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1. Inleiding 

Aan het probleem van de stabiliteit van elastische lichamen belast door 

magnetische velden is in het laatste decenium veel onderzoek verricht. 

Oit onderzoek is gestart door Moon [1J, terwijl voor meer referenties wordt 

verwezen naar [2J. Al deze artikelen zijn echter gewijd aan de studie van 

soft-ferromagnetische materialen. In een soft-ferromagnetisch materiaal is 

het verband tussen de magnetisatie (M) en het magnetische veld (H) lineair. 

Dit lineaire verband geldt evenwel slechts voor een beperkt gebied van de 

magnetisatie-kromme. Voor toenemende waarden van de magnetische veldsterkte H 

zal de afhankelijkheid van de magnetisatie M van H, de zogenaamde magnetische 

susceptibiliteit, gaan afnemen, tot het verzadigingspunt bereikt is. Hier

boven blijft de waarde van de magnetisatie constant, ook blj toenemende H. 

Deze vaste waarde van M wordt de verzadigingsmagnetisatie (M ) genoemd. 
s 

In dit artikel willen we de voornoemde studies over het stabiliteitsgedrag 

van ferromagnetische lichamen uitbreiden door het magnetisch verzadigde 

lichaam te beschouwen. Tevens hopen we hiermee door interpolatie uit de 

waarden voor het soft-magnetische en die voor het verzadigingspunt gegevens 

over het tussengebied te verkrijgen. 

Het soft-magnetische knikprobleem bevatte een kleine parameter, waarnaar de 

oplossing kon worden ontwikkeld. In Gauss-eenheden, zoals wij die hier zul

len gebruiken, was dat de inverse van de magnetische permeabiliteit ~, 

zijnde de verhouding tussen de waarde van de magnetische inductie (B) en de 

magnetische veldsterkte H. In het magnetisch verzadigde probleem bestaat er 

ook een dergelijke parameter, welke met de voorgaande samenhangt. Het blijkt 

namelijk dat de verzadigingswaarde voor de magnetische inductie (B ) en voor 
s 

de magnetisatie (M ) vele malen groter is dan die voor de magnetische veld
s 

sterkte (H ). Of, meer specifiek voor ijzer en in Gauss-eenheden, 
s 

H = 0(1) 
s 

Dus in dit geval is de verhouding (H /B ) de kleine parameter en kunnen we 
s s 

effecten van de orde van deze parameter verwaarlozen. 

We zullen ons onderzoek hier, zoals in [2J, baseren op een stelsel differen

tiaalvergelijkingen, welke verkregen zijn door storing van een evenwichts

toestand. De evenwichtstoestand, of intermediaire toestand, is de ongeknikte 
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configuratie, terwijl de storingen behoren bij het uitgeknikte lichaam. 

We zullen aIleen statische problemen bekijken. Het materiaal nemen we iso

troop, homogeen magnet?-elastisch. We brengen weI magnetostrictieve 

effecten in rekening, maar het zal blijken dat deze op de knikwaarde geeft 

essentiele invloed hebben. Hetzelfde geldt voor de voorspanningen, i.e. de 

spanningen in de ongeknikte toestand. 

Het algemene probleem, dat we hier zullen beschouwen, bestaat uit een 

lichaam, dat zich in vacuum bevindt en dat op oneindig wordt belast door een 
I 

uniformmagnetisch veld B • We zullen eerst een algemene formulering van dit 
-0 

probleem geven en deze vervolgeins gaan toepassen op 

a) dunne platen, 

b) staven met cirkelvormige doorsnede. 

De kritische waarde welke we zullen bepalen is dan, respectievelijk, de 

minima Ie plaatdikte en de minima Ie straal van de doorsnede, waarvoor het 

lichaam nog juist niet knikt. 

V~~r de beschrijving van magneto-elastische interacties bestaan verschillende 

modellen. In [3J is een overzicht gegeven van de in omloop zijnde modellen. 

V~~r onze formulering hier kiezen we het Maxwell-Minkowski-model, hetgeen in 

een statische formuleringidentiek is aan het Chu-model (voor de nomen

clatuur, zie [3]: model III en model I, respectievelijk). Dit model is ook 

uitvoerig beschreven in [4]. 

Daarnaast zijn in [3] van deze modellen zoweleen Euler- of ruimtelijke 

beschrijving als een Lagrange- of materiele beschrijving gegeven. De eerste, 

gebaseerd op ruimtelijke c05rdinaten, is een formulering betrokken op de 

eindtoestand van het lichaam, terwijl de tweede, gegeven in materiele coor

dinaten, is betrokken op de ongedeformeerde of referentietoestand van het 

lichaam. Teneinde de voor- en nadelen van be ide aanpakken aanschouwelijk te 

maken, zullen we in deze notitie de te beschouwen problemen in beide formu

leringen trachten op te lossen. 

V~~r de beschrijving van de deformatie van het lichaam gebruiken we de vol

gende coordinatensystemen 

a) de ruimtel~jke of Euler coordinaten ~, met componenten xi' (i = 1,2,3) ; 

b) de materiele of Lagrange coordinaten ~, met componenten X , (a = 1,2,3). 
a 
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Tussen beide bestaat het volgende verband: 

De verplaatsingsvector U wordt gedefinieerd door 

U x - X • 

We voeren verder in de deformatiegradient F. door 
~ex 

ax. (X) 
~ - a 

F. = 
~a ax 

a 
- xi I ,ex == ax) 

,ex ex 

de rechter Cauchy-Green tensor Cae door 

CaB = FiaFiS ' 

de Lagriaanse deformatietensor Eaa door 

en de Jacobiaan van de deformatie J door 

J = det Fia • 

(1.1 ) 

(1.2) 

(1.3) 

(1. 4) 

(1. 5) 

(1.6) 

Volgens de wet van behoud van massa hangt de dichtheid in de eindtoestand (p) 

samen met de dichtheid in de ongedeformeerde toe stand (PO) volgens 

Po 
P == J (1. 7) 
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2. Algemene formuleringen 

We zullen in deze paragraaf de algemene formuleringen geven voor een ver

zadigd ferromagnetisch, elastisch medium in een magnetisch veld. De ruimte 

buiten het lichaam is vacuum. Zoals gesteld in de Inleiding gaan we uit van 

het zogenaamde Maxwell-Minkowski-model. We zullen de beschrijving van dit 

model zowel geven in een Euler-formulering als in een Lagrange-formulering. 

We starten met de 

Euler-formulering (zie [4J, H. II-III, of [3J, § 2.3). 

B. = H. + 41TpM. , 
111 

T .. , + pM,H,. 0 
1),J ) J,1. 

met als randvoorwaarden 

T .. n
j 1.J 

2 21T{pM,n) n. 
- - 1. 

o , 

[e, 'kHk]n, 
1.J J 

o , 

(2.1) 

in V 

(2.2) 

op av . 

Hierin zijn ~, ~. en M de magnetische inductie, magnetische veldsterkte en 

magnetisatie per massa-eenheid, respectievelijk, p de dichtheid, Tij de 

Cauchy spanningen, E = ECAa,E
aS

) de inwendige energiedichtheid, met EaS 

Lagrangiaanse deformatietensor volgens (1.5) en 

de 

A = F, M, , 
a l.a l. 

een objectieve constitutieve variabele samenhangend met de magnetisatie, en 

M de verzadigingsmagnetisatie (per massa-eenheid). Verder is V het volume s 
van het lichaam, av zijn rand en ~ de uitwendige eenheidsnormaal op deze 

rand, aIle in de gedeformeerde configuratie. 
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Van de vergelijkingen van het stelsel (2.1) stellen de eerste twee de, 

statische, Maxwell-vergelijkingen voor, de derde het verband tussen ~I H en 

M, de vierde de evenwichtsvergelijkingen, de vijfde de constitutieve verge

lijkingen voor de Cauchy-spanningen, de zesdede impulsmomentvergelijking .en 

de zevende de verzadigingsconditie. 

Om de formulering volledig te maken, hebben we nog een expliciete uitdruk

king voor de inwendige energiedichtheid E nodig. We nemen hiervoor 

E = r(A ,E Q) = 
a a~ 

(2.3) 

Hierin is X de magnetische con stante en zijn baSye de magnetostrictieve con

stanten en c
aSyo 

de elastische constanten. In deze uitdrukking speelt, voor 

een isotroop, verzadigd medium, de eerste term geen roli deze kan in feite, 
2 afgezien van de constante term 2nPOXMs' worden ondergebracht bij de tweede 

en derde term. Aangezien de constante term irrelevant is, mogen we (2.3) dus 

vervangen door 

E = L{A ,E ) = 
a as 

1 = 4npOb~Qy~ANAQEy~ + --2-- c Q ~E QE ~ • 
"~ v "P u Po a~yu ap yu 

(2.4) 

V~~r een isotroop materiaal kan de tensor van de magnetostrictieve en de 

elastische constanten worden geschreven als 

(2.5) 

Voor de numerieke waarden van de coefficienten in (2.5) geldt, voor de ge

bruikelijke ferromagnetische materialen, de volgende afschatting 

2 
(pOMs) bk « ck (k = 1,2) • (2.6) 

Met (2.4) - (2.6) kunnen we de vergelijkingen (2.1)5 uitwerken tot 
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p 
-- C Q ~F. F'QE ~ + 4~POpb ~ QA A~F. F' Q + 8~POPb Q ~A A~F. F' Q Po a~yu 1.a Jp yu yua~ y u 1.a J~ a~yu Y u 1.a J~ 

(2.7) 

met de Jacobiaan J volgens (1.6) - (1.7). 

Op analoge wijze kan (2.1)6 worden uitgeschreven tot 

= 0 • (2.8) 

V~~r de algemene vergelijkingen in de Lagrange-formulering baseren we ons op 

[3J, Sect. 4.4. We kunnen de daarin gegeven vergelijkingen echter niet 

direct gebruiken, maar moeten rekening houden met de volgende twee punten: 

i) De vergelijkingen in [3J zijn in MKSA-eenheden en moeten dus worden ge

transformeerd naar Gauss-eenheden. Dit betekent dat we in [3] moeten 

vervangen 

_1_ B 

~a 
door __ 1_ B 

I41T () 
';;:-0 H door _1_ Ii 

a r'4~ a 
(2.9) 

ii) De resultaten van [3], Section 4.4, gelden voor niet-verzadigde media. 

V~~r verzadigde media vervalt de derde vergelijking van (4.104), i.e. de 

constitutieve vergelijking voor Ii , terwijl de constitutieve vergelij-
a 

king voor de eerste Piola-Kirchhoff-spanning T. , i.e. (4.104)4, enige 
1.a 

wijziging ondergaat. Hierdoor wordt dan tevens niet meer triviaal vol-

daan aan de impulsmomentvergelijking. We zullen dit hie rna nader uit

werken. 

oit alles leidt tot het volgendestelsel vergelijk1ngen voor een magnetisch 

verzadigd, elastisch lichaam in een 
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Lagrange-formulerin2 

B = a a,a 

4'1fM 
a 

met ala randvoorwaarden 

waarin 

(B DN = a 
a a 

T. N 
J.a a 

cr = 

2 2 -1 
2'rfJcr (M,N) F iN , - - a a 

e H = a , 
aSy y,/3 

[e Q H ]NQ = 0 , 
a""y y "" 

in V, 

op av 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

Hierin zijn B en H de Lagrangiaanse, of materiele, magnetische inductie en 

veldsterkte, resp.,M de Lagrangiaanse magnetisatie per volume-eenheid, ge

definieerd vol~ens ~2.10)3 (komt overeen met ~c uit [3]), T
ia 

de eerste 

Piola-Kirchhoff-spanningen, CaB de rechter Cauchy-Green-deformatietensor en 

Po de dichtheid in de ongedeformeerde toestand. Verder is V het volume van 

het lichaam, av zijn rand en ~ de uitwendige eenheidsnormaal op deze rand, 

aIle in de ongedeformeerde configuratie. 

Van deze vergelijkingen zijn de eerste vier de, statische, Maxwell-vergelij

kingen en de evenwichtsvergelijking, zoals die ook gegeven zijn in [3](eqs. 

(1.47), (4.94)2, (1.39)1 en (4.97)1). Deoverigedrievergelijkingen, voor

stellende achtereenvolgens de constitutieve vergelijkingen voor de Piola

Kirchhoff-spanningen, de impulsmomentvergelijkingen en de verzadigings

conditie, komen niet in deze vorm in [3] v~~r. We zullen daarom in het kort 

aangeven hoe deze vergelijkingen kunnen worden afgeleid. 
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V~~r de afleiding van de constitutieve vergelijking voor T. gaan we uit van 
1.0. 

de constitutieve vergelijking voor T .. in de volgende vorm ([3J, eq. (2.28» 
1.J 

waarin 

T .. = P -aa'!' F. 
1.J F

ia 
Ja 

'!' = '!' (M. , F. ) • 
1. 1.0. 

1 Met de definitie-relatie (cf. [3J, eg. (1.38) ) 

T. 
10. 

leidt dit tot 

T. 
1.0. 

met 

-1 
JF .T .. 

aJ 1J 

'!' = '!' (M , E Q) • 
a a.., 

In de laatste stap van (2.16) is gebruik gemaakt van (1.5) en van de 

relatie 

M 
a 

-1 
POF . M. , 

0.1. 1. 

7 waarvoor we verwijzen naar [3J, eq. (4.6) • 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

(2. 16) 

(2.17) 

(2.18) 

Substitutie van (2.16) in de impulsmomentvergelijking volgens [3J, eqs. 

(1.39)2 en (4.97)2, luidend 

-1 
T[iaFjJa = F[iaFSjJMaHS ' 

geeft na vermenigvuldiging met FiyFjO de relatie (2.11)6. 

(2.19) 

7 
Tenslotte volgt de Lagriaanse versie van de verzadigingsconditie, (2.10) , 

direct uit de Eulerse versie m.b.v. de relatie (2.18). 

6 7 
We wijzen er nog op dat van de vergelijkingen (2.10) en (2.10) er slechts 

drie onafhankelijk zijn en dat deze in feite de constitutieve vergelijkingen 
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voor H voor niet-verzadigde media, welke volgens [3J, eq. (4.104)3, luiden 
a 

H (2.10) 
a 

vervangen. 

De randvoorwaarden (2.12) verdienen enige extra aandacht (zie ook [3J, pag. 

167). Immers, de Lagrangiaanse velden ~ en ~ kunnen binnen het lichaam een

voudig worden gedefinieerd door de Euler-coordinaten te transformeren naar 

de Lagrange-coordinaten. Zoals aangetoond in [3J, eqs. (1.46), geeft dit 

(binnen het lichaam geven we de magnetische veldgrootheden een bovenindex 
+ en buiten het Iichaam een ) 

- -1 -B = JF ,Bi ex a~ 

-= Fi H, ex ~ 
(2.21) 

maar buiten het Iichaam gaat dit niet meer op, omdat daar geen transformatie 

van EuIer- naar Lagrange-coordinaten mogelijk is. Er treden in vacuum immers 

geen deformaties op. 

Hoe moeten we (2.12)1,2 dan interpreteren? 

1 Hiertoe beschouwen we eerst (2.11) : 

op (lV • 

Uit een consistente afleiding van deze conditie of door deze conditie te 

vergeIijken met (2.2)1, blijkt dat we B+(x) voor X E (lV moeten interpreteren 
ex -

als 

-1 ""+ 
JF ,Bi ' voor X E av , 

ex~ 
(2.22) 

-1 
waarin (JFai ) hoort bij de deformatie van de rand av naar (lV (dus kan worden 

s ""+ bepaald door ~ naar X E (lV te laten gaan vanuit het lichaam), maar Bi moet 

worden bepaald door vanuit het vacuum naar de rand te gaan. Aangezien in het 
+ vacuum Bi aIleen te bepalen is als functie van de locale, of Euler, coordi-

naten x is dus 

""'+ s 
B, (X ) = 
~ -

+ 
B, (x) 
~ - (2.23) 
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waarbij + betekent dat de limiet wordt bereikt komende vanuit vacuum, 

terwijlde functie 

s 
x 

s 
X (~ ) , 

de afbeelding van de randpunten ~s (~s E aV) in de ongedeformeerde configu

ratie pp de randpunten ~s (~s E aV) in de gedeformeerde toestand voorstelt. 

+ Op analoge wijze moet H op av worden geinterpreteerd als 
a. 

H
+ ~+ 

= F. H. == a. ~a. ~ 
F. 

l.a. 
+ 

H. (x) 
~ - (2.24) 

3 Tenslotte is het nog zo dat (2.11) hier in ~~n meer uitgewerkte vorm wordt 

gepresenteerd dan in [3J, waar hij verschijnt in de vorm (zie eq. (4.98)1) 

(2.25) 

Met behulp van de eerste twee randvoorwaarden van (2.11) kunnen we (2.25) 

herschrijven als 

Tia.Na. = - 4
1
1f F;~ {<f:Ba.:\> [HS]Na. - JC~~ <f:Hy~ [Ha.]NS}= 

= - 4~ F;~ {<f: Ba. ~ [HS]Na. 

= - -2
1 

(M,N)F-: [H ] , 
- - a.~ a. 

(2.26) 

waar het symbool <f: ~ staat voor het gemiddelde over av, dus bijvoorbeeld 

1 + -
<f: B ~ = -2 (B + B ) • 

a a. a. 
(2.27) 

V~~r de verdere uitwerking van (2.26) gebruiken we de relatie 

2 
[H ] = Ja (M,N)N 

a. - - a. 
(2.28) 

welke we als volgt kunnen bewijzen: 

-1 
[H ]IN 

-1 
[HS]INy 

-1 + 
H;)Na. JCa.SNa.NS = JC SN N JCa.S (HS y y a. a. y 

(B+ - B- + 41fM)N = (M,N) 
a. a. a. a. 

hetgeen met (2.12) en na vermenigvuldiging met N direct leidt tot (2.28). 
a. 

Substitutie van (2.28) in (2.26) geeft dan (2.12)3 
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Evenals bij de Euler-formulering besluiten we ook deze samenvatting van 

formules met het geven van een expliciete vorm voor de energiedichtheid ~. 

Naar analogie van (2.4) kiezen we deze hier 

~ = ~(M ,E a) = 4n b M M E + __ 1_ c E E • 
a a~ Po aSyo a S yo 2PO aSyo as yo 

Hiermee kunnen dam de vergelijkingen (2.10)5 en (2.10)6 worden uitge

werkt. Op ana loge wijze als bij de Euler-formulering krijgen we dan 

T. 
l.a 

en 

o . 

Hiermee is de Lagrange-formulering volledig. 

(2.29) 

(2.30 ) 

(2.31) 

We besluiten deze paragraaf met het geven van de overgangsrelaties van de 

Euler- naar de Lagrange-formulering en vice versa. Deze relaties luiden (zie 

[3J) 

waarbij wij er tot slot nog op wijzen dat, binnen de benaderingen behorende 

bij (2.5), geldt 

L = ~ • (2.33) 

Met behulp van deze relaties kan de ene formulering in de andere worden 

overgevoerd. 
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3. Gelineariseerde formuleringen 

3.1. Linearisering van de Euler-formulering 

De in het vorige hoofdstuk gegeven vergelijkingen gelden algemeen, d.w.z. 

ook voor eindige deformaties en hebben een niet-lineair karakter. Om uit 

deze vergelijkingen specifieke resultaten te kunnen verkrijgen, zullen we ze 

eerst moeten lineariseren. Teneinde tot uitspraken omtrent de stabiliteit te 

kunnen komen, zullen we dit op de volgende wijze doen. We beschouwen eerst 

een intermediaire of voorspanningstoestand. We noteren de Euler-coordinaten 

in de voorspanningstoestand met ~ en we geven de grootheden in deze toestand 
. 0 

een bovenindex • We nemen voor de voorspanningstoestand de niet-uitgeknikte 

configuratie van de constructie en we willen de stabiliteit van deze toestand 

onderzoeken. Hiertoe superponeren we op de ~-toestand een extra, klein ver

plaatsingsveld ~, dat de uitgeknikte toestand of eindtoestand x, represen

teert. Door deze extra verplaatsingen zullen ook de magnetische velden wor

den gestoord. We geven deze storingen aan met kleine letters. We zullen de 

vergelijkingen van H.2 gaan lineariseren naar deze storingen. Op deze wijze 

verkrijgen we een stelsel homogene lineaire differentiaalvergelijkingen met 

randvoorwaarden. Dit stelsel.heeft als oplossing altijd de nuloplossing. 

We zeggen dat er knik optreedt, indien het gelineariseerde stelsel nog een 

andere oplossing dan de triviale nuloplossing heeft. 

Recapitulerend hebben we dus voor de extra verplaatsing u , gedefinieerd door 

U, 
1 

(3.1) 

de conditie 

II V~ II = 0 ( d « 1 , (\7 = d/8~ of I)./~~) • (3.2) 

V~~r de linearisering van de Euler-formulering moeten we bedenken dat de 

veldgrootheden in deze formulering moeten worden beschouwd als functies van 

de x-coordinaten. Met behulp van de a.fbeelding (vergelijk: (1.1» 

kunnen we de veldgrootheden binnen het lichaam terugb~engen tot functies van 

~. Vervolgens splitsen we deze grootheden in hun waarden behorende bij de 

intermediaire ~-toestand plus een kleine storing. Zo krijgen we bijvoorbeeld 

voor het B -veld: 
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B B (x) B (I;) ~o-(I;) + b (1;) (3.3) 

met 

lib II 
= O(£) « 1 • (3.4) 

Op analoge wijze kunnen ook de overige velden worden gesplitst, gevende 

H !,!o-(~) + ~(~.> 

M ~o(~) + ~(§) (3.5) 

0 
+ t .. (£) en T, , T, , (I;) 

1J 1J - 1J 

In het vacuum buiten het lichaam is er geen transformatie van ~- naar 1;

coordinaten mogelijk. We krijgen daar dus eenvoudig de splitsing 

~o+(~) + b+(x) !,!o+(~) + h+(x) (3.6) 

Zoals we verder op zullen zien, zal dit aanleiding geven tot extra termen in 

de gelineariseerde randvoorwaarden. 

De vergelijkingen voor de Euler-formulering als gegeven in hoofdstuk 2 kun

nen nu ook worden gesplitst in een stelsel behorende bij de intermediai,re 

toestand plus een stelsel in de storingen. Dit laatste stelsel lineariseren 
2 . 

we dan door alle termen welke O(E ) zijn te verwaarlozen. 

De coefficienten in de gelineariseerde vergelijkingen zijn dan nog functies 

van de intermediaire velden. Deze moeten we dus kennen om de storings

vergelijkingen volledig te kunnen uitschrijven. We zijn echter voor onze 

doeleinden voldoende nauwkeurig, indien we in de storingsvergelijkingen de 

intermediaire velden benaderen door de "starre-lichaams-velden", i.e. de 

oplossing behorende bij het starre-lichaams-probleem. We verwaarlozen dan 

voor de berekening van de magnetische velden ~o, !,!O en ~o de deformaties in 

de I;-toestand. Alleen in de voorspanningen(T~,) zullen we deze deformaties 
- 1J 

nog wel in rekening brengen. (Voor meer uitvoerige beschouwingen over deze 

lineariseringsprocedure verwijzen we naar [3J of [4J.) 
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Dit alles houdt in dat we in de storingsvergelijkingen de intermediaire 

velden benaderen door de oplossing van de stelsels (bedenk dat de inter

mediaire velden op zich ons niet interesseren, maar aIleen inzoverre ze in 

de storingsvergelijkingen voorkomen). 

en 

aT~. 
--.2:.l + ax. 

J 

, voor 

plus de randvoorwaarden 

o 
T .. N. 

1J J 

(3.7) 

en binnen V , 

(3.8) 

in vacuum , 

o , 
(3.9) 

op (IV . 

In (3.7) - (3.9) hebben we aIle deformatie-invloeden verwaarloosd met een 

uitzondering. Op grond van de grote numerieke waarden van de elasticiteits

coefficienten casy6 hebben we de eerste term in de constitutieve vergelij

kingen voor de spanningen gehandhaafd, echter wel in een lineaire benade

ring. Dat wil zeggen we hebben behouden de term 

1 
c F F E 

J aSyo ia jS yo (3.10) 

waarin 
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[ 
0 OJ o 1 aUi au; E = ___ +-....L. 

ij 2 aX
j 

aX
i 

' 
(3.11) 

de lineaire deformatietensor is. Verder hebben we de elasticiteitscoeffi

cienten uitgeschreven in de elasticiteitsmodulus E en Poisson's ratio v, 
hetgeen dan leidt tot de klassieke, linea ire wet van Hooke. 

We nemen nu aan dat het stelsel (3.7)-{3.9) een oplossing heeft, welke 

uniform is binnen het lichaam. Oat wil zeggen, we veronderstellen de velden 

uniform (i.e. onafhankelijk van ~). Oe uitwendige velden 

hoaven niet uniform te zijn. Verder nemen we het oorspronkelijke uitwendige 

veld ~o in de ~3-richting, 

(3.12) 

en veronderstellen we het lichaam magnetisch verzadigd in de ~3-richting. 

Oit houdt in dat we de magnetische velden binnen het lichaam kunnen schrij

ven als 

0- 0 
MO 

MsoD Bi = B 0i3 , 
i 

0- 0 
(3.13) 

a 
H. = H013 = (B - 4'1TPOMS)013 , 

1. 

waarin BO nog een onbekende is, welke via de randvoorwaarden (3.9) samen

hangt met de uitwendige velden. 

We wijzen er hier nogmaals op, dat de numerieke waarden (in Gauss-eenheden) 
a 0 

van B , H en POMs niet van dezelfde orde van grootte zijn. Voor een ver-

zadigd ferromagnetisch materiaal geldt 

B /H »1 , 
s s 

waarin Bs en Hs de verzadigingswaarden van B en H zijn. 

(3.14) 
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Bij bekende magnetische velden volgen de verplaatsingen u~ en de spanningen 
J. 

T~. uit (doordat de spanningen uniform zijn is automatisch aan de even
.l.J 

wichtsvergelijkingen voldaan) 

o 
T .. 

J.J 

(3.15) 
in V , 

en 
222 

2'ITp M N
3
N. I, o S J. 

op ClV • (3.16) 

Deze voorwaarden kunnen eventueel nog worden aangevuld met een stelsel voor

geschreven verplaatsingen op een deel van de rand ClV (inklemmingen). 

Zonder het stelsel (3.15)-(3.16) volledig op te lossen, kunnen we al weI 

stellen, mede op grond van het feit dat de magnetostrictieve coefficienten 

b 1 en b 2 van 0(1) zijn, dat de Cauchy-spannlngen in de ~-toestand (de voor

spanningen) van de volgende orde zijn: 

022 II T .• II == 0 (pOM ) • 
J.J s 

(3.17) 

Met de voorafgaande resultaten kunnen we nu de storlngsvergelijkingen 

behorende bij het stelsel (2.1), (2.2), (2.7) en (2.8) uitschrijven. Beden

kende dat de ~-velden uniform zijn, krijgen we dan het volgende stelsel 

gelinearlseerde vergelijkingen (voor afleidingen, zie [4J, Ch. V) 

b .. == a J.,J. 

t .. + PaM h3 . J.J ,j s ,J. 

t .. 
J.J 

m 
z 

CijktUk,t 

0, 

eijk~,j = a , 

= 0, 

(3.18) 
0 a 0 

-Tij"k,k+ T·ku. k + T·ku. k + 
J. J, J J., 

b 2 (u' + u) (a = a,z z,a 1,2) I 

in V , 
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en 

+ + b+ h+ b, '" e, 'khk ' = 0 = 1.,i l.J ,J i i 
in vacuum, (3. 19) 

b: -+ 0 I als I z I -+00 
1. 

en, tenslotte, 

[b,] N, = [B~Ju, iN, , 
.1. 1. 1. J, J 

t, ,N, 
1.J J 

op aV . 

De randvoorwaarden (3.20)1 en (3.20)2 kunnen nog verder worden uitge

werkt. We hebben namelijk (zie (3.9» 

waarin (zie ook (2.23) en (2.24» 

NU is h+ gedefinieerd als 

+ h, (x) 
1. -

+ 0+ H, (x) - H. (x) 
1.- 1.-

(3.20) 

(3.21) 

(3.22 ) 

(3.23) 
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+ ~+ 
zodat h ~ ~ • Immers, met (2.24), (3.23) en 

kunnen we schrijven 

'" + S 
I H. (x ) = 

~ - lim 
s s 

!.+!. (~ ) 

U (Xs) + ( s) + h. X , 
a - 1 -

waarmee (3.22) wordt, binnen de lineaire benadering, 

h:(Xs ) 0+ 
+h:)(Xs ) = (H. .Uj 1- 1,J 1 -

Hiermee is (3.21) of (3.20) 1 te herschrijven als 

+ 0+ 
eijk(hk hk)Nj = 4~POMseijkU1,jNkN2N3 - eijkHk,1U1Nj 

Op analoge wijze kunnen we (3.20)2 uitwerken tot 

Opmerking 

(3.24) 

(3.25) 

(3.26) 

(3.27) 

(3.28) 

Zoals hiervoor reeds gezegd, hebben we in bovenstaande vergelijkingen 

in feite de i-toestand vervangen door de ~-toestand. Dit is echter 

niet volledig consistent, omdat we weI termen als: T~.uk ked. hebben 
1J , 

meegenomen. Dit betekent dat speciaal de vergelijkingen (3.18)5 en 

(3.20)3 niet volledig consistent zijn. We handhaven deze vergelijkingen 

echter toch in deze vorm en weI om de volgende redan: het zal in de 
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° paragrafen blijken dat de (dus in feite inconsistente) termen als T. ,uk k 
~J , 

ge$n essentiele invloed op de kniklast hebben en dus mogen worden ver-

waarloosd. Om dit te kunnen bewijzen moeten we echter een orde - van -

grootte - indruk hebben van deze effecten en daarom nemen we deze termen 
s s 

voorlop!g weI mee. He~ zal bIijken dat deze termen een bijdrage van O(B IB ) 
leveren aan de kniklast. Ben dergelijk effect, dus het mogen verwaar-

lozen van de voorspanningen T~., trad ook op bij knik van soft-magnetic 
~J 

platen (~ie [2J). 

We kunnen deze vergelijkingen nog iets vereenvoudigen door het invoeren 

van magnetischepotentialen. We zullen dit echter uitstellen tot de 

volgende hoofdstukken. We geven nu eerst de overeenkomstige procedure 

voor de Lagrange-formulering. 

3.2. Linearisering van de Lagrange-formulering 

Om te komen tot een linearisering van de in Hoofdstuk 2 gegeven Lagrange

formulering splitsen we de velden binnen het lichaam weer in de velden 

in de intermediaire toestand plus storingen hierop,volgens 

B (X) BO (X) + b (X) H (X) HO(X) + h (X) , 
a- a- a- a- a- a-

(3.29 ) 

M (X) = MO(x) + m (X) T is (~) = re'-~) + o. :t Sex). a- a- a- J.a a -

De magnetische velden in de ~-toestand mogen ook hier weer, voor wat betreft 

de storingsvergelijkingen, worden vervangen door de velden behorende bij de 

starre-lichaams-toestand. 

Binnen het lichaam worden de ~-velden uniform verondersteld volgens 

BO- = BOo W = POMs Qa3 , a 0.3 a 
(3.30) 

HO- ° (Bo -= H 0Ct3 4'1l'POMs) Qed 0. 

De velden buiten het lichaam moe ten weer voidoen aan (3.8) (in vacuum be

staat er immers geen Lagrange-formulering). De in- en uitwendige velden zijn 
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gekoppeld via de randvoorwaarden {3.9)1 en (3.9)2. Tenslotte volgen de 

span!lingen in de nultoestand uit (3.7)5 en (3.9)3. 

De storingsvergelijkingen behorende bij (2.10),(2.11),(2.30) en (2.31) 

en (2.31) luiden (zie [3J, Sect. 5.3) 

o 0, 

t Q Q + POM (h3 - H
O

U3 3 ) = 0, 
al-""" s ,a , a 

t =c u +t? u + as aByo y,o By a,y 

M 
- Ms(l + 

8'!fPOM
s 

b 2) uz,x) , m = ~h (u + x 
HO x 

H
O x,z 

M 
- Ms(1 + 

8'!fPOMs m = ~ h b ) (u + u ), y 
HO Y HO 2 y,z z,y 

m = -M ~ in V z s ,3 

en 

b: 
+ 

b: 
+ 

= e, 'khk ' = 0 h. 
~,i ~J , J ~ ~ 

(3.31) 

(3.32) 
+ 

0 I!.I b . .... als ....00 
l-

en de randvoorwaarden worden, formeel, 

[6,]N = 0 a a. 

(3.33) 

2 + 4'!fPOM (m,N)N3N 
s - CI. 

op aVo 
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Bij de eerste twee randvoorwaarden moeten we er echter rekening mee 

houden dat 

maar dati volgens (2.23) moet gelden (vergelijk de afleiding van (3.26» 

b+ (1 + '\ k) (0 . 
..... + BO+ = = u i)B, a I a~ a, ~ i 

[Bo+(XS ) = (oai + 0ai,\,k - u a .) + 
,~ i -

b+ + 0+ 0+ 0+ 
= Ba Us,a Be Ua,a + Ba,aUa I a 

terwijl op analoge wijze kan worden afgeleid dat 

0+ + 
(Bi,BUB + b.) ] 

~ 

0+( s) B. X 
~ -

(3.34) 

(3.35) 

Hiermee kunnen de randvoorwaarden (3.33)1,2 worden uitgeschreven als 

(3.36) 

op aV. 

Met de in de twee voorafgaande paragrafen bereikte resultaten hebben we 

het gereedschap verkregen om knikproblemen voor magnetisch verzadigde 

lichamen met succes te kunnen aanpakken. In de nu volgende hoofdstukken 

zullen we dit gaan toepassen op een tweetal klassen van problemen: 

i) knik van dunne platen tgv. een magnetisch veld loodrecht op de plaat; 

ii) knik van cylindrische staven met cirkelvormige doorsnede tgv. een 

magnetisch veld loodrecht op de staafas. 

Alvorens dlt te doen, geven we echter eerst nog de gellneariseerde versies 

van de overgangsrelaties (2.32). 
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3.3. Vergelijking van de gelineariseerde Euler- en Lagrange-formuleringen 

De Euler- en de Lagrange-formuleringen kunnen in elkaar worden overgebracht 

dmv. de overgangsrelaties (2.32). Door deze relaties te lineariseren krijgen 

we analoge overgangsrelaties voor de gelineariseerde theorieen. De resul

taten zijn 

m 
a 
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