gebied x > 5 em een zeer goede overeensternming tussen

de twee theorieen geeonstateerd worden. In de buurt van de belasting

treden aanzienlijke versehillen op die in het algemeen nabij de hoek

punten van de koker het grootst zijn. De spanningsgrootheden die in

de benaderingstheorie verwaarloosd worden zijn alleen voor x < 5 em

van enige betekenis.

De door ons ingevoerde modifieaties in de Vlasov-theorie blijken

zeer zinvol omdat de buigspanningen ten gevolge van Mx van bijna even

grote betekenis zijn als de membraanspanningen ox' Het verloop van de

sehuifspanningen in omtreksriehting wordt door de gemodifieeerde the

orie goed besehreven in tegenstelling met de door Vlasov gegeven ver

deling.

Wij willen nog opmerken dat de grote afwijkingen die de benade

ring nabij de hoekpunten Levert ten opziehte van de exaete theorie

niet implieeert dat gebruik van de exaete resultaten in de praktijk

betrouwbaardere eonelusies toelaat. Het experiment toont narnelijk aan

dat juist in dit gebied storingen ten gevolge van de belasting en van

afwijkingen in de geometrie (bijvoorbeeld afrondingen) van even groot

belang worden als de afwijkingen bij gebruik van de benadering.

7.5 Experimentele resuLtaten

Het arrangement van de rekstrookjes biedt de mogelijkheid de mem

braanspanningen en de buigspanningen aan de buiten- en binnenkant van

de koker te bepalen. In dit hoofdstuk zullen wij voor de membraan

spanningen de tekenafspraken uit 5 gebruiken. Ten gevolge van de bui

ging en torsie van de platen treden spanningen op die lineair veran-

134 deren met de afstand tot het middenvlak. Noernen wij deze spanningen
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Rierbij zijn voor 0bx' 0by en Tbxy dezelfde tekenafspraken gebruikt

als voor ° , ° en T (zie fig. 5.3.3).x y xy
Wij zullen onze aandaeht in het vervolg steeds op plaat 2 riehten

(zie fig. 7.2.1). Wanneer de gemeten spanningen in de platen I en 3

aangegeven worden zullen wij door gebruik te maken van symmetrie

eigensehappen toeh de tekenafspraken voor plaat 2 hanteren.

In de getekende grafieken komen aIleen positieve waarden van x

voor. De experimentele resultaten die verkregen zijn bij negatieve x,

worden bij de overeenkomstige positieve waarde van x aangegeven. Ret

teken van de spanningen wordt, gelet op de symmetrie ten opzichte van

x ~ 0, aangepast.

AIle meetresultaten hebben betrekking op de belasting

Rl * = 450 kgf (7.5.4)

Voor de elastieiteitsmodulus E en de dwarseontraetie-eoeffieient

of Poisson-modulus v geldt

v = 0,3

E 2, I (7.5.5)

(7.5.6)

In fig. 7.5.1 is de axiale membraanspanning Ox voor y = 3,3 em en

y = - 3,3 em als functie van x getekend zoals door de benadering en

de exaete theorie voorspeld wordt. De aangegeven meetresultaten voor

y = 3,3 em zijn verkregen met behulp van de rekstrookjes (8, 26) en

(17, 35) en die voor y = - 3,3 em uit de gegevens van (3, 21) en

(12, 30). In dezelfde figuur is eveneens T op de plaats y = °weer-
xy

gegeven. De meetpunten zijn afkomstig van de rekstrookjes (I, 19) en 135
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(10, 28). De versehillen in de krommen volgens de exaete theorie voor

de positieve en negatieve waarde van y worden veroorzaakt door de

bijdrage van belastingssysteem II.

Fig. 7.5.2 geeft een beeld van de buigspanningen 0byen 0bx als

funetie van x. Ook in deze figuur zijn de resultaten van de twee the

orieen met elkaar te vergelijken en is vast te stellen welke spannin

gen experimenteel gevonden zijn. De plaats in de dwarsdoorsnede waar

op de krommen en de meetwaarden betrekking hebben wordt gekarakteri

seerd door y = 3,3 em, respeetievelijk y = - 3,3 em. Voor de experi

mentele waarden is gebruik gemaakt van de rosetten (8,26) en (17,35),

respeetievelijk (3, 21) en (12, 30).

In fig. 7.5.1 is bovendien aangegeven hoe de membraanspanning °
y

op de plaats y = 3,3 em afhangt van de axiale eoordinaat. Voor ° bij
Y

plaatse y = 3,3, respeetievelijk - 3,3 emy = - 3,3 em en T
b

terxy
zijn geen theoretisehe en experimentele resultaten opgenomen. De be-

rekende spanningen zijn kleiner dan 15 kgf/em2 . Ret door de exaete

theorie voorspelde verloop wordt door de experimentele resultaten be-

vestigd.

Om een beeld te krijgen van het spanningsverloop in omtreksrieh

ting zijn voor de doorsneden x = 0, x = 2 en x = 10 em de membraan

spanningen ° en T en de buigspanningen 0b en 0b getekend alsx xy x y
funetie van y (zie fig. 7.5.3, ••. , 7.5.5). De getekende krommen heb-

ben betrekking op de benaderingstheorie en de exaete methode. In de

doorsnede x = 10 em is de invloed van belastingssysteem II verwaar

loosd ten opziehte van de bijdrage van I. In de hoekpunten wordt

hierdoor een afwijking van maximaal 2% geintrodueeerd.

In fig. 7.5.3, ••• , 7.5.5 zijn eveneens de experimentele resulta

ten vermeld. Niet aIleen de rekstrookjes op plaat 2 maar eveneens die

op plaat I en plaat 3 zijn hierbij gebruikt zie fig. 7.2.1 en

fig. 7.3.1). In de dwarsdoorsnede x = 2 em zijn eveneens de meetpun

ten weergegeven die verkregen zijn bij x = - 2 em. In de doorsnede

x = 0 en x = 2 em zijn voor 0bx en 0by niet aIle meetpunten weergege

ven. Een aantal gemeten spanningen zijn namelijk aanzienlijk groter

dan de maximaal toelaatbare ordinaatwaarde voor de grafieken. In 7.6

zullenwij hier nader op terugkomen. 141



7.6 Discussie

Om de verschillen tussen de experimentele resultaten en de theo

retische krommen in de grafieken van 7.5 te kunnen analyseren moeten

wij de betrouwbaarheid van de meetwaarden onderzoeken.

Bij de gebruikte rosettestrookjes wordt een weerstandsverandering

van de filamentdraden gemeten (weer stand 120 + 0,3 rl). Aangenomen is

dat de weer stand van een bepaalde filamentdraad aIleen afhankelijk is

van de rek van het proefstukmateriaal op een bepaalde plaats in een

bepaalQe richting. De zogenaamde dwarsgevoeligheid van de rekstrook

jes is onbekend. Bij de berekeningen hebben wij steeds verondersteld

dat twee filamentrichtingen een hoek van *radiaal maken met de derde

richting. Een onderzoek aan een aantal rosetten heeft aangetoond dat

in deze hoeken variaties van 0,1 radiaal regelmatig voorkomen.

Verder blijkt dat het op de rekstrookjes aangegeven coordinaten

systeem, waar de orientatie op gebaseerd is, niet steeds samenvalt

met de filamentrichtingen. Een afwijking van 0,1 radiaal behoort ook

hier tot de reele mogelijkheden. Dan zal gelden dat de uit de meting

berekende spanningen geen betrekking hebben op een vlak loodrecht op

de staafas en het vlak loodrecht daarop maar horen bij vlakken die

hiermee een hoek van 0,1 radiaal maken. In een concreet geval kan

nagegaan worden welke consequenties hieruit volgen voor de gegeven

meetwaarden.

In de omrekeningsfactor van de weerstandsverandering van een fi

lamentdraad naar de rek (de zogenaamde k-ractor) kan - volgens de op

gave van de fabrikant - een afwijking van 1% voorkomen ten opzichte

van de opgegeven waarde. Over de onzekerheid in de berekende spannin

gen die hiervan het gevolg is kan geen algemene uitspraak worden ge

daan. Veronderstellen wij dat aIle filamenten van een rekstrookje een

afwijking van 1% in de k-factor bezitten, dan zullen de met deze ro

sette berekende spanningen met dezelfde procentuele afwijking behept

zijn.

De rekstrookjes bevinden zich uiteraard niet precies op de in

fig. 7.3.1 aangegeven plaatsen. Ook in de orientatie treden verschil

len op ten opzichte van de gewenste situatie. In lsi is een procede

142 beschreven waarmee de plaats en de richting van de rekstrookjes die



aan de buitenkant van de koker geplakt zijn nauwkeurig bepaald kan

worden. In ditzelfde rapport staat besehreven hoe de afwijkingen ge

meten worden die bestaan tussen de positie en de orientatie van de

rekstrookjes aan de binnenkant en die aan de buitenkant van het

proefstuk.

De werkelijke plaats van de rekstrookjes aan de buitenzijde ver

schilt zowel in axiale- als omtreksriehting maximaal 0,04 em van de

nominale plaats. In de orientatie van deze rosetten kan een afwijking

van ten hoogste 0,05 radiaal worden geeonstateerd. Ret versehil in

positie tussen de rekstrookjes aan de buitenkant en de overeenkomsti

ge aan de binnenzijde is kleiner dan 0,01 em; de orientatieversehil

len bedragen ten hoogste 0,02 radiaal.

Een aantal van de tot nu toe opgesomde oorzaken voor afwijkingen

tussen de meetresultaten en de berekende waarden zijn systematiseh.

In principe kan derhalve een eorreetieberekening worden uitgevoerd

waarmee de invloed hiervan wordt geelimineerd. Praktiseh zijn deze

eorreeties eehter nauwelijks uitvoerbaar.

In de grootte van de belasting treden geen variaties op omdat

steeds dezelfde gewiehten de uiteinden van de hefbomen belasten en

omdat de wrijving van de katrollen te verwaarlozen is. De hefboomver-

houding die nominaal 1:3 is, blijkt in werkelijkheid 1:3,02 te zijn.

Tesamen met een mogelijke afwijking van 0,5% in de gewiehtsbelasting

kunnen hierdoor de krachten die op de koker worden uitgeoefend 1%

versehillen van de in de berekeningen gebruikte waarden.

Bij het instellen van de dwarsdoorsnede waar de belasting wordt

aangebraeht moeten afwijkingen van 0,1 em geaecepteerd worden.

De berekende waarde cr
rek

(zie (7.3.2)) is het gevolg van een aan-

tal faetoren. Wij noemen: de variaties in de wijze waarop de krachten

op de koker aangrijpen; de variaties in de overgangsweerstand van de

voorsehakelkasten; afwijkingen bij het op nul stellen van het aan

wijselement op de rekstrookmeetapparatuur; temperatuurinvloeden; va

riaties in de wrijving van de katrollen. Uit de berekeningen voIgt

dat in het algemeen cr
rek

~ I a 2 ~rek. Deze waarde kan reeds geheel

verklaard worden uit de nauwkeurigheid van de meetapparatuur. In de

buurt van de aangrijpingspunten van de kraehten kan soms crrek~IO ~rek 143



rosette-type geldt

worden. Deze waarde is voor het grootste gedeelte het gevolg van va-

riaties in de wijze waarop de belasting op de koker wordt aange

bracht. Uit gegevens die vermeld zijn in 1101 kan worden afgele~ dat

voor het geval in aIle filamenten dezelfde factoren toevallige afwij

kingen veroorzaken (deviatie 0rek) de hieruit berekende spanningen

behept zijn met deviaties 0 , a en 0 waarvoor bij het gebruikte
Ox 0y 'xy

0 E 0 -6 2 (7.6.1 )'" 10 kgf/cm
0 rekx

0
-6

(7.6.2)2E 0rek 10 kgf/cm2

°y

0
-6

(7.6.3)E arek 10 kgf/cm2,
xy

De elasticiteitsmodulus E moet in kgf/cm2 worden ingevuld; a k inre
~rek. Wanneer wij ons bovendien realiseren dat de membraan- en buig-

spanningen bepaald worden uit de berekende spanningen voor twee ro

setten dan moe ten voor ox' 0bx' 'xy en 'bxy variaties van 6 kgf/cm2

geaccepteerd worden. In ° en 0b kunnen tweemaal zo grote afwijkin-
y y

gen optreden. Of schoon in de buurt van de krachtsinleiding niet aIle

filamenten met dezelfde deviatie behept zijn, kan bovenstaande be

schouwing toch een indruk geven van de te verwachten variaties.

Samenvattend kan gezegd worden dat afwijkingen van 6 kgf/cm2 , in

° en 0b van 12 kgf/cmL , geaccepteerd moeten worden. Bovendien kun-
y y

nen ten gevolge van hiervoor reeds opgesomde oorzaken procentuele af-

wijkingen van 2% optreden. Ret effect van een aantal in het voorgaan

de opgesomde foutenbronnen kan slechts in een concreet geval nader

worden geanalyseerd. In de nabijheid van de plaatsen waar de kracht

wordt ingeleid kunnen de absolute fouten, voornamelijk ten gevolge

van variaties in de belastingstoestand, aanmerkelijk groter worden.

Met het oog op het voorgaande kan uit de ligging van de meetpun

ten in fig. 7.5.1, ..• , 7.5.5 worden geconstateerd dat in het alge

meen een goede overeenstemming bestaat tussen de meetresultaten en de

144 uitkomsten van de theorieen. AIleen in de onmiddellijke omgeving van



de aangrijpingspunten der krachten treden soms vrij aanzienlijke ver

schillen op tussen de experimenten en de exacte theorie. In ditzelfde

gebied zijn ook de resultaten van de gemodificeerde Vlasov-theorie

niet in overeenstemming met de voorspellingen uit de exacte beschou

wingswijze. In het algemeen kan gesteld worden dat de meetpunten dui

delijk beter aansluiten bij de exact berekende krommen dan bij de be

nadering. De grootste verschillen tussen de meetresultaten en de the

oretische waarden treden op voor 0bx en 0by' Dit effect wordt veroor

zaakt door de belastingsapparatuur en met name doordat ten gevolge

van de beweging van de drukstukken een extra plaatbuiging wordt ge

introduceerd. Dit heeft tot gevolg dat een aantal gemeten buigspan

ningen zo groot zijn dat zij niet in de grafieken kunnen worden opge

nomen zonder de overzichtelijkheid geweld aan te doen. Uit metingen

die in dit proefschrift niet vermeld zijn kan overigens worden gecon

cludeerd dat vooral de wisselwerking tussen de drukstukken en de vorm

van de hoekpunten van de koker van belang is. Wij hebben namelijk ex

perimenteel geconstateerd dat bij een verdraaiing van de koker over ~

radiaal met name 0bx en 0by bij x =2 cm en y = 3,3 cm wel in redelijk

goede overeenstemming zijn met de theorie. Gebruik van het verticale

belastingssysteem geeft eveneens betere resultaten dan de in de gra

fieken vermelde meetresultaten die alle verkregen zijn met het hori

zontale hefboomsysteem.

Wij willen nog opmerken dat voor de spanningen in de hoekpunten

van de koker, die niet experimenteel bepaald konden worden, in de

buurt van x = 0 grote afwijkingen bestaan tussen de benadering en de

exacte oplossing. Wij vermoeden dat de werkelijkheid ook door de ex

acte theorie niet beschreven kan worden. Met name de invloed van de

afrondingen en de variaties in de wanddikte zullen juist hier een

grote storing te weeg brengen. Bovendien zal op deze plaatsen de af

wijking die bestaat tussen de werkelijke belastingstoestand en het

mathematisch model van essentiele betekenis worden.

Uit het voorgaande concluderen wij dat de ingevoerde modificaties

op de theorie van Vlasov van wezenlijk belang zijn. De in 2 geformu

leerde theorie stemt goed overeen met de resultaten van een exacte

beschouwingswijze met uitzondering van de onmiddellijke omgeving van

de plaats waar de krachten worden ingeleid. Experimenten tonen aan 145
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dat in ditzelfde gebied kleine afwijkingen ten opzichte van het ma

thematisch model grote effecten te weeg brengen. De voorspellingen

van de exacte theorie verliezen daardoor in dit gebied hun praktische

waarde. Als men zich realiseert dat op de plaats van de krachtinlei

ding grote spanningsconcentraties zullen optreden kan de gemodifi

ceerde Vlasov-theorie evenzeer als uitgangspunt dienen als de exacte

theorie.
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Somenvotting

Door Vlasov is een benaderingstheorie voor torsie van dunwandige

rechthoekige kokers afgeleid, waarin - in tegenstelling met andere

benaderingen - de vormverandering van een dwarsdoorsnede van essenti

ele betekenis is. Dit proefschrift bevat een onderzoek naar de waarde

van de theorie van Vlasov. Verder wordt getracht de praktische bruik

baarheid van de resultaten te vergroten.

Met behulp van het principe van minimale potentiele energie wordt

een gemodificeerde Vlasov-theorie afgeleid. Ret gebruik maken van de

potentiele energie heeft een systematisch en overzichtelijk geheel

tot gevolg. De aangebrachte wijzigingen bewerkstelligen een betere 0

vereenstemming met de werkelijkheid dan de toepassing van de origine

Ie werkwijze van Vlasov.

Voor het bepalen van de correcties ten opzichte van de Bredt-the

orie kan in veel gevallen de afschuiving in het middenvlak van de

platen nul genomen worden zonder dat de verkregen resultaten essenti

eel slechter zijn. De gegeven specialisering voor oneindig lange ko

kers vereenvoudigt het toepassen van de theorie aanmerkelijk.

De resultaten van een aantal elementaire vraagstukken zijn bruik

bare hulpmiddelen voor de constructeur. Zowel aan een belasting in de

einddoorsneden als op het cilindrisch oppervlak van de koker wordt

aandacht besteed. De belangrijkste resultaten zijn grafisch weergege-

Yen.

Door de koker op te vatten als een samenstel van platen en door

de klassieke plaattheorieen voor een belasting in en loodrecht op het

middenvlak toe te passen, kan bovendien het "exacte" spannings- en

vervormingsveld verkregen worden. In dit proefschrift wordt slechts 149
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de invloed van een periodieke belasting van krachten, aangrijpend op

de beschrijvenden door de hoekpunten of door de middens van de platen

onderzocht.

De confrontatie van de exacte oplossing met de resultaten uit de

benadering toont voor een harmonische belasting een grote overeen

stemming tussen beide theorieen. Er zijn een aantal grafieken opgeno

men die de verschillen toelichten. Asymptotische formules voor vier

kante kokers zijn een hulpmiddel bij de interpretatie.

Geconstateerd wordt dat inderdaad in de benadering meestal de af

schuifstijfheid van het middenvlak oneindig groot gekozen kan worden.

Met behulp van een periodieke blokbelasting is de spanningsverde

ling berekend ten gevolge van geconcentreerde krachten op een lange

koker. AIleen in de onmiddellijke omgeving van het belastingssysteem

treden aanzienlijke verschillen op tussen de exacte oplossing en de

benaderingstheorie.

Aan de hand van experimenten wordt aangetoond dat kleine varia

ties in de belasting en verschillen tussen de werkelijke vorm van de

dwarsdoorsnede en het mathematisch model in het hiervoor bedoelde ge

bied grote invloed hebben. Op enige afstand van de plaats van de

krachtinleiding stemmen de resultaten van de exacte oplossingsmetho

de, die van de gemodificeerde Vlasov-theorie en de experimenteel be

paalde grootheden goed overeen.



Summary

Vlasov has formulated a torsion theory for thin-walled elastic

beam-shells of closed section with a rectangular profile. In this

theory the deformation of the cross-section is of essential signifi

cance in contrast with other approximation methods. The present the

sis deals with an investigation of the correctness of Vlasov's the

ory. Further, ways are shown how to simplify application in practice.

With the aid of the principle of minimum potential energy a modi

fication of Vlasov's theory is derived. The use of potential energy

results in a systematic and clear approach. The modification agrees

better with reality than the original theory.

When determining the corrections with regard to Bredt's theory,

the shear of the middle plane may be chosen zero without essential

loss of accuracy. The specification to infinite beams presented in

the present thesis simplifies the use of the theory considerably.

The results of a number of elementary problems constitute useful

expedients for the designer. A load on the cylindrical surface as

well as on the end-sections of the rectangular tube is analysed. The

most important issues have been laid down in a number of graphs.

Further, the thin-walled rectangular tube is considered as a sys-

tem of thin plates, which reduces the analysis to a combined problem

of the two classical theories of thin plates, one theory with a load

in and another with a load perpendicular to the middle plane. Follow-

ing these considerations, the "exact" stress and deformation fields

can be obtained. This thesis is limited to an analysis of a periodi-

cal load of forces, which have their points of application on lines

through the angular points of the tube or the centres of the plates. 151
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The results of the exact solution as compared with those of the

modified Vlasov theory show good agreement in the case of a harmonic

load. The differences are illustrated in a number of graphs. The in

terpretation of the results for square tubes is simplified by asymp

totic formulae.

It is established that indeed in most cases by applying Vlasov's

approximation the shear-stiffness of the middle plane can be chosen

infinite.

A periodic block-load supplies the possibility of ascertaining

the stress distribution owing to concentrated forces applied to a

rectangular tube. Considerable differences between the results of the

exact solution and the approximation o~ Vlasov occur only in the im

mediate neighbourhood of the load-system.

Experiments show that deviations of the load and of the profile

as compared with the mathematical model greatly affect the results in

the neighbourhood referred to. At some distance from the load system

there is good agreement between the theoretical results of the exact

solution, the modified Vlasov theory and the experimentally deter

mined state of stress.
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