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Verslag van het bezoek aan Australie, dd 26-03/23-0&1989 

Algemeen 

Het bezoek heeft plaatsgevonden in het kader van het projekt E W T  22.0357, 
getiteld "Knik (kip) en stabiliteit van geextrudeerde dunwandige aluminium 
profielen met complexe dwarsdoorsneden". 
Tijdens dit projekt is regelmatig gebruik gemaakt van publicaties van de 
universiteit van Sydney en van de universiteit van Queensland, waar reeds vele 
jaren onderzoek wordt gedaan naar de stabiliteit van metalen konstrukie delen. 
De door deze universiteiten gebruikte methoden en computer programma's 
vertonen veel overeenkomst met die van ons projekt. Uit onderlinge kontakten 
bleek dat genoemde instellingen zeer gelnteresceerd waren in ons 
onderzoekswerk en hierover graag met ons van gedachte wilden wisselen (zie 
bijlage 1 en 2). Omdat ook wij zeer geinteresseerd waren in ee,n beter kontakt 
is in overleg met STW besloten om een deel van ons reisbudget te  gebruiken 
voor een reis naar Australie met als doel: 
1) Het leggen van kontakten met onderzoekers in hetzelfde en aanverwante 

onderzoeksgebieden. 

2) Een indruk krijgen van de lopende onderzoeksprojekten en de toekomst 
plannen van genoemde universiteiten. 
Uitwisseling van gebruikte methoden en resultaten. 3) 

1: Kontakten 

Tijdens het bezoek zijn de volgende Universiteiten bezocht. 
- The University of Sydney (Department of Civil and Mining Engineering). 
- The University of Queensland (Department of Civil Engineering). 
Op beide instituten heeft er intensief kontakt plaatsgevonden met de volgende 
leden van de vaste staf en promovendi. 
The University of Sydney 
Vaste staf Prof. N.S. Trahair, Dr. G.J. Hancock, Dr. M. Bradford. 
Promovendi: K. Rasmussen, Murray Clark, S. Bernard, Quan Chung. 
The University of Queensland 
Vaste staf Prof. C. O'Connor, Dr. Kitipornchai, Dr. P. Swanell. 
Promovendi: Faris Albermani, S. Chin. 
Bij veel van de genoemde personen ben ik thuis uitgenodigd waardoor de 
kontakten een persoonlijk karakter hebben gekregen. 



Tijdens het bezoek heb ik ook gesprekken gehad met diverse personen uit het 
bedrijfsleven, te weten 
Dr. J. Nutt, Ingenieursbureau Ove Arup & Partners, 
Dr. A. Davids, Ingenieursbureau Wargon and Chapman, 
Dr. P. Key, Stratch Limited (producent van staal konstrukties). 

2: Lopend en toekomstig stabiliteitsonderzoek in Australie 

Door gebrek aan geld bij de Universiteiten kampt het wetenschappelijk 
onderzoek in Australie momenteel met een tweetal problemen, die ook in 
Nederland niet helemaal onbekend zijn. 
- Doordat betaald onderzoek voor bedrijven (contract research) steeds 

belangrijker wordt, gaat het onderzoek aan de universiteiten meer en 
meer lijken op dat van een praktisch onderzoeksinstituut (onderzoeks 
instituten zoals TNO bestaan niet in Australie). 

- Door de slechte salarissen voor promovendi (ongeveer 50% van een 
nederlands AIO salaris) zijn locale studenten niet geinteresseerd in 
promotie onderzoek, met als gevolg dat 80 a 90% van de promovendi uit 
Aziaten bestaat. Omdat deze mensen na afloop van hun Ph.D. werk 
teruggaan naar hun land van herkomst gaat veel kennis en expertise 
verloren. 

Het eerste punt is er vooral de oorzaak van dat er wat het stabiliteits- 
onderzoek betreft geen grote toekomstplannen zijn. Door andere grote 
onderzoeksopdrachten is dit type onderzoek naar de achtergrond gedrongen. Op 
het moment zijn er echter nog wel lopende onderzoeksprojecten op het gebied 
van stabiliteit. In Sydney is men bezig met: 
- Uitbreiding van de Spline Eindige Strippen methode naar het plasticiteits 

gebied. 
Bestudering van het knikgedrag van geprofileerde stalen vloeren. 
IIet stabiliteitsgedrag van zgn. Stratch spanten (zie bijlage 3). 

- 
- 
Aan de universiteit van Queensland lopen twee onderzoeksprojekten op het 
gebied van stabiliteit, te weten: 
- Ontwikkeling van een niet linear (geometrisch en fysisch) staafelement, 

waarmee het gedrag van een totale staaf ineens beschreven kan worden 
(dus 1 element per staaf). Dit is vooral van belang voor het bestuderen 
van het niet lineaire gedrag van electriciteitsmasten die uit zeer veel 



staven bestaan. 
Bestudering van de invloed van de vervorming van de dwarsdoorsnede op 
het stabiliteit sgedrag van konst rukties. 

3: Uitwisseling van resultaten en methoden 

Zowel op de universiteit van Sydney a ls  die van Queensland heb ik een 
voordracht gehouden over het werk dat ik in het kader van genoemd STW 
projekt verricht heb. Op beide universiteiten wa8 sprake van een aanzienlijke 
belangstelling, zowel vanuit de universiteit als het bedrijfsleven. De 
aankondigingen van beide voordrachten zijn als bijlage toegevoegd aan dit 
verslag (bijlage 4 en 5). 
Nasst deze voordrachten heeft er sok inntenerid overleg plaatsgevonden met DP. 
G.J. Hancock over de manier waarop ons Spline Finite Strip programma 
geprogrammeerd is. Bij  het uitbreiden van hun programma waren zij namelijk 
op enige convergentie problemen gestuit, die echter konden worden opgelost 
door gebruik te maken van de in ons projekt aangehouden rek-verplaatsings 
relaties en matrix formulering. Ook de manier waarop de randvoorwaarden 
door ons in rekening worden gebracht werd zo interessant gevonden dat ook 
dat overgenomen is. 
Prof. N.S. Trahair was vooral geinteresseerd in hoofdstuk vier van mijn 
proefschrift over de invloed van de grote voordoorbuigingen. Bepaalde gedeelten 
uit dit hoofdstuk kon hij goed gebruiken voor zijn nieuwe boek over de. 
stabiliteit van st aafkonstrukties. 
In Queensland was vooral de promovendus die zich bezighoudt met de invloed 
van de vervorming van de dwarsdoorsnede erg geinteresseerd in ons werk. 
Omdat dit promotie onderzoek pas 2 maanden geleden wa6 opgestart, is er 
meer over de algemene aanpak gesproken daJi dat er op specifieke details is 
ingegaan. 

4: Conclusies 

Er  kan gesteld worden dat tijdens dit onderzoek ruimschoots aan de genoemde 
doelstellingen is voldaan. Hoewel de waarde en duurzaamheid van de opgedane 
kontakten pas in de toekomst kan worden vastgesteld, ben ik van mening dat 
het bezoek in zijn totaal a l s  zeer waardevol moet worden geclassificeerd. 
Persoonlijk heb ik ook erg veel van dit bezoek geleerd en ik wil daarom al 
diegene die dit bezoek hebben mogelijk gemaakt hartelijk danken. 

Gerard van Erp, 10 mei 1989. 
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SCHOOL OF CIVIL AND MINING ENGINEERING 
SYDNEY, NSW, 2006, AUSTRALIA 

Mr Gerard van Erp 
ikpartment of Mechanical Engineering 
University of Technology 
P.O. Box 513, Building W-hoog-1.133 
5600 MB Eindhoven 
ï h e  Netherlands 

Dear Mr van Erp 

TELEPHONE: (02) 692 2222 
TELEX: AA26169 UNISYD 
OX 1154 Sydney 
CABLES: UNIVCYD Sydney 
FAX: 102) 692 2012 

ïhankyoii for your letter of 30th November, 1988. I have found all of your papers 
which you sent to me to be interesting, particularly the one o n  the spline finite strip 
method under arbitrary loading. We have continued the work on the spline method and 
other aspects of interaction buckling. A recent paper which we prepared for the "N.W. 
Murray Symposium" at Monash University in November is attached. It 1 summarises much 
of our work to date. I have 
also included two recent reports on cold-formed channel sections undergoing distortional 
buckling. 

We would be very pleased to have you visi 
We have continuing work in this area and there is a lot we could discuss. 
Y.R. Kwon is extending the spline finite strip method into the nonlinear range. 
Trahair of this School would also be interested to meet with you. 

The weather in April or May is also generally very pleasant and it would be a nice time 
to visit Australia for sightseeing purposes. We will have just commenced our 1st Semester 
at the beginning of March and may be fairly busy however. 

It will be published in Thiti-Walled Structures next year. 

1 hope you find them interesting. 

foot' several weeks in March or April 19 
Currently 

We look forward to meeting you next year. 

Yours sincerely 

fn- regory I Jancock 

Associate Professor in Civil Engineering 

1 5 t h  December, 1988 

cc Professor N.S. Traliair 
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PROFESSOR C.J. APELT. B.E. 
D.Pliil. (Oxon), F.I.E. Aiict, (Head of Depart.) 
PROFESSOR C .  O'CONNOR, B.E.. Ph.D. 
D.I.C., E.D.. M.A.S.C.E.. F.I.E. Auct. 

TELEPHONE: (07) 377 3342 
TELEX: UNIVOLD AA40315 

FACSIMILE NO. (07) 371 5890 

SK: nh DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING 
THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND 

ST. LUCIA, QUEENSLAND, AUSTRALIA 4067 

22nd March 1989 

M r  G.M. van Erp, 
Dept o f  Mechanical Engineering 
Eindhoven University o f  Technology 
Den Delech 2 
P.O. BOX 513 
5600 MB EINDHOVEN. The Netherlands 

I 

Dear M r  van Erp, 

enclosures. 
The work i s  very impressive and 
interests.  

You are most welcome t o  v i  
o f  your t ravel  plans when you ge 
Our group here i s  also working v 

Thank you f o r  your l e t t e r  
I am grateful  f o r  your drawing'attention to  your# 

have common rese 

i t h  Professor T r  

I look forward t o  meeting 

Yours sincerely, 

Associate Professor 
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Eiiiciiioven üniiersity of 

Moridny, 1 7  April 1989 

3.00 PM 

ALL 



QUEENSLAND 

T I T L E  : 

BY:  

DATE : 

TIME: 

PLACE : 

ABSTRACT: 

: 
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ADVANCED BUCKLING ANALYSIS OF BEAMS 

M r  G.M. van ERP, 
Technische U n i v e r s i t e i t  Eindhoven, The Netherlands 

THURSDAY - 13TH APRIL 1989 

4.00 p.m. 

Seminar Room (Room 42-52 
The Univers i ty  o f  Queens 

Recen t  work performed a t  
i n  order to d e v e l o p  buck 
o f  beams w i l l  be pre sented ,  
As p a r t  of a continuing 
computer programs were developed.  
o n  a combination of t h e  S p l i n e  F i n i t e  St 
p e r tu rba t i on  theory.  T h i s  combina 
which is capabZe of s tudy ing  t h e  
of s t r u c t u r e s  under arbitrary l o a  
possibi l i ty to study t h e  behavio 
periodic buckling modes opens a new r e s e a r c h  area  
B e s i d e  t h i s  'two-dimensional ' computer 
non-linear buckling program has been  de 
i n f  h e n c e  o f  l a r g e  prebuckling deforma 
buck l ing  behaviour of an in i t ia l l y  s t r a i g h t  beam. 

(Tea & Coffee i n  the'Foyer a t  3.45 

teraction behaviour 

Some of th e  backgrouhd of th e  computer programs uil1 be d i s c u s s e d  
and some examples pre s ented .  Finally, some slides of t h e  t e s t i n g  
equipment used  for buck l ing  and i n t e r a c t i o n  exper&nents Will be 
Shorn. 

ALL INTERESTED PERSONS ARE CORDIALLY INVITED TO ATTEND 


