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1 .  Inleiding 

Onder een aantal omstandigheden kan met behulp van de klassieke 
balktheorieën, gebaseerd op de hypothesen van Bernoulli en de 

Saint-Venant, het gedrag van dunwandige balken niet voldoende 

nauwkeurig beschreven worden [i . Verschillende theorieën zijn 
geformuleerd om ook voor dunwandige balken tot bruikbare resul- 

taten te komen. 

Door Vlasov [2] zijn bijvoorbeeld zowel voor balken met een dun- 
wandige open dwarsdoorsnede, als voor bepaalde kokers, theorieën 

geformuleerd die - eventueel in een enigszins gemodificeerde vorm - 
de realiteit in een ruim gebied voldoende goed kunnen beschrijven. 

In [l] is, met als uitgangspunt het principe van minimale potentiële 

energie, een beknopt overzicht gegeven van de procedures. 

Het gebruik van deze theorieën is zelfs bij relatief eenvoudige 

constructies essentieel bewerkelijker dan de klassieke werkwijzen. 

A l s  oorzaak hiervoor noemen wij: 

a. Het mathematisch gereedschap is niet triviaal (het is 

vergelijkbaar met dat voor elastisch ondersteunde balken). 

De bepaling van de benodigde geometrische karakteristieken 

is bewerkelijk. Betrekkeiijk weinig geïzbeìleeïiie gegevens 

zijn voorhanden. 
Evenwichtssystemen van spankrachten in de dwarsdoorsnede 
zijn van essentiële betekenis. Overgangs- en randcondities 

zijn daardoor vaak moeilijk aan te geven. Wanneer bijvoor- 

beeld wringing een rol speelt, dan wordt de torsiestijfheid 

in een aantal gevallen essentieel beinvloed door de rand- 
condities van de balk. Maar deze randvoorwaarden zijn af- 

hankelijk van de rest van de constructie. 

b. 

c. 

d. De Vlasov-theorie voor kokers is alleen expliciet geformu- 

leerd wanneer de dwarsdoorsnede rechthoekig is en twee 

symmetrie-assen bezit. 
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e. Juist omdat evenwichtssystemen van essentieel belang zijn 
is de generalisatie van de theorieën naar balken met in 
axiale richting veranderende dwarsdoorsnede of met een 

gekromde staafas niet triviaal. 

Dunwandige balken worden in de praktijk vaak voorzien van 
langs- of dwarsschotten. Betrouwbare voorspellingen van 

het effect van deze schotten zijn moeilijk te verkrijgen. 

f. 

Bij veel van de hiervoor gesignaleerde praktische moeilijkheden 
is inschakelen van de computer haast onontbeerlijk. Twee essentieel 
verschillende benaderingswijzen zijn hierbij te onderscheiden. 

Theorieën en analytische benaderingsoplossingen worden 

geconstrueerd om een bepaald probleem tot een oplossing 

te brengen. 

Getracht wordt de interessante verplaatsings- en spannings- 
grootheden in gesloten vorm te verkrijgen. De computer wordt 
gebruikt om uit deze betrekkingen kwantitatieve gegevens te 

verkrijgen. Als voorbeeld in dit verband wijzen wij op op- 
lossingsmethoden met behulp van de Fourier-reeksen en op 

het gebruik van de differentie-methode bij differentiaal- 

vergelijkingen. 

De oplossing van het probleem wordt geconstrueerd in direct 
samenspel met 

Een bekende procedure die op dit uitgangspunt is gebaseerd 

staat bekend als "de methode der eindige elementen met 

onbekende verplaatsingen" (kortweg: de elementenmethode) 

[ 3 , 4 , 5 , 6 ] .  De constructie wordt hierbij in een aantal delen, 
elementen genaamd, gesplitst gedacht. 

Een element wordt gekarakteriseerd door een (benaderings) 

uitdrukking voor de vormveranderingsenergie. 

De vormveranderingsenergie wordt uitgedrukt in een aantal 

verplaatshngsgsoothe$en in discrete (rand-)punten van het 

element (: de knooppunten). 
Deze - in eerste instantie - onbekende verplaatsingsgroot- 

a. 

b. 

en zo goed mogelijk afgestemd op de computer. 
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heden voor het element kunnen gezien worden als de cornpo- 

nenten van een kolomvector: de verplaatsingsvector voor het 

element (u,). De vormveranderingsenergie van het element, 

U,, is in de lineaire elasticiteitstheorie een homogeen 
kwadratische, vorm in de componenten van ue. Geschreven 
kan worden: 

(1  I >  - 1  U, - z &e Qe Ue 

Opm.: ' boven een symbool duidt aan dat de matrix of vector, 
die door dit symbool wordt voorgesteld getransponeerd is. 

De vierkante matrix Qe uit ( 1 . 1 )  heet de stijfheidsmatrix 

van het element. Zonder enige beperking kan er voor gezorgd 

worden dat Qe symmetrisch is (Qe = be). 
Door superpositie van de vormveranderingsenergie van alle 

elementen waaruit de constructie opgebouwd gedacht wordt 

kan de totale vormveranderingsenergie worden uitgedrukt in 

de verplaatsingsgrootheden van de knooppunten van de con- 

s truct ie. 
Wanneer alle onbekende en onafhankelijke verplaatsingsgroot- 

heden van de constructie worden opgeborgen in de verplaatsings- 

vector u en wanneer alle voorgeschreven verplaatsingsgroot- 

heden de waarde O bezitten, dan is de totale vormveranderings- 

energie U te schrijven als: 

U = $ & Q u  ( 1  02) 

waarbij Q de stijfheidsmatrix van de constructie is (4 = Q ) .  

Wanneer ook voorgeschreven, van nul verschillende verplaat- 
singsgrootheden optreden is een triviale uitbreiding van 

( 1 . 2 )  noodzakelijk. 

Voor de potentiële energie van de uitwendige belasting is 

te schrijven - & fo, waarbij de belastingsvector fo als 
ie component de gegeneraliseerde belasting bevat die hoort 

bij de verplaatsingsgrootheid die op de ie plaats in u 

voorkomt . 
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Voor de potentiële energie, V, geldt dan: 

V = U  - fo = 4 Q u -  u fo 
Met behulp van BV = O voor alle onafhankelijke, geometrisch 
toelaatbare variaties van u kunnen uit (1.3) even veel 

lineaire vergelijkingen in de componenten van u worden af- 

geleid als er (onafhankelijke) componenten zijn. 

Wij merken op dat het gebruik maken van het principe van 
minimale potentiële energie onder andere vereist dat de 
randen der elementen voor iedere variatie van u blijven 

aansluiten. 

Uit (1.3) volgt zodoende: 

Q u = f o  ( 1 . 4 )  

Dit stelsel lineaire vergelijkingen heeft een eenduidige 

oplossing wanneer de constructie of delen ervan niet als 

star geheel kunnen bewegen. 
De gegeven beschrijving van de elementenmethode is te 

summier om aan alle aspecten aandacht te kunnen besteden. 

Wij verwijzen daartoe naar de literatuur over dit onder- 
werp (bijvoorbeeld [3,4,6]9. 

Aa:: de cder  a. geneede wijze v22 h e t  k c c h a t e l e n  va= de ccxputer 

zullen wij verder geen aandacht besteden. Wij gaan iets nader in 
op de mogelijkheden die de elementenmethode biedt voor de bereke- 

ning van dunwandige balken. 
Wij maken een globaal onderscheid in drie delen. 

a. De constructie wordt verdeeld in balkelementen (bijv. 

fig. 1.l.a). De eigenschappen van een dergelijk element 

worden verkregen uit hypothesen die analoog zijn met de 

veronderstellingen uit de Vlasov-theorieën. 
Een balk wordt opgebouwd gedacht uit kleinere elementen. 

Een koker kan bijvoorbeeld gezien worden als een samenstel 

van bepaalde plaatelementen (fig. 1.l.b). 

b. 
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c. Een balk wordt opgebouwd uit een groot aantal relatief 

kleine elementen. De platen waaruit een koker opgebouwd 

kan worden, worden bijvoorbeeld verdeeld in een groot 

aantal plaat- en schijfelementen (fig. 1.1.~). 

‘j eìemen-t  Qí e men I 

Enige mogelijkheden om een koker in elementen te verdelen. 

fig. 1.1. 

De onder c. vermelde benadering is ons inziens uitermate geschikt 

om de Vlasov-theorie numeriek te verifiëren [I] en om het gedrag 

in de buurt van discontinuiteiten te beschrijven. 

Flij zullen hier verder niet op in gaan. 
In het volgende zullen wij de twee andere gebieden iets nader 
bekijken. 
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2 .  Elementen voor balken met dunwandige open dwarsdoorsnede 

In het voorgaande hebben wij gewezen op de mogelijkheid om een 
balkelement te ontwikkelen, waarmee de veronderstellingen van de 

Vlasov-theorie in rekening gebracht kunnen worden. 
Omdat de Vlasov-theorie evenals de klassieke balktheorie in wezen 
één-dimensionaal is, kan een analoge werkwijze worden gevolgd als 

bij de klassieke balkelementen [ 3 , 4 ] .  

Als "element" wordt een deel van een balk gekozen met lengte R. 
In fig. 2 . 1 .  is een willekeurig element stereometrisch weergegeven. 

De eindvlakken of knooppunten van het element zijn aangeduid met 

R 
o o 

Verplaatsingsgrootheden voor een balkelement met dunwandige open 

dwarsdoorsnede. fig. 2.1.  

In ieder knooppunt worden een aantal "verplaatsingsgrootheden" 
aangenomen, waardoor de totale verplaatsings- en spanningstoestand 

in de balk is te karakteriseren. Wanneer wij ons willen richten op 
de Vlasov-theorie dan moeten in ieder knooppunt die verplaatsings- 

grootheden worden gekozen die karakteristiek zijn voor de dwars- 
doorsnede en die noodzakelijk zijn om de aansluiting met een na- 

burig element te garanderen. 

Hiervoor zijn nodig: - drie onderling onafhankelijke verplaatsingen 

- drie hoekverdraaiingen om onderling onaf- 

hankelijke richtingen 

- een maat voor de welving van de dwarsdoor- .. 
snede: de ...,A W=.l"LlltjU~.VeLLLCi~CeLIC. Innn0r.n FF:n;-*n+ 
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Het spreekt vanzelf dat de aanwezige vrijheid zo geschikt mogelijk 

gebruikt moet worden. Wij kiezen de in fig. 2 . 1 .  aangegeven ver- 

plaatsingen en verdraaiingen van de dwarsdoorsnede, aangevuld met 
een verplaatsingsgrootheid die de welving karakteriseert: de wel- 

vingscoëfficiënt p, horend bij de welvingsfunctie ten opzichte van 

het dwarskrachtenmiddelpunt. In knooppunt worden deze grootheden 

voorzien van de index 1 ,  in knooppunt a van de index 2 .  

In ieder knooppunt zijn op deze wijze 7 verplaatsingsgrootheden 
gegeven. Per element derhalve 14 .  

Deze grootheden worden verzameld in de verplaatsingsvector voor het 

element, ue: 

Le = [ui vi wi 01 $1 xi ~i u2 v2 w2 02 $ 2  x2 ~ 2 1  

In 1 .  hebben wij duidelijk gemaakt dat een element geheel te karakte- 
riseren is met behulp van de verplaatsingsvector u, en de stijfheids- 

matrix Qe van dat element. 
Wij moeten nog de weg aangeven om Qe te bepalen. 

Het is daartoe noodzakelijk: 

- een uitdrukking voor de elastische potentiaal per lengte-eenheid 
te formeren 

- de in deze uitdrukking voorkomende verplaatsingsgrootheden uit te 

drukken in de cómponenten van u,. 

Voor de elastische potentiaal kiezen wij de uitdrukking die ten 
grondslag gelegd kan worden aar, de Vlasov-theorie. 

Wij zullen om duidelijk onderscheid te maken tussen (componenten 
van) vectoren en matrices en functies van de axiale coördinaat, 

voor functies steeds gebruik maken van het symbool 

In een dwarsdoorsnede x zijn in de Vlasov-theorie bepalend voor 

de verplaatsingstoestand de functies Û(x) , G(x), G(x), e(x), 
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De betekenis en de tekenafspraken van deze grootheden zijn analoog 

met de overeenkomstige verplaatsingsgrootheden in de knooppunten 

(zie fig. 2 . 1 . ) .  

Voor de elastische potentiaal per lengte-eenheid geldt in de 

Vlacov-theorie: 
A 

U = 1 EF + 4 EIy + 4 EIz (W")2 + 

waarbij F de oppervlakte van de dwarsdoorsnede, Iy resp. 1, het 

oppervlaktetraagheidsmomeat ten opzichte van de z- resp. y-as, 

Id = 1 t3 ds en IQ, = 4' d F is (t: wanddikte, s: booglengte van de 

profiellijn, $: welvingsfunctie). 
F F I 

(Let op de ongebruikelijke notatie voor de oppervlakte-traagheidsmomenten). 
Wanneer wij ons bij de keuze van de verplaatsingsfunctie richten 

op polynomen, dan is in te zien dat de in ( 2 . 3 ) ,  ...., ( 2 . 6 )  voor- 

komende constanten al, ...., al4 eenduidig bepaald zijn door de 
componenten van de verglaatsingsvector ue. 

U =  al + a2 x 

8 =  a3 + a4 x +  a5 x2 + a6 x 3 

W = a7 + a8 x + a9 x2 + al6 x 3 

ê = all + a12 x + a13 x2 + a14 x3 

Wij merken op dat de keuze van polynomen - vanwege de eenvoud - wel 
gebruikelijk, maar helemaal niet noodzakelijk is. Wij zullen hier 
nog op terugkomen. 

De uitdrukkingen voor U, 8 en W bezitten de bijzonderheid dat 
spanningsgrootheden die eruit zijn af te leiden voldoen aan de 
evenwichtsrelaties, wanneer alleen de eindvlakken belast worden 

(uiteraard steeds in het kader van de balktheorie). O f  anders 

gezegd: zij voldoen aan de betreffende differentiaalvergelijkingen 

uit de Vlasov-theorie. Voor $ geldt deze bewering niet. Juist het 

werken via het principe van minimale potentiële energie biedt de 
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garantie dat bij gegeven keuze van het verplaatsingsveld de 

constanten zodanig bepaald worden dat ‘*zo goed mogelijk” aan de 

evenwichtsrelaties voldaan is. 

De vormveranderingsenergie voor het element, U, is opgebouwd uit 
vier onafhankelijke bijdragen: 

u = u, + uy + u, + uxy 

waarbij geldt: 

u, = 1 2 iQ EF dx 
O’ 

R 
u = 1  1 EIy dx Y 

O 

In ieder der vier termen spelen slechts enige componenten van ue 

een rol. 
Iedere component komt bovendien slechts in een der termen voor. 
Met behulp van de vectoren: 

:x = Cu1 u21 

(2 .7)  

(2 .  IO) 

(2.1 I )  

(2 .12)  

(2 .13)  

(2 .14)  

(2 .15)  

en de relaties ( 2 . 3 ) ,  ...., (2.6) kunnen (2 .8) ,  ...., (2.11) worden 
overgevoerd in: 



- 9 -  

- 
Qx - 

- 1 '  Ux - z uX Q, uX 

U = a u  Q u 

U = a :  Q u 

Y Y Y Y  

Z z z z  

U 
XY Q, XY 

u = ; u  
XY 

- s  
X X 

S 

waarbi j  voor de verschillende stijfheidsmatrices geldt: 

r 7 

- - 
12 s 6 s  J?, - 1 2 s  6 S  R % =  Y Y Y Y 

6 s  R 4 s  R2 - 6 s  R 2 s R2 
Y Y Y Y 

- 12 s - 6 s  R 12 s - 6 s  R 
Y Y Y Y 

4 s R2 6 S-? 2 STr R2 - 6 S R -7 

- 
Qz - 

- - 
- 6 s  R z Z 

- 6 S z R  - 1 2 s  
Z 

12 s 

2 s R2 z 4 s R2 6 S z  R - 6 S Z R  z 

6 s  R z Z 
6 s  R 12 s 

z z 
- 12 s 

4 s R2 
z 2 s $2 6 S z  R 

z - 6 S z R  

(2 .16)  

(2.17) 

(2 .18)  

(2 .19)  

(2 .20)  

(2.21) 

(2 .22)  

L -I 
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- 

s12 

- s12 s24 

Sll - s12 

s22 
4 

met 

s12 

s2  2 

s12 s24  

- s11 

- s12 

12 EI 
s11 = Q3 10 

1 2 EI 
Q 

s24 = --.-A - 60 a2 e;I 
a is karakteristiek voor de dwarsdoorsnede, gedefinieerd als: 

4 

( 2 . 2 3 )  

( 2 . 2 4 )  

( 2 . 2 5 )  

( 2 . 2 6 )  

( 2 . 2 7 )  

(2.28) 

De relaties ( 2 . 2 4 ) ,  ...., ( 2 . 2 7 )  moeten in een andere vorm ge- 

bracht worden voor balken waarvoor I 
vrije profielen). 

= O (dus voor welvings- 
4 

De hier afgeleide stijfheidsmatrix voor het balkelement willen 

wij nog ter discussie stellen. 

Veel constructies bestaan uit met elkaar verbonden balken, waarbij 

de balken zelf meestal alleen in de eindvlakken belast worden. 

Wanneer gebruik gemaakt zou-worden van de klassieke theorie dan 
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kunnen deze balken in hun geheel als een balkelement worden opgevat. 

Een verdeling van een dergelijke balk in meerdere elementen is zin- 
loos omdat het dan te gebruiken balkelement geen andere benaderingen 

bevat, dan die uit de balktheorie. 

De hier gegeven uitbreiding naar de Vlasov-theorie, waarbij voor 8 

een derde graadspolynoom is gekozen, maakt het noodzakelijk ook een 

op het cilindrisch oppervlak niet-belaste balk in elementen te 
ver de 1 en. 

De gekozen uitdrukking voor 

heden die niet voldoen aan de relaties waaraan zij op grond van de 
Vlasov-theorie zouden moeten voldoen. O f  anders gezegd: 8 voldoet 

niet aan de differentiaalvergelijking (voor ê), die in de Vlasov- 

theorie kan worden afgeleid (2 .29)  

h 

gaat immers vergezeld van krachtgroot- 

A 

( 2 . 2 9 )  

Het is echter mogelijk om in plaats van een polynoom, voor de 

algemene oplossing van ( 2 . 2 9 )  te kiezen. Dus: 

A 

e(x) = all + a12 x + a13 cosh (ax) + a14 sinh (ax) (2 .30 )  

De constanten all, ...., a14 zijn uit te drukken in de componenten 
van u Met behulp van (2 .11 )  is dan het interessante deel 

van de stijfheidsmatrix, horend bij het in ( 2 . 3 0 )  gegeven ver- 

plaatsingsveld te vinden. Wij duiden deze stijfheidsmatrix, om 

onderscheid te maken met Q 
Er geldt: 

- 

XY' 

uit ( 2 . 2 3 1 ,  aan met Q* 
XY XY 

( 2 . 3 1 )  

* * * * 
s12 s22  - s12 s2 4 

* * * 
s11 - s 1 2 /  
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met 

* G1d aR cosh (aR) - sinh ( a i )  
s 2 2  = - 

a 2 [i - cosh (a%)] + aR sinh (aR) 

cosh (aR) - 1 * 
G1d 2 [i - cosh <aR)l + aR sinh (a%) 

s12 = - 

* G1d sirih (a&) - aR 
S24 = - 

a 2 Li - cosh (aR)] + aR sinh ( a t )  

(2 .32)  

(2 .33)  

(2 .34)  

* 
De indruk is gewekt dat de componenten van Q 

(2 .30)  te substitueren in ( 2 . 1 1 ) .  Dit zou een zeer moeizame weg zijn. 
Wanneer wij echter in het kader van een bepaalde theorie het werke- 

lijke vervormingsveld hanteren dan is een andere, eenvoudigere weg 

te bewandelen . 
Immers, uit de beschikbare theorie kunnen in de knooppunten de 
krachtgrootheden eenvoudig worden berekend. Door de matrix Q 

XY 
- zoals nog nader wordt aangetoond - het verband vastgelegd tussen 
de op een bepaalde manier gegroepeerde krachtgrootheden in de knoop- 
~r>~i~Leil ea de conponenten van de verplaztsingsvertor . 
In dit geval zijn de in aanmerking komende krachtgrootheden het 
wringend moment M, en het axiale bimoment B, waarvoor in de Vlasov- 

theorie geldt: 

worden berekend door 
XY 

* 
wordt 

- - - -& 

A A 

(2 .35)  

Wij zullen bewijzen dat geldt: 

(2 .36)  

(2.37) 

(2.38) 
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of 

(2.39) 

Wij definieerden de stijfheidsmatrix volgens: 

De integraal uit (2.40) kan nu door middel van partiële integratie 

en door gebruik te maken van de geometrische conditie E<x) = - ê‘(x), 
en de uitdrukkingen (2.29),  (2.36) en (2,37) eenvoudig worden over- 

gevoerd in: 

u = - 4 B(x) $(x) I k  + f Gx(x) ê(x) I R  + 

x=o x=o XY 

(2.40) 

waarmee (2.39) bewezen is. 

De componenten van Q* 

voudige manier bepaald worden door voor de twee in fig. 2.2. en 

fig. 2.3. geschetste situaties de krachtgrootheden in de knooppunten 

kunnen, uitgaande van (2.38),  op een een- 
XY 

te berekenen die nodig zijn om de aangegeven verplaatsingen te 

kr ij gen. 

o 

(2.41) 

ver- 

Twee belastingssituaties ter bepaling van de stijfheidsmatrix. 

fig. 2.2. 

Het zal duidelijk zijn dat geldt: 

n 

situatie 

volgens fig. 2 . 2  
0 

fig. 2.3. 

situatie 

volgens fig.2.3 

s;2 = B ( O )  

* 

* 
s24 = - B (R) J 
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Nu kan verwacht worden dat ook met behulp van het element, dat 
beschreven wordt met de stijfheidsmatrix Q 
resultaten te bereiken zijn, wanneer de lengte van het element 

niet "al te groot" i s .  Het ligt voor de hand te veronderstellen 

dat aQ kleiner moet zijn dan een bepaalde waarde om de stijf- 

heidsmatrix Q 

voldoend goede 
XY' 

vol vertrouwen te kunnen hanteren. 
XY 

Nagegaan kan worden dat de volgende asymptotische betrekkingen 

gelden: 

* 
s12 = s12 [I + 0 ( ~ 4 ~ 4 ) 1  

* 
s~~ = s~~ [i + 0 ( ~ 4 ~ 4 ) 1  

* 
S 2 4  = S 2 4  [i + O(a4Q4>]  

(aR -f O)  

( a Q  -f O )  

( a i  -+ O)  

( a Q  j. O )  

Dit betekent dat in elk geval wanneer ( c x Q ) ~  << i de benaderde 

stijfheidsmatrix zeer goed correspondeert met de exacte (volgens 

de Vlasov-theorie). 
Dat in een veel groter gebied geschikt van Q 
kan worden, volgt uit tabel 2 . 1 .  

gebruik gemaakt 
XY 

( 2 . 4 2 )  

(2 .43 )  

( 2  e 4 4 )  

( 2 . 4 5 )  
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I 

aR 

1 .  
2. 

3 .  

4. 

5. 

6 .  

7. 

8. 

9.  

10. 

Tabel 2. I .  

0.01 

O. 1 

0.5 

1 .O 

1.7 

2.5 

3.3 

4.1 

4.9 

5.6 

* 
s22  - loo(%) 

S 

0.04 

0.6 

2.3 

5.8 

11.0 

17.6 

25.5 

34.3 

43.9 

54.1 

* 
loo(%) u 

S 

0.01 

0.2 

0.8 

2. I 

4.3  

7.5 

11.5 

16.4 

21.9 

28.0 

* 
loo(%) S 

- 0.05 

- 0.8 

- 3.8 

- 11.0 

- 24.3 

- 44.9 

- 73.5 

- 110 

- 155 

- 207 

In fig. 2.4. is voor een balk die aan één uiteinde star is ingeklemd 
en aan het andere belast wordt door louter een axiaal bimoment 

(vringencl m m e n t  is m1) zangegeven hoe de hoekverdraaiing varieert 
met de axiale coördinaat. De lengte L van de balk is zodanig dat 
aL = 10. De getrokken kromme is met behulp van de stijfheidsmatrix 

berekend en correspondeert derhalve met het exacte resultaat Qxy 
van de Vlasov-theorie. 

In de grafiek zijn bovendien resultaten vermeld die verkregen zijn 

door gebruik te maken van de stijfheidsmatrix Q 

is genomen het aantal - gelijke - elementen waarin de balk verdeeld 
wordt. 

Geconstateerd kan worden dat de polynoom benadering voor het ver- 

plaatsingsveld een goede beschrijving voor de hoekverdraaiing levert 

wanneer de lengte van het element ongeveer - i s .  

Nagegaan kan worden dat onder dezelfde omstandigheden de snedegroot- 

heden e~e~ ,ee~ , ? s  ~ o l d o e ~ d e  riuG\keQrig berekend kiinnen ~ ~ r d e n =  

. Als parameter 
XY 

3 
a 
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A 

M, (ID)= o 

exact 

- a -  I element 
3 elementen --- 
5 elementen x x x  

O 0 0  IO elementen 

fig. 2.4. 

Hoekverdraaiing als functi'e van de axiale caördinaat. 
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3 .  Balkelementen voor rechthoekige kokers in het kader van de 

Vlasov-theorie. 

Om te komen tot een balkelement dat gebaseerd is op de Vlasov- 

theorie voor kokers kan een analoge weg als in 2. bewandeld 
worden. 

Uit de analytische beschrijving van de Vlasov-theorie [i ,2] volgt 
dat het mogelijk is om torsie, welving en scheeftrekken onaf- 

hankelijk van andere vervormingssituaties te bestuderen. 

Wij zullen ons beperkeB tot rechtboekige kokers met in1 de 
dwarsdoorsnede twee symmetrie-assen (zie fig. 3.1.). 

c 42 

“i 

In fig. 3 . 2 .  is aangegeven welke vervormingstoestanden in de 

Vlasov-theorie een rol spelen. Welving, verdraaiing en scheef- 
trekken in een doorsnede worden gekarakteriseerd door resp. 
Tj(x), e(x) en C(x>. 

A 

De aansluiting van het kokerelement aan aangrenzende elementen 
wordt per knooppunt gecommandeerd door de waarde van fl,  0 en K 

(zie fig. 3.3.; voor tekenafspraken zie fig. 3.2.). 

- I 

Y 

*!hlA2 8, y2 
X I  

f J  
L., 

fig. 3.2 
Verplaatsingspatronen voor een rechthoekige koker. 

De verplaatsingsvector ue wordt gedefinieerd ais: 



- 18 - 
X 

f i g .  3 . 3  

Verplaatsingsgrootheden voor een 
kokerelement 

De stijfheidsmatrix voor het element kan pas berekend worden, 

wanneer het verplaatsingsveld ter plaatse x in het element ge- 

koppeld is aan de componenten van U,. 
Voor B(x), e (x) en E(x) kunnen wij polynomen in de x-coördinaat 
kiezen. Omdat deze grootheden niet op grond van geometrische 

overwegingen te koppelen zijn zullen eerste-graads polynomen 

gekozen worden. 

h 

A 

B(X) = al + a2 x 

L1 

K(X) = a5 + a6 x 

De berekening van de stijfheidsmatrix gaat uit van de uitdrukking 
voor de vormveranderingsenergie U, die ten grondslag gelegd kan 

worden aan de Vlasov-theorie [i]. 
Hiervoor geldt: 

R 

U = 1 + G A2 ( g 2  + 2 E 2' + + ; I 2 }  + 
x=o 

+ 2 G A3 (E + ,' + E C ;21 dx 
J ( 3 . 5 )  

Al, AZ> A3 en C zijn geometrische karakteristieken waarvoor geldt: 

( 3 . 9 )  
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4 GA3 

4 GA2 
i 

Met behulp van (3.5) en (3 .2) ,  ....> (3 .4)  kan de vormveranderings- 

energie in het element, U,, berekend worden in de vorm 

U, = 4 Ùe Qe ue, waarbij voor Qe geldt: 

r 

1 -  + GA2t 

Voor 3, ê en K 

s p e t  ris ch 

- 4 GA3 - 4 GA2 

- -  GA2 - -  GA3 
R R 

- + i GA2R 
R 3  

4 .  GA3 

4 GA2 

- GA2 
R 

R 

( 3 .  in) 

kunnen in plaats van de betrekkingen ( 3 . 2 ) ,  ...., (3.4) 

ook relaties gekozen worden die op te vatten zijn als de algemene 

uitdrukkingen voor louter in de eindvlakken belaste kokers volgens 
de Vlasov-theorie. 

Deze betrekkingen zijn ingewikkeld [2]. Een geschikte manier om 

desondanks een werkbare procedure te verkrijgen willen wij in het 
kort aangeven. 

Met behulp van de theorie van Vlasov is de algemene oplossing voor 

B y  
gratie-constanten. Het is eveneens mogelijk om de snedegrootheden 
in de theorie (het axiaal bimoment 

A 

en E op een willekeurige plaats x uit te drukken in 6 inge- 

het wringend moment fix en 
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het transversaal bimoment Q )  (zie [ I ] ,  [2]) uit te drukken in deze 

integratie-constanten. 

Zien wij de zes integratie-constanten als de componenten van de 
vector c, dan kan op grond van de lineariteit van de relaties 

geschreven worden: 

B ( x )  is een kolomvector, waarvan de definitie uit (3 .11)  volgt en 

waarin de ter plaatse x interessante verplaatsingsgrootheden zijn 
opgeborgen. Door achter het symbool voor deze vector (x) te 

plaatsen willen wij aangeven dat de componenten van deze vector 
afhankelijk zijn van de waarde die x aanneemt. De componenten 

van de 3 x 6 matrix H(x) zijn eveneens afhankelijk van de waarde 

van x. 

Op dezelfde manier geldt: 

B(x) = 

waarbij in de vector B(x) de in de theorie relevante snedegroot- 

heden zijn opgeborgen. 

Voor de verplaatsingsvector u, uit ( 3 . 1 )  volgt dan: 

ue 

(3 .1 i )  

(3 .12)  

( 3 . 1 3 )  
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De matrix H is in principe inverteerbaar, omdat de integratie- 
constanten eenduidig bepaald zijn door de verplaatsingsgrootheden 

in de einddoorsnede. 
Er geldt derhalve: 

c = H  u, -1 

Definieren wij analoog met (2.39) de belastingsvector fe voor het 

dan geldt: 

fe = - K ( 0 )  c = K.c [ K(~iI 
Met (3.14) geldt dan: 

fe = K H-l ue 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 

Op dezelfde wijze als in 2. kunnen wij aantonen dat voor het geval 
d a t  het gekozen verplaatsingsveld voldoet aan de evenwichtsrelaties, 

geldt: 

(3.17) 

i(Qe = 4,) 

De stijfheidsmatrix Qe is dus te berekenen uit: 

-1 Q e = K H  

(3.18) 

(3.19) 

De uit te voeren matrix-inversie en matrix-vermenigvuldiging kan 

door de computer gedaan worden. De elementen van K(x) en H(x) zijn 

af te leiden uit tabel 28 in 121. 
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Wij willen nog opmerken dat het numeriek inverteren van H in een 

aantal gevallen moeilijkheden oplevert. Deze problemen zijn echter 

op te lossen door enerzijds numerieke overwegingen, anderzijds 

fysische beschouwingen. Dit is een kleine illustratie van onze 
ervaring dat het gebruik van de elementenmethode zowel een beroep 

doet op het inzicht In de mogelijkheden van de computer en de 
rekenprocedure, als op het inzicht in het behandelde mechanica- 
probleem. 

Onder een aantal omstandigheden zijn vereenvoudigingen van de 
Vlasov-theorie mogelijk [l]. Op basis van deze vereenvoudigde 

theorieën zijn weer de eigenschappen van een element vast te 

leggen. 
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4 .  Het opbouwen van kokerelementen 

De in de voorgaande hoofdstukken ontwikkelde balkelementen voor 
dunwandige balken zijn uiteraard alleen bruikbaar in die situaties 

waarin de er aan ten grondslag liggende Vlasov-theorieën gehanteerd 
mogen en kunnen worden. Voor dunwandige kokers betekent dit bij- 

voorbeeld dat alleen kokers met een rechthoekige dwarsdoorsnede 

met twee symmetrie-assen eenvoudig berekend kunnen worden; in alle 

andere gevallen zijn de vereiste geometrische karakteristieken 

niet expliciet bekend. 

Het is dan ook zinvol numerieke procedures te zoeken die een groter 
gebruiksgebie 

Wanneer wij bijvoorbeeld kokers willen analyseren, die opgebouwd 
gedacht kunnen worden uit cilindrische platen, dan ligt het voor 
de hand te onderzoeken of bepaalde "plaat-elernentenii geschikt zijn 

om een bruikbare oplossing te formuleren. In de Vlasov-theorie [2] 

wordt verondersteld dat de axiale verplaatsingen lineair over de 

hoogte van een plaat variëren en dat de afschuiving over de hoogte 
van een plaat constant is. In eerste instantie is de vervormings- 
toestand van een plaat te bepalen door deze plaat op te vatten 

als een balk waarop de klassieke balktheorie van toepassing is, 
met dien verstande dat vlakke dwarsdoorsneden via vervorming wel 

vlak maar niet noodzakelijkerwijs loodrecht op de vervormde staaf- 

as blijven staan. Er zijn een aantal elementen ontwikkeld die voor 
deze situatie gebruikt kunnen worden 13 ,6 ] .  

Het is duidelijk dat met deze elementen geen goede benadering voor 

de totale vormveranderingsenergie in de koker kan worden verkregen. 

Essentieel in de Vlasov-theorie is immers het scheeftrekken van de 

dwarsdoorsnede, hetgeen gepaard gaat met buigspanningen in langs- 

vlakken. Het hierbij horende deel van de vormveranderingsenergie 

kan - analoog met de aanpak uit [i] - verkregen worden door de 
buigingsenergie te berekenen in een raamwerk, dat de vorm van de 

dwarsdoorsnede bezit. 

In [7] is een voorbeeld van deze werkwijze te vinden. 

Aan de hand van de koker uit fig. 4.1. zullen wij het een en 

ander toelichten. 
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\ \  \ \/ 

\ \ II 

Voorbeeld van een koker 

fig. 4.1. 

Op de eerste plaats moet het plaatelement gekozen worden. A l s  

voorbeeld nemen wij het ligger lij fplaatelement [ 3 , 6 , 7 ]  . In 
fig. 4.2. zijn de verplaatsingsgrootheden weergegeven die karak- 
teristiek zijn voor dit element. Voor de verplaatsingen in het 

inwendige van het element worden polynomen gehanteerd. A l s  extra 

conditie wordt aangenomen dat de afschuiving over de hoogte der 

plaat constant is. 

t’ 

i- D 

Ligger-lijf-plaat element 

fig. 4.2. 

De verplaatsing in y-richting langs de randen y = b en y = - b is 

een derde-graads polynoom in de x-coördinaat. 
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In fig. 4.3.  zijn voor de koker uit fig. 4.1 .  de verplaatsingen 

aangegeven die bij de keuze van het liggerlijfplaatelement voor 

het getekende deel van de koker noodzakelijk zijn. Deze ver- 

plaatsingen worden opgeborgen gedacht in een vector: uk. 
Door Uk en de hypothesen voor het liggerlijfplaatelement is ter 

Verplaatsingsparameters voor een koker, opgebouwd uit ligger-lijf-plaat 

el enen t en 
fig. 4.3.  

plaatse x bekend op welke plaats de hoekpunten van een raamwerk 

(breedte dx) dat op die plaats uit de koker wordt gesneden be- 

landen. In een dergelijk raamwerk en dus - door integratie over 
R - in de hele koker is dan de vormveranderingsenergie ten ge- 
volge van het scheeftrekken uit te drukken in de componenten van 

Uk 
De vormveranderingsenergie voor het in fig. 4 .1 .  getekende koker- 

deel is een kwadratische vorm in uk: 

De moeilijkheid in de geschetste procedure schuilt in de berekening 
van de vormveranderingsenergie ten gevolge van het scheeftrekken. 

Hiertoe moet op de eerste plaats het hiervoor reeds genoemde raam- 

werk worden Serekend OE de vûïinveranderlngseïiergie per lengte-eer 

heid te vinden, terwijl de zo gevonden uitdrukking vervolgens 

geïntegreerd moet worden: een bewerkelijke arbeid. 
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De geschetste werkwijze is niet bijzonder afgestemd op het gebruik 

van een computer. 

Wij willen liever een ''plaatelement" ontwikkelen waarmee door een 

geschikte inpassing in de constructie ook de energie ten gevolge 

van scheeftrekken in rekening wordt gebracht. Wij bedenken hierbij 
dat bij de berekening van deze energie de bijdrage van één "balk" 

uit genoemd raamwerk vastligt wanneer de verplaatsingen en ver- 

draaiing van de uiteinden van deze "balk" bekend zijn. 

Omdat de verplaatsing langs de randen y = 4 b (zie fig. 4 .2 . )  in 

y-richting beschreven wordt door een derde-graads polynoom kiezen 

wij ook voor de verplaatsing in z-richting en de verdraaiing om 
de x-as van deze randen een derde-graads polynoom. Aan de ver- 

plaatsingsvector voor het liggerlijfplaatelement voegen wij de 
16 in fig. 4.4. getekende verplaatsingsgrootheden toe. De vorm- 

veranderingsenergie in dit element bestaat nu uit de originele 

bijdrage van het liggerlijfplaatelement, vermeerderd met de 

buigingsbijdrage die berekend wordt door het in fig. 4 . 4 .  gear- 

ceerde deel op te vatten als een balkje en de zo gevonden bij- 

drage te integreren van x = O tot x = R. 

Extra verplaatsingsgrootheden t.a.v. ligger-lijf-plaat element 

fig. 4.4 .  

Wanneer wij het geconstrueerde element in passen in de koker uit 
fig. 4 . 1 -  dcrn hlijven behalve &e ir, fig. 4 . 3 .  ook1 de in fig. 4 .5 .  

weergegeven onafhankelijke verplaatsingsgrootheden in eerste 

instantie over. De hoekverdraaiingen die in fig. 4 .5 .  zijn weer- 

gegeven worden verzameld in de vector (jk. 

~ 
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Extra verplaatsingsparameters voor een koker, opgebouwd uit 
uitgebreide ligger-lijf-plaat elementen. 

fig. 4 .5 .  

Voor de vormveranderingsenerige in de koker kan geschreven worden: 

IQ2 1 

De potentiële energie V in het koker-deel zal te schrijven zijn als: 

omdat de bij 4 horende gegeneraliseerde krachten nul zijn, 
wanneer althans in de hoekpunten geen koppels uitwendig worden 

aangebr ach t. 

Gebruik makend van het principe van minimale potentiële energie 

kan door variatie van @ worden afgeleid: 
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o f  - aangezien $k eenduidig in uk is uit te drukken - 

Met behulp van ( 4 . 4 )  is ( 4 . 2 )  over te voeren in: 

De berekening van Q is triviaal. 

De hier geschetste weg is uitermate geschikt om als basis te 
dienen voor de constructie van een computerprogramma voor de 

berekening van kokers, opgebouwd uit platen. 
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