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Het afbakenen van het gebruiksgebied van enige theorieën over sterkte 

en stijfheid van dunwandige balken: analytische en numerieke methoden. 

1 .  Inleiding 
Het gebruiksgebied van een theorie, waaraan voorspellingen worden ontleend 

over het mechanisch gedrag van constructie-elementen, kan op een aantal 

wijzen worden afgebakend. 

Wij willen dit ,  toelichten aan de hand van enige theorieën over de sterkte 

en stijfheid van zogenaamde "dunwandige balken" (één karakteristieke af- 
meting in de dwarsdoorsnede (de wanddikte) is een orde kleiner dan de 
andere). Onze aandacht zal hierbij in belangrijke mate gericht zijn op de 
mogelijkheden van het moderne rekentuig. 

Het is zinvol aan de hand van enige eenvoudige experimenten duidelijk te 

maken dat in een aantal gevallen te midden van de constructie-elementen 

die als "balken" worden aangeduid een aparte plaats moet worden ingeruimd 

voor "dunwandige balken". Uitgaande van de elementaire balktheorieën, ge- 

baseerd op de hypothesen van Bernoulli en de Saint-Venant, is het vaak 
nameiiJk niet mogelijk om w o r  dilmandige balken een voldoend goede be- 

schrijving van de realiteit te geven. 

.. De in fig. 1 . 1 .  weergegeven pijp, is over de hele lengte "opengezaagd". 
Aan belde uiteinden bevinden zich "starre" proppen. Wanneer de pijp word-i 

belast door een torsie-koppel, dan is experimenteel vastgesteld dat de 
hoekverdraaiing van het ene uiteinde t.o.v. het andere ongeveer 900 maal 

kleiner is dan met behulp van de klassieke torsietheorie van de Saint- 

Venant wordt voorspeld (zie [l] en [2] ).  

Het gelijkbenige Z-profiel uit fig. 1.2. wordt aan beide uiteinden be- 

last door louter op de lijfplaat aangrijpende krachten. De resultante 
van deze krachten valt langs de staafas van het Z-profiel. 

Wanneer de resulterende axiale kracht 10 kN bedraagt, dan is geconsta- 

teerd dat in de middendoorsnede in plaats van de volgens de klassieke 
balkentheorie verwachte axiale normaalspanning van 12 , 3 E / m 2  in de 
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lijfplaat spanningen van ruim 20 N/m2 worden gemeten terwijl de axiale 
normaalspanningen over een flens lineair variëren van ongeveer 20 ~ / m ~  

nabij de lijfplaat tot - 8 N/mm2 aan het uiteinde. Bovendien treden in 

een dwarsdoorsnede schuif spanningen op Eh]. 

Uit verplaatsingsmetingen [3] is af te leiden dat de symmetrie-doorsnede 

verdraait ten opzichte van de beide einddoorsneden. Bij de aangegeven 

belasting bedraagt deze hoekverdraaiing ongeveer 5 x 10-3 rad. 

De vierkante koker (zonder schotten) uit fig. 1.3. is aan een uiteinde 

ingeklemd. Aan het andere uiteinde wordt een wringend moment ingeleid 

via twee tegen over elkaar gelegen platen van de koker. Door aan de 

buiten- en de binnenkant een aantal drie-assige weerstandsrekstrookjes 

aan te brengen kan de spanningstoestand experimenteel bepaald worden. 

Belangrijker dan de schuifspanningen en de axiale normaalspanningen 

(die overigens over de dikte van de wand variëren) zijn de buispanningen, 
die in langsvlakken optreden. In fig. 1 .4 .  zijn de buigspanningen op 

langsvlakken die 15 mm van de hoekpunten van de koker gelegen zijn weer- 
gegeven bij een wringend moment van 400 Nm [ 5 ] .  Wanneer wij deze span- 

ningen vergelijken met de voorspelling uit de Bredt-theorie (schuif- 

spanning 4,7 N/mm2), dan moeten wij constateren dat deze theorie de 
realiteit zeer slecht beschrljit. 

De raarnconscrucck uit fig. : * 5 *  die belast wordt d o m  krachteil I n  U Z  

hoekpunten-loodrecht op het vlak van de constructie bestaat uit twee 

I-balken en twee rechthoekige kokers, Wanneer de verbinding van een 

I-balk en een koker is zoals in detail A is aangegeven dan zijn de ge- 

meten verplaatsingen loodrecht op het vlak van de constructie ruim 

30% groter dan de voorspellingen uit de klassieke balkentheorieën. Is 
de hoekconstructie als in detail B van fig. 1.5. is aangegeven, dan 

zijn de voorspellingen van de balkentheorieën redelijk in overeenstem- 
ming met de realiteit. In beide situaties verschillen de gemeten span- 
ningen essentieel van de berekende waarden. 
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De hier summier besproken voorbeelden attenderen voldoende op de 

gebrekkigheid van de klassieke balktheoriën voor dunwandige balken. 

Wij zullen geen overzicht trachten te geven van de verschillende 
theorieën die geconstrueerd zijn om voor dunwandige balken te komen 

tot een meer acceptabele beschrijving van de realiteit dan met de 

klassieke benaderingen mogelijk is De door Vlasov [61 - ontwikkelde 
procedures vormen een goede basis voor verder onderzoek op dit ge- 

bied. Analoge ideeën zijn en worden ook door andere auteurs geponeerd. 

In 2. en 3 .  zullen wij nader komen te spreken over de Vlasov-theorieën, 

die evenals de klassieke benaderingen een één-dimensionaal karakter 

bezitten. 

Er zijn een aantal mogelijkheden om de bruikbaarheid van de Vlasov- 

theorieën (al of niet gemodificeerd) te onderzoeken. in wezen moeten 
criteria geformuleerd worden waaraan de "bruikbaarheid" getoetst kan 

worden. Wij zullen geen expliciete formulering van deze criteria 

trachten te geven. Wij gaan er van uit dat intuïtief bekend is wanneer 

- voor de praktijk van de werktuigbouwkunde - de verkregen resultaten 
de realiteit "voldoende goed" beschrijven en voorspellen. 

Wij vermelden vier - redelijk te onderscheiden - mogelijkheden om de 
waarde van een theorie te onderzoeken. 

a. Een eerste mogelijkheid is het uitvoeren van een serie experimenten. 

Gezocht zal worden naar een verzameling experimenten waarvan ver- 

ondersteld kan worden dat zij voldoende representatief zijn voor 

het hele gebied dat onderzocht moet worden. Twee essentieel ver- 

schillende uitgangspunten kunnen hierbij worden ingenomerz. 

- Op grond van de aan de theorie ten grondslag liggende hypothesen 
worden experimenten opgezet, waarbij zo goed mogelijk aan de ver- 

onderstellingen over de geometrie en de belasting wordt voldaan. 

- Experimenten worden uitgevoerd in situaties die van praktisch 
belang zijn of zouden kunnen zijn. 

Vanuit theoretisch oogpunt is de eerste opzet het meest interes- 

sant. Bepaalde afwijkingen tussen model en realiteit (bijvoorbeeld 
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in de geometrie en de belasting) zijn zo goed mogelijk geëlimineerd. 

Andere aspecten zullen dan wellicht verantwoordelijk zijn voor 

eventuele discrepanties. Er bestaat de mogelijkheid om uit deze 
experimenten informatie te verkrijgen, die kan leiden tot een betere 

theorie. 
Het voordeel van het tweede gezichtspunt is dat uitgegaan wordt van 

een voor de praktijk realistische situatie. Daardoor zou bijvoor- 

beeld geconstateerd kunnen worden dat bepaalde verschillen tussen 
theorieën voor de praktijk niet relevant zijn omdat zij optreden 

op plaatsen waar oncontroleerbare variaties in de geometrie of de 

belasting in werkelijkheid grote veranderingen in gemeten spanningen 
en verplaatsingen teweeg brengen [ 7 ] .  Wij zullen verder niet ingaan 

op de experimentele methode. 

b. De basis van een andere methode is een kwantitatieve o f  kwalitatieve 

beschouwing over de invloed van bepaalde veronderstellingen op de 

eindresultaten en over de grootte orde van relevante parameters. 

Hiertoe behoren bijvoorbeeld de gebruikelijke beschouwingen om de 

hypothesen van Bernoulli in een groot gebied plausibel te maken voor 

het geval ook dwarskrachten optreden. Het intuïtief hanteren van het 

piPir,cipe van de Saint-Venant over het "uitdempen" van evenwichts- 
systemen speelt in deze beschouwingen vaak een belangïljke ïol. Eet 

behoeft geen betoog dat deze manier var, afbzkenen van een theorie 

aanleiding kan zijn voordonjuiste uitspraken. 

c. Als derde methode willen wij onderscheiden het construeren van een 

"betere" theorie om vervolgens deze theorieën met elkaar te verge- 

lijken. Een onderzoek naar de waarde van de Vlasov-theorie voor 
rechthoekige kokers gaat bijvoorbeeld uit van (benaderings-) theorieën 

uit de elasticiteitstheorie (i.c. de schijf- en plaattheorie), waarvan 

de bruikbaarheid vaststaat [ i ] .  De resultaten die voor een aantal 

situaties uit deze analyse volgen moeten dan vergeleken worden met 

de resultaten uit de Vlasov-theorie. Hu blijkt in het genoemde voor- 

beeld dat deze vergelijking nauwelijks anders kan gebeuren dan door 

het naast elkaar plaatsen van numerieke resultaten uit deze twee 
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theorieën. Zonder intensief gebruik van een digitale computer is 

dit onmogelijk . 
In andere gevallen, die eveneens ter sprake zullen komen, kan de 
vergelijking plaats vinden door de confrontatie van bepalende 

differentiaalvergelijkingen of energie-uitdrukkingen. 

d. Tenslotte willen wij wijzen op een direct op het gebruik van de 
computer afgestemde werkwijze door bijvoorbeeld de oplossing van 

problemen, die met de te onderzoeken theorie geanalyseerd zijn, 
te berekenen met behulp van de "methode der eindige elementen 
met onbekende verplaatsingen", in het vervolg aangeduid als 

"elementenmethode". Eis is dat de gebruikte elementen hun waarde 

hebben bewezen . 
Wij hopen plausibel te maken dat deze numerieke methode ter veri- 
flccrtie v x i  eeïì theor ie  in een zantd gevaIIe,n te prefereren is 

boven het construeren van een !'betere*' theorie. 

Wij zullen nu allereerst de Vlasov-theorie voor dunwandige balken 
afleiden. Onderscheid wordt gemaakt tussen balken met een open 
dwarsdoorsnede en rechthoekige kokers. Modificaties en vereenvoudi- 

gingen van de theorieën zullen worden aangegeven. 

Voor rechthoekige kokers zal vervolgens worden aangegeven op welke 

wijze langs analytische en numerieke weg de waarde van de theorieën 
kan worden onderzocht. 
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2 .  De Vlasov-theorie voor dunwandige, cilindrische balken met open 

dwarsdoorsnede (zie bijv. r61, [8]>. 

In het voorgaande is reeds opgemerkt dat de Vlasov-theorie een één- 

dimensionaal karakter bezit. Dit betekent dat door een beperkt aantal 

functies van de axiale coördinaat de gehele spannings- en vervormings- 

toestand bekend is. 

De ons inziens meest overzichtelijke manier om de theorie af te leiden 
heeft als uitgangspunt het principe van minimale potentiële energie. 

Geleid door hypothesen voor het vervormingsveld wordt een uitdrukking 

voor de vormveranderingsenergie en de potentiële energie van de uit- 

wendige belasting geformeerd. 

Het "werkelijke" vervormingsveld wordt gekarakteriseerd door de eigen- 

schap dat daarvoor de potentiële energie minimaal is ten opzichte van 
8 1  naburige's kinematisch-toelaatbare vervormingsvelden. 

In fig. 2.1. is de dwarsdoorsnede getekend van een willekeurige dun- 

wandige balk. Deze dwarsdoorsnede kan gekarakteriseerd worden door de 

zogenaamde profiellijn: de snijlijn van het middenvlak van de balk en 

een vlak loodrecht op de staafas. Wij zullen ons beperken tot balken 
waarvoor de profiellijn niet vertakt is; deze beperking i s  niet 

essentieei. 

Eet coördinatensysteem waarin het verplaatsingsveld wordt beschreven, 

wordt niet willekeurig aangenomen. Een keuze waarbij 

vergelijkingen die het probleem 

gekoppeld zijn verdient de voorkeur. 
Ket spreekt dan ook vanzelf dat de x-as samenvalt met de  balk-as en 

dus door het zwaartepunt van de dwarsdoorsnede gaat. De y- en z-as 

corresponderen met de centrale hoofdtraagheidsassen. Het punt D, ge- 

karakteriseerd door (yD zD> , is het dwarskrachtenmiddelpunt. De co- 

ordinaat s, de booglengte van de profiellijn, wordt in het punt M nul 

genomen. 

de differentiaal- 

beschrijven niet of zo min mogelijk 
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' f 
I 
I 4 %  

fig. 2.1. 

De verplaatsing van punten van het middenvlak kan gekarakteriseerd 

worden door de componenten in x-, y- en z-richting u, v en w als 

functie van x en s. 

De hypothesen voor het verplaatsingsveld die ten grondslag liggen 

aan de Vlasov-theorie komen tot uitdrukking in de relaties: 

v(x,s) = vo(x) - e(x) p . 1  - D 1 
W(X,S) = 'inJ O (XI + e(x) p s !  - Yo] 
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De relaties (2.2) en (2.3) brengen tot uitdrukking dat de dwarsdoor- 

snede in zijn vlak star wordt verondersteld. vo en wo zijn de ver- 
plaatsingen in respectievelijk y- en z-richting van het dwarskrachten- 

middelpunt; û is de verdraaiing van de dwarsdoorsnede als star geheel 

om een as evenwijdig aan de x-as door het punt D. 

De eerste drie termen 

De functie + ( s )  is evenredig met de axiale verplaatsingen die optreden 

in de klassieke torsietheorie wanneer de rotatie-as door D gaat en 

wanneer M geen axiale verplaatsing ondergaat. Wij noemen + ( s )  de wel- 

vingsfunctie voor de dwarsdoorsnede, horend bij D en M. B(x) is de 
welvingscoëfficient ter plaatse x. 

Het heeft zin de verplaatsing in de richting van de profiellijn te 
bepalen. Wij duiden deze verplaatsing, positief genomen in + s-richting, 

aan met vs(x,s). 

Er geldt: 

vs(x,s) = vo(x) q + w,(x) 7 dz(s) + û(x) h(a) 

met 
r 

dz(s) hes) = - 1 z(s) - ZD ] + [ y ( s )  - yD j ds 
I 
/h(s)l is de afstand van D tot de raaklijn aan de profiellijn in het 

punt s. 
Aangetoond kan worden dat: 

Vaak wordt aangenomen dat de afschuiving in het middenvlak nul is. 

Deze hypothese is gebaseerd op de overweging uit de buigingstheorie 

dat de optredende schuifspanningen geen afbreuk doen aan de veronder- 

stellingen van Bernoulli en op  de overweging dat volgens de elementaire 

torsietheorie in het middenvlak geen schuifspanningen optreden, terwijl 
het effect va= secundaire schuifspaaningen OP het vervormingspatroon te 

verwaarlozen is. 
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Op grond van deze hypothese geldt: 

Q -+a= au av o o f  B(x) = - 8' (x) 
as ax ( 2 . 7 )  

Wij zullen deze koppeling tussen f3 en 8 niet a priori veronderstellen. 
Wij kiezen een iets ruimere hypothese dan gebruikelijk. Daardoor zijn 

wij in staat om - althans wat de hypothese B = - U' betreft - een uit- 
spraak te doen over de waarde van de originele Vlasov-theorie. 

Omdat wij de theorie zouden funderen op het principe van minimale po- 
tentiële energie, moet de vormveranderingsenergie berekend worden. 

Voor de elastische potentiaal per lengte eenheid in axiale richting, 

U, , kiezen wij : 
2 

dF + 4 G I ( 8 ' )  (2.8) ci U , = ; E  
F J  

Hierin is E de elasticiteitsmodulus, G de glijdingsmodulus, de 

aanduiding voor integratie over het oppervlak F van de dwarsdoorsnede 
F I 

e:: Id d e  tûrslestijfheid bij zuivere torsie (I = 1 t3ds). 
F 

(2.8) en het verplaatsingsveld zijn in de drie-dimensionale elastici- 
teitstheorie voor homogeen, isotroop materiaal inconsistent. Door zo- 

wel voor de verplaatsingen als voor de spanningen geschikte veronder- 

stellingen te maken kan via het principe van Reissner de in ( 2 . 8 )  

gegeven uitdrukking voor de elastische potentiaal per lengte-eenheid 

worden geformeerd uit de algemene uitdrukking voor de elastische 

potentiaal. Het is overigens verdedigbaar om een theorie voor een 
bepaalde categorie constructie-elementen l o s  van de algemene elastici- 

teitstheorie te baseren op een uitdrukking voor de potentiële energie. 

De eerste twee termen in U, brengen het effect van gelijkmatig over 

de wanddikte verdeelde rekken in rekening; de derde term karakteri- 

seert de bijdrage van schuifspanningen van het type dat in de torsie- 

theorie van de Saint-Venznt optreedt. 

d 
dx *Opmerking: ' - - 
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Omdat u en vs op bekende wijze afhangen van de s-coördinaat, is de 

integratie over F uit te voeren. Daardoor ontstaan een aantal opper- 
vlakte-integralen: de geometrische karakteristieken van de dwarsdoor- 

snede in de onderhavige theorie. 

Het zijn: F(opperv1akte dwarsdoorsnede), I 1, (oppervlakte traag- 

heidsmomenten t.o.v. respectievelijk de z- en y-as), I 
laatste twee karakteristieken zijn gedefinieerd door: 

Y' 
en Ih. Deze 

cp 

I = 1 $2dF 
$ 

= 1 h2dF 'h 

F 

F 

Verder is ook I een geometrische karakteristiek d 

Voor de elastische potentiaal per lengte-eenheid 

in deze theorie. 

is te schrijven: 

Wij wijzen op het voordeel van het gekozen coördinatensysteem. Het 

feit d a t  i$ Setïok'nei; Fs op het dwaLskrarhterJn,iddeIpunt brengt mee dat: 

(2 .12 )  

De keuze van M (s = O) is zodanig dat: 

( h d F = O  (2 .13)  
F 

Om tot een uitdrukking voor de potentiële energie te komen moeten 

wij eveneens aandacht schenken aan de potentiële energie van de uit- 

wendige belasting. B i j  het gekozen verplaatsingsveld zijn zowel voor 

de belasting van het cilindrisch oppervlak als voor die in de eind- 

vlakken 
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als de resultanten die in de eindvlakken voorkomen gekoppeld zijn aan 

de daar voorgeschreven spanningen, zijn in iedere dwarsdoorsnede 

analoge grootheden karakteristiek voor de spanningen in die doorsnede. 

Kijken wij bijvoorbeeld naar een vlak met een naar buiten gerichte 
normaal in f x-richting en noemen wij de daarop werkende normaalspan- 
ningen CT(X,S) en schuifspanningen T(x,s)~ dan blijken zeven resultanten 

een rol te spelen, nl. drie krachten (de normaalkracht en de dwars- 

krachten in y- en z-richting), drie koppels (de buigende momenten om 
y- en z-as en het wringend moirent) en het axiale bimoment 
Het verband tussen de spanningen en B wordt gegeven door: 

B. 

(2.14) 

Het wringend moment kan samengesteld zijn uit een bijdrage van T 

(constant over de dikte van de wand) en een bijdrage van schuif- 

spanningen die volgens de de Saint-Venant theorie over de dwars- 

doorsnede verdeeld zijn. 

Uit het karakter van de elastische potentiaal. en uit de randcondities 

volgt dat vier onafhankelijke problemen ontstaan met als bepalende 

veivû~'lngsgr==thzUen resp. co ,  vo, wo PI, 9 en O gezzmelijk. Het is 
dus geeri essentiële beperking wanneer w i j  nu verder alleen nog am- 

dacht besteden aan vervormingen die gecommandeerd worden door de 
hoekverdraaiing 0 en de welvingscoëfficient f3 en aan spanningen die 

bepaald zijn door de snedegrootheden Mx (wringend moment) en het 
axiale bimoment B. 

Wij moeten opmerken dat het een misverstand is te denken dat alleen 

bij wringing dunwandige balken een van de klassieke theorie afwijkend 

gedrag kunnen vertonen. Het Z-profiel uit fig. 1 .2  bijvoorbeeld wordt 

belast door een normaalkracht en een axiaal bimoment. 

Voor een onbelast cilindrisch oppervlak kunnen met Sehulp van het 

principe van minimale potentiële energie de differentiaalvergelijkingen 

(2.15) en (2 .16)  worden afgeleid. Eveneens kan de koppeling tussen 
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verplaatsingsgrootheden en krachtgrootheden worden bepaald zoals in 

(2.17) en (2.18) is weergegeven. 

EI B" + GIh ( B  + O ' )  = O 
4 

GI e'* + GIh (B '  + e*') = 0 
d 

B = - EI+ B' 

M = G I ~  e' + G I ~  ( B  + e') 
X 

Uit (2.15) en (2.16) is af te leiden: 

Het in rekening brengen van belasting van het cilindrisch oppervlak 

is een triviale zaak. 

Om na te gaan in hoeverre de hypothese uit ( 2 . 7 )  acceprabel b s ,  

baseren wij ons op het feit dat voor dunwandige open balken in het 
algemeen Ih >> Id. De factor 
noeg 1 .  
Wanneer wij a priori verondersteld hadden dat B = - e'  dan zouden 
de bepalende betrekkingen luiden: 

Ih 
Id + Ih 

in (2.19) i s  daardoor nage- 

B = -  e' 

dMx (z = 0 )  

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 

(2 ,18)  

(2.19) 

(2.20) 

(2.21) 

(2.22) 
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B = EI e f t  (2.23) 
4 

M = GI 8' - EI 0"' 
X d 4 

(2.24) 

Uit de vergelijking van de betrekkingen (2 .17) ,  ...., (2.20) en (2 .21) ,  

....) (2.24) is te constateren dat B en 8 op de in (2.21) aangegeven 

wijze gekoppeld kunnen worden zonder het gebruiksgebied te beperken 

(zie ook pi). o 

Met de afkorting: - 
(2.25) 

is de algemene oplossing van (2.22):  

waarbij de integratieconstante c1, ...., c4 uit de randcondities bepaald 
dienen te worden. 

&dat het axiaal bimoment rea eveii-w-ichtssystzem 1 8 ,  mag verwacht worden 
dat voor het geval in een einddoorsnede van een balk een axiaal bimoment 
optreedt "op enige afstand" van deze einddoorsnede hiervan geen effect 

seer zrerkbaur zal zijn. Om deze ui t spraak  t e  kwantificeren bekijken wij 
een in één richting oneindig lange balk (x - > O )  die bij x = O wordt be- 

last door : 

. .  

- 
B(0) = B , M = O 

X 
(2.27) 

Er geldt dan: 

IT 
a 

!?ij kunneaa,betrekkelijk arbitrair, stellen dat voor x = R, met R, = - 
de invloed van het bimoment "verdwenen'' is. (B(R,) = 0.04 3) .  
De orde-grootte van Ro is een belangrijk gegeven bij de beoordeling 

(2.28) 
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of de klassieke theorie gehanteerd mag worden. Voor deze beslissing 

is het bovendien interessant te weten dat bij de hiervoor beschreven 

belastingstoestand geldt: 

Door Bornccheuer [IO] zijn voor een aantal genormaliseerde I, U en 2 

profielen de grootheden die in de Vlasov-theorie een belangrijke rol 

spelen berekend. Om de gedachten te bepalen vermelden wij dat de hier- 

boven gedefinieerde R, 6 5 12 maal zo groot is als de hoogte van de 

lijfplaat van de betreffende balk. 
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3. Vlasov-theorie voor cilindrische, dunwandige rechthoekige kokers 
(zie bijv. [6] en [?I). 

Voor dunwandige balken met een willekeurige gesloten dwarsdoorsnede 

zijn door verschillende auteurs theorieën geformuleerd. 

De uitgangspunten van een aantal (zie bijv. [li], [12]) zijn identiek 

met die voor balken met een open dwarsdoorsnede. Aangenomen wordt dat 
1 .  de vorm van de dwarsdoorsnede niet verandert 
2. de secundaire schuifspanningen t.g.v. welvingsverhindering geen 

merkbaar effect op het vervormingspatroon hebben. 

Beide veronderstellingen zijn in veel gevallen onjuist (zie [ 7 ] ) .  

Door Vlasov is een theorie ontwikkeld die voor cilindrische balken, 

opgebouwd uit platen, de genoemde hypothesen vervangt door meer 

realistische. 

De bewerkeiijkiieid van de berekeningen is echter een grote handicap 

voor praktische toepassingen. 

Voor rechthoekige kokers, waarvan de overstaande platen dezelfde dikte 

hebben, is een enigszins hanteerbare oplossing mogelijk. 

Wij zuilen ons hier beperken t o t  dit soor t  kokers. Wij zülleil Sovendlea 
alleen aandacht schenken aan torsie in algemene zin. Uitbreiding tot 

een algemenere belasting is triviaal. 

KJ veïmelderi hier zeer in het kort de gemxlificeerde Vlasov-theorie 

zoals die  in 171 is opgebouwd, Het ebbect van de verstljvingsbalken 

en van belasting van het cilindrisch oppervlak zal niet worden bestu- 

deerd. 

r i  

In fig. 3.1 is de dwarsdoorsnede van de beschouwde koker 

Afmetingen en coördinatensystemen - zijn eveneens verme Id. 

weergegeven. 

fig. 3.1.  
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De verplaatsing in x-richting van punten van het middenvlak noemen wij 

u(x,s); de verplaatsing in s-richting v(x,s). , 

Voor het verplaatsingsveld kiezen wij: 

Voor de functies van s geldt: 

+(SI = y(s1  z(s) (evenredig met de welving bij zuivere torsie) ( 3 . 3 )  

h(s) = - m(s) = bl(z = constant) 

( 3 . 4 )  

( 3 . 4 )  

De eerste term in (3 .2)  correspondeert met verdraaiing als star geheel 

van de dwarsdoorsnede. De tweede term brengt het zogenaamde scheeftrekken 

in rekening (zie fig. 3.2 . ) .  

/-- I’ 

De gekozen vorm voor het scheeftrekken correspondeert met de vervorming 

die een rechthoekig raam ondergaat b i j  een belasting die correspondeert 

met de belasting van een plakje van de koker door de secundaire schuif- 

spanningen, wanneer althans in dit raam alleen de buigingsenergie van 
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belang wordt geacht. 

Na het voorgaande zal de in (3.5) gegeven uitdrukking voor de elastische 

potentiaal per lengte-eenheid in axiale richting plausibel zijn. 

U = 4 EA1 B T 2  + GA2 { ( B  + K ' ) ~  + e l 2 >  + GA3 ( B  + K')  8 '  + EC I C ~  
O 

Al, A,, A3 en C zijn geometrische karakteristieken. 

4 A1 = I $2dF = b12 b22 (bltl + b2t2) 
F 

(3.5) 

(3.6) 

d$ 
as 

2 
A2 = h2dF = Fj (2) dF = 1 m2dF = 1 m - dF = 4 blb2 (bit:! + b2tl) ( 3 . 7 )  

F F F 

De term 1 EC K~ stelt de buigingsenergie in een raam voor b l j  de vervorming 

u i t  fig. 3.2. Aangenomen is - op grond van duidelijke experimentele indi- 

caties r7] - dat van dit raam de anti-clastische bulging wordt verhinderd. 
Dit i s  een modificatie van de Vlasov-theorie. 

Als "snedegrootheden" treden op: 

B = -  (i $ dF 
F 

M =  / ~ h d F  
F 

Q =  j ? m d F  
F 

: axiaal bimoment 

: wringend moment 

: transversaal bimoment 

(3.9) 

( 3 .  10) 

(3.1 i )  

(3.12) 

(o en T zijn de spanningen in een dwarsdoorsnede). 
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Uit het principe voor minimale potentiële energie zijn drie gekoppelde 

differentiaalvergelijkingen in B ,  6 en K af te leiden, die over te 

voeren zijn in één vijfde orde lineaire differentiaalvergelijkingen in 
B van het type: 

met 

(3.13) 

( 3 . 1 4 )  

(3.15) 

De oplossing van deze differentiaalvergelijkingen bestaat o.a. uit 

producten van goniometrische en hyperbolische functies. 

Het bepalen van de oplossing bij gegeven randcondities is beslist geen 

eenvoudige zaak. Extra numerieke moeilijkheden treden op bij "middel- 

lange" kokers. In [i 31 is een computerprogramma beschreven dat behulp- 

zaam kan zijn. 

Vereenvoudigingen zijn zeker mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer de eind- 
doorsnede:: "ver" van elkaar verwijderd zijn. Wat '*ver" Setekent kan 

met de gegeven theorie worden gekwantificeerd 171. 

Een andere vereenvoudiging wordt verkregen wanneer voor iedere plaat 
de hypothesen van Bernoulli uit de balkentheorie worden gebruikt. Dit 

betekent dat moet gelden: 

- + - -  av - O voor iedere plaat. 
as ax 

Uit deze veronderstelling volgt: 

( 3 . 1 6 )  

( 3 . 1 7 )  

( 3 .  I S )  

(3.19) 
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Het is duidelijk dat de vereenvoudigde theorie slechts onder bepaalde 

omstandigheden een goede beschrijving zal leveren van de realiteit; 

omstandigheden die te karakteriseren zijn door middel van een verge- 

lijking van de potentiële energie die tot basis dient voor deze the- 

orie en de potentiële energie horend bij de elastische potentiaal 

Git ( 3 . 5 ) .  

Als deze vereenvoudiging bruikbaar is wordt het gedrag van de ver- 
schillende vervormings- en krachtgrootheden beschreven met functies 

van het type sinh a. x sin a, x, waarbij a. = 9- 2 '  

Voor een koker met constante Wanddikte t geldt: 

a, = 0.95 i- bib2 fbl + b2) (3 .20)  

VCGL wat UI m r r e c t i e s  t eo0x7=  de Sredt theorie betreft kan met behulp 

van a, aangegeven worden hoe lang de koker moet zijn opdat de rand- 
condities aan één rand geen invloed meer hebben op de spanningsver- 

deling aan de andere rand. Geven wij deze lengte aan met R, dan is !Lo van de 
-7r grsotte erde -* 

u i t  fig. 3 . 3 .  IC !Lo a f  t e  leldei; voor kekers met constarite 
a0 

62 
67 
- 

LO 

o. 4 

D ADZ 0,04 
2 
6 o. 

fig. 3 . 3 .  
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Onder bepaalde omstandigheden - wij geven weer een andere benadering - 
is het geoorloofd het scheeftrekken van de dwarsdoorsnede te negeren. 

Dit is bijvoorbeeld mogelijk wanneer de koker voorzien is van "vol- 
doende" dwarsschotten. Voor een nadere preciesering kan de oorspronke- 
lijke Vlasov-theorie benut worden. 

In de uitdrukking voor de elastische potentiaal moet dan K z O gesteld 
worden. Het transversaal bimoment speelt geen rol meer. f3 voldoet dan 

aan de differentiaalvergelijking: 

(3.21) 

terwijl e' volgt uit: 

Door sommige auteurs wordt behalve van de veronderstelling K E O 
bovendien uitgegaan van de onder 2. aan het begin van dit hoofdstuk 

geformuleerde hypothese. Bedenken wij dat in de Bredt-theorie het 

prduct van schuifspanning en wanddikte onafhankelijk van de s-coördi- 

naat I s ,  dan I s  eeïìvoüdlg in t e  zier, d2t in deze theorie tussen B en 
e het volgende verband bestaat: 

(3.23) 

Bedoelde auteurs gaan nu uit van de veronderstelling dat (3.23) in 

een uitgebreide theorie gehandhaafd kan blijven. 

Wordt (3.23) en K E O in de uitdrukking voor de potentiële energie 

gebruikt dan kan als bepalende differenriaaivergeiijking worden-afge- 

leid : 

(3.24) 

Als A3 = O wordt gevonden 6" = O, B = O (identiek met de Bredt-theorie). 
Uit de vergelijking van (3.24) en (3.21) volgt dat de benadering uit 

(3.23) alleen acceptabel i s  wanneer (g)' weinig verschilt van 1 .  
A3 
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Het is duidelijk dat deze factor aanmerkelijk van 1 kan verschillen. 
Daarmee is aangetoond dat de door (3.23) gekarakteriseerde hypothese 
in het algemeen onbruikbaar is. Door verschillende auteurs zijn aan 

dit probleem beschouwingen gewijd [14]. 

Het zal duidelijk zijn dat manipuleren met de aangegeven theorieën 

aanmerkelijk gecompliceerder is dan het gebruik van de klassieke 

balktheorieën. Wij wezen reeds op de mogelijkheden van de computer 

p3] .  Een andere mogelijkheid om de constructeur ten dienste te 

zijn is het aanbieden van grafieken voor veel voorkomende belasting- 

situaties. Enige voorbeelden zijn in [7] vermeld. 

In dit en het voorgaande hoofdstuk is aandacht besteed aan een aantal 
theorieën die van belang kunnen zijn bij de analyse van dunwandige 

balken. Pij hebben geschetst hoe deze theorieën samenhangen en op 

welke wijze uit een onderlinge vergelijking uitspraken gedaan kunnen 

worden over hun bruikbaarheid. 
In het volgende hoofdstuk zullen wij allereerst in gaan op een essen- 

tieel "exactere" theorie voor rechthoekige kokers, om vervolgens 

aandacht te besteden aan een methode die gebaseerd is op de elementen- 

nethode. 
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4 .  Theoretisch onderzoek naar de waarde van de Vlasov-theorie. 

Het is niet onze bedoeling om hier een overzicht te geven van de 

verschillende theoretische beschouwingen, die in de literatuur bekend 
zijn over dunwandige balken. 

Wij willen slechts summier ingaan op de in [7] gevolgde werkwijze voor 

rechthoekige kokers met twee symmetrie-assen in de dwarsdoorsnede 

I 

Voor hetzelfde soort kokers zal daarna worden aangegeven hoe ons in- 
ziens een directer gebruik van de computer tot stand kan komen door 
gebruik te maken van de elementenmethode. 

Uitgangspunt bij een analytisch onderzoek naar de waarde van de 

(geaodificeerde) Vlasov-theorie is dat de koker npgebnmd gedacht 
wordt uit vier platen die in en loodrecht op hun vlak belast worden 
en die onderling star verbonden zijn. Uitgegaan wordt hierbij van de 

veronderstelling dat de klassieke schijf- en plaattheorie voldoende 
nauwkeurig zijn. 

Een eerste beperking die aan de belasting van de koker moet worden 

opgelegd om een enigszins hanteerbaar probleem te krijgen is dat 

de samenstellende platen loilter aan de randen belast worden. 
Nu is bekend dat een rechthoekige plaat of schijf die langs de vier 

randen op een tamelijk willekeurige wijze belast wordt aanleiding 

geeft tot gecompliceerde problemen. In het onderhavige probleem, 
waarbij de randcondities langs twee van de vier randen in samenspel 
met de aangrenzende platen bepaald dienen te worden, ontstaat een nog 

ingewikkelder probleem. 

Zelfs wanneer de koker vierkant is en de belasting zeer veel symetrie- 

en antimetrie-eigenschappen bezit is de oplossing die met behulp van 

Fouriertransformaties gevonden kan worden nauwelijks om te zetten in 

nauwkeurige numerieke resultaten. Een dergelijke oplossing ia dan ook 
van betrekkelijk geringe praktische betekenis. 
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Een hanteerbaarder probleem ontstaat wanneer de belasting in axiale 

richting periodiek is of periodiek gemaakt kan worden. Het is dan 

voldoende - althans vanuit theoretisch oogpunt - aandacht te besteden 
aan een in axiale richting harmonisch veranderende belasting. 
Voor iedere plaat kan het spannings- en vervormingsveld in zijn ge- 
heel beschreven worden wanneer de spanningsfunctie van Airy, @, voor 
het schijfprobleem en de verplaatsing loodrecht op het vlak van de 

plaat, w, voor het plaatprobleem bekend zijn. @ en w moeten voldoen 

aan de twee-dimensionale bipotentiaalvergelijking. 

Bij een harmoeiSche belasting in axiale richting is voor Q, en w de 
algemene oplossing bekend. Per plaat bevat zowel @ als w - vier inte- 

gratieconstanten. Voor het hele probleem in totaal dus 32 constanten, 
die bepaald moeten worden uit de aansluit- en overgangscondities in 
de hoekpunten (in ieder hoekpunt 4 aansluit- en 4 overgangscondities). 

Door de belasting opgevat te denken uit systemen met zekere symnetrie - 
eigenschappen is het aantal onbekende, niet-triviaal te bepalen con- 

stanten terug te voeren tot 4 (zie [ 7 ] ) .  

Ook dan is de gevonden oplossing echter ondoorzichtig. Inschakelen 

van een digitale computer is onontbeerlijk om inzicht te krijgen in 

de resultaten vaiz de analyse. Voor eer; aantal concrete situaties 

moeten berekeningen worden uitgevoerd om uitspraken te kunnen doen 

over de waarde van de Vlasov-theorie. De confrontatie van de "exacte" 

en de benaderingstheorie vindt voornamelijk plaats op grond van kwan- 

titatieve resultaten volgens beide methoden. Hierbij moet bovendien 
bedacht worden dat voor allerlei soorten periodieke belastingen de 

berekeningen moeten worden uitgevoerd. Numerieke problemen moeten 

tot een aanvaardbare oplossing gebracht worden. Numerieke experi- 

menten zijn onvermijdelijk. 

Het ligt voor de hand na te gaan of de digitale computer - in het 
hiervoor geschetste analyse-proces een onontkoombaar hulpmiddel - 
op de meest efficiënte manier bij het onderzoek is ingeschakeld. 
Wij menen dat met behulp van de elementenmethode een onderzoek ge- 



- 24 - 

daan kan worden naar de waarde van de Vlasov-theorie. Het behoeft 

geen betoog dat de elementenmethode een machtig hulpmiddel is bij 

het berekenen van constructies. Maar ook bij het onderzoek naar de 

waarde van theorieën moeten langs deze weg interessante resultaten 

bereikt kunnen worden. Wij zullen een weg schetsen die met behulp 

van de elementenmethode kan leiden tot een onderzoek naar het ge- 
bruiksgebied van de Vlasov-theorie. 
Uitgegaan wordt van de veronderstelling dat van bepaalde elementen 

reeds voldoende duidelijk gemaakt is dat zij geschikt zijn om bij 
het oplossen van schijf- en plaatproblemen gebruikt te worden. De 
koker-balk wordt verdeeld in een groot aantal rechthoekige elementen 

Ook over de hoogte der platen wordt een verdeling aangebracht. Veel 
aandacht moet besteed worden aan de koppeling van de elementen in de 

hoekpunten van de koker en aan de organisatie van het computerpro- 

gramma. 
De aanpak met behulp van de elementenmethode biedt t.o.v. de ge- 

schetste analytische aanpak een aantal voordelen. Wij noemen er 

eliige e 

1 .  Bet opleggen van beperkingen aan de belasting is niet nodig. 
Willekeurige belasting van de eindvlakken levert geen extra 

moei l i j  itheden. 

2. Het effect van verstiJvingsbzlken en schotten kan op reaiis- 

tische wijze in rekening worden gebracht. 
3 .  De grootte der elementen kan worden aangepast aan de verwachte 

vervormingstoestand. Daardoor kan goed gebruik worden gemaakt 

van fysische overwegingen. 

4 .  De hier gesuggereerde opbouw in veel kleine elementen is ook 
van grote betekenis bij het onderzoek naar het effect van 

discontinuiteiten in constructie en belasting. Op enige afstand 

van deze discontinuiteiten kan overgegaan worden in grotere 
elementen (bijvoorbeeld balkelementen). 

5. De werkwijze is generaliseerbaar tot andere kokervormen. Van 
de symmetrie in de dwarsdoorsnede kan worden afgeweken. Balken 
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waarvan de dwarsdoorsnede gedeeltelijk open, gedeeltelijk 

gesloten is kunnen evenzeer worden geanalyseerd. 

Wij willen niet suggereren dat dit moeiteloos kan gebeuren. 

Het construeren van een oplossingsmethode die geheel afge- 

stemd is op het gebruik van een digitale computer vervangt 
echter ingewikkelde analytische methoden, gevolgd door 

numerieke procedures, door directe numerieke procedures. 

De voordelen die de werkwijze via de elementenmethode biedt ten 

opzichte van de analytische weg zijn zo groot, dat de directe 
numerieke aanpak onze voorkeur verkrijgt. 
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5. Conclusies 

De in het voorgaande gegeven beschouwingen over het onderzoek naar 
het gebruiksgebied van benaderingstheorieën concentreerden zich 

voornamelijk op twee aspecten. 

1 .  E e n  vergelijking van een aantal theorieën op grond van de 

de confrontatie van de aan deze theorieën ten grondslag 
liggende potentiële energie of differentiaalvergelijkingen. 

2. Een vergelijking van analytische methoden, uitmondend in 

numerieke resultaten, en een procedure om direct gebruik te 

maken van een computer (de elementenmethode). 

Algemene uitspraken kunnen aan onze beschouwingen niet worden ont- 

leend. Wij menen dat er voldoende aanwijzingen zijn om tenminste 

te vermoeden dat de elementenmethode ook mogelijkheden biedt om 

onderzoek te doen naar de waarde van benaderingstheorieën. 
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