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J. Inlei~in.s 

Tot nu toe heeft u uitgebreid nagedacht over en gestudeerd aan de werkwijze 

die gevolgd wordt om een concreet probleem tot een oplossing te brengen. 

In onderstaand schema is deze werkwijze summier weergegeven. Dit is een iets 

ander schema dan u hiervoor bent tegengekomen. U zult constateren dat het 

in wezen echter hetzelfde beoogt weer te geven. 

realiteit I 
probleemformulering j 

-
schematisering I 

~athematisch model I 
uitwerken math. model J 

.. 
experiment: confrontatie con frontatie negatief 
realiteit en resultaten analyse 

posidef 

I Analyse gereed 

Voor een bepaalde klasse van problemen kan de werkwijze aanzienlijk worden 

versneld door een beroep te doen op voor het onderhavige probleem geldende 

theorieen. 

Voor een bepaalde realiteit wordt een theorie toegepast die resultaten levert 

die als juist voor deze realiteit worden beschouwd. Ret toepassen van een 

theorie impliceert de uitspraak dat het probleem zo geschematiseerd kan worden 

dat de theorie gebruikt kan worden en dat de dan verkregen resultaten - wan

neer een experiment uitgevoerd zou worden - voldoende goed de werkelijkheid 

verklaren. Schematisch weergegeven: 
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realiteit ! 

r probleemformulering I 
keuze theorie t 

I I Mag theorie worden neen Zoek andere 
toegepast? of 

modificeer b 
ja theori 

Uitwerken theorie 

I 
Analyse gereed I 

Ret is dUB onvermijdelijk om bij gebruik van een bepaalde theorie aandacht 

te besteden aan het al of niet geoorloofd zijn van dit gebruik. 

Een weg die hiervoor bewandeld kan worden is het uitvoeren van een experi

ment om de theoretische resultaten te vergelijken met de experimenteel 

bepaalde. 

Een andere manier 1S na te gaan wat het gebruiksgebied van een bepaalde 

theorie is en vast te stellen of de Concrete situatie binnen dit gebied is 

gelegen. 

Ret is noodzakelijk aan te geven hoe nauwkeurig de uitspraak van de theorie 

de realiteit moet dekken. 

Behalve de vraag naar het al of niet gebruikt mogen worden van een theorie, 

bestaat er de vraag naar de volledigheid van de uit een analyse afgeleid 

resultaat. 

Bij de constructie van de Tacoma-bridge is uiteraard aandacht besteed aan 

de sterkte van deze brug. De gebruikte theorieen met betrekking tot de 

sterkte - ook tengevolge van windbelasting - mochten worden gebruikt. De 

daaruit verkregen resultaten waren juist. En toch stortte de, op basis van 

deze gegevens ontworpen, brug in (zie een hierover bestaande film), De ver

klaring voor dit drama is gelegen in het feit dat een bepaald fenomeen 

(flutter = de interactie tusBen luchtstroming en elasticiteit van de con

Btructie) niet in de theorieen voorkwam. 

De analyse was niet juist; van een bepaald fenomeen was niet voorzien dat 

het tot ins torten zou leiden, zodat dit fenomeen ook niet nader beschouwd 

werd. 

De analyse was dUB onvolledig. 
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Een stalen vertikale kolom moet een belasting van 10 kN dragen. 

Maak een grafiek waarin de diameter van een dergelijke kolom als 

functie van zijn lengte wordt weergegeven 

Wanneer u nog bepaalde veronderstellingen..moet maken, vermeld ze 

dan en probeer het effect hiervan te doorzien. 

(Antwoord: zie pag. AI) 

In de komende tijd zullen wij ons bezig houden met een aantal van de 

hiervoor geschetste problemen rond theorieen. 

Zowel theoretisch als experimenteel werk is er door u te verzetten. 

U kunt het navolgende individueel aanpakken. 
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2. De kracht van een theorie. 

De kracht van een theorie is gelegen in het feit dat een experimentele 

verificatie van de analyse overbodig wordt, wanneerdezekerheid bestaat 

dat de ortdethavigetheotietoepasoaatis. Dit houdt bovendien in dat 

voorspellingen gedaan kunnen worden over het verwachte gedrag van construc

ties en systemen voordat zij gerealiseerd zijn 

Er bestaan zeer algemene theorieen, dit wil zeggen theorieen die voor een 

grote groep problemen toegepast mogen worden zoals b.v. de algemene elas

ticiteitstheorie, de wetten van Kirchhoff. 

Via een aantal veronderstellingen zijn hier theorieen uit afgeleid met een 

beperktere actieradius. Uit de elasticiteitstheorie bijvoorbeeld de 

balk-theorie, de plaattheorie en de schalentheorie. Uit de balktheorie kan 

weer een theorie voor schroefveren worden afgeleid bijvoorbeeld. 

Of schoon wij daar in volgende onderwijsblokken uitvoerig op zullen ingaan 

moet hier reeds duidelijk gesteld worden dat uit een theorie met de beschik

bare middelen numerieke resultaten verkregen moeten worden voor de beschouw

de realiteit, wil deze theorie bruikbaar zijn. 

Deze opmerking is triviaal, maar juist het zoeken naar theorieen die ener

z,ijds de werkelijkheid voldoende goed beschrijven en anderzijds toepasbaar 

zijn, is een van de belangrijkste taken van veel onderzoekers. 

In een aantal gevallen wordt een theorie onbewust, als het ware vanzelf ge

bruikt. Er wordt niet nagedacht over het al of niet toepasbaar zijn van de 

theorie in de onderhavige situatie. 

Wanneer een constructie-element als "balk" wordt aangeduid, dan wordt zeer 

vaak "zonder meer" de balktheorie, gebaseerd op de veronderstellingen van 

Bernoulli, gehanteerd. 

Wanneer een balkachtig constructie-element op de een of andere wijze wordt 

belast, dan wordt vaak als vanzelf deze belasting gezien als een samenspel 

van normaalkracht, dwarskrachten, buigende momenten en een wringend moment 

(zie voorbeeld in figuur). 

foJN 
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Een derge1ijke werkwijze, een derge1ijk onbewust hanteren van theorieen 

is geoor1oofd in situaties waarmee vee1 ervaring is opgedaan. Of anders 

gezegd: in situaties waarin a1 ve1e ma1en is nagegaan dat bij de ver1ang

de gegevens en de ver1angde nauwkeurigheid de theorie bruikbaar is. 

Ret za1 echter duide1ijk zijn dat een dergelijke aanpak onkritisch is en 

dus de kans op blunders onnodig vergroot. Bij het getekende profiel - om 

een voorbeeld te noemen - zijn de uit de gewone ba1ktheorie verkregen re

sultaten op bepaa1de plaatsen zo slecht in overeenstemming met experimen

te1e resu1taten dat blijkbaar grove fouten zijn gemaakt (zie grafiek) 

Wij zullen nu allereerst nadenken over de eigenschappen die een goede 

theorie dient te bezitten en over de moeilijkheden bij het formuleren of 

uitbreiden van theorieen. 



j 
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Wij doen dit aan de hand van een simpel voorbeeld, op een wijze die tel

kens duidelijk maakt welke elementen bij aIle theorieen op het gebied 

van het mechanisch gedrag van constructies een rol spelen. 
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3. Watis eigenlijkeentheotie? 

3.1. Inleiding 

Het is niet de bedoeling om in woorden antwoord te geven op de in de titel 

van dit hoofdstuk gestelde vraag. Wij willen alleen zover komen dat wij 

globaal weten waar een theorie aan moet voldoen, hoe wij te werk kunnen 

gaan bij het construeren of veranderen van theorieen en welke zaken een 

rol spelen. 

Een paar voorbeelden van u bekende theorieen: 

a.een theorie over lineaire differentiaalvergelijkingen 

b. een theorie over het mechanisch gedrag van balken 

c. een theorie over de beweging van starre lichamen. 

en van wellicht onbekende theorieen: 

d. een theorie over leerprocessen 

e. een theorie over "problem solving" 

f. een theorie over het mechanisch gedrag van schalen. 

Het is duidelijk dat in al deze theorieen gemanipuleerdwordt met begrip

pen, die - in een goede theorie - goed omschreven of gedefinieerd moe ten 

zijn. 

Noem voor de hiervoor opgesomde theorieen enige relevante begrippen. 

(Antwoord: zie volgende pagina) 
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Een greep uit de relevante begrippen (zeker niet uitputtend!): 

bij a. lineair; differentiaalvergelijking; homogeen; techterlid; orde; 

onafhankelijk en afhankelijk variabelen. 

bij b. oppervlakte; oppervlaktetraagheidsgrootheden; moment, dwarskracht, 

normaalkracht; spanning; rek; kromtestraal; evenwicht; randvoor

waarden; neutrale lijn; zwaartepunt. 

bij c. star; lichaam; snelheid; versnelling; massa; massatraagheid; kracht; 

moment; koppel. 

bij d. motivatie; kennis; inzicht; terugkoppeling; frustratie; succes; 

beloning. (Praat hier eens met IIOnderwijsresearchll over) 

bij e. zie schema in het begin van dit onderwijs. 

bij f. schaal; spanning; kromming; membraan-, buigspanningen; verdeelde 

belasting. 

Bovendien zal aan een theorie een pakketvetondetstellingen (hypothesen) 

en/of definities ten grondslag liggen. 

Zo mogelijk zijn deze veronderstellingen en definities niet met elkaar in 

strijd. Of anders gezegd: wij willen bijzonder graag dat een theorie 

inwendig consistent is. 

Vaak zal bovendien geeist worden dat de onderhavige theorie eveneens con

sistent is met andere theorieen. 



- 10 -

3.2. Begripsbepaling,begripsvorming, begripsverbetering. 

Stelt u zich voor dat u van een rol draad een stuk afknipt, een uiteinde 

aan het plafond bevestigt en aan het andere uiteinde een bak met gewich

ten aanbrengt. 

Wij willen het mechanisch gedrag analyseren van deze "constructie". 

Ret begrip "mechanisch gedrag" zouden wij nader - en dus beter - kunnen 

omschrijven met de begrippen "sterkte" en " stijfheid". Ook deze begrip

pen zouden wij gedetailleerder in de vorm van bijvoorbeeld een mathema

tische formulering willen omschrijven. 

Wanneer wij dit gedaan hebben, zouden wij verbanden willen leggen tussen 

deze - wel gedefinieerde - begrippen onderling en tussen de karakteris

tieke grootheden van ons probleem. 

Als karakteristieke grootheden (parameters) 

zullen wij in elk geval kiezen: de lengte 

van de draad (~ ) en de kracht door de 
o 

gewichtenbak op de draad uitgeoefend (G) 

(Kennelijk maken wij hier de veronderstel

ling dat allerlei eigenschappen van de ge

wichtenbak en de gewichten in dit probleem 

niet relevant zijn! Wij "weten" - min of 

meer intuitief! - dat alleen de door de bak uitgeoefende kracht een rol 

speelt). 

Laten wij veronderstellen dat de interessante parameters zijn: de lengte ~o 

en de kracht G. 

Wij moeten nu de begrippen "stijfheid" en IIsterkte" nader vastleggen, de

finieren. 

Als maat voor de stijfheid kiezen wij de verlenging van de kabel ten ge

volge van de kracht G. 

Wijwillen dit mathematisch formuleren en noteren (zie fig.). 
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I 
j! 

I 

1 (heLdst) 

G 

Een maat voor de sterkte (eigenlijk de sterkte op een bepaalde plaats 

in de kabel) is de kracht in de kabel op deze plaats. 

Op de gemarkeerde plaats in de kabel noemen wij de kracht.N (zie figuur). 

N 

(Wij gebruiken hier de bekende vectorvoorstelling voor een kracht.) 

De begrippen "sterkte" en "stijfheid" zijn omgezet in N op een bepaalde 

plaats en 1n 1:.1, 

Hoe komen wij tot relaties tussen deze begrippen en de parameters van ons 

probleem (Q, en G)? 
o 

Wij hebben daartoe in het algemeen drie mogelijkheden: 

a. op grond van "algemene" fysische wetmatigheden 

b. op basis van experimentele gegevens 

c. door min of meer plausibele veronderstellingen 

Tot a. behoren bijvoorbeeld de eisen die gesteld moeten worden aan de re

sultante van alle op een geisoleerd lichaam werkende krachten, wanneer dat 

lichaam in rust verkeert: de evenwichtsrelaties. 

Toegepast op een stuk van de kabel, levert dat in ons geval: 

N = G 



- 12 -

maar ook: 

overal in de kabel is een even grote kracht aanwezig. 

Deze ene relatie is niet voldoende om de onbekenden van het probleem 

(N en ~~) te b~palen. 

Wij zouden de vetortdets tel ling (zie punt c) kunnen maken:. 

M, := C G 

waarbij C onafhankelijk is van G. 

Deze veronderstelling zou ook het gevolg kunnen zijn van een experiment 

(zie punt b) 

Wij beschikken nu over een theorie, waarin de parameters ~ en G en de 
o 

begrippen "kracht in de kabel Nil en "verlenging /::,.~" voorkomen. 

De relaties die in deze theorie een rol spelen, zijn: 

N := G Cop grond van evenwichtsbeschouwing) 

/::,.i = C G (hypothese) 

Wanneer wij deze theorie durven toe te passen, dan hebben wij voor een 

gegeven kabel niets anders te doen dan het uitvoeren van een experiment 

om voor dat geval C te bepalen. De theorie geeft ons dan de mogelijkheid 

om voor iedere waarde van G /::,.t en N te voorspellen of voor iedere waarde 

van /::,.i N en G te voorspellen. 

Ret is duidelijk dat wij·geen idee hebben wanneer deze theorie toegepast 

mag worden, dus onder welke omstandigheden de uit de theorie verkregen 

voorspelling de realiteit voldoende goed beschrijft. 

B.v.: geldt deze theorie ook voor een langer of korter stuk van dezelfde 

kabelsoort? 

Geldt de theorie b.v. ook voor andere kabels? 

Wij zouden vervolgens een theorie willen formuleren, waaruit de grootheid 

C bepaald zou kunnen worden. Intuitief kan verwacht worden dat C afhangt 

van £ , iets van de dwarsdoorsnede, iets van het materiaal. Ais hypothese 
o 

kan gekozen worden: 



waarbij: 

i. o 

F 

E 
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lengte kabel in onvervormde toestand 

oppervlakte van de dwarsdoorsnede 

een evenredigheidsconstante, geheel bepaald door het 

materiaal (E: elasticiteitsmodulus) 

Een experimentele verificatie van deze hypothese is noodzakelijk. 

Wanneer onder zekere omstandigheden deze hypothese "goed" is, dan is 

onze oorspronkelijke theorie uitgebreid gegeneraliseerd. 
~ 

De parameters van het probleem zijn dan: £ , G, E en F (t en F: geome-o 0 

trische parameters; G: belastingparameter; E: materiaalpatameter) 

De relatie At = C G, wordt vervangen door: 

M. G -= 
t EF 

o 

Deze theorie stelt ons in staat om ook het effekt van een verandering 

van ~ , F of E na te gaan. 
o 

Stel nu dat wij - op de hoogte van de voorgaande theorie - geconfronteerd 

worden met de vraag wat de verlenging is van een kabel onder invloed van 

zijn eigen gewicht. Dit probleem is in onderstaande figuur schematisch 

weergegeven. 

p: he/.:ut/II!! per Ifl13ft u"j",'01 
t'n 'MYU'II/Jr",d, i,,,s'~ncl [II In] 

1 

Wij zullen ons - in elk geval op dit ogenblik - realiseren dat wij voor

heen kennelijk verondersteld hebben dat het eigengewicht verwaarloosbaar 

was. 

Wanneer wij toch met deze theorie een schatting voor de verlenging (/J.t ) 

willen geven, dan zouden wij als voIgt kunnen redeneren: 
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de werkelijke verlenging 1n dit probleem zal ongetwijfeld kleiner 

zijn dan in de situatie dat aIle belasting aan het uiteinde is aan

gebracht (zie onderstaande figuur) 

Voor dit geval geldt: 

verlenging = 

Conclusie: D.t 

pt .• t 
o 0 

EF 

< 

= 
pt 2 

o 
EF 

Wellicht is deze conclusie goed genoeg. In elk geval kunnen wij eruit leren 

wanneer in de vroeger gevonden theorie het eigengewicht verwaarloosbaar is 

met betrekking tot de verlenging. Namelijk wanneer pt < < G of we I wanneer 
o 

het totale eigengewicht veel kleiner is dan de aan het uiteinde aangebrach-

te belasting. Wij kunnen deze uitspraak zelfs beter kwantificeren. Wanneer 

bijvoorbeeld geeist wordt dat de voorspelde verlenging niet meer dan 10% 

dient af te wijken van de werkelijke verlenging, dan kan het eigengewicht 

in elk geval verwaarloosd worden wanneer pt < o 
0,1 G 

Een betere schatting voor de verlenging onder invloed van het eigengewicht 

wordt verkregen door de volgende schematisering 

i~ 

j 10 

Er geldt weer: D.t < 

1 
p. ~ 1" 

? 
p·fio 

3 
4 

pt 2 
o 

EF 

3 P4 2 

.01 EF 

Op deze wijze is verder door te gaan. Ret zou interessant zijn het effect 

van p in onze theorie te verwerken. Nagegaan moet worden, op welke plaat

sen wijzigingen in anS be~rippenpakket en in de relaties noadzakelijk zijn. 
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Wij kunnen weer de norrnaalkracht in de kabel op een bepaalde plaats, b.v. 

gekarakteriseerd door x t ' invoeren: N(x t ) 

x, T ,,(x,) 

N(x,)1 1+ 

Een evenwichtsbeschouwing levert reeds een 

betrekking: 

x 

• 
~ 

of algemeen: 

N(x) = p(Q, - x) 
o 

(0 < x < b) 

Wij had den ook het evenwicht van een klein stukje uit de balk kunnen be

kijken. 

Evenwicht: N(x + ~x) - N(x) = -p ~ x 

of N(x + ~x) - N(x) 
.. - p 

• p ~x f
(X) 

.. N(x+lJ.x) 
Gebruikmakend van het limietbegrip resulteert 

dit voor ~x.~ 0 in: 

dN 
dx = - P 

Uiteraard hoort bij deze differentiaalvergelijking een randvoorwaarde. 

In dit geval: x = Q, 
o 

N(Q, ) = 0 
o 

De evenwichtsbetrekking is hiermee goed toegepast. 

Wij moeten ons nu afvragen op welke wijze een generalisatie van 

mogelijk is. 

=-Q, EF 
o 

Wij merken op dat de twee hieronder getekende situaties nagenoeg identiek 

zijn en des te beter overeenstemmen, naarmate a kleiner wordt t.o.v. Q, o 

• 

YUI1 2&211 gil w'/cJI. 

gecoHcel1treerde kr.Jcht:: p a 

Isoleren van het stuk a levert: 
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Voor de verlenging, 6a, van dit stuk kabel geldt uiteraard weer: 

Dit blijft juist, hoe klein a ook gekozen wordt. 

Dit brengt ons op het idee een "nieuw" begrip in te voeren: de rek ter 

plaatse xl E(x I), gedefinieerd door 

E (xI) 
lim 6a 

= 
a-+O a 

Dan zal gelden: 
E (xl) 

N(x
l
) 

= EF 

E(X) = N(x) 
EF 

of algemeen: 

De verlenging van de kabel kan berekend worden als: 

J/., 

f e:(x) dx 
o 

Ret lijkt zinvol in te voeren als begrip: de verplaatsing van een punt, ge

karakteriseerd door de waarde van x. ten opzichte van de inklemming. Deze 

verplaatsing duiden wij aan als u(x). 

Ga na dat geldt: e:(x) du(x) 
= "dX 

Intussen is onze theorie een heel eind uitgebreid. Als parameters hebben wij: 

J/., , F, G en p 
o 

De optredende be~riEEen zijn: 

- de verplaatsing van een punt: u 

- de rek in een punt E 

- de kracht op een bepaalde plaats: N 

(tekenafspraken zie hiervoor) 

Als relaties bezitten wij: 

dN (evenwicht) -= - P dx 

du (koppeling rek en verplaatsing) £ = dx 

N (koppeling rek en kracht; hypothese) £ = EF 
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In deze betrekkingen onderscheiden wij 2 gewone differentiaalvergelijkingen 

van de Ie orde .. 

Een volledige (eenduidige) oplossing vereist het aangeven van 2 (onafhan

kelijke) raridcoridities. 

Formuleer de randcondities in de aangegeven situaties: 

cY. h. G c. 

on vervorm d 

G G 



bij a.: 

bij b.: 

bij c.: 
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x = 0 ..... u = 0 

x .. .Q. ..... N=G 
o 

x == 0 ..... N = G 

de randcondities x =.Q. ..... N = G is hiervan afhankelijk op 
o 

grond van evenwicht van de hele kabel. Wij beschikken dus 

slechts over een randconditie. 

U kunt nagaan dat de verplaatsingen, u,niet eenduidig bepaald 

kunnen worden. Dat is uiteraard vanzelfsprekend, omdat verplaat

sing als star lichaam mogelijk is. 

x = 0 ..... 

x ==.Q. ..... 
o 

U :: 0 

U == <5 

Er zijn twee oplossingsmethodieken mogelijk: 

1. ZO mogelijk directe bepaling van N uit evenwichtsrelaties. 

Wanneer die mogelijk is, spreken wij van een statisch bepaald probleem. 

Wordt een verplaatsing gevraagd, dan wordt de volgende weg bewandeld: 

N(x) 

N 
E: '" EF 

dx) ..... 
t 

du 
e: = dx 

u 

2. Ret overvoeren van de drie relaties in een differentiaalvergelijking 1n 

de verplaatsingen 

Daartoe volgen wij de weg: 

E: -
N 
EF 

du 
e: = dx 

dN 
dx = -p 

du -= dx 
N 
EF 

Rierbij horen twee randcondities. Voor de hiervoor gegeven situaties 

a. en c. bijvoorbeeld: 

a. : x = 0 

x = .Q. 
o 

u= 0 
duG 
dx = EF 
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c.: x = 0 ~ u = 0 

x = £ ~ U = 0 
o 

Teneinde de theorie nog enigszins te generaliseren vragen wij ons af welke 

wijzigingen noodzakelijk zijn wanneer p = p(x), E = E(x) enF = F(x) 

Ga na wat in deze situatie verandert. 

(Antwoord: Z1e volgende pagina) 
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dN = _ p(x) 
dx 

du 
E: =-dx 

N(x) . 
E: = E(x) F(x) 

·d2u d d 
In plaats van EF dx2 = - p noet nu genomen worden: dx [EF d~] = - P (x) 

Opm.: Kennelijk hebben wij voorheen verondersteld dat E en F onafhankelijk 

van de plaats waren: 

Is deze theorie nu ook toepasbaar wanneer de kabel een dwarsdoorsnede bezit, 

die is opgebouwd uit verschillend materiaal? (zie figuur) 

Wat moet dan voor EF in voorgaande theorie worden genomen? 

Bet begrip "normaalkracht" stelt ons niet in staat verder te komen. Bet is 

niet voldoende de totale resulterende krachtswerking tussen twee delen van 

de kabel te beschouwen. Wij moe ten veel preciezer de krachtsoverdracht ana

lyseren. 

Ret is u bekend dat hiertoe het begrip "spanning" (0) is ingevoerd. 

Wij zullen hierop niet verder ingaan. Wij vermelden slechts dat 

niet gesproken kan worden over de spanning in een punt. Bij de 

keuze van een punt en de keuze van een vlak door dat punt kan ge

sproken worden van de spanningsvector in dat punt voor dat bepaalde 

vlak. 

Wanneer ter bepaling van de krachtswerking niet zonder meer naar een dwars

doorsnede in zijn geheel gekeken kan worden, is het vanzelfsprekend dat W1J 

ons afvragen of dat weI geoorloofd is voor de rek en de verplaatsing. 

Verplaatsen aIle punten van een dwarsdoorsnede even veel? 
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Hierover hebben wij ons voorheen niet druk gemaakt. De verbetering van ons 

begrippenpakket dwingt ons hier op in te gaan. 

Een experiment of een veronderstelling, uiteindelijk geconfronteerd met 

een experiment, zal uitkomst moeten brengen. 

Het blijkt in veel gevallen acceptabel te veronderstellen dat aIle punten 

van een dwarsdoorsnede even veel verplaatsen. 

Anders gezegd: vlakke dwarsdoorsneden blijven vlak. De verplaatsing 1S dus 

aIleen afhankelijk van de axiale coordinaat. 

Uit de definitie voor de rek in axiale richting voIgt dan dat ook de rek 

louter afhangt van de axiale coordinaat. 

Beschouwing van een "staafje" materiaal uit de kabel levert - op grond van 

de reeds meer malen vermelde beschrijving van het materiaalgedrag -

1.11 "'!Iie 
Ylrll ,!!!,,!!! l. iJ 

C" AF 

£ ~ E (zie fig.) 

(1:> -0 J 

G 
E 

E is de elasticiteitsmodulus van het beschouwde staafje. 

Voor de hiernaast getekende dwarsdoorsnede 

geldt op grond van het voorgaande: 

Het is zinvol nogmaals te bedenken dat het voorgaande voornamelijk tot doel 

had een schets te geven van de gang van zaken bij het creeren van een theorie. 

U heeft de betekenis van een goede begripsvorming kunnen ervaren. U zag 

pogingen tot begripsverbetering. 

Gezocht werd naar relaties tussen de ingevoerde begrippen en de relevant 

geachte parameters. Deze relaties volgden voor een gedeelte uit de defini

ties van begrippen, voor een ander gedeelte werden zij bepaald op grond van 

hypothesen en/of experimentele gegevens. 
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Bet is uiteraard niet verstandig op de geschetste wijze te werk te gaan, 

~anneer bekend is dat een goede begripsvorming en bruikbare theorieen voor

handen zijn. 

Wanneer een bestaande theorie enigszins gemodificeerd of veranderd moet wor

den, zal op een als hiervoor geschetste manier te werk worden gegaan. 
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4. Voorspelling met behulp van een theorie. 

De grootste waarde van een theorie bestaat uit 4e mogelijkheid om op basis 

van de resultaten van een theorie voorspellingen te doen over het verwach

te gedrag van een constructie. Tevens kunnen de parameters van de construc

tie zo bepaald worden dat het verwachte resultaat bereikt wordt. 

Wij willen het een en ander toelichten aan de hand van een concreet voorbeeld. 

In het laboratorium Z1Jn een aantal balken aanwezig met verschillende dwars

doorsneden, lengtes en materiaaleigenschappen. 

Bovendien zijn voorzieningen voorhanden om deze balken aan een andere balk 

constructie te bevestigen, terwijl eveneens een gewichtenbak en een aantal 

gewichten aanwezig zijn. 

Balk 1: 

Kies een van de aanwezige balken, die volgens u in staat is om -

bevestigd aan de balkconstructie - de gewichtenbak met P kg op een 

afstand van ~ m te dragen. 

P = kg (Gewichtenbak weegt ) 

~ = m 

Noteer op welke gronden uw keuze gemaakt is. 

Verifieer of uw keuze juist is. 

U hoeft niet bang te zijn om een of en1ge balken bij uw experiment 

in de vernieling te helpen. Let weI op uw tenen! 

(Bespreking Balk 1: Z1e volgende pagina) 
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Wellicht heeft u een van de volgende werkwijzen gevolgd bij het maken van 

uw keuze. 

a. Intuitieve methode of "Trial and error" methode. 

U koos een bepaalde balk, bracht de belasting aan (eventueel voorzichtig) 

en keek of de balk deze belasting kon dragen. Wanneer u bij het aanbren

gen van de belasting voelde dat de balk "te verI! doorboog, stopte u met 

belasten en koos u een andere balk. 

In welke richting zocht u dan? 

- Koos u een dikkere of een bredere balk? 

- Koos u een langere balk? 

- Koos u een balk van ander materiaal? Waar lette u dan op? Op de elasti-

citeitsmodulus, op de "sterkte" of oPt.rO,2? 

- Koos u een balk met een grotere dwarsdoorsnede? 

- Of lette u op b.v. oppervlaktetraagheidsmoment? 

- fiad u - zonder enige kennis van de balktheorie - eenzelfde weg kunnen 

bewandelen? 

- Of wist u op grond hiervan welke parameters relevant zijn? 

Wellicht nam u een aantal van de balken in uw handen en trachtte ze te 

buigen. 

- Lette u hierbij op de lengte van de balk? 

- Was er een reden om te lange balken buiten beschouwing te laten? 

- Was de door u aangebrachtebelasting representatief voor het probleem? 

Kunt u dat aantonen? 

- Welke criteria hanteerde u: 

- er mag geen bIijvende vervorming optreden 

- er mag geen instabiliteit optreden. 

- er mag geen breuk optreden 

- Waar heeft u - min of meer intuitief - de balktheorie gebruikt? 

Ret antwoord geven op een vraag op grond van simpel te verkrijgen infor

matie, is op zich een goede manier. Ook dan is de verantwoordelijkheid 

bij u gelegen. U bent dus toch weI genoodzaakt uw oordeel te geven over 

de verkregen informatie. 
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- Kunt u uw keuze enigszins motiveren of verklaren? 

Bovendien bevindt u zich in een_onderwijssituatie. Ret klskkeloos 

overnemen van anderen zal uw inzicht in de onderhavige problematiek 

niet vergroten. U leert derhalve niets bij en u benadeelt voaral 

uzelf daarmee. 

d. Gebruik van de balktheorie. 

- Hoe weet u dat u de "gewone tl balktheorie mag gebruiken? Heeft u 

aan instabiliteiten gedacht? 

- Hoe schematiseerde u de bevestiging? 

- Waarop baseerde u uw beslissing? Op een spanningsberekening of op 

een verplaatsingsberekening? 

- Wat zijn de parameters in de balktheorie? Welke begrippen spelen een 

rol? 

U yond de opdracht wellicht simpel en flauw. De geformuleerde eisen waren 

zo ruim dat van de aanwezige balken er een ruim aantal voldeden. Een 

"scherpe" analyse was daarom niet nodig. 

Toch heeft u misschien ervaren dat u onwillekeurig, zonder na te denken t 

een aantal veronderstellingen gemaakt heeft. Zowel met betrekking tot de 

criteria als met betrekking tot het al of niet toepasbaar zijn van de balk

theorie. 

Wanneer u de eerste regel van dit hoofdstuk nogmaals leest, kunt u consta

teren dat daar impliciet een aantal veronderstellingen voorkomen. De ver

schillen in de balken worden daar n.l. gekarakteriseerd door 

- de dwarsdoorsnede 

- de lengte 

- materiaaleigenschappen 

Er wordt niet gesproken over b.v.: 

- oppervlaktekwaliteit 

- vervaardigingsprocede 

- reuk en kleur 

Ret is voor ons immers (!) triviaal, dat dit in het gestelde probleem niet 

terzake is. Bedenkt u weI dat hiermee een aantal veronderstellingen gemaakt 

worden. 
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Wellicht dacht u helemaal niet aan de mogelijkheid van instabiliteiten bij de 

onderzochte opstellingen. 

wanneer u aan de mogelijkheid van dit fenomeen niet dacht, dan was er natuur

lijk geen enkele garantie dat dit fenomeen niet het instorten van de construc

tie tot gevolg zou hebben. 

Balk 2: 

Balk 3: 

Balk 4: 

Wanneer u de opmerkingen over instabiliteiten niet doorziet, neem dan 

een hoog-kante strip die aan een zijde ingeklemd is en aan de andere 

kant be last is door een dwarskracht. Wanneer u de belasting opvoert, 

kunt u het zogenaamde "kipverschijnsel" waarnemen. 

Bepaal voor de door u gekozen balk de verplaatsing van het uiteinde 

ten gevolge van de gegeven belasting ten opzichte van de laboratorium

vloer. 

Welke begrippen en parameters zijn van belang in de (2-dimensionale) 

balktheorie) 

(Antwoord: Z1e volgende pagina) 
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De parameters in de balktheorie zijn, wanneer zowel buiging als belasting 

door een normaalkracht wordt beschouwd (cilindrische balken; lineair elas

tische theorie) 

- de lengte 

- de oppervlakte van een dwarsdoorsnede 

- het oppervlaktetraagneidsmoment 

de maximale vezelafstand ten behoeve van de maximale spanning 

Als begrippen fungeren: 

- de normaalkracht 

- het buigend moment II spanningsgrootheden" 

- de dwarskracht 

- de specifieke verlenging 

- de kromtestraal rekgrootheden 

- de elasticiteitsmodulus 

- de dwarscontractiecoefficient 

materiaalgrootheden 

elasticiteitsgrootheden 

(-<het middenvlak; de neutrale lijn; dwarsdoorsnede) 
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5. De opbouw van theorieen over sterkte en stijfheid. 

Het is zinvol het Kader te zien waarin alle theorieen over sterkte en 

stijfheid geplaatst kunnen worden. 

Een goed inzicht in dit Kader zal de mogelijkheid bieden de relaties 

te den tussen verschillende theorieen en aanwijzingen inhouden hoe 

zij gemodificeerd kunnen worden. 

Wij richten in eerste instantie onze eandacht op de in hoofdstuk 3.2 

geconstrueerde theorie voor staven (kabels) en de in 4. gebruikte balk

theorie. 

Wij constateren dat de volgende begrippen hierin een rol spelen: 

a. verplaatsingsgrootheden 

b. rekgrootheden 

c. spanningsgrootheden 

(verplaatsing in axiale richting; doorbui

ging = verplaatsing in transversale rich

ting) 

(specifieke rek in axiale richting; kromming) 

(spanning; normaal- en dwarskracht; buigend 

moment) 

De verplaatsings- en rekgrootheden zijn rechtstreeks aan elkaar gekpppeld, 

in wezen op grond van de definities voor de rekgrootheden. 

Leidraad in de "rektheorie" is de veronderstelling dat de samenhang van 

het materiaal onder alle omstandigheden gehandhaafd blijft. Deze veron

derstelling is zeker niet altijd geoorloofd. U hoeft slechts te denken 

aan het optreden van scheuren in het materiaal. Wanneer dergelijke feno

menen voorkomen, dient kritisch nagegaan te worden welke betrekkingen 

of eigenschappen verloren gaan. 

In de "spanningstheorie li wordt louter met spanningsgrootheden geexerceerd. 

Evenwichtsbeschouwingen spelen hierbij een belangrijke rol. 

Bij dynamische problemen zullen evenwichtsrelaties vervangen dienen te 

worden door de wet ten van Newton. Een mogelijkheid om toch gebruik te 

blijven maken van evenwichtsrelaties wordt verkregen door gebruik te ma

ken van het principe van d'Alembert (invoeren van traagheidskrachten). 

De koppeling tussen grootheden uit de rektheorie en de spanningstheorie 

wordt bepaald door het materiaalgedrag. Hypothesen en experimenten zijn 

hierbij onvermijdelijk. Typische voorbeelden van veel voorkomend materiaal

gedrag staan bekend onder de naam: elastisch (speciaal geval: lineair 
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elastisch ~ wet van Hooke)f 

plastisch (speciaal geval: ideaal plastisch) 

visco-elastisch 

De parameters die een pDobleem karakteriseren zijn te verde len in: 

a. geometrische parameters 

b. belastingsgrootheden 

c. voorgeschreven verplaatsingen (ondersteuningen) 

d. materiaalgrootheden 

Vermeld voor de u bekende balktheorie de verschillende parameters volgens 

de hier gegeven indeling. 

(Antwoord: zie volgende pagina) 
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In de 2-dimensionale buigingstheorie fungeren de volgende parameters: 

a. geometrische 

b. belastirtg 

lengte, oppervlaktetraagheidsmoment en maximale af

stand tot neutrale vlak 

b.v. verdeelde belasting, gekarakteriseerd door ••••• 

geconcentreerde krachten en/of koppels 

c. ondersteuning: b.v. starre of elastische inklemming, roloplegging 

d. materiaal elasticiteitsmodulus, dwarscontractiecoefficient. 

Teneinde de relaties te leggen tussen begrippen en parameters beschikken 

W1J in het onderhavige gebied over de volgende mogelijkheden: 

a. de samenhang van het materiaal (compatibiliteit) 

b. het evenwicht van ieder dee I van het materiaal 

c. het verband tussen rekgrootheden en verplaatsingsgrootheden 

op grond van (geconstateerde) fysische wetmatigheden. 

Op grond van aIleen deze relaties is het mogelijk algemene theorieen 

te formuleren. De optredende betrekkingen zijn dan echter zo complex 

dat slechts in enige gevallen oplossing mogelijk is. Daarom worden 

voor allerlei typen problemen benaderingen of veronderstellingen inge

voerd om tot hanteerbare theorieen te komen, waarvan uiteraard aange

toond moet zijn, dat zijn resultaten leveren die de realiteit "voldoende 

goed" beschrijven. 

(Voorbeeld: de balktheorie op basis van de hypothesen van Bernoulli) 

In de volgende hoofdstukken zullen wij de "rektheorie" en de "spannings

theorie" in het kort de revue laten passeren. Wij zullen bovendien aan

dacht besteden aan mogelijkheden deze grootheden experimenteel te bepalen. 
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6. Rektbeorie 

Wij zul~en onze aandacht richten op een 2-dimensionaal probleem, dus 

op een situatie dat aile interessante fenomenen plaats vinden in een 

. plat vlak. 

Zoals opgemerkt spelen in de rektheorie "verplaatsingsgroothedenn en 

"rekgrootheden" een belangrijke rol. 

Deze grootheden zullen in principe van punt tot punt verschillend zijn. 

Dns eerste probleem is dan ook: 

Hoe karakteriseer ik een punt van het lichaam? 

Tracht zelf een mogelijkheid hiervoor te formuleren! 

(Antwoord: zie volgende pagina) 
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Een heel gebruikelijke karakterisering van een punt van het lichaam 

vindt plaats door het opgeven van 2 getallen - in een 2-dimensionaal 

probleem - , die geinterpreteerd worden als de coordinaten van dat punt 

in een vastgelegd coordinatensysteem (voor enige voorbeelden, zie onder

staande figuren). 

y 

p 
::it 

- . 
I 
I 

I 
I 

X, 

\ 

? . (X f , y,) 

x 
c .u·{ t' S/.sCh coor dIJ1dleY1 sysl.eeW1 

k"/lm/!i"rj' c""l'eln.ilte..n sfs! /!I!m 

wdtelretlr'.!!; dl pt IIlel oriJIIJ!loJ-1,H,,1f 
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Afgesproken moet worden of bij het onvervormde of bij het vervormde lichaam 

de coordinaten bepaald worden~ die een punt karakteriseren. 

Ret punt P in onderstaande figuur kan gekarakteriseerd worden door de 

coordinaat xl in onvervormde situatie, maar ook door de coordinaat ~1 

1n vervormde toestand. 

X, 

AIleen wanneer de verplaatsingen relatief klein zijn, is het van weinig 

(of geen) belang onder welke omstandigheden karakterisering plaats vindt. 

Wij zullen - tenzij anders vermeld - in het vervolg een punt karakteri

seren door zijn coordinaten in onvervormde toestand t.o.v. een gekozen 

coordinatensysteem. 

Ten gevolge van een belasting van het lichaam zal een bepaald punt van 

het lichaam verplaatsen. 

Ret punt P (xl' Yl) zal zich na belasting h.v. bevinden op de met p' aan

geduide plaats. De verplaatsing van P is gekarakteriseerd door de vector 

!!.(x1' Yt ) 

p' 
",,3If'* 

." l I J P I I!. lX, I Y1 
I 

x x 
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De componenten van deze vector in x- en y-richting kunnenworden aange

geven door respectievelijk: 

U (xl' y I) 

v (xl' Y I) 

Hverplaatsing in x-richting" 

- "verplaatsing in y-richting" 

De verplaatsingstoestand van het hele lichaam is bekend wanneer u 

en v als functie van x en y bekend zijn voor alle waarden van x en y 

die een punt in het onvervormde lichaam karakteriseren. 

Wat zal v~~r u(x, y) en v(x, y) volgen uit de eis dat de samenhang in 

het materiaal gehandhaafd blijft? 

(Antwoord: zie volgende paginal 
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Continuiteit in x en y voor de functie u(x, y) en vex, y) is noodzakelijk 

en voldoende om de samenhang te garanderen. 

Goede definities voor derekgrootheden zijn niet simpel. In eerste ~n

stantie zijn wij geneigd om onze aandacht te richten op b.v. een klein 

lijnelement in x-richting en de relatieve verlenging van dit element 

"de rek in x-richting" te noemen (e:: ) 
x 

y 

€ = lim 
x 

Llx+O· 

vuYOrmtie fJos;!/e 

~ (X*J Y) 
f$ (x+~x,y) 

x 

x 

. {~x+u(x+ ~;y)~u(x,y)}2+ {vex + ~xIY)- v(x,y)}2 - ~x 

~x 
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Wanneer u(x,y) en v(x,y) continu differentieerbaar zijn, geldt: 

lim 
LlX+O 

Zodat voor 

u(x+ LlX,y)~U(x,y) .~ 
ax 

€: dan geldt: 
x 

Wat is een goede benadering voor €:x wanneer 

(Antwoord: zie volgende pagina) 
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Wanneer l~~l ~ ~l en l~:! ~ ~ 1 geldt in goede benadering: 

E 
X 

= £ (x,y) 
x 

Wanneer de rek- verplaatsingsrelaties op deze wijze worden gelineariseerd, 

wordt gesproken vangeometrische lineariteit. 

Deze veronderstelling wordt vaak gemaakt. 

Voorbeelden waarbij deze hypothese vaak niet verantwoord is, zijn: 

rubberachtige stoffen, hoog polymeren 

(Vergelijk in dit verband het tot stand komen van de gebruikelijke uit

drukking voor de kromtestraal in de balktheorie) 

Welke rekgrootheden zou u nog meer definieren in het punt (x,y)? 

Hoe is de koppeling van deze rekgrootheden aan de verplaatsingsgrootheden 

wanneer direct aangenomen wordt dat I~~ I 'I~I ' enz. relatief klein zijn? 

(Antwoord: ziepag. 
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De gelineariseerde rek - verplaatsingsrelaties luiden: 

'au (rek in x-richting) £ =-
X ax 

av (rek in y-richting) £y =-
ay 

Yxy 
= au + Clv (afschuifhoek t.o.v. x-y as) 

ay ax 

£ en y zijn functies van de coordinaten x en y. y xy 

Zijn dit onderling onafhankelijke functies? 

Is bijvoorbeeld de situatie mogelijk: 

£ = c x of £ = lcy2 x 1 x 

£ == c2Y £ = ~cx2 
Y Y 

Yxy = c xy 
3 Yxy= cxy ? 

Is het mogelijk bij gegeven £ ,£ en y u en v eenduidig te bepalen? x y xy 

(Antwoord: ne volgende pagina) 
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Uit de gegeven voorbeelden voIgt reeds dat niet iedere keuze van € , 
X 

€ en y mogelijk is. y xy 

Immers bij het eerste voorbeeid geIdt: 

= 
·dU Ie x2 + f1(y) EX ctx = u = Clx ~ 1 

= 
oV le y2 + f

2
(x) € c

2
y =- v = y cY 2 2 

Hiermee voIgt: 

Yxy == ay 

u ·(jv .df I (y) 
+ - = --:~-ax dy 

df
2

(x) 

+ dx 
? 

~ 
Iouter functie 

van y 

-.........-. 
~ 
Iouter functie 

van x 

De som van Iouter een functie van x en Iouter een functie van y kan 

nooit een term xy opleveren! 

Wiskundig kan ingezien worden dat uit de 3 grootheden € '€ en y in x y xy 
het algemeen niet zonder meer de 2 grootheden u en v bepaaid kunnen 

worden. 

Anders gezegd: 

de functies EX' E en y moeten aan een betrekking voidoen y xy 
om de zekerheid te hebben dat bij deze rekfuncties een ver-

pIaatsingsveld behoort (u, v) 

Door de betrekkingen vaor € en € tweemaal te differentieren naar res-
x y 

pectieveIijk y en x en door y te differentieren naar x en y is in te 
xy 

zien dat geiden moet: 

Dit verband heet: 

de compatibiliteitsvergelijking in de rekken. 

Wanneer de rekgrootheden niet voidoen aan de compatibiliteitsvergelijking 

1S er geen verplaatsingsveid te vinden, aithans geen dat continu is en 

de samenhang (= compatibiliteit) in het materiaal garandeert. 
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Opdracht 6. I 

Wanneer in een gegeven lichaam £ ,e en y gegeven Z1Jn als functie 
x y xy 

van x en y en wanneer overal voldaan is aan de compatibiliteitsvergelijking, 

a. zijn u(x,y) en v(x,y} dan eenduidig bepaald7 

b. is dan aan het evenwicht voldaan7 

(Antwoord: zie pag. A2 ) 

Opdracht 6.2 

In de balktheorie wordt bij de veronderstellingen volgens Bernouilli o.a. 

aangenomen dat vlakke dwarsdoorsneden vlak blijven en loodrecht op de 

- vervormde - staafas en dat dwarsdoorsneden niet deformeren. 

Deze theorie kan toegepast worden op een dunne strip (zie figuur) 

x 

y 

u: verplaatsing in x-richting 

v: verplaatsing in y-richting 

Hoe zien u(x,y) en v(x,y) eruit bij de veronderstellingen uit de balk

theorie7 

(Antwoord: zie pag. A3 ) 
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Opdtacht 6.3 

Wat zijn de uitdrukkingen voor E , E en y als functie van x en y bij 
x y xy 

het probleem uit opdracht 6.2, wanneer de verplaatsingenklein zijn? 

(Antwoord: zie pag. A4 ) 

Opdracht 6.4 

Voldoen de gevonden uitdrukkingen aan de compatibiliteitsvergelijking? 

(Antwoord: zie pag. A5 ) 

Opdracht 6.S 

Bij een cirkelvormige schijf - al of niet met gat - die rotatiesymmetrisch 

belast wordt (zie b.v. figuur) is het onhandig om de verplaatsingen in 

x- en y-richting als verplaatsingsgrootheden te kiezen. 

Welke verplaatsingsgrootheid (of: grootheden) zou u kiezen? 

y 

)( 

(Antwoord: zie pag. A6 ) 
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Opdracht 6.6 

Welke rekgrootheden zou u in het probleem uit opdracht 6.5 definieren? 

(Antwoord: zie pag. A7 ) 

opdracht'6.7 

Wat is het verband tussen de gekozen verplaatsings- en rekgrootheden? 

(Antwoord: zie pag. AS ) 

Ret zal duidelijk zijn dat verplaatsings- en rekgrootheden belangrijke 

begrippen zijn bij problemen van sterkte en stijfheid. 

Dit betekent dat er in veel theorieen uitspraken over deze grootheden ge

daan zullen worden. Verificatie van de waarde van deze theorieen zal dus 

kunnen betekenen dat verplaatsingen en rekken experimenteel bepaald moe ten 

worden. 

Bovendien zal in gevallen waarin (nog) geen theorieen beschikbaar Z1Jn, 

experimentele bepaling van verplaatsingen en rekken imzicht in het gedrag 

van die constructie opleveren. 

Op de mogelijkheden om verplaatsingen experimenteel te bepalen, zullen wij 

niet expliciet ingaan, omdat wij aannemen dat u hiermee geen moeilijkheden 

heeft. 

Over de mogelijkheden om rekken experimenteel te bepalen, 1S een onderwijs

pakket aanwezig onder de titel: 

It¥.eten van rekken'" 

Maak u de in dit pakket behandelde inzichten en vaardigheden eigen. 

(Ret bet~effende onderwijspakket is verkrijgbaar bij de begeleiders.) 
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Facultatief 

1. Bestudeer de definities en de relaties uit de 3-dimensionale lineaire 

elasticiteitstheorie aan de hand van b.v. 

Timoshenko/Goodier; Theory of Elasticity; 

Mc. Graw Hill 

Chapter 8 pp. 22]-223 

2. Bestudeer de definities en relaties uit de 2-dimensionale lineaire 

elasticiteitstheorie in poolcoordinaten aan de hand van b.v. 

Timoshenko/Goodier; Theory of Elasticity; 

Mc. Graw Hill 

Chapter 4 pp. 65-69 
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7. Spanningstheorie. 

Bestudeer nogmaals de laatste pagina's van hoofdstuk 5; dan zal duide

lijk zijn in welke context dit onderdeel geplaatst moet worden. 

Ret begdp "spanning" is ingevoerd om de krachtswerking in het materiaal 

te karakteriseren. De spanningstoestand in een lichaam hangt uiteraard 

in het algemeen af van de plaats (b.v. weer gekarakteriseerd door de 

coordinaten in een gekozen coordinatensysteem in 6f vervormde 6f onver

vormde toestand.) 

In een punt van het lichaam moet bovendien worden aangegeven wat de orien

tatie van het vlak is waarop de krachtswerking wordt bekeken (zie figuur). 

De krachtswerking bij een gekozen punt en een gekozen vlak is een vector, 

die - in een 3-dimensionaal probleem - gekarakteriseerd kan worden door 

3 componenten t.o.v. een zeker coordinatensysteem. 

In onderstaande figuur is voor een 2-dimensionaal geval het een en ander 

toegelicht. 

De component van de spanningsvector loodrecht op het beschouwde vlak heet 

normaaispanning (a) (positief "naar buiten"), de component(en) in het vlak 

heet (heten) schuifspanning(en) (1') 

Niet aIle spanningsgrootheden die op de hiervoor aangegeven manier gevon

den kunnen worden, zijn onafhankelijk. 

U zult hierbij denken aan "de eerste hoofdstelling uit de statical! en de 

"cirkels van Mohr", 
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Opdracht 7.] 

Bestudeer uit "Inleiding Technische Mechanica II" (n.l. de syllabus "Span

ningsleer") de werkwijzen die leiden tot de bedoelde verbanden. 

Ret preciese gescharrel met de cirkels van Mohr is in dit verband niet 

interessante Belangrijk is vooral te zien dat uitgebreid gebruik wordt 

gemaakt van a. evenwichtsbetrekkingen 

b. transformatieformules 

c. infinitesimale blokjes. 

U moet het werken met buigende - en wringende moment en als een voorbeeld 

zien, niet als iets essentieels. 

Opdracht 7.2 

Bestudeer de evenwichtsbetrekkingen, uitgedrukt in de spanningsgrootheden, 

in een Cartesisch coordinatensysteem a.h.v. 

"Theory of Elasticity", Timoshenko/Goodier 

Opdracht 7.3 

De spanningen werden tot nu toe steeds gedefinieerd in een Cartesisch 

coordinatensysteem. 

In een aantal gevallen is het zinvol 1n andere coordinatensystemen te wer

ken, b.v. in poolcoordinaten. 

Bestudeer 1n dit verband: 

of 

"Voortgezette Sterkteleer, voorjaar 1968", C.M. Menken 

Roofdstuk 1, pag. 1 en 2 

"Advanced Strength of Materials", den Hartog 

Chapter II, par. 9 pp. 49-50 

Opdracht 7.4 

In de balktheorie zouden als spanningsgrootheden gehanteerd kunnen worden: 

de normaalkracht, de dwarskrachten, de buigende momenten en het wringend 

moment, die werken in een loodrechte dwarsdoorsnede. 
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Voor een rechte balk zu1t u weinig moeite hebben om de evenwichtsre1aties 

in deze grootheden uit te drukken. 

Maak voor u ze1f deze bewering waar! 

Bij zwakgekromde ba1ken spe1en deze1fde krachtgrootheden een rol. 

De evenwichtsverge1ijkingen zijn niet zonder meer identiek. 

Leid deze betrekkingen af voor een tweedimensionale balk met een constante 

kromtestraal R. Laat verdeelde belasting op de balk buiten beschouwing. 

(Antwoord: zie pag. A9 ) 

Opdracht 7.5 

Op welke wijze moeten de onder opdracht 7.4 afge1eide relaties gemodifi

ceerd worden wanneer de kromtestraal varieert? 

(Antwoord: zie pag. A 10 ) 

Opdracht 7.6 

Stel de evenwichtsvergelijking op voor een infinitesimaal blokje uit een 

roterende schijf met in radiale richting varierende dikte. 

(Antwoord: zie "Advanced Strength of Materials", 

den Hartog (par. 10 pp. 59-60) 

Opdracht 7.7 

en "Voortgezette Sterkteleer, voorjaar 1968" 

Menken, pp. 6 en 7) 

Bij het opstellen van de evenwichtsvergelijkingen bekeek u een - a1 of niet 

infinitesimaal klein - dee1 van de beschouwde constructie. 

Het bekeken gedeelte en de erop werkende spanningen werden o.a. gekarakteri

seerd door plaatscoordinaten. 

Een bepaald punt werd b.v. aangeduid door de coordinaten (x,y) of door de 

coordinaat r. 

Is dit coordinatensysteem gekoppeld aan het onvervormde of aan het vervorm

de lichaam? 

(Antwoord: zie volgende pagina) 
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Spanningsgrootheden werden ingevoerd om de krachtswerking in het materiaal 

in rekening te brengen. 

Op grond van evenwichtsbetrekkingen werden verbanden tussen de verschil

Iende grootheden geIegd. Of anders gezegd: nagegaan werd wat voIgt uit 

de eis dat een bepaald deel van het Iichaam (dat in het algemeen uiteraard 

vervormd is!) in evenwicht is. 

Bij evenwichtsrelaties moet dus uitgegaan worden van de vervormde constructie. 

Opdracht 7.8 

Wat kiest u voor de grootte van het 

buigend moment op de plaats x in 

nevenstaande situatie? 

(Antwoord: zie volgende pagina) 
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U bent gewend voor het moment te kieZ'en: 

P(.\I, - x) (afgezien van tekenafspraak voor moment) 

Dat impliceert dat u werkt in de onvervormde geometrie. 

Deze werkwijze is aIleen dan geoorloofd wanneer de optredende verplaat

singen "klein" zijn. 

Ook wanneer evenwichtsbetrekkingen voor kleine delen van het lichaam wor

den opgesteld, kan uitgegaan worden van de onvervormde geometrie, wanneer 

de verplaatsingen klein zijn. 

Wanneer aan deze conditie wordt voldaan, wordt gesproken van een "geome

trisch lineair" probleem. 

Ret spreekt vanzelf dat geometrische niet-lineariteiten de analyse aanmer

kelijk ingewikkelder maken. 

Deze reden, tesamen met het feit dat vaak terecht geometrische lineariteit 

wordt verondersteld, is ervoor verantwoordelijk dat u in uw voorgaande stu

die vrijwel aIleen met dit type problemen bent geconfronteerd (een uitzonde

ring werd gemaakt bij stabiliteits- of knikp~oblemen) 

Een voorbeeld van een situatie dat duidelijk geometrische niet-linearitei

ten essentieel zijn, is een bladveer, ingeklemd en belast zoals getekend. 

/ bI,.ulvt>e r 
/ E I, l -- .... 

I 
!Fr 

De grafieken zijn essentieel verschillend van de u bekende betrekkingen. 
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S. Koppeling van spannings- en rekgrootheden. 

T 

De koppeling van spannings- en rekgrootheden wordt gecommandeerd door 

materiaalgedrag. 

Een voorbeeld van veel voorkomend,materiaalgedrag, dat u reeds uitgebreid 

heeft ontmoet, staat bekend onder de aanduiding: 

lineair elastisch materiaalgedrag 

vaak aangeduid als: 

"de wet van Hooke" 

Er bestaat dan een lineair eenduidig verband tussen de spanningsgroothe

den en de rekgrootheden. Deze lineariteit wordt aangeduid als "fysische 

linearitei t" 

De spanningen zijn lineaire functies van louter de rekgrootheden. De co

efficienten in deze lineaire vormen zijn materiaalconstanten. 

Deze eenduidigheid en het elastisch gedrag impliceren dat de voorgeschie

denis van geen belang is. Treden rekken op, dan zijn de optredende span

ningen - hoe deze rekken ook tot stand zijn gekomen - eenduidig gekoppeld 

aan deze rekken. 

Een gevolg hiervan ~s dat na het doorlopen van een gesloten belastings

cyclus (b.v. belasten - ontlasten) de toestand niet is veranderd. 

De voorgaande conclusies zijn louter een gevolg van elastisch materiaal

gedrag; het lineair zijn is hiervoor van geen betekenis. 

In de hiernaast getekende situatie 

zou in het beschouwde punt een li

neair elastisch gedrag als voIgt 

in formule gebracht kunnen worden: 

cr == C1E:x 
+ c

2
s
y 

+ C
3Yxy x 

cr == C4E: x + CSE:y 
+ C

6Yxy y 

= C7E:
x 

+ CSSy + C Y . xy 9 xy 

Rekgrootheden: E: , 
X 

(zoals vroeger gedefinieerd) 
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c
l

' .... , c
9 

zijn dan materiaalconstanten in het beschouwde punt. 

De vraag die wij ons allereerst moeten stellen, luidt: 

"Is op grond van de overweging dat het materiaal elastisch 

is, theoretisch aan te geven welke relaties tussen c
l

' ... , c9 
eventueel bestaan?" 

Een antwoord op deze vraag is zowel van belang om te voorkomen dat de 

theorie intern tegenstrijdigheden bevat als om het aantal experimenten 

dat nodig is om de materiaalconstanten te bepalen zo gering mogelijk te 

doen zijn. 

Wij gaan - om antwoord te kunnen geven - gebruik maken van de fundamente

le eigenschap voor elastisch gedrag dat de wijze van aanbrengen van de 

belasting van geen belang is. Anders gezegd: hoe (inw~lke volgorde) de 

belasting ook wordt aangebracht, de verrichte arbeid is hetzelfde. 

Wij schrijven het lineaire verband tussen spanningen en rekken daartoe 

als voigt: 

De materiaalconstanten a
l

, ... , a
9 

zijn uit te drukken in c
l
,··., c9 

Voor de eenvoud, concentreren wij ons op een situatie dat l' = 0 
xy 

(20 meteen wordt die beperking weer opgeheven.) 

Wij bekijken een blokje materiaal rond het beschouwde punt en nemen 

aan dat op dit blokje de spanningen 0 en 0 werken. 
x y 

f i Gy 

-- lJy ex 
.:.1 x 

ex 

G~ 
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Hoe groot is de arbeid die door de spankrachten verricht is, wanneer 

in de beginsituatie aile spanningen nul zijn en wanneer in de eindsi

tuatie de getekende spanningen optreden? 

Analoog met een aan u bekende werkwijze (3e semester) wordt de eind

situatie op twee verschillende manieren gerealiseerd: 

1. laat de spankrachten in x-richting aangroeien totdat in de eindsituatie 

de spanning in x-richting cr 1S. 
x 

Laat vervolgens - bij aanwezigheid van cr - de spankrachten in y-rich
x 

ting aangroeien tot de waarde a is bereikt. 
y 

2. laat eerst de spankrachten in y-richting aangroeien en vervoigens die 

in x-richting. 

In situatie 1 is de verrichte arbeid: 

cr 
x 

uiteindelijk 

rek 

cr x 

uiteindeiijk 

spanning 

aangroeien cr 
x 

+ 

In situatie 2 geldt op anaioge manier: 

ascr • a y y + 

a x 

aangroeien cr bij aanwezigheid 
y 

van cr 
x 

+ a 
y 

Op grond van het feit dat in beide situaties dezeifde arbeid is verricht 

bij eiastisch materiaaigedrag, voigt uit het bovenstaande: 

Op anaioge wijze 1S aan te tonen dat geidt: 
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In de lineaire spannings-rek relaties komen - na de voorgaande beschouwing -

6 materiaal constanten voor. 

Opdracht 8. I 

Vroeger bent u ook weI eens de "wet van Hooke" tegengekomen en weI in de 

vorm: 

1 
Yxy ... G Txy 

waarbij bovendien bleek te gelden: 

G = E 
2 (I -v) 

In deze vorm bestaan er slechts 2 materiaalconstanten. 

Wat zijn de extra veronderstellingen die gemaakt dienen te worden over 

het materiaalgedrag om te bereiken dat deze vorm van de wet van Hooke 

mag worden gehanteerd? 

(Antwoord: zie volgende pagina) 
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De gemaakte veronderstelling die resulteert in slechts ~ elastische 

materiaalconstanten, is dat het materiaal zogenaamd isotroop is. Dit 

wil zeggen dat de elastische eigenschappen in aIle richtingen hetzelfde 

zijn. Of nog anders gezegd: de trekkrommen voor een aantal proefstaafjes 

in verschillende richtingen uit het materiaal gehaald, zijn identiek. 

Wanneer de consequenties van isotropie worden nagegaan, kan aangetoond 

worden dat inderdaad geldt: 

Wij zullen dat hier niet uitvoeren. 

Veel materialen zijn voldoende goed als isotroop te beschouwen. 

Voorbeelden waarbij anisotropie niet verwaarloosbaar klein is, zijn: 

gewalste plaat en hout. 

Opdracht 8.2 

Zijn de materiaalconstanten (dus b.v. E en v bij isotroop materiaalge

drag) afhankelijk van de beschouwde plaats in het lichaam (dus b.v. van 

de coordinaten)? 

(Antwoord: zie volgende pagina) 
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In het algemeen kan op grond van elastisch, isotroop materiaalgedrag niet 

geconcludeerd worden dat b.v. E en v onafhankelijk zijn van de plaats in 

het beschouwde lichaam. 

In veel gevallen is het echter weer een goede veronderstelling aan te nemen 

dat het materiaal 4omogeen 1S, d.w.z. dat de materiaaleigenschappen onaf

hankelijk van de plaats in het beschouwde lichaam zijn. 

Een bekend voorbeeld waarbij inhomogeniteit aanwezig is, is gewapend beton. 

Een ander voorbeeld is hout. 

Onderstaand schema geeft een overzicht van bet materiaalgedrag dat hiervoor 

ter sprake kwam. 

[ 
I Niet-lineair 

Materiaalgedrag 

Lineair 

I Anisotroop 
I 

Niet-elastisch 

Isotroop 

U ziet dat de gebruikelijke wet van Hooke een aanzienlijk aantal veron

derstellingen vereist n.l.: 

elastisch, lineair, isotroop, homogeen 

Het zal duidelijk zijn dat bij anisotroop materiaalgedrag nog een aantal 

typen anisotropie onderscheiden kunnen worden. 

Ook voor niet-lineair elastisch materiaalgedrag Z1Jn een aantal onder

scheidingen mogelijk o.a. naar de aard van de niet-lineariteit en het al 

of niet isotroop en homogeen zijn. 

U kunt constateren dat bij elastisch materiaalgedrag reeds zeer veel onder

scheidingen mogelijk zijn. Deze onderscheidingen worden uiteraard niet ge

maakt om onderscheidingen te maken! 
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Het louter gebruik maken van elasticiteit levert een theorie, die zo 

ingewikkeld is dat slechts zeer weinig problemen oplosbaar worden. 

Gelukkig blijkt in veel gevallen het materiaalgedrag behalve redelijk 

elastisch ook nog redelijk lineair te zijn. 

Wordt hiervan gebruik gemaakt, dan blijkt de elasticiteitstheorie aan

merkelijk eenvoudiger te worden. Zij is dan overigens nog zo ingewikkeld, 

dat ook dan nog slechts zeer weinig problemen oplosbaar zijn. Isotropie 

en homogeniteit zijn dan weer eigenschappen die een sterk vereenvoudi

gend effect hebben. 

Maar zelfs wanneer het materiaalgedrag goed geschematiseerd wordt door 

homogeen, isotroop, elastisch materiaalgedrag, dan nog zijn veel (prak

tische),problemen praktisch onoplosbaar. Dit is de reden, waarom voor 

groepen problemen door middel van veronderstellingen theorieen worden 

afgeleid die voor die problemen voldoende goed blijken te zijn (Voorbeeld: 

balkentheorie) 

Opdracht 8.3 

Kent u materiaalgedrag dat niet-elastisch genoemd moet worden? 

(Antwoord: zie volgende pagina) 
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Een voorbeeld van niet-elastisch materiaalgedrag is plastisch materiaal

gedrag. Er bestaat geen eenduidig verband tussen rekgrootheden en span

ningsgrootheden. 

De wijze waarop een bepaalde spanningstoestand wordt gerealiseerd is van 

belang voor de rektoestand. 

Roelang een bepaalde toestand wordt gehandhaafd is van geen belang (of 

de "tijd" speelt geen rol). 

Bij visco-elastisch materiaalgedrag is ook de "tijd" van wezenlijke bete

kenis. 

(Wanneer u andere voorbeelden van niet-elastisch materiaalgedrag in uw 

gedachten had, zoek dan contact met een begeleider.) 

Ret is duidelijk dat ook bij b.v. plastisch materiaalgedrag allerlei onder

scheidingen gemaakt worden (b.v. ideaal-plastisch, elastisch-ideaal-plas

tisch). Op dit ogenblik zullen wij hier verder niet op ingaan. 
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Antwoordejll 

lnl. I 

Kennelijk ~s verondersteld dat de dwarsdoorsnede van de kolom cilinder

vormig is, zodat de diameter de enige karakteristieke maat van de dwars

dClorsnede is. 

Wanneer de belasting van de kolom een drukkracht is, dan moeten Z feno

menen worden beschouwd: 

a. samendrukken van de kolom 

b. knikken van de kolom 

Wanneer knik niet optreedt, kunnen de axiale normaalspanningen (0 ) ax 
"te groot" worden. Criteria zijn hiervoor nodig. Wanneer b.v. elastisch 

gedrag vereist blijft, dan moet 0 
ax 

sterkte als maat worden genomen. 

< °0 Z. Haar evenzeer kan de breuk, 

Een maatgevende geometrische karakteristiek is het oppervlak van een dwars-

doorsnede. 

Bij knik treden als geometrische karakteristieken op de lengte en de 

oppervlaktetraagheidsmomenten. 

In wezen blijkt aileen de verhouding tussen oppervlaktetraagheidsmoment 

en (lengte)2 maatgevend te zijn. 

Zie voor gevraagde grafiek: 

Esmeijer/Bergmans: lnleiding Technische I1echanica III B pag. lIZ 
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Opdracht 6.1 

u(x,y) en v(x,y) Z1Jn ook dan niet eenduidig bepaald. 

Als nergens randcondities in de verplaatsingen zijn gegeven , is 

een beweging als star lichaam mogelijk. 

Wanneer op bepaalde plaatsen verplaatsingen zijn voorgeschreven, moet 

nog aan deze (geometrische) randcondities worden voldaan. 

Vergelijk het voorbeeld op pag. 38-39. 

"Evenwicht" speelt in deze context geen rol. 

Maar .wanneer het verband tussen spanningen en rekken bekend is, kan 

natuurlijk uit het rekveld het spanningsveld worden afgeleid. Ret is 

dan ook mogelijk een zodanige belasting van het lichaam te construeren, 

dat het evenwicht is gegarandeerd. 



Opdracht 6.2 

-. A 3 -, 

u(x,y) = 
dv (x) 

u ° (x) - -_o'":"dX--

v(x,y) = v (x) 
° 

• y 

u (x) en v (x) zijn nader te bepalen functies van de axiale 
° ° coordintaat. 

Wanneer geen normaalkracht aanwezig is, is b.v. u (x) = 0 
° 
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Opdracht 6.3 

Wij zien het probleem 2-dimensionaal. 

Dan geldt: dU 
o 

g ==--

E: = 0 y 

= 0 

x dx 

verlenging 
neutrale lijn 

kromming neutrale 
lijn 

(vlakke doorsneden blijven vlak en loodrecht op 

het middenvlak) 
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Opdracht 6.4 

Ja, vul maar in in de uitdrukking op psg. 39: 



Opdracht 6.5 
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Op grond van de rotatiesymmetrie zal in 

poolcoordinaten gewerkt worden. 

Wanneer ook de belasting rotatie-symmetrisch 

is, zal aIleen de verplaatsing in radiale 

richting, u, interessant zijn. 
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Opdracht 6.6 

De rekgrootheden in een punt definieren wij door in het betreffende 

punt een orthogonaal coordinatensysteem te kiezen, zoals hieronder 

getekend. 

r 
- c"iJ"":h'".iIl,, ~Js ttl'"" 

- bt!s~j,'IIM1dt /OllIft 

Op dezelfde wijze als in 6 een Cartesisch coordinatensysteem de rek

grootheden £ ,£ en y gedefinieerd zijn, worden in dit geval £ 
x y xy r 

(rek in radiale richting), £8 (rek in tangentiele richting) en Yr8 

(afschuifhoek tussen r- en e-richting) gedefinieerd. 

Bedenk weI dat de relaties tussen rekgrootheden en verplaatsingsgroot

heden zoals op pag. 38 geformuleerd niet zonder meer overgevoerd kunnen 

worden in het hier gekozen coordinatensysteem. 

Op grond van de rotatiesymmetrie is duidelijk dat de afschuifhoek Yr8 

nul is. 
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Opdracht 6.7 

Rek in radiale richting: 

onvervormd 

/ 

P in '1tr'lllrmJe 
/ Situ.,;d.ie 

! / 

I P / \ /) 
lUI" r ., 

du e: 
r 

u(r + tlr) - u(r) 
Ilr 

=-

(Vraag: du 
waarom dr en niet 

Rek in tangentiele richting: 

lim 
o 

2E. ? ) 
dr 

onvervormd 

{r + u(r)} tle - rile 
rM 

dr 

vervormd 

u 
= -r 

(Vraag: Is hier - evenals op pag. 38 - verondersteld dat de verplaat

singen klein zijn? ) 



Opdracht 7.4 

/' 
kromll! sir •• d 
ZWdk !JpJrqmcli' 
h~lk 
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Krachtenevenwicht: 

in radiale richting: dD 
d¢ 

1n tangentiele richting: 

Momentenevenwicht 

+ N = 0 

dN _ D = a 
d¢ 

dH+RD=O 
d¢ 

Opgemerkt wordt dat de tekenafspraken voor D, M en N arbitrair zijn 

gekozen. De gekozen tekenafspraken hebben uiteraard hun invloed op de 

tekens in de evenwichtsbetrekkingen. 

Er bestaat uiteraard weI een vast verb and tussen de tekenafspraak voor 

b • v. D ($ ) en D (¢ + d¢). 
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Opdtacht·7.S 

De relaties hoeven niet gemodificeerd te worden. 
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