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1 Structural reliability in een notendop 

Dit hoofdstuk is in feite niets anders dan een extreem bondige samenvatting 
van het boek door Palle Thoft-Christensen en Michael J. Baker, Structural 
Reiiabiiity Theory and its Applications [i]. Degenen die een wat uitgebreidere 
samenvatting willen of die wat meer willen weten over een bepaald onderdeel 
kunnen terecht in hoofdstuk 2. De enthousiastelingen die zelfs daar geen 
genoegen mee kunnen nemen kunnen maar beter het boek zelf gaan lenen. 

Met de betrouwbaarheid (reliability) van een constructie (structure) wordt 
bedoeld: de kans dat een constructie onder bepaalde omstandigheden 
gedurende een bepaalde periode g& zal bezwijken. Het complement van de 
betrouwbaarheid is de faalkans: de kans dat een constructie onder bepaalde 
omstandigheden wèl bezwijkt gedurende een bepaalde periode. 

De betrouwbaarheid van een constructie wordt afhankleijk verondersteld van 
een aantal random variabelen, Xi, i = 1,2,. . . .  n, die zijn opgenomen in een 
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kolom X = (XI, X2, . . . , Xn). Deze kolom duidt de ruimte aan waarbinnen zich 
verschillende realisaties voor kunnen doen. Deze ruimte noemt men ook wel de 
random variabelen ruimte. Een realisatie binnen die ruimte wordt aangeduid 
als 5 = (q, 52,. . . , z,). Een verdere veronderstelling is nu dat men op één of 
andere manier een functioneel verband kan bepalen waarmee een zogenaamd 
failure surface ( f )  in termen van z kan worden vastegelegd waarvoor geldt: 
f(Z) = û. Aiïe realisaties die op dit failures surface liggen zullen juist leiden tot 
bezwijken van de constructie. Dit failure surface snijdt de random variabelen 
ruimte dus als het ware in twee stukken: enerzijds een deel waarvoor geldt dat 
f(5) > O (dit deel van de ruimte wordt de safe region genoemd en aangeduid 
met w,) en anderzijds een deel waarvoor geldt dat f(3) 5 O (de failure region, 
wf). De waarde van f(5) kan dus worden gebruikt als indicatie voor het al dan 
niet falen (bezwijken) van de constructie. 

> O niet bezwijken 
5 O wel bezwijken 

De tak van sport die men aanduidt als reliability based optimization heeft tot 
doel om met zo min mogelijk middelen de kans op overschrijding van het failure 
surface (vanuit w, naar wf) zo klein mogelijk te maken. Om dit t e  kunnen doen 
zal men dus rekening moeten houden met de variabiliteit van de verschillende 
random variabelen, hiertoe wordt een nieuwe random variabele geïntroduceert , 
de safety margin: 

M = f(Xl,X2,...,Xn) 5 0 (2) 

2 Deze variabele M kent een bepaalde gemiddelde waarde en een zekere variantie 
die samen bepalend zijn voor de betrouwbaarheid van de constructie. 

Eén en ander zal nu worden geïllustreerd aan de hand van het volgende, fun- 
damentele geval: 

Beschouw het geval waarin twee random variabelen bepalend zijn 
voor het al dan niet bezwijken van de constructie, een belasting 
( B )  en een weerstand tegen die belasting (W) .  Men kan hierbij 
bijvoorbeeld denken aan balk die q druk wordt belast. Ei- wordt 
aangenomen dat B en W ongecorreleerd zijn en een normale verdel- 
ing volgen met respectievelijk gemiddelde waarden p~ en pw en 
standaarddeviaties ag en a ~ .  Alle realisaties waarvoor geldt dat 
b >. w zullen leiden tot het bezwijken van de constructie. De failure 
surface kan in dit geval bijvoorbeeld worden beschreven door: 

f(w,b) = w - b (3) 

Omdat het hier een 2D probleem betreft kan de failure surface ook 
in een figuur worden weergegeven. 

De bijbehorende safety margin wordt gegeven door: 

M =  W - B  

2 

(4) 



Figuur 1: Het failure surface in de wb-ruimte. 

De gemiddelde waarde en variantie van M hangen in dit geval samen 
met die van W en B volgens: 

en: 

Uit deze waarden voor p~ en n~ kan men nu de zogenaamde reli- 
ability index ,B bepalen volgens: 

Gebruik makend van deze reliability index en de standaard normale 
verdelingsfunctie kan men nu de faalkans van de constructie bepalen 
als: 

Dit laatste wordt wat duidelijker als men de volgende figuur 
beschouwd waarin de verdelingscurve van M staat afgebeeld. ,í3 is 
dus het getal dat weergeeft hoeveel maal o~ de waarde pAu verwi- 
jderd is van het failure surface. 

Helaas blijkt in het bovenstaande voorbeeld ,B, en daarmee de berekende 
faalkans, af te hangen van de vorm van de functie waarmee het failure sur- 
face wordt vastgelegd. Men zou bijvoorbeeld i.p.v. functie voorschrift 3 ook 
gebruik kunnen maken van het equivalente voorschrift: 

De bijbehorende safety margin wordt in dat geval gegeven door: 

W 
B 

M = In(-) 

3 
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Figuur 2: Verdelingscurve voor M .  

Dit levert dan uiteindelijk de volgende p op: 

ww> - ln(PR) 

Het mag duidelijk zijn dat 11 duidelijk verschilt van 7. 
De hier geconstateerde vormafhankelijkheid van ,B kan worden geëlimineerd 
door eerst de basisvariabelen te normaliseren volgens: 

De random variabelen die uit deze transformatie ontstaan hebben dus een 
gemiddelde waarde ~ 2 %  gelijk aan O en een standaardeviatie 02% van 1. De al- 
dus ontstane getransformeerde random variabelen ruimte is rotatiesymmetrisch 
t.o.v. de oorsprong indien men de standaard deviaties beschouwd. Als men nu, 
gebruik makend van deze getransformeerde random variabelen weer een safety 
margin wil bepalen zal men een andere aanpak moeten volgen dan voorheen. 
Doordat de gemiddelde waarde vim alle 2, gelijk is aan C zal de gemiddelde 
waarde van de safety margin die men uit deze variabelen kan bepalen ook gelijk 
zijn aan 0: m.a.w. P M  valt samen met de oorsprong van de getransformeerde 
random variabelen ruimte. De doorgevoerde transformatie verandert echter ni- 
ets aan de betekenis van de index p; een getal dat weergeeft hoeveel keer a~ 
de gemiddelde waarde p~ verwijderd is van het failure surface. Om deze afs- 
tand te bepalen in de getransformeerde random variabelen ruimte zal men dan 
ook moeten weten in hoeverre de failure surface zelf beïnvloed wordt door de 
transformatie. Zodra men dat weet volgt ,B vrij eenvoudig als de kortste afstand 
van failure surface tot de oorsprong. Eén en ander is in de onderstaande figuur 
weergegeven. 
So far so good, ongelukkigerwijze wordt de tot nu toe gepresenteerde techniek 
beperkt in zijn toepasbaarheid door de veronderstellingen die er aan ten grond- 
slag lagen namelijk dat de random variabelen: 
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Figuur 3: De invloed van normalisatie op het failure surface. 

1. een normale verdeling en, 

2. ongecorreleerd zijn. 

Deze beperkingen zijn echter te omzeilen door data die niet aan deze eisen 
voldoen zodanig te bewerken dat wel aan deze eisen wordt voldaan. 

In het geval dat men te maken heeft met random variabelen die anders dan 
normaal verdeeld zijn kan men gebruik maken van niet-lineaire transformaties 
die niet-normale verdelingen omzetten in (al dan niet standaard) normale 
verdelingen. Op die manier is de eerste beperking dus al omzeild. 

Het gecorreleerd zijn van twee random variabelen betekend dat zij elkaar 
beïnvloeden: dus een verandering van de ene variabele betekend ook een 
verandering van de andere variabele. Bekijkt men weer de random variabelen 
ruimte dan zegt de correlatie iets over de orthogonaliteit van de coördinaatassen 
die deze ruimte opspannen. De gecorreleerdheid van random variabelen komt 
tot uitdrukking in de covariantie matrix c. Het niet nul zijn van elementen 
in deze matrix die op de hoofddiagonaal staan betekend dat er sprake 
is van correlatie. Door nu: voordat men de diverse variabelen normaliseerd 
en ,û bepaald eerst een transformatie toe te passen op 3 zodanig dat er 
variabelen ontstaan die gegarandeerd ongecorreleerd zijn kan men de beperking 
t.a.v. vereiste ongecorreleerdheid omzeilen. Een dergelijke transformatie volgt 
(bijna) rechtstreeks uit de covariantie matrix. De eigenvectoren van deze 
matrix kunnen namelijk gebruikt worden als kolommen voor een transformatie 
matrix Ä die de verzameling gecorreleerde variabelen X transformeerd in 
een verzameling ongecorreleerde variabelen F. De standaarddeviatie van de 
verschillende variabelen in Yi Is niets anders dan de wortel van de eigenwaarden 
van C. 

Voor alle duidelijkheid volgt hier nogmaals stapsgewijs de te volgen aanpak: 

1. Pas een transformatie toe op X zodanig dat er een 7 ontstaat die ongecor- 
releerd is. 
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2. Transformeer de gevonden zodanig dat de resulterende Zi standaard 
normaal verdeeld zijn. 

3. Bepaal binnen de verkregen ruimte de kortste afstand tot het failure sur- 
face P en bereken aan de hand daarvan de faalkans. 

-.-VI. 2 ei itgebreide samenvatting 

Wat nu volgt is een uitgebreide samenvatting van het boek door Christensen. 
De volgorde van de hoofdstukken zoals die in het boek voorkomen is hier ook 
aangehouden (de titel van iedere paragraaf verwijsd naar het hoofdstuk in het 
boek). Alleen de laatste paar hoofdstukken blijven hier buiten beschouwing 
omdat die niet van belang waren voor het door mij uit te voeren onderzoek. 

2.1 

Binnen dit boek (en waarschijnlijk vele andere boeken) wordt met ”structural 
reliability” (betrouwbaarheid) bedoeld: 

The treatment of uncertainties in structural engineering 

Def: H e t  vermogen v a n  een structurale constructie om gedurende een bepaalde 
periode een bepaalde last (of combinaties van lasten) te  dragen zonder t e  
bezwijken. 

Als maat voor de betrouwbaarheid (reliability) van een constructie gebruikt 
men de waarde 32 die gedefinieerd is als: 

32 = 1-Pf (13) 

waarbij Pf staat voor de kans dat de constructie faalt voor een bepaald tijdstip. 
De betrouwbaarheid is dus niets anders dan de kans dat de constructie een 
bepaalde levensduur haalt. 

De betrouwbaarheid kan op een drietal verschillende manieren berekend (of 
eigenlijk benaderd) worden: 

level 1: Door middel van het op element niveau mstleggeil van vdigheidsfx- 
toren die gebaseerd zijn op vooraf vastgestelde nominale belastings en/of 
sterkte waarden. 

level 2: Door middel van iteratieve berekeningen waarbij men Pj benaderd. 

level 3: Door middel van het exact bepalen P f .  

Level 1 methoden worden vaak toegepast in de praktijk maar dit leidt veelal 
tot te dure (overgedimensioneerde) constructies. Level 2 methoden kunnen 
soms een redelijk alternatief vormen. Omdat bij dergelijke methoden gebruik 
gemaakt wordt van kennis omtrent de betrouwbaarheid van de verschillende 
onderdelen (deelsystemen) zullen de resulterende constructies minder zwaar 
overgedimensioneerd zijn dan wanneer men gebruik zou hebben gemaakt van 
level 1 methoden. Level 3 methoden zijn feitelijk niet veel meer dan een 
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leuk theoretisch speeltje. Om deze methoden te kunnen toepassen heeft men 
namelijk exacte kennis nodig omtrent de betrouwbaarheid van de verschillende 
onderdelen en de manier waarop die onderdelen elkaar beinvloeden, helaas is 
dergelijke kennis in de praktijk nauwelijks voorhanden. 

Het mag duidelijk zijn dat de in een systeerri aaawezige onzekerheden een be- 
langrijke rol spelen bij het bepalen van de betrouwbaarheid van een systeem. 
Voorkomende onzekerheden kan men grofweg in drie klassen indelen: 

1. Fysische onzekerheden: 
Dit zijn onzekerheden die worden gintroduceerd door afwijkingen in fy- 
sische grootheden. Voorbeelden zijn onzekerheden t.a.v. materiaalgedrag 
of maat afwijkingen veroorzaakt door bewerkingsonnauwkeurigheden. 

2. Statistische onzekerheden: 
Dit zijn onzekerheden die worden geïntroduceerd doordat men vaak op 
basis van een beperkte hoeveelheid data (steekproeven) uitspraken zal 
moeten doen over de grootte van de een of andere waarde. Het is maar de 
vraag in hoeverre de schattingen voor bijvoorbeeld de gemiddelde waarde 
en variantie van een populatie die aan de hand van deze data bepaald 
worden ook algemeen geldig zijn. 

3. Model onzekerheid: 
Meestal gaat men bij het ontwerpen van een constructie uit van bepaalde 
modellen. Het is inherent aan modellen dat zij een versimpeld beeld 
van de werkelijkheid geven. Dit betekend dat er binnen een model al- 
tijd een aantal dingen buiten beschouwing gelaten zullen worden die wel 
degelijk een bepaalde invloed op het beschouwde systeem hebben. De al- 
dus geïntroduceerde onzekerheid duidt men aan als model onzekerheid. 

In het verdere verloop van dit verhaal zal geprobeerd worden duidelijk te maken 
hoe men, op basis van kennis die men heeft over de betrouwbaarheid van 
(dee1)systemen en de te verwachten belastingen, uitspraken kan doen over de 
faalkans van een systeem. 

2.2 Fundamentals of probability theory 

Binnen de reliability theory draait het veelal om random variabelen. De 
verzameling van mogelijke waarden die een random variabele aan kan nemen 
noemt men een sample space (S). Iedere instantie uit die sample space noemt 
men een sample point (s). Zowel continue als discrete variabelen komen voor. 
Een deelverzameling van S noemt men een event (E) .  

Beschouw nu twee verschillende events Ei en Ez. De vereniging van die events 
wordt genoteerd als: El U EZ, de doorsnede duidt men aan als: El n E2. Indien 
Ei en E2 elkaar volledig uitsluiten geldt: El n E2 = 0. Het complement van 
E is dat deel van S dat zich niet in E bevindt en wordt aangeduid met: EC. 
Algemeen geldt: E U EC = S en E n EC = 0. Bij beschouwingen waarbij 
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meer dan twee events een rol spelen maakt men ook wel gebruik van de volgende 
notaties: 

îpi = El n E2 n ... n En (14) 
i= 1 

en 
n 
U E ,  = El u E2 u ... u E, 
i= 1 

Drie belangrijke, veelgebruikte axioma’s uit de kansrekening zijn: 

1. Voor een willekeurig event E geldt: 

o 5 P(E)  5 1 

2. Voor de sample space S geldt: 

P ( S )  = 1 

3. Indien de events El,  EZ, . . . , En elkaar volledig uitsluiten geldt: 

Als men het heeft over een voorwaardelijke kans bedoeld men de kans op een 
bepaald event indien een ander event reeds is opgetreden, b.v.: 

Men spreekt van statistische onafhankelijkheid van El en E2 indien 

P(ElIE2) = P(E1) (20) 

p(E1 n E2) = P(E1)P(E2) (21) 

in dat geval geldt ook de vermenigvuldigingsregel: 

Een random variabele wordt gedefinieerd als: 

Def: E e n  funct ie  die events uit de sample space S mapped naar een reëel getal. 

Indien men te maken heeft met discrete random variabelen geldt: 

De kans dat de random variabele X de waarde z aanneemt wordt gegeven 
door: 

px(z) = P(X = 2 )  (23) 
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0 De kansverdelingsfunctie luidt dan: 

Als men daarentegen met continue variabelen te maken heeft zal men haar/zijn 
terminologie daarip aan moeten pasen. Zo za! meii in plaats van de kans 
spreken van de kansdichtheid: 

met: 

de bijbehorende kansverdelingsfunctie. 

Statistische momenten zijn getalwaarden waarmee de belangrijkste karakter- 
istieken van een kansverdelingsfunctie eenvoudig beschreven kunnen worden. 
De algemene definitie van een statistisch moment is: 

Zo’n statistisch moment is dus niets anders dan de verwachte waarde van een 
bepaalde macht van de beschouwde random variabele. De momenten waarbij 
n gelijk is aan 1, 2 of 3 worden veel gebruikt. Als n gelijk is aan 1 levert 27 
eenvoudigweg de verwachte gemiddelde waarde van X op. 

+o3 

PX = E[X]  = 1 zfx(z)da: 
-co 

Het tweede moment (n = 2) levert (althans na bewerking) de vaïiantie op: 

D$ = E [ ( X  - px)2]  = E[X2]  - & 
waarin p x  de gemiddelde waarde van X is. Het derde moment (n = 3) levert 
op een soortgelijke manier een maat op voor de scheefheid van de verdeling: 

Er bestaat een heel scala aan verdelingen. Deze verdelingen zijn allemaal in 
meer of mindere mate geschikt om bepaalde fenomenen te beschrijven. Een 
aantal veelgebruikte verdelingen zijn de Gaussische- of normale-verdeling, de 
log-normale verdeling en de Weibull verdeling. Een exacte beschrijving van 
deze verdelingen valt eenvoudig terug te vinden in de literatuur en zal hier dan 
ook niet verder besproken worden. 
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De tot nu toe beschouwde random variabelen waren steeds 1 dimensionaal, 
d.w.z. het ging eigenlijk voortdurend om getal waarden. Meer algemeen kan men 
echter ook best n-dimensionale vectoren als random variabelen beschouwen. De 
afzonderlijke elementen waar zo’n vector uit is opgebouwd zijn dan weer gewoon 
random getallen. De vraag is nu: hoe kan men een kansverdeling voor zo’n ran- 
dom vector bepalen? Beschouw daartoe het voorbeeld van een 2 diaensionale 
random vector: X = ( X I ,  X2j. fre gemeenschappieijke kansverdeiingsfunctie 
van de elementen X1 en X2 van deze vector wordt gegeven door: 

- 

~ X , , X 2 ( . 1 , ~ 2 )  = P((X1 5.1) fl (X2 I .2)) (31) 

Het verband tussen de gezamelijke kansverdelingsfunctie en de gezamelijke kans- 
dichtheidsfunctie wordt gegeven door: 

Gebruik makend van 33 kan men ook de kansverdeling van de afzonderlijke 
variabelen uit de kansdichtheidsfunctie fx (5) bepalen: 

De integranten van de laatste twee vergelijkingen zijn de zogenaamde marginale 
kansdicht heidsfunct ies: 

Zoals we voorwaardelijke kansen kennen zo kennen we ook voorwaardelijke kans- 
dichtheden. Voor het discrete geval: 

en voor het continue geval: 
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Indien X1 en X2 statistisch onafhankelijk zijn geldt: 

fX1IX2 (.i 1x2) = fx, (4 

f/Yi,X2 (z1, x2) = fx, (~1)fiUZ (x2) 

(40) 

(41) 

dus: 

Stel we hebben een random variabele Y ais functie van de random variabele X, 
dus Y = f ( X ) .  In dat geval geldt: 

en tevens: 
+co 

ELY1 = / f(.)fx(+. 
-co 

Indien we met random vectoren 5 = ( 2 1 ,  

maken hebben kan men dit uitbreiden tot: 

waar in J de jacobiaan is gegeven door: 

J =  

. . .  

(45) 

Indien we te maken hebben met een random vector X = (Xi , .  . . , Xn) dan kan 
men het de onderlinge afhankelijkheid van de verschillende vectorelementen tot 
uitdrukking brengen d.m.v. de covariantie matrix: 

Waarbij voor Cov[X,, Xj] geldt: 

Cov[Xz, 4 1  = E[(& - Pux,>(X2 - PX2>1 (47) 

De term “correlatie coëfficient” ( p x , , ~ , )  komt men ook nog al eens tegen in de 
literatuur, deze coëfficient wordt bepaald door: 

Voor deze coëfficient geldt altijd: -1 5 pxi,x, 5 1. Indien Xi en Xj ongecor- 
releerd zijn, dus als px,,xj = O dan geldt: 

E[&, X,] = E[Xi]E[Xj] 

Let op, het omgekeerde verband is niet altijd geldig! 
(49) 
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2.3 Probabilistic models for loads and resistance variables 

Belastingen die op een constructie aangrijpen kunnen doorgaans als stochastis- 
che processen gemodelleerd worden. Kijkt men nu naar de manier waarop 
betrouwbaarheidsproblemen doorgaans aangepakt worden dan blijkt al vrij 
snel dat deze manier van modeleren niet al te geschikt is. Om nu toch dergelijke 
rtochuutische he!astinge~ in de ’ 9  standmïd” maììieï viìì aanpak te kunnen 
opnemen wordt een nieuw concept geïctroduceerd namelijk de ” Statistical 
theory of extremes”. Stel je hebt te maken met een stochastisch proces X. Voor 
dit proces kan men nu een n-tal reeksen bepalen, b.v. door op gezette tijden 
de waarde van X vast te leggen (denk hierbij dus aan n-tijdreeksen van het 
een of andere dynamische signaal). Als men nu kijkt naar de maximale waarde 
die voor ieder van die n-reeksen bepaald kan worden dan blijkt vaak dat deze 
extreme waarden een bepaalde verdeling volgen. Door nu steeds meer reeksen 
te beschouwen zal de verkregen verdeling steeds sterker naar een asymptotische 
waarde verdeling neigen. Hieronder worden een aantal functies beschreven die 
vaak gebruikt worden om dergelijke asymptotische verdelingen te beschrijven. 

I Type I verdelingen: ( Gumbel verdelingen) : 

Deze verdeling kan worden gebruikt indien de bovenstaart van de oor- 
spronkelijke verdeling een exponentieel verval vertoond, dus: 

De verdeling die het verloop van de maximale waarde Y beschrijft ziet er 
dan als volgt uit: 

u en a! zijn maten voor de ligging en spreiding van Y. Zij houden verband 
met py en ay volgens: 

(52) 
Y 0.5772 

py = u+- N u+- 
a! CY 

en: 

ay = - 
&CY 

(53) 

met AJ de constante van Euler. De extreme waarde verdeling voor de min- 
imale waarden zou er ongeveer hetzelfde uit moeten zien, voor een gede- 
taileerde bespreking daarvan wordt echter verwezen naar meer specialis- 
t ische lit er at uur. 

11: Type I1 verdeling: 

Evenals voor de type I verdelingen zal ook hier slechts gekeken worden naar 
de extreme waarde verdeling voor de maximale waarde. Deze verdeling, die 
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veel wordt gebruikt om extermiteiten van hydrologische en metereologische 
aard te beschrijven, ziet er als volgt uit: 

In dit geval houden de parameters u en k verband met p y  en Q- volgens: 

(55) 
1 
k 

p y  = uï '(1--)  met k > 1  

en: 

r ( k )  is de zogenaamde gamma-functie: 

111: Type I11 verdelingen: 

In dit geval zal er slechts gekeken worden naar de extreme waarde verdeling 
die geldt voor het minimum. Deze verdeling wordt vaak gebruikt voor 
het beschrijven van vermoeiings en breuk verschijnselen. De variabele X 
heeft in een dergelijke gevallen vaak een zekere ondergrens. Een mogelijke 
verdeling voor X ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit: 

De extreme waarde verdeling wordt gegeven door: 

Het bijbehorende gemiddelde en standaarddeviatie worden gegeven door: 

gy = (IC - E) (r(l+ -1 2 - r 2 ( 1  + 
B 

Een kenner zou in deze extreme waarde verdeling als het goed is een 3- 
parameter Weibull verdeling moeten kunnen herkennen. 

Tot zover de extreme waarde verdelingen. Laten we nu eerst eens gaan 
kijken naar de manier waarop men de variabiliteit van ontwerpvariabelen 
kan meenemen in de berekeningen voor de algehele betrouwbaarheid van een 
constructie. Alleen continue variabelen zullen worden beschouwd. 

Over het algemeen zal men slechts over een beperkte hoeveelheid informatie 
beschikken t.a.v. de random variabele X. Dit kan informatie zijn in de vorm 
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van data maar ook in de vorm van bijvoorbeeld kennis over het materiaalge- 
drag. Vaak is het zo dat meerdere vormen van fysische variabiliteit bijdragen 
aan de algehele onzekerheid. Om deze verschillende bijdragen samen te verw- 
erken in één enkele verdeling kan men gebruik maken van "mixed distribution 
models". Als voorbeeld van die aanpak wordt er in het boek een random vari- 
abele X beschouwd die de vloeispanning vac eer, reeks stadsamples beschriLj€t. 
Er kunnen verschillende deelverzamelingen voor X bedacht worden, b.v.: 

Ai + sample vervaardigt door fabrikant i 
Bj -+ sample van diameter j 
Ck --+ sample vervaardigt in gietproces k 

Voor de algemene kansdichtheidsfunctie van X kan men nu schrijven: 

met: 

CPi = 1 
i=l 

(63) 

Hierin representeerd pi de kans dat een bepaalde sample gefabriceerd is door 
fabrikant i en f X l ~ , ( z )  de kansdichtheidsfunctie die voor samples van die fab- 
rikant geldt. Deze laatste kansdichtheid kan dan weer op een soortgelijke manier 
worden opgesplitst in termen van diameters, dus: 

~ X I A ,  = q l f X / A , n &  (z) + q2fXIA,"B2 (.) + . . . + q m f X / A , n B ,  (2) (64) 

met: 
m 

J=1 

Het mag duidelijk zijn dat het zomaar samplen en testen van objecten zelden 
zal leiden tot data die gebruikt kunnen worden Gm verdelingsfur,cties op te 
fitten. Men zal er rekening mee moeten houden dat onzekerheden verschillende 
oorzaken hebben. Om zinnige uitspraken te kunnen doen omtrent de vari- 
abiliteit van een random variabele zal de homogeniteit van de gebruikte samples 
gewaarborgd dienen te worden. M.a.w. indien er verschillende oorzaken voor 
onzekerheden zijn probeer dan de bij iedere oorzaak behorende statistische 
verdeling te bepalen. Als men dit eenmaal in kaart heeft gebracht kan men uit 
de gevonden gegevens waarden bepalen die maatgevend zijn voor de verdeling 
van de beschouwde onzekerheid, b.v. met het hierboven gepresenteerde "mixed 
distribution model". 

Bij het modelleren van belastingen zal men, in vergelijking met de hierboven 
beschreven ontwerpvariabelen, nog wat extra moeten doen. De eerste stap wordt 
gevormd door het karakteriseren van de belasting, d.w.z. dat men na zal moeten 
gaan: 

0 of het een permanente of variabele belasting betreft, 
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e of de belasting aangrijpt op één vast punt of een bepaald gebied bestrijkt 
en: 

0 of het een statische of een dynamische belasting is. 

Op basis van deze karakterisatie kan men een te volgen aanpak kiezen. Meer 
specifiek wordt. hier ‘nednelcj dat meil een bepa!& ver&!ing ka= kieze:: die 
gebruikt kan worden om de belasting te beschrijven. 

Algemeen (d.w.z. voor zowel de belastingen als de ontwerpvariabelen) geldt dat 
men de volgende drie stappen dient te maken om een goede beschrijving voor 
een in het systeem aanwezige onzekerheid te kunnen geven. 

1. bepaal de random variabele die gebruikt kan worden om de onzekerheid 
te modeleren, 

2. bepaal een passende verdelingsfunctie, 

3. schat de verschillende bij de verdelingsfunctie behorende parameters op 
basis van data die men heeft. 

Stel bijvoorbeeld dat men te maken heeft met een permanente belasting die 
veroorzaakt wordt door het eigengewicht van de constructie. Een geschikte 
verdeling voor deze belasting zou een normale verdeling kunnen zijn: het totale 
gewicht is immers de som van de gewichten van de diverse onderdelen. Heeft 
men te maken met een stochastische, in de tijd varierende belasting dan ken 

‘ men beter gebruik maken van één van de extreme waarden verdelingen die al 
eerder beschreven zijn. 

Het schatten van de verschillende bij de verdelingsfunctie behorende parameters 
uit de data komt erop neer dat men schattingen van de verschillende statistische 
momenten bepaald, b.v. het gemiddelde en de variantie. Om dit op een goede 
manier te künnen doen dient men: behalve over voidoende betrouwbare data, 
ook over goede schatters te beschikken. Omdat vele boeken uitvoerig ingaan op 
dergelijke schatters zal dit onderwerp hier verder niet besproken worden. 

2.4 Fundamentals of structural reliability 

De klasieke reliability theory poogt om voorspellingen te doen omtrent de te  
verwachten levensduur van een systeem of de benodigde tijd tussen twee onder- 
houdsbeurten. Belangrijke en veelgebruikte termen binnen die theorie zijn: 

Reliability function: Gegeven de failure function F ! ( t )  (= P(T 5 t ) ;  de 
verdelingsfunctie waarmee bepaalt kan worden wat de kans is dat een ob- 
ject voor een bepaald tijdstip t stuk is gegaan) volgt de reliability function 
uit: 
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of, in 

Expected 

termen van de kansdichtheidsfunctie f ~ (  t )  : 

co 

%&) = 1 - fT(T)dT = S f T ( T ) d T  (67) 1 O t 

We: Dit is de verwachte tijdsduur dat Bet beschoilwde systeem 
operationeel is, d.w.z. zijn taak kan uitvoeren volgens de gestelde eisen. 
Deze verwachte tijdsduur wordt gegeven door: 

Failure rate & hazard function: Gegeven een tijdsinterval dat loopt van 
t naar t + 6t  wat is dan de kans dat een systeem het juist binnen dit 
tijdsinterval begeeft? Die kans kan worden berekend met: 

- %T(t + 6 t )  (69) 

De failure rate drukt deze kans uit per tijdseenheid: 

%T(t )  - %T(t  + 6 t )  
6 t  !RT(t) 

De hazard function vormt het limiet geval 6 t  + O voor de bovenstaande 
functie: 

Vergelijkt men de structural reliability theory met de klassieke reliability 
theory dan zijn er een aantal verschillen die opvallen. Om te beginnen is 
het zo dat men bij de ”gewone” reliability analyses te maken heeft met 
slijtage verschijnselen, bijvoorbeeld veroorzaakt door vermoeiing of wrijving. 
Bij structurale constructies is er over het algemeen nauwelijks sprake van 
slijtage (wellicht wat roest maar dat was het dan ook wel). Het faalgedrag van 
dergelijke constructies wordt dan ook aiet beheerst door dijtage maar door 
extreme belastingsgevallen. Vragen die bij structural reliability een rol spelen 
zijn dan ook: Wanneer treedt er een extreme belasting op en wat is de kans 
dat hij optreedt binnen een gegeven tijdsduur? Een ander probleem dat de 
structural reliability theory onderscheidt van de klasieke reliability theory is 
dat men vaak maar over een heel beperkte hoeveelheid data beschikt op basis 
waarvan faalkansen bepaald kunnen worden. Eén van de oorzaken daarvan zit 
hem in het feit dat het veelal om enkelstuks produkten gaat (b.v. bruggen). 

Beschouw nu een eenvoudig onderdeel van een constructie. De faalkans van dit 
onderdeel wordt gegeven door: 

co 

Pf(R - s 5 O) = P f ( R / S  5 1) = / FR(Z)fS(Z)dZ (72) 
-co 

16 



Hierin stelt R de sterkte van het beschouwde constructiedeel voor en is FR(z) 
de bij R behorende verdelingsfunctie. S is de op het constructiedeel werkende 
belasting welke beschreven wordt door de kansdichtheidsfunctie fs(lc). R en 
S worden hier dus beschouwd als twee statistisch onafhankelijke random vari- 
abelen, zij zijn dus niet gecorreleerd. Bovendien word aangenomen dat R en S 
normale verdelingen volgen met de respectievelijke gemiddelde waarden p~ en 
ps en standaard deviaties GR en 5.9. Overigens voor aiie duideiijkheid, R en S 
moeten wel dezelfde dimensie hebben omdat je anders appels met peren aan 
het vergelijken bent. De reliability functie (3) van het beschouwde onderdeel 
kan nu bepaald worden op twee manieren: 

-co 

Of: 

3 = 1 - Pf = 1 - (1 - Fs(2 ) )  .fR(Z)dZ 
-co i (74) 

Alhoewel 73 en 74 hetzelfde resultaat op leveren zit er toch een fundamenteel 
verschil tussen beide formuleringen. Deze komen pas echt goed naar voren in 
de volgende vergelijkingen: 

75 is een uitdrukking voor de kansdichtheidsfunctie die hoort bij de waarde E’, 
dit is de sterkte van het beschouwde constructie deel op het moment van falen. 
Uitdrukking 76 daarentegen laat de kansdichtheidfunctie voor Sf zien, dat is de 
belasting op het moment van falen. Bedenk hierbij dat op het moment van falen 
per definitie geldt dat 9- # s. Over het algemeen zal men de uitdrukkingen 73 
en 74 op numerieke wijze moeten benaderen. Indien S een stochastisch proces 
is kan men gebruik maken van de extreme waarden verdelingen zoals die in 
hoofdstuk 3 gepresenteerd zijn. Over het algemeen zal men niet met één maar 
met meerdere variabelen rekening willen houden. Veelal geldt in dat geval niet 
meer dat deze variabelen statistisch onafhankelijk verondersteld kunnen worden 
(b.v. men kan het gewicht van een vakwerkconstructie verkleinen door balkele- 
menten van een kleinere doorsnede te gebruiken hierdoor verandert echter niet 
alleen het gewicht S maar ook de sterkte van de elementen R). In zo’n geval, 
dus als de statistische onafhankelijkheid van de verschillende random variabelen 
niet gegarandeerd kan worden, maakt men vaak gebruik van zogenaamde safety 
margins (ook wel failure indicators genoemd) : 

M = f ( X l , X 2 , . . . , X n )  
Voor een veilig punt X geldt dat M > O terwijl voor een onveilig 
dat M 5 O. De grens die dus bepaald wordt door de vergelijking: 

f ( X l , X Z : . . . , X n )  = 0 
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spant een hypervlak op (de zogenaamde failure surface) dat de n-dimensionale 
ruimte in een toelaatbaar en een ontoelaatbaar gebied splitst. De reliability 
functie kan in dat geval bepaald worden met: 

of, indien de verschillende variabelen toch statistisch onafhankelijk zijn: 

Bij het bepalen van de bovenstaande integralen dient men rekening te houden 
met een tweetal problemen. Om te beginnen is het vaak zo dat men gewoonweg 
niet over genoeg data beschikt om de gebruikte kansdichtheidsfunctie te 
berekenen. Ten tweede blijkt het vaak ook niet mogelijk om deze n-voudige 
integraal gewoon te berekenen. In praktijk kan men, om deze problemen te 
vermijden, gebruik maken van level 2 benaderings methoden deze zullen in de 
komende twee hoofdstukken uitvoerig behandeld worden. Men kan er ook voor 
kiezen om de oplossing te berekenen door gebruik te maken van Monte-Carlo 
methoden. Nadeel van die laatste manier van aanpak is dat deze berekeningen 
erg duur en dus niet erg praktisch zijn. 

2.5 Level 2 Methods 

Zoals reeds aangegeven in hoofdstuk 1 maken level 2 methoden gebruik van 
benaderingsconcepten om iets over de betrouwbaarheid van een constructie te 
kunnen zeggen. Om precies te zijn neemt men aan dat men het probleem rond 
de oorsprong kan benaderen door middel van een of ander tangent hypervlak, 
althans nadat men het hypervlak naar de standaard normale ruimte gemapped 
heeft. 

De eerste stap die men moet maken bij het evalueren van de reliability van een 
constrimtie is het bepalen van de relevmte vzri2belen, de zogex~aamde basis- 
variabelen. Dit kunnen waarden zijn die betrekking hebben op de sterkte van 
het systeem (b.v. een balkdoorsnede) of op de belasting die op het systeem 
werkt. Al deze variabelen worden samengevat in een vector x. Iedere realisatie 
van deze vector x (realisaties worden aangeduid met een kleine letter, dus 5 )  
vormt een punt in de n-dimensionale basisvariabelen-ruimte. Voor level 2 met h- 
oden hoeft men niet het exacte verloop van de kansdichtheidsfunctie f~(3) te 
kennen, het enige dat men nodig heeft is kennis over de verwachte gemiddelde 
waarden pi  = E[X,] en de covarianties CzJ = Cov[Xz,XJ]. We gaan er nu 
vanuit dat de basisvariabelen zodanig gekozen zijn dat men een failure surface 
binnen de n-dimensionale basisvariabelen ruimte kan bepalen met behulp van 
vergelijking 78. Oplossingen 5 waarvoor geldt dat f (5)  > O heten veilig. De bij 
de failure function behorende random variabele M = f (X)  noemt men de 
safety margin. Indien men te maken heeft met een lineaire safety margin (dus 
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&í = f(X) is van de vorm M = a0 + a1X1 + ~2x2 f.. . + anXn)  kan de 
reliability index ,û eenvoudig berekend worden uit: 

waarbij men 
verband volgt dan voor ,UM en CTM: 

bepaald in het punt (pi  p2, . . . ~ pn) .  Uit dit gelineariseerde 

en: 
n n  

aM 2 = CE,, af af cov[xz7 X j ]  
z=13=1 

Het mag duidelijk zijn dat de waarde voor ,B = in het niet lineaire geval 
sterk afhangt van de keuze van het linearisatie punt. Behalve de ligging van 
het linearisatie punt heeft ook de "vorm" van de niet-lineaire failure function 
invloed op de waarde van p. Beschouw bijvoorbeeld vergelijking 72. Voor het 

' geval dat f (R: S )  = R - S het beschouwde failure surface is geldt: 

De alternatieve (maar gelijkwaardige) beschrijving voor dit failure surface 
f (R,  S) = h ( G )  levert echter: 

Vergelijkingen 85 en 86 leveren niet dezelfde waarde voor /3 op, dit is natuurlijk 
vervelend omdat men immers wel om hetzelfde probleem gaat, alleen de 
manier waarop de failure surface werd beschreven verschild. Om nu dergelijke 
problemen te omzeilen zal de reliability index op een andere manier gedefinieerd 
worden. 

Over het algemeen is het niet mogelijk om de waarde voor ,í3 direct te koppelen 
aan een faalkans: 
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waarbij wf de failure surface voorsteld. Indien men echter te maken heeft met 
een probleem waarvoor M lineair is en de basisvariabelen allemaal een normale 
verdeling volgen dan geldt: 

Pf = (a(+) @ -p = P ( P f )  (88) 

met de stamiaard rimmale verdeling. In het  2G-gevai km me:: ee:: eenv~udige 
geometrische iriterpretatie geven a m  p. Gegever, zijn 2 cnafiankelijke variabe- 
len R en S met gemiddelden ,UB en ps en standaarddeviaties CTR en as die 
samen een safety margin M bepalen volgens: 

M = R - S  (89) 

De variabelen R en S kunnen als volgt getransformeerd worden tot variabelen 
die een standaard normale verdeling volgen: 

(90) 
S - P S  , en, S' = - R - P R  R' = ~ 

OR OS 

Gebruik makend van deze gestandariseerde variabelen kan men nu voor het 
failure surface schrijven: 

(TR * R' - s' f ( / J R  - p , ~ )  = 0 (91) 

De kortste afstand vanuit de oorsprong tot deze lijn wordt gegeven door ,B. 

Figuur 4: Illustratie van de invloed die de coördinaten transformatie van 2 naar 
2 heeft op het failure surface en p. 

Het voorgaande verhaaltje is eigenlijk illustratief voor de manier waarop men 
,í? kan generaliseren zodanig dat men de afhankelijkheid van de vorm van f(X) 
elimineert, dit kan namelijk door voordat men ,í? bepaald de basisvariabelen 
allemaal te in de standaard normaal vorm te schrijven. Kortom op iedere basis- 
variabele Xi die een normale verdeling volgt wordt de volgende mapping naar 
2, toegepast: 

(92) 

In dat geval geldt dus: 
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Deze mapping van X naar 2 kan ook toegepast worden op de failure sur- 
face. Een belangrijke eigenschap van de mapping naar z is dat binnen het 
coördinatenstelsel z de standaardeviatie rotatiesymmetrisch is t.o.v. de oor- 
sprong O. De waarde van @ die men na normalisatie bepaald (in het boek 
aangeduid als ”Hasofer‘s en Lind’s p)  is dan ook gedefinieerd als de kortste 
afstand van O naar de failure scrface in het z-coördinatenstelsel. Ofwel: 

met dw de failure surface. In het geval van een niet-lineaire dw zal een iteratieve 
oplossingsmethode gebruikt worden om dit minimum te bepalen. 

2.6 Extended level 2 methods 

In hoofdstuk 5 werden slechts ongecorreleerde basis variabelen beschouwd, in 
dit hoofdstuk zal getoond worden hoe men met gecorreleerde variabelen om 
kan gaan. Verder zal ook bekeken worden hoe men, door gebruik te maken 
van benaderingen een niet normale verdeling om kan zetten naar een normale 
verdeling. Die omzetting heeft als voordeel dat men dan toch gebruik kan maken 
van het verband tussen de faalkans Pf en de reliability index p: 

Voordat we dieper ingaanop de exacte uitwerking van het bovenstaande zullen 
‘ we eerst maar eens kijken naar de betekenis en achtergronden van het begrip 

correlatie. 

Stel X1 en X2 zijn random variabelen met verwachte waarden E[X1] = p1 en 
E[X2] = p2. De covariantie tussen X1 en X2 wordt dan gegeven door: 

De verhouding: 

COV[Xl, x21 
P X i X 2  = 

ax1 ax2 

noemt men de correlatie coëfficiënt, voor deze coëfficiënt geldt: 

-1 L PXiX2 5 1 

(97) 

Voor px1x2 N 1 geldt dat X1 en X2 sterk met elkaar samenhangen en in 
fase (d.w.z. in gelijke richting) variëren. Indien pxix2 N -1 hangen X1 en X2 
ook sterk met elkaar samen maar zullen de variaties in tegengestelde richting 
(uit fase) verlopen. Voor pxix2 O geldt dat X1 en X, niet met elkaar 
samenhangen. Het komt regelmatig voor dat men het gemiddelde en de variantie 

= 
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van een random variabele Y wil bepalen waarbij Y een lineaire functie is van 
een aantal andere random variabelen XI X,, . . . , X,. In dat geval geldt: 

E[Y] = u0 + a1E[X1] + u2E[X2] + 1 . .  f unE[Xn] 
n 

= a0 + azE[Xz] 
i=l 

en voor de variantie: 
n n n  

 var[^] = uSvar[xi] + U ~ U ~ C O V [ X ~ X ~ ]  

i=l ifj 

(99) 

Stel nu dat men twee random variabelen Y1 en Y2 heeft, beiden een lineaire 
functie van XI, X,, . . . , X,, dus Y1 = a0 + aiXi en y2 = bo + Zr--l biXi 
dan geldt: 

n 

n n n  
Cov[Y1, Y21 = aibiVar[Xi] + aibj . Cov[Xi, Xj] 

i=l i# j  

Als men te maken heeft met een hele set random variabelen wordt ook wel 
gebruik gemaakt van de covariantie matrix. B.v. z = (XI, X2,. . . , Xn) met 
voor ieder element i de verwachte waarde E[Xi] dan geldt voor de covariantie 
matrix: 

Var[X1] Cov[Xl, X2] . . . Cov[Xl, Xn] 
- Cov[Xz, Xi] Var[X2] . . . Cov[X2, Xn] c -  X = [ 

C0V[Xn,X~] C0v[Xn, X2] . . . 
- 

Indien de verschillende variabelen XI X2, . . . , Xn ongecorreleerd zijn zal cx 
een diagonaalmatrix zijn. Het is mogelijk om een set lineaire verbanden (Y)  
in termen van X, te bepalen (k (Yl7 Y2,. . . ,Yn)) zodanig dat de bij k 
behorende covariantie matrix wèl een diagonaal matrix is. De bedoelde lineaire 
verbanden volgen eenvoudig uit de transformatie: 

= 

(103) 
=T Y = A  .X 

waarin A de othogonale matrix is die is samengesteld uit de bij 
eigenvectoren. Er zal dan ook gelden dat: 

behorende 

E [ Y ]  = AT.E[X] (104) 

en eveneens (en da’s op dit punt het meeste belangwekkende): 

Deze matrix (?y is de covariantie matrix die hoord bij r. Het betreft hier een 
diagonaalmatrix met als elementen de - varianties van de variabelen Y,  en die 
zijn gelijk aan de eigenwaarden van Cx! 
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Vraag is nu, hoe kunnen we het bovenstaande gebruiken om correlaties mee te 
nemen bij het bepalen van p? De gevolgde aanpak ligt eigenlijk nogal voor de 
hand. In het voorgaande hoofdstuk is reeds getoond hoe men een set ongecor- 
releerde random variabelen X omzet naar een set standaard normaal verdeelde 
variabelen Z. Deze gestandariseerde variabelen spannen een ruimte op waarbin- 
nen men, met relatief gemalk, een wazrde voor p h n  bepalen. Om dit ook te 
kunnen doen voor een set gecorreleerde variabelen behoeft men slechts één stap 
vóór te voegen namelijk het omzetten van de gecorreleerde set variabelen X 
in een set ongecorreleerde variabelen F. Deze ongecorreleerde set k kan men 
vervolgens weer standariseren waarna ,B bepaald kan worden. Alles in formule 
vorm op een rijtje gezet levert dit uiteindelijk het volgende op: 

_-- - 
2 = $(Y - E [ Y ] )  

=T = I =T Z = ( A  CxÄ)-?A ( X - E [ X ] )  

p kan worden bepaald als het minimum voor ZTZ: 
T =  =T= 1 =T ZTZ = (3 - E [ X ] )  A ( A  C,A)-i(ÄTE,A)-IA (IC - E [ X ] )  
T =  =T= 

= (3 - E [ X ] )  A(A C,Ä)zT(3 - E [ X ] )  
= (3 - E[x])Tc;1(3 - E [ X ] )  

ofwel: 
- =-I 

min(zTz) = gin(?  - E [ X ] C ~  (3 - E [ X ] )  
ZEW, XEU, 

De enige vraag die dan nog open staat is: Hoe te handelen indien de basis 
variabelen niet normaal verdeeld zijn? In dat geval kan men gebruik maken 
van de transformatie beschreven door Rackwitz en Fiessler in ”An algorithm 
for the calculation of structural reliability under combined loading” in Berichte 
zur sicherheitstheorie der bauwerke, Labor fiir Konstr. Ingb., München, 1977. 
De door hun voorgestelde transformatie is zodanig dat de waarden voor de 
oorspronkelijke fxt en Fx, gelijk zijn aan de waarden van een kansdichtheids 
en kansverdelingsfunctie voor een standaard normaal verdeelde variabele in het 
ontwerppunt U .  Gus: 

en 

waarbij het ontwerppunt A gegeven wordt door (xy , x;, . . . , xk) en ,ukt en a;, 
de onbekende gemiddelde waarde en standaarddeviatie van de benaderende nor- 
male verdeling zijn. De iteratieve methode uit hoofdstuk 5 dient dus uitgebreid 
te worden zodanig dat men in iedere stap de waarden: 

pk3 = x; - cP-~(~Xi(~;))c~, (111) 
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en: 

berekend. De functies Fx,(zf) en fxi(xf) zijn hierbij dus gegeven en niet- 
normaal. 

2.7 Reliability of structural systems 

Tot nu toe is er alleen nog maar gekeken naar situaties waarin één element werd 
beschouwd en waarbij dat element bovendien ook nog eens maar één failure 
mode kende. In de praktijk ligt dat vaak een stuk complexer. Meestal is er meer 
dan één element in het spel, bovendien zijn er over het algemeen ook meerdere 
failure modes van belang. Om dergelijke problemen toch op een efficiënte wijze 
te lijf te gaan wordt gebruik gemakt van een soort van systeemtheoretische 
aanpak. Bij het beschrijven van de structural reliability van een constructie 
zal men eerst overgaan op een elementsgewijze beschrijving van de constructie. 
Men maakt hierbij veelal gebruik van de volgende twee typen elementen: 

1. Perfectly ductile: 
Na failure zal het element een bepaalde constante belasting blijven dragen. 

Figuur 5:  Een perfectly ductile element. 

2. Perfectly brittle: 
Na failure zal het element geen weerstand meer hebben m.a.w. de belast- 
ings capaciteit is volledig uitgeput. 

Figuur 6: Een perfectly britle element 

De twee fundamentele systemen die men, gebruik makend van deze elementen 
kan bedenken zijn: 

I: Een serieschakeling: 

Een dergelijk systeem faalt op het moment dat de zwakste schakel het 
begeeft. Het is belangrijk dat men beseft dat de serieschakeling van de 
verschillende elementen slechts betrekking heeft op het faalgedrag van de 
constructie. Een dergeljk plaatje dient dan ook g& opgevat te worden 
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Figuur 7: Voorbeeld van een serieschakeling. 

als een serieschakeling van elementen die een bepaalde belasting over dra- 
gen, m.a.w. de belasting gedragen door element 1 mag kleiner zijn dan 
die gedragen door element 2. De sterkte van de getoonde serieschakeling 
R kan worden beschreven m.b.v. de verdelingsfunctie FR. Stel R, is de 
random variabele die de sterkte van element i weergeeft, de bijbehorende 
verdelingsfunctie is FR,. In dat geval kan men voor de bij R behorende 
verdelingsfunctie FR schrijven: 

FR = 1 - (1 - FRi (r1)) . (1 - FR2 (r2)) . . . * (1 - FR, (Tn)) 
n 

= 1 - n(1 -FRz(Tz)) (113) 
i=l 

M.b.v. deze functie kan men nu de faalkans van de totale constructie 
bepalen uit: 

pf = JFR(r ) j s ( r )dr  = i - J f ik  - FR,(rz))fs(r)dr (114) 
-co 2 = 1  -co 

waarbij fs de kansdichtheidsfunctie is behorende bij de op het systeem 
werkende belasting . 

11: Een parallelschakeling: 

Figuur 8: Voorbeeld van een parallelschakeling. 

Bij parallelschakelingen is het ? in tegenstelling tot serieschakelingen, niet 
zo dat het falen van één element ook direct betekend dat het gehele sys- 
teem faalt. Wel is het zo dat, afhankelijk van het type element, de belasting 
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op een andere manier over de verschillende elementen verdeeld zal wor- 
den. Indien het falende element een perfectly brittle element was, zal de 
belasting die eerst door dit element gedragen werd nu gedragen moeten 
worden door alle andere elementen (het falende element kan immers zelf 
geen belasting meer dragen). Of de constructie het al dan niet begeeft 
hangt in dat geval van de sterkte van de overige elementen af. Indien 
men te maken heeft met een perfectly ductile element is een rigoreuze 
herverdeling van de belasting niet noodzakelijk, wel is het zo dat bij een 
verdere toename van de belasting het gefaalde element geen aandeel zal 
nemen in het opvangen van die toename. M.a.w. zo'n belastingstoename 
zal volledig door de overige elementen opgevangen moeten worden. Indien 
men te maken heeft met een parallelschakeling van alleen maar ductiele 
elementen dan geldt voor de sterkte van het aldus verkregen systeem: 

n 
R = E R i  

i=l 

en dus: 

en: 

Indien het systeem echter bestaat uit alleen maar brittle elementen kan 
de realisatie van de sterkte van het systeem worden bepaald uit: 

waarbij T, en TI de sterkte van respectievelijk het sterkste en het zwakste 
element voorstellen. 

Om het faalgedrag van statisch overbepaalde constructies te bepalen maakt 
men soms gebruik van een beschrijving in termen van seriegeschakelde paral- 
lelschakelingen. Iedere parallelschakeling stelt in dat geval een bepaalde fail- 
ure mode voor. Een bepaald element kan hierbij in verschillende failure modes 
voorkomen. 
In de praktijk blijkt het veelal onmogelijk om de faalkans exact te berekenen 

(wel kan men vaak begrenzingen bepalen). Slechts in een klein aantal gevallen 
kan de Pf bepaald worden voor de fundamentele gevallen I (serie) en I1 (par- 
allel) die hierboven werden beschreven. Om dat te kunnen doen moeten er wel 
een aantal aannames gemaakt worden: 

a - Alle elementen zijn ductiel. 
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Figuur 9: Voorbeeld van een systeem waarin meerder failure modes voorkomen. 

b - De sterkte van de elementen kan worden gemodelleerd m.b.v. normaal 
verdeelde random variabelen Ri. 

c - Deze random variabelen zijn allen gelijk gecorreleerd met een gemeenschap- 
pelij ke correlatiecoëfficiënt p. 

d - De belastingen zijn deterministisch en constant. 

e - De elementen zijn dusdanig ontworpen dat zij één en dezelfde reliability 
index Pe kennen. Het aan P toegevoegde ,-tje staat hierbij voor element. 

Stel de sterkte R, wordt gegeven door N ( p & ,  GR,) en Si is de belasting op Ei, 
' dan geldt: 

(119) 

Gebruik makend van de variabiliteits coëfficiënt = 2 kan men schrijven: 

Beschouw nu een serieschakeling van n-elementen. De faalkans voor een dergelijk 
systeem wordt gegeven door: 

waarbij en q5 respectievelijk de standaard normale verdeling en de standaard- 
normale kansdichtheid voorstellen. Gebruik makend van deze Pf kan men dan 
de reliability index voor het systeem (&) bepalen: 

P s  = Q - l P f )  (122) 

Kijkt men nu naar het verloop van de verhouding ,&/fl, als functie van p dan 
ziet men dat ,ûs/pe dichter bij 1 ligt naarmate p groter is en het aantal elementen 
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i=10 

p ,  = 3.0 
p ,  = 2.0 

O 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 -. - _ -  

Figuur 10: Het verloop van de verhouding & als functie van p en het aantal 
elementen n. 

klein blijft. 

Beschouwd men nu een parallel systeem dan gelden er andere verbanden. Om 
te beginnen wordt de sterkte van het systeem gegeven door Bi. Dus: 

n 
E[R] = x E [ R a ]  = n . p  

i=l 

Laat nu S de belasting van het systeem zijn en ,Be de reliability index van elk 
element, dan geldt: 

n 
s = C S ~  = n p - n p , a  

i=l 

Voor de reliability index van het totale systeem volgt dan: 

E[R] - s - - ped7 
1 + p ( n  - 1) P s  = 

(Var[R])) i 
Kijken we naar de verhouding pS/pe  (Let op dit is dus de reciproke verhouding 
van die welke we voor seriegeschakelde systemen beschouwden) dan zien we 
dat deze verhouding naar 1 nadert naarmate p dichter bij 1 komt te liggen. Op 
basis van deze observatie kan men concluderen dat de faalkans zoals die bepaald 
kan worden met ,& een onderschatting is van de werkelijke faalkans. De reden 
daarvoor zit hem in de veronderstelde onafhankelijkheid. 
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Figuur 11: Het verloop van de verhouding 
elementen n. 

als functie van p en het aantal 

2.8 

Zoals reeds vermeld is het meestal niet mogelijk om exact de faalkans van 
een constructie uit te rekenen, bovendien zijn mmerieke alternatieven vaak te 
duur. Wel blijkt het vaak mogelijk om boven en ondergrenzen voor de faalkans 
te bepalen. In dit hoofdstuk worden twee manieren beschreven om dergelijke 
grenzen te bepalen: simple bounds en Ditlevsen bounds. In deze samenvatting 
komen alleen de simple bounds aan de orde. 

Reliability bounds for structural systems 

Als men een systeem beschouwd dat is opgebouwd uit een groot aantal ele- 
menten kan men gebruik maken van Boolean variabelen om de toestand van 
ieder afzonderlijk element te beschrijven. Men gaat er in dat geval vanuit dat 
een element maar twee toestande kent namelijk "failure" of "non-failure'' . De 
gebruikte variabele om deze toestand aan te duiden is: 

i in geval van non-failure 
O in geval van failure si = 

Men kan echter ook gebruik maken van: 

O in geval van non-failure 
1 in geval van failure 

Fi = 1-si = 

De toestand van een systeem kan worden vastgelegd door middel van de zoge- 
naamde toestandsvector S: 

s = (SI,S2, . . .  ,sn> 
en beschreven met de zogenaamde toestandsfunctie: 

1 non-failure 
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Voor een systeem bestaande uit een reeks van seriegeschakelde elementen ziet 
deze toestandsfunctie er als volgt uit: 

n 
&(I?) = l-Ss(S) = 1-J-Jl-Fi) 

i= 1 

Let wel, voor Ss(F) geldt: 

O non-failure 
1 failure Ss (F)  = (133) 

Voor een systeem dat bestaat uit een reeks van parallel geschakelde elementen 
geldt daarentegen: 

n 

Ss(S) = l-H(l-Si) 
i= 1 

ofwel: 
n 

Ss (F)  = U F i  
i=l 

Voor één enkel element geldt: 

(134) 

(135) 

E[Si] = P(Si = 1) = 1 - P(Fi = 1) (136) 

en: 

Voor een systeem geldt dus voor de faalkans: 

Pf = P(Ss (F)  = 1) = E[Ss(F)]  (138) 

Op basis van dit alles kunnen nu grenzen voor de faalkans bepaald worden. 

Voor een seriesysteem met positief gecorreleerde element sterkten wordt 
aangenomen dat: 

i+l a 

P( n sj = i) 2 P ( S ~ + ~  = i ) ~ (  0 sj = i) t/ i 5 i 5 n - i (139) 
j=l j=l 

Met: 
n n 

Pf = P(UF,=l )  = l -P (USi= l )  
i=l i=l 
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volgt hieruit: 

= 1 - P(S1 = 1)P(S2 = ijs1 = i) .  . . 
. . .P(S, = 1\51 = 1 n S2 = i n.. . n Sn-l = i) 
Q - P(S1 = 1)P(S2 = i ) .  . P(Sn = i) 5 pf I = 1 - n;="=,i - P(F; = i)) 

TTf vve hebben nu dus een soort bovengrens: 

Pf 5 1 - U(1 -P(F; = i)) 
2x1 

de ondergrens wordt eenvoudigweg bepaald door het zwakste element, ofwel: 

Pf 2 z=l,n maxP(Fi = 1) (143) 

Dit alles geeft als resultaat: 

De ondergrens voor Pf wordt dus bepaald door volledige afhankelijkheid 
( p  = 1) tussen de elementen te veronderstellen terwijl de bovengrens wordt 
bepaald door het geval dat er geen enkele afhankelijkheid tussen de elementen 
bestaat. 

Als men te maken heeft met een parallel systeem geldt juist het omgekeerde, 
: dus de ondergrens wordt bepaald door die situatie waarin de verschillende ele- 

menten sterk met elkaar gecorreleerd zijn terwijl voor de bovengrens geldt dat 
de elementen in het geheel niet gecorreleerd zijn. Kortom: 

n 

De hierboven bepaalde onder- en bovengrenzen staan bekend als simple bounds. 

Tot nu toe is er steeds gekeken n22r systemen waaïvooï de verschillende variabe- 
len op gelijke wijze met elkaar gecorreleerd waren, in praktijk zal dat natuurlijk 
niet al te vaak voorkomen. Een uitbreiding van de theorie zodanig dat ook on- 
gelijk gecorreleerde systemen kunnen worden beschouwd is noodzakelijk. Om 
te beginnen zullen we kijken naar parallele systemen. In het voorgaande hoofd- 
stuk is voor de reliability index van een dergelijk systeem met gelijke correlatie 
afgeleid dat: 

Stel nu dat er sprake is van ongelijke correlatie waarbij de correlatie tussen 
variabele i en variabele j wordt aangeduid als pi,j. Het blijkt dat men in dat 
geval een bruikbare betrouwbaarheidscoëfficiënt voor het systeem kan berekenen 
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door uit te gaan van de gemiddelde correlatie coëfficiënt p .  Deze gemiddelde 
correlatie coëfficiënt wordt eenvoudig gedefinieerd door: 

n 

2 , J  = 1 

i#.î 
Daarmee volgt dus: 

n 
1 + p ( .  - 1) P s  = P e  

Indien men te maken heeft met 

(145) 

een serie systeem met ongelijk gecorreleerde 
elementen volstaat de gemiddelde correlatie niet. In dit geval maakt men veelal 
gebruik van een equivalente correlatie coëfficiënt 5. Deze equivalente correlatie 
coëfficiënt wordt op indirecte wijze bepaald uit: 

Pf(a = Pf(P) - (Pf,2(P) - Pf,2(Pmax)) (149) 

waarin de gemiddelde correlatiecoëfficiënt voorsteld. pmax de maximaal 
voorkomende correlatiecoëfficiënt en Pf,z de faalkans bij n = 2. De verschillende 
waardenpf (4 )  kunnen berekend worden m.b.v. de in het voorgaande hoofdstuk 
afgeleide integraal: 

Tot nu toe is er steeds vanuit gegaan dat alle elementen een gelijke ,Be kenden, 
ook dit hoeft echter lang niet altijd het geval te zijn. Sterker nog, indien men 
een systeem beschouwd met verschillende failure modes kan men dat systeem 
modeleren als een serieschakeling van allerlei parallele sys teempjes die verschil- 
lende waarden ,Be zullen kennen. Om dit probleem te omzeilen kan men gebruik 
maken van de equivalente reliability index die (wederom indirect) gedefinieerd 
wordt door: 

q-8) = 1 - (1 - @(-f31))(1- @ ( - P 2 ) ) .  . . (1 - @(-Pn))  (151) 

2.9 Introduction to stochastic process theory and its uses 

Een proces S( t )  is stochastisch indien de waarde voor S op een gegeven tijdstip t 
een random variabele is. Een stochastisch proces is dus een geindexeerde verza- 
meling ( X ( t ) ,  t E T )  van random variabelen waarvan iedere X ( t )  zich binnen 
een sample space R bevindt. De verzameling indices T bestaat veelal uit een 
reeks tijdstippen. Indien deze verzameling indices eindig is zal het stochastis- 
che proces een random vector opleveren. Een dergelijke verzameling random 
variabelen vormt een realisatie binnen de sample space R. Als men nu voor 
een aantal realisaties kijkt naar de waarden z(t1) en z(t2) dan kan men daar. 
met name voor kleinde verschillen It1 - t21 > veelal een bepaald verband tussen 
bepalen. Dit verband kan worden beschreven m.n.b. de kansverdeling: 

Fx(z1, z2; tl, t 2 )  = P((X(t1) 5 Xl), ( X ( t 2 )  I z2)) (152) 
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De bij behorende kansdichtheidsfunctie wordt gegeven door: 

De hier gegeven functies zijn van de orde 2, d.w.z. dat er slechts twee variabe- 
len beschouwd worden. Deze orde mag echter willekeurig g o o t  (n = l, 2 , 3 , .  . .) 
gekozen worden. De gemiddelde waarde van een stochastisch proces wordt 
gegeven door: 

co 

Px(t) = 1 xfx(.,t)dx 
-co 

de autocorrelatiefunctie luidt: 

Rxx(t1, t z )  = E[X(tl)X(tZ)l 

= J J x1x2fx(x1, xz; tl, t2)dXldX2 
-co -co 

voor de autocovariantie geldt: 

(154) 

(155) 

Cxx(t17t2) = E[(X(tl) - Px(tmX(t2) - PX(t2))I 

= Rxx(t1,tz) - PX(tl)llX(t2) (156) 

Door in de bovenstaande formule tl gelijk te stellen aan t 2  volgt de variantiefunc- 
tie: 

4 (t) = cxx (i, t )  = Rxx(t, t )  - p$(t) (157) 

ook de autocorrelatie coëficiënt pxx(t1, t 2 )  is gedefinieerd op een soortgelijke 
manier: 

Indien geldt dat de bovenstaande verdelingsfuncties niet varieren t .g.v. een 
translatie van de oorsprong in de tijd dan noemt men het beschouwde proces 
strikt homogeen ofwel stationair. Indien dit aleen geidt voor de verdelingen van 
de 2e orde spreekt men van zwak homogeen of zwak stationair. In het verdere 
verloop van het boek wordt zwakke stationariteit aangenomen. Verder wordt er 
verondersteld dat de 2e orde verdelingen slechts afhankelijk zijn van het tijdver- 
schil 7 = tl - t 2 .  In praktijk zal het vaak zo zijn dat men zijn uitspraken t.a.v. 
het gedrag van een of andere fysische waarde zal moeten baseren op één enkele 
waargenomen tijdreeks. In dat geval kan men de waarde voor het gemiddelde 
schatten uit: 

co 
p = - /+)d.r  1 

O 
T (159) 

Indien geldt dat dit tijdsgemiddelde waarde nadert tot px  voor T + 03 spreekt 
men van een proces dat ergodisch is in zijn gemiddelde. Op een gelijkaardige 
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manier spreekt men van een proces dat ergodisch is in zijn correlatie, in dat 
geval zal de integraal: 

T-T 

dus naderen naar Rxx(7j voor 'li + co. Indien deze eigenschap geldt voor aile 
momenten spreekt men van een ergodisch proces. Let op! stationariteit is een 
aanname die schuilgaat achter ergodiciteit maar dit is andersom niet het geval, 
dus een stationair proces in niet automatisch ergodisch. 

Een belangrijke eigenschap van de autocorrelatiefunctie is dat als zijn tweede 
tijdsafgeleide R$,(T) continue is voor 7 = O het afgeleide proces X ( t )  eveneens 
een stationair stochastisch proces is. In dat geval geldt: 

E[X2] = -R$,(O) (161) 

en: 

E [ X X ]  = o 
er is dus geen sprake van correlatie tussen X ( t )  en X ( t j .  

Een veel voorkomend probleem in de structural reliability is dat men na wil 
gaan hoe vaak een stochastisch proces z( t )  een bepaalde waarde ( overschrijd, 
dus hoe vaak komt z( t )  = ( voor. We zijn met name geinteresseerd in het 
aantal overschrijdingen waarbij de waarde z( t  vanuit het toelaatbare gebied in 
het ontoelaatbare gebied komt. Om dit aantal te kunnen bepalen introduceren 
we eerst de zgn. Heaviside functie H ( z ) .  

O voor z < O 
H(zj = voor z=O i' 1 voor z > O 

-2 
Differentiatie van H ( z )  levert de Dirac delta functie op: 6(z) = lim 1 , 2 6 2 .  

'Waar het hier om draait is dat iïìtegratie van 6 de fùnctie 19 oplevert. 
€-+O 

Gegeven een stochastisch proces X ( t )  en grens z( t )  = (, wordt een nieuw 
stochastisch proces gegeven door: 

Y ( t )  = H ( X ( t )  - 0 (164) 

ofwel: 

O voor z( t )  < ( 
y ( t )  = voor z ( t )  =( i' 1 voor z( t )  > ( 

Differentieren van 164 geeft nu: 

Y ( t )  = X ( t )  . d ( X ( t )  - () 
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waarbij het bestaan van X ( t )  wordt aangenomen. De functie y ( t )  is een zoge- 
naamde pulstrein waarbij een positieve puls een positieve en een negatieve puls 
een negatieve doorgang weergeeft. Het aantal doorgangen binnen een tijdsin- 
terval [ti - t 2 ]  wordt gegeven door: 

t; t 2  

(167) I '  r n(t ,  t i ,  t 2 j  = J j7j(tjidi = ik(i)i . S(z(ij - i j d i  
ti ti 

De verwachte waarde van dit aantal wordt gegeven door: 

Figuur 12: Illustratie van het verband tussen z( t ) :  y ( t )  en y ( t ) .  

Over het algemeen is het aantal doorgangen niet eens zo interessant, het aantal 
doorgangen per tijdseenheid is interessanter. Dit aantal, N': hangt samen met 
N volgens de relatie: 
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dus: 

J 
-co 

Het aantal positieve doorgangen kan nu gevonden worden door de helft van 
E[N’(J, t ) ]  te nemen of door de integraal: 

co 

E[N+(S:t)I = / I.lf,u&.,W 
O 

te bepalen. (Let op de verschillen tussen 170 en 171.) 

Een piek in X ( t )  valt samen met een O-doorgang in X ( t ) .  Het aantal 
pieken kan dan ook met de bovenstaande theorie bepaald worden door 
X ( t )  en X ( t )  te vervangen door X ( t )  en X ( t ) .  Indien men te maken heeft 
met een zgn. ”narrow banded” proces, d.w.z. indien de verhouding CY = 
verwachte 

seenheid dat groter is dan [ bepaald worden uit: 
o-doorgangen ongeveer 1 is, kan het aantal pieken per tijd- verwachte aantal pieken 

De verdelingsfunctie voor de piekhoogte Fs ( E )  wordt dan gegeven door: 

- €2 

F E ( [ )  = i - e  V O < E < ~  

met als bij behorende kansdichtheidsfunctie: 

f d t )  = 2 t e - *  ì + û < [ < w  
PX 

(173) 

(174) 

Indien niet aan de voorwaarde a N 1 wordt voldaan dient men andere verdel- 
ingsfuncties te gebruiken. 

2.10 Load combinations 

Tot nu toe is er eigenlijk alleen nog maar gekeken naar die situaties waarin 
constructies slechts door één enkele kracht belast werden. In de praktijk is er 
echter vaak sprake van meerdere belastingen die tegelijkertijd aangrijpen. Om 
een voorbeeld te noemen, de gemiddelde brug zal worden belast door wind, 
water en verkeer. Als men kijkt naar zulke belastingscombinaties volstaat het 
niet meer om gebruik te maken van de al eerder geintroduceerde extreme waarde 
verdeling, men zal een andere benadering moeten kiezen. Om de problematiek 
te illustreren kan men het beste twee stochastische signalen in gedachte nemen. 
Deze twee signalen zijn niet aan elkaar gelijk. Als men nu b.v. de maximale 
waarde van de combinatie van deze twee stochastische signalen wil bepalen dan 
kan dat niet door eenvoudigweg de maximale waarde van de twee afzonderlijke 
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signalen bij elkaar op te tellen. Het zou wel erg toevallig zijn als de maximale 
waarden van deze twee signalen in de tijd met elkaar samenvallen. Een dergelijke 
afschatting leidt dus tot een (grove) overschatting van de werkelijk optredende 
maximale gecombineerde belasting en leidt tot zwaar overgedimensioneerde en 
dus te dure constructies. Men zal dan ook voor een intiligentere aanpak moeten 
kiezen. Twee van dergelijke alternatieve aanpakken zullen hieronder worden 
beschreven. 

i t 
O t2 T 

I I 
I I 

t3 T b - 

Figuur 13: Illustratie van het feit dat men bij meerdere stochastische belast- 
ingssignalen niet simpelweg de maxima van beide signalen op kan tellen om het 
maximum van het samengestelde signaal te bepalen. 

In het voorgaande hoofdstuk werd beschreven hoe men voor één enkele belasting 
het aantal +doorgangen kon bepalen. Wat we hier nu willen doen is een manies 
beschrijven waarmee dit ook voor gecombineerde belastingsituaties kan worden 
gedaan. Stel het stochastische proces X ( t )  bestaat uit de som van twee andere 
stochastische processen X,( t )  en X z ( t ) ,  dus: X ( t )  = X,( t )  + X2(t) .  De vraag is 
nu hoe groot is de kans dat de waarde voor z ( t )  een vastgestelde grenswaarde 

overschrijdt in een gegeven tijdspanne? Die kans is: 

P(maxX(t) > e,t E [O,T]) = P ( X ( 0 )  > e )  + .  . . (175) 
. . . P(# fdoorg. 2 1 c lX(0)  < e )  

P ( X ( 0 )  > e )  geeft hierbij de kans weer dat de initiele waarde van X ( t )  groter 
is dan f. De kans op één of meer +doorgangen door kan worden benaderd 
door: 

n=co 
P(one or more +doorgangen of e)  = P(n +doorgang e )  (176) 

n=l 
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Uit het voorgaande hoofdstuk weten we dat het aantal +doorgangen door ( per 
tijdseenheid gegeven wordt door de integraal: 

Gebruik makend van deze uitdrukking kan men voor het aantal uprcrossings in 
een bepaald tijdsinterval [O, TI schrijven: 

E[# +doorgangen] = vx(() . T (178) 
n=co 

= n - P ( n  # +doorgangen E )  
n=l  

De maximale waarde verdeling behorende bij het proces X(t) over het tijdsin- 
terval [O, TI wordt dan gegeven door: 

&(I) N 1 - q(J) * T  (179) 

Omdat in dit geval geldt dat X(t)  een stochastisch proces is dat ontstaat uit 
de som van een tweetal andere stochastische processen kan men de waarde voor 
q(J) ook als volgt bepalen: 

Om de maximale waarde verdeling Fz(<) behorende bij X ( t )  over het interval 
[O,T] te bepalen dient men de volgende 3 stappen te zetten: 

1. Bereken fx,xi en fx,%, voor de processen X,(t) en X2( t ) .  

2. Bepaal vx(5) = E[NI,(<)] m.b.v. vergelijking 181. 

3. Bepaal de benaderingsfunctie voor F-. uit vergelijking 179. 

Behalve deze tamelijk omslachtige en uiteindelijk ook dure manier voor het 
bepalen van de overschrijdingskans van een bepaalde drempelwaarde kan men 
ook gebruik maken van een aantal hele grove benaderingsmethoden. Een van 
deze methoden is die van Turkstra. Bij die methode vervangt men de waarde 
maxT(X(t)) = maxr(Xi(t) + X2(t) f.. . + X,(t)  door T variabelen namelijk: 

21 = max(Xl(t)) + X2(t*) + . . . + &(i*) 

2, = XI@*) + mTax(X2(t)) +. . . +X,(t*) 
T 

2, = Xl(t*) + X2(t*) + . . . + mTax(X,(t)) 
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waarbij t* dat tijdstip is waarop de maximale waarde van de beschouwde 
variabele wordt bereikt. Voor het geval van 2 1  is dat dus het tijstip waarop 
XI ( t )  maximaal is. 

Behalve deze erg simpele benadering kan men ook gebruik maken van com- 
plexere modellen, deze doen hier echter niet meer echt ter zake en een besprek- 
ing van deze alternatieven zal dan ook achterwege gelaten worden. 

3 Zie boek 

Voor degenen die een nog uitvoeriger samenvatting willen of die ook benieuwd 
zijn naar die laatste paar hoofdstukken die hier niet besproken zijn: zie boek. 
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