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Samenvattinq 

In dit afstudeerverslag wordt de bepaling van enige geometrische 
grootheden van profielen met een willekeurige evt. gecompliceerde 
dwarsdoorsnede behandeld. 

Hardy Seeverens [l] heeft enige tijd geleden tijdens zijn afstuderen 
een programma geschreven dat deze grootheden kan bepalen, maar dit programma 
biijkt niet erg ye=ïUikeïsvïiendelijX te zijn, terwiji het geheugengebruik 
te groot is voor een "kleinere" computer, zoals b.v. een microcomputer. 
Bovendien was het niet duidelijk hoe men te werk moest gaan om een 
dwarsdoorsnede in zo weinig mogelijk elementen te verdelen, zodat er toch 
een goed resultaat bereikt wordt. 

Nadat het programma gebruikersvriendelijker gemaakt was, werd er 
onderzocht of er b.v. op basis van de dunwandige theorie met een minimum aan 
(eventueel speciale) elementen volstaan zou kunnen worden. Visualiseren van 
de torsiefunctie over de dwarsdoorsnede, d.m.v. hoogtelijnen, gaf de 
aanleiding tot het in gebruik nemen van kwadratische elementen, terwijl 
bovendien een duidelijke richtlijn voor de methode van in elementen verdelen 
werd gevonden. 

Nadat we er zodoende zeker van waren dat we de geometrische grootheden 
van elk profiel kunnen bepalen, hoe complex dit ook mag zijn, werd er 
geprobeerd om de profielen te optimaliseren. 

Dat optimaliseren wil zeggen, binnen bepaalde gegeven ontwerpgrenzen, 
de maten van een profiel zodanig bepalen dat er een minimale hoeveelheid 
materiaal nodig is voor het profiel, terwijl er toch aan bepaalde 
randvoorwaarden wordt voldaan. Deze randvoorwaarden kunnen bestaan uit b.v. 
een minimaal te behalen kiplast, een maximale toelaatbare doorbuiging, etc .  

Dit optimaliseren is gedaan op basis van de statistische theorie van 
proefopzetten. Voor deze methode is gekozen omdat dit de mogelijkheid heeft 
om zonder al te veel problemen over te gaan naar een totaal ander 
belastingsgeval, of om met meerdere randvoorwaarden tegelijk rekening te 
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Alsemene inleidinq. 

In de bouwwereld wordt veel gebruik gemaakt van constructies die voor het 
overgrote deel bestaan uit balken (of staven). Daar deze balken in het 
algemeen prismatisch zijn, en dus een constante vorm en grootte van de 
dwarsdoorsnede hebben, wordt er ook wel gesproken over profielen. 
l-n l,' de rL-..l D L a ~ ~ b û u w  wordt erg w e i  gebruik gemaakt van eenvoudige profielen (I- 
profiel, U-profiel, T-profiel etc.). Deze profielen worden bovendien alleen 
in genormaliseerde maten geproduceerd, en de bij deze genormaliseerde 
profielen behorende geometrische grootheden zijn in veel staaltabellen te 
vinden. 
De kracht van de aluminiumindustrie is echter het feit dat door de goede 
extrudeerbaarheid van aluminium aan een profiel een vrijwel willekeurig 
complexe vorm kan worden meegegeven, terwijl er toch tegen redelijke prijzen 
geproduceerd kan worden. Hierdoor kan de gebruiker erg veel functies voor 
het profiel vastleggen door een uitgekiend ontwerp. Hierbij kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan de glastuinbouw: 

-goede inklemmingen van de glasplaten. 
-extra randen aan het profiel voor het aanbrengen van b.v. rubber 
strippen ter afdichting. 
-het reeds aanbrengen van sleuven om er later schroefjes in te kunnen 
draaien, etc. 

Deze willekeurig gecompliceerde vorm van de dwarsdoorsnede bemoeilijkt 
echter wel de berekeningen op stijfheid en sterkte. Hardy Seeverens [I] 
heeft tijdens zijn afstudeerwerk een programma geschreven waarmee de 
benodigde geometrische grootheden voor elke willekeurige dwarsdoorsnede 
bepaald kunnen worden. Dit programma bepaalt deze grootheden op basis van de 
eindige elementenmethode. Hierbij is gebruik gemaakt van lineaire vierknoops 
elementen. 
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In deel I van dit verslag wordt op enkele tekortkomingen van dit programma 
gewezen, en aangegeven op welke manier is getracht om hieraan tegemoet te 
kunnen komen. 
Daarna wordt in een poging om het profiel met zo weinig mogelijk elementen 
te beschrijven, gekeken of het zin heeft om speciale elementen te ontwerpen. 
Hiermee zouden dan de verschillende profieldelen alleen op de profiellijn 
gekoppeld moeten worden, zoals dat in de dunwandige theorie gebruikelijk is. 
Dit zal een dood spoor blijken te zijn maar het onderzoekje zal leiden tot 
h e t  in gebruik riemen van kwadratische achiknoops eiementen. Bovendien wordt 
hier een duidelijke richtlijn gevonden voor de manier waarop de 
dwarsdoorsnede in elementen verdeelt dient te worden opdat we een erg goede 
oplossing krijgen met een minimum aan elementen, en dus een minimum aan 
rekentijd. 
Tot slot worden er in het eerste deel van dit verslag enige profielen uit de 
praktijk, met bekende waarden voor de geometrische grootheden, doorgerekend 
en vergeleken met de werkelijkheid. 
Deel I1 van dit verslag gaat in op het optimaliseren van een profiel. 
Door de complexe vorm van de dwarsdoorsnede is het inzicht in hoe een 
profiel zich onder belasting zal gedragen sterk afgenomen. Daar het 
materiaalgebruik bij geextrudeerde aluminium profielen ca. 1 / 3  van de 
kostprijs voor z'n rekening neemt, zal het zin hebben om enige (rekmltijd 
te steken in het zoeken naar een optimale combinatie van de 
ontwerpvariabelen. 
Allereerst wordt er besproken waarom er gekozen is voor de statistische 
theorie van proefopzetten. Vervolgens zal deze theorie summier besproken 
worden. Daarna zal de algemene gang van zaken tijdens het optimaliseren 
besproken worden, gevolgd door een eenvoudig voorbeeld. Verder worden ook 
nog de resultaten gegeven van een optimalisatie van een geval uit de 
werkelijkheid, een profiel met een complexe dwarsdoorsnede. In een evaluatie 
volgen dan nog enige aanbevelingen voor een voortgezet onderzoek. 
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I GEOMETRISCHE GROOTHEDEN 

Geometrische grootheden 

1.1 INLEIDING 

In de bouwwereld wordt erg veel gebruik gemaakt van constructies d i e  

bestaan uit een samenstel van staven. Als deze staven een constante vorm en 
grootte van de dwarsdoorsnede hebben (prismatisch zijn), dan wordt er 
gesproken van profielen. Om het gedrag van een profiel onder een gegeven 
belastingsituatie te kunnen beschrijven, moeten enkele geometrische 
grootheden van dit profiel bekend zijn. Sommige van deze grootheden zijn 
vrij eenvoilclig te bepale:: (oppervlak AI zwaartepunt y, en z z en de 
kwadratische oppervlaktemomenten I Y 
bij de formulering van de potentiële energie naar voren komen kunnen worden 
bepaald m.b.v. de welvingsfunctie. Het is vrijwel onmogelijk om deze 
welvingsfunctie analytisch te bepalen. 

en Iz). Enkele andere groootheden, die 

Bovendien is er, ook vanuit het stabiliteitsonderzoek naar kip met 
grote doorbuiging, de behoefte om de betreffende grootheden met een minimum 
aan rekentijd toch voldoende nauwkeurig te kunnen bepalen. 

De te bepalen grootheden zijn afkomstig uit de buiging- en 
torsietheorie en hangen rechtstreeks samen met de vorm van de 
dwarsdoorsnede. Enkele van deze grootheden blijken niet eenvoudig te 
bepalen, zeker als de dwarsdoorsnede een gecompliceerde vorm heeft. Dit 
laatste is in de aluminiumindustrie een veel voorkomend gegeven. 

Hardy Seeverens [l] heeft in het kader van zijn afstudeerwerk een 
programma (GEOG) geschreven dat de verschillende gewenste grootheden bij 
gegeven dwarsdoorsnede kan bepalen.Dit programma benadert, op basis van de 
eindige elementenmethode, het verloop van de torsiefunctie over de 
dwarsdoorsnede. Vanuit deze torsiefunctie kunnen dan grootheden zoals de 
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ligging van liet dwarskrachtenmiddelpunt, d e  torsie-integraal en de welvings- 
integraal bepaald worden. 

Op dit programma (GEOG) zijn enkele aanmerkingen zoals: 
-te groot geheugengebruik 
-moeilijke hanteerbaarheid 
-relatief lange rekentijden 
-noodzaak van een fijne elementverdeling 

Om deze bezwaren te ondervangen is er  uitgaande van GEOG een ander 
programma geschreven. (Hoofdstuk 1.3) 
Om het aantal elementen zo laag mogelijk te houden, bij behoud van een goed 
resultaat, is er geexprimenteerd met het loskoppelen van de verschillende 
profieldelen buiten de neutrale lijn (Hoofdstuk 1 . 4 ) ,  een methode die in de 
dunwandige theorie toegepast wordt.Dit bleek een dood spoor te zijn, maar 
het resulteerde wel in het in gebruik nemen van kwadratische elernenten 
(lioofdstuk I .  5 ) a 

Ook is er onderzocht hoe de elementverdeling op z'n gunstigst is voor 

eenvoudige profielen (bv. T- , I- ,Z-  profielen)(Hoofdstuk 1.61, en dit 
leverde inzicht op voor het in elementen verdelen van meer gecompliceerde 
profielen (zoals bv. het ALCOA-profiel PR70-285 (zie fig I ) ) .  

Hierna wordt nog een eenvoudige meshyenerator beschreven, die de 
meeste eenvoudige profielen (bv. T- I- ,Z- profielen) in elementen kan 
verdelen (Hoofdstuk 1.7). 

Tot slot worden nog enkel resultaten vergeleken met de literatuur. 

I 
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1 . 2  Theorie 

Daar voor b e t  bepalen udn de  kritische kipl .act  van slanke balken enige 
grootheden uit de torsietheorie nodig zijn is het i i u t t i g  om na te gaan hoe 
deze grootheden gedefiniëerd zijn. Hiertoe wordt de torsietheorie bezien. 

Er wordt uitgegaan van een rechte prismatische balk met lengte 1 en 
willekeurige dwarsdoorsnede. De karakteristieke óimnetingen vari deze 

dwarsdoorsnede worden klein veimdersteld t.o.v. de lengte van de balk .  De 

e a l k  bestaat uit homogeen isotroop en lineair elastisch materzaal. Voor de 
beschrijving van het probleem is gebruik gemaakt van een rechtsdraaiend 
orthonormaal XYZ-assenstelsel (zie fig 2 1 ,  zodanic, d a t  : 

-de X-as evenwijdig is met de balkas  

-de Y- en Z-as samenvjllcn met de centrale hoofdtraagheidsassen 
-de oorsprong samenvalt met het zwaartepunt van de 
dwarsdoorsnede 

2 Y ../ 

t 
R 4 

fig 2 : De L,- , e u ~ e  j van het assenstelsel. 
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Er wordt uitgegaan van de volgende hypothesen (alleen zuivere torsie 
wordt bekeken daar we hiermee enkele constanten, die alleen van de 
welvingsfunctie afhankelijk zijn, kunnen bepalen): 

-De verplaatsingen in Y- en Z-richting van een punt in de 
dwarsdoorsnede zijn afkomstig van een starre rotatie van de 
dwarsdoorsnede om een vaste lijn evenwijdig aan de X-as door 
een bepaald punt in de dwarsdoorsnede dat het 
dwarskrachtenmiddelpunt genoemd wordt. De ligging van dit punt 
komt verderop ter sprake. 

-De verplaatsing in de X-richting van een punt in de 
dwarsdoorsnede (de welving) is gelijk aan het product van een 
niet van de belasting afhangende verplaatsingsverdeling E(y,z), 
de welvingsfunctie, en de hoekverdraaiing per lengteeenheid ax. 

Dit resulteert in het volgende verplaatsingsveld: 

v(x,y,z) = Vd - ct(%) * (Z=-Zd) (I. Ib) 

Hierbij representeren ud,vdr en wd de starre translatie van het 

Voor dit verplaatsingsveld is de potentiële energie als functie van 
dwarskrachtenmiddelpunt (punt D in fig 3 ) .  

E(y,z), tx en ax op te stellen. Uit de eis dat deze potentiële energie 
stationair moet zijn met betrekking tot alle toegestane variaties van de 
welvingsfunctie resulteert het volgende Neumann probleem: 
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Eyy + E,, = fi 

Geometrische grootheden 

in A 

OP s 
( 3 . 2 )  

met A = het oppervlak van de dwarsdoorsnede 

c =  ra^^^^^^^^^ van de dwarsdoorsnede 
= kamponenten van de naar buiten gerichte normaal op de *y'"z 

rar,d 
= coordinaten van het dwarskrachtenmiddelpunt 'd 'd 

\ 

Om het Neumann probleeia .eenduidig te kunnen oplossen is als extra 
voorwaarde nodig: 

( 1 . 3 )  

ofwel de gemiddelde welving van de dwarsdoorsnede i s  gelijk aan nul. 
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Aan het Neumann probleem is te zien dat de welvingsfunctie en het 
dwarskrachtenmiddelpunt gekoppeld zijn. A l s  de welvingsfunctie bekend i s  dan 
kan de ligging van het dwarskrachtenmiddelpunt bepaald worden uit: 

Het dwarskrachtenmiddelpunt i s  het punt in de dwarsdoorsnede met een 
zodanige ligging, dat een kracht met een werklijn door dit punt, geen torsie 
van het profiel teweeg zal brengen. 

Daar echter voor het bepalen van de welvingsfunctie de ligging van het 
dwarskrachtenmiddelpunt reeds bekend zou moeten zijn, wordt de 
welvingsfunctie E(y,z) vervangen door de torsiefunctie Y(y,z) waarbij: 

Hierdoor gaat het Neumann-probleem voor de welvingsfunctie over in het 
Neumann-probleem voor de torsiefunctie: 

Yyy 4- \Yzz = o 

Y n +YZnZ = zn - YnZ Y Y  Y 

( 1 . 6 1  

Ook hier is weer als  extra voorwaarde (t.b.v. de eenduidigheid) nodig: 

De formules voor het bepalen van het dwarskrachtenmiddelpunt gaan dan 
over in: 
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- 
Zd - 

1 - * Sfy'ïdydz = O 
IZ A 

Bij het formuleren van de potentiele energie komen nog enkele 
integralen naar voren nl: 

2 2 de torsieintegraal It = J'.f[(Vy- z) 

de welvingsintegsaal I, = -yi*Iy - zd*IZ d- jJY2dydz 

+(Yz+ y) Idydz 
A 

A SJ 

(I. 7a) 

(I.7b) 

(I.8a) 

(I.8b) 

- * ~ ~ z * ( y  2. +z 2 J a y d z  3 (1.8~1 de asymmetrieintegraal IC = Zd 
2*1y A 

Voor de gebruikelijke kiptheorie zijn nu alle geometrische grootheden 
bekend en kan de kritische kiplast als functie van de kiplast bepaald 
worden. Hierbij zal de formule afhangen van het soort belasting waaraan de 
balk onderworpen wordt. 

In het diktaat stabiliteit en knik [6] wordt een zeer vereenvoudigd 
belastingsgeval bezien. Er wordt daar uitgegaan van een slanke balk 
met aan twee zijden een zuiver buigend moment. Verder worden als 
aannamen gedaan: 

-de balk heeft een rechthoekige dwarsdoorsnede 
-de buigstijfheden verschillen sterk (Iz>>I ) 
-de welving wordt verwaarloosd 

Dit resulteert in een kritisch kipmoment: 

Y 

= [E*Iz* ( f ) 2 *  IE*Ib* [ f )  i- G*Itf ] 0 . 5  
'kr (1.9) 
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met : E = elasticiteitsmodulus 
G = glijdingsmodulus 
1 = lengte van de balk 

Voor het ondervangen van een mogelijk onnauwkeurige bepaling van de 
torsieïntegraal, een in de kipformules belangrijke grootheid, is er nog 
gedacht om het probleem op te lossen door de spanningsfunctie over de 
dwarsdoorsnede te bepalen, i.p.v. de torsiefunctie. Dit zou dan als voordeel 
hebben dat de torsieintegraal even nauwkeurig bepaald zou kunnen worden als 
de spanningsfunctie zelf, daar de torsieïntegraal recht evenredig i s  met het 
volume onder het vlak dat door de spanningsfunctie opgespannen wordt 
(zeepvliesanalogon). Dit stuitte echter op het bezwaar dat het 
dwarskrachtenmiddelpunt en de welvingsintegraal niet zijn te bepalen uit; de 
cpanningsfunctie. 
Opm.voor de constructeur kan het echter nuttig zijn om tijdens de 

ontwerpfase even i n  Gedachten een zerpvlies over het profiel te leggen. 
Daar bekend is dat de torsieintegraal recht evenredig is met het volume 
onder een opgeblazen zeepvlies kan hij met kleine correcties van het 
ontwerp een relatief grote verbetering van de torsieintegraal krijgen, 
terwijl het oppervlak van de dwarsdoorsnede (komt overeen met de massa 
van de balk) slechts weinig in waarde toeneemt. 
Een eenvoudig voorbeeld hiervan is de invloed Van afrondingsstralen. 
Volgens het "zrepvlies-gedachtenexperiment" zouden we kunnen concluderen 
dat een buitenafronding slechts een geringe invloed heeft op de 
torsieintegraal, terwijl een binnenafronding juist een grote invloed zal 
hebben. Dit is geverifiëerd aan een eenvoudig hoekprofiel (fig 4 en 
tabel 1 ) .  
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1 . 3  Het procxamma 

Geometrische grootheden 

Bardy Seeverens [I] heeft tijdens zijn afstuderen een programma (GEOG, 
te vinden op de B7900 van het rekencentrum van de T.H. Eindhoven) geschreven 
dat de voor kip relevante geometrische grootheden berekent, nl: 

A = het oppervlak van de dwarsdoorsnede 
= de coordinaten van het zwaartepunt t.o.v. eeri YZJZ 
oorspronkelijk ingegeven assenstelsel 

(8 -= de hoek tussen het oorspronkelijk ingegeven, en het 
centrale assenstelsel 

y< f ZI = de coordinaten van het dwarskrachtenmiddelpunt (t.o.v. 
het centrale assenstelsel) (1.7) 

= een oppervakteintegraal (1.8~) die het gevolg is van het IC 
asymmetrisch zijn van de dwarsdoorsnede. Deze integraal 

= de torsie-integraal (I.8a) 
= de welvingsintegraal (1.8b) 

It 
'b 

wordt verder de asymmetrie-integraal genoemd. 

r van het f 
Dit programma GEOG heeft de volgende bezwaren : 

-het programma is veel te groot voor een mi comput rmaat 
dat de meeste middenbedrijven hebben, of zich kunnen permitteren. 
-de torsieïntegraal wordt niet erg nauwkeurig berekend [ 2 ] .  

-het programma is geiiplementeerd op de B7900 van het rekencentrum, 
hetgeen uit oogpunt van verbinding met en begeleiding vanuit W-hoog 
niet erg aantrekkelijk is. 
-de gegevensinvoer kan op twee manieren: 

1) Interactief : Dit is veel werk, zeker omdat de gegevens in een 
bepaald formaat ingevoerd moeten worden. Ook is het vervelend 
dat een foutje dan zo moeilijk op te sporen is. Als er echter 
een blijft zitten dan moet alles opnieuw ingetikt worden. 
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2) Met een invoerfile die via de meshgenerator TRIQUAMESH 
aangemaakt kan worden. Als van TRIQUAMESH gebruik gemaakt 
wordtf dan moet er rekening mee gehouden worden dat de 
invoerfile nog aangepast moet worden. Bovendien is er voor het 
genereren van een elementverdeling voor een redelijk 
gecompliceerde dwarsdoorsnede een grondige kennis van het 
gebruik en de mogelijkheden van TRIQUAMESH noodzakelijk. 

Daarom werd het programma GEOG op verschillende punten gewijzig6. 
1 )  het programma werd geïmplementeerd op de PRIME, de 

afdelingscomputer van de afdeling W. 
2) Het geheugengebruik werd drastisch verkleind door alle relevante 

gegevens op te slaan in twee arrays, een real en een integer array. 
3 )  Binnen het programma werd op verschillende plaatsen numerieke 

integratie ingl-hoi’yd, In het bestaande programma wordt nl. op veel 
plaatsen op een “quasi-analytische” manier gerekend. 

4) Een aantal berekeningen werd samengetrokken hetgeen veel rekenwerk 
bespaarde. 

5 )  De invoer werd vereenvoudigd. Dit komt erop neer dat de gegevens nu 
ongeformatteerd ingevoerd kunnen worden. 

6 )  De uitvoer wordt bij het nieuwe programma overzichtelijker 
gepresenteerd. 

7 )  De berekening van de omtrek werd toegevoegd. Deze waarde is in de 
praktijk van belang in verband met het bepalen van de kosten van 
oppervlaktebehandelingen zoals b.v. het aanbrengen van coatings. 

Het aanbrengen van deze wijzigingen heeft geleid tot een programma met 
meer mogelijkheden als het oude, terwijl de rekentijd en het geheugengebruik 
zodanig zijn gereduceerd dat het programma ook geschikt i:, om op een micro- 
computer te gebruiken. Het programma is GEOG4 genoemd, en is te vinden op de 
PRIME onder WFW>PEBE>GEOG4. Deze naam is zo gekozen in verband met een 
hierna nog aan de orde komend programma dat dezelfde geometrische grootheden 
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berekent, maar dat gebruik maakt van een kwadratisch 8-knoops element i.p.v. 
h e t  lineaire 4-knoops element waar GEOG en GEOG4 gebruik van maken. 
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1 . 4  Ontkoppelen buiten de profielliin 

Er is de wens om een profiel met zo weinig mogelijk elementen te 
beschrijven, en toch tot goede resultaten te komen. 

Een kleiner aantal elementen zal een kortere rekentijd vragen. Bij een 
groot aantal berekeningen (optimaliseren) zal een verkleining van het aantal 
elementen een aanzienlijke besparing van de rekentijä opleveren. Boveïìdfen 
zal er later in het onderzoek naar locale knik mogelijkerwijze een drie- 
dimensionale elementverdeling gemaakt moeten worden. Hierbij wil men dan 
elementen toepassen die in a l l e  drie de richtingen dezelfde orde-grootte 
hebben. Dit zal al snel tot veel elementen leiden hetgeen de rekentijd flink 
op doet lopen. 

Cm dit deel ,  e m  klein aantal elementen, te verwezenlijken is er 
onderzocht of ontkoppeling buiten de profiellijn, een in de dunwandige 
theorie gebruikte methode, ook geschikt is voor de in het algemeen net niet 
dunwandige aluminiumprofielen. Er zouden dan misschien aparte elementen met 
slechts twee knopen gebruikt kunnen worden. 

Voor clit experiment is uitgegaan van een T-profiel met verstijvers op 
de flens (zie fig 5 ) .  Hierbij is de koppeling lijf-flens op zes 
verschillende manieren uitgevoerd met lineaire elementen, waarbij de 
elementverdeling in het onderzochte subgebied verfijnd was. 

Model O representeert de werkelijkheid, d.w.z. het resultaat van die 
berekeningen wordt als exact aangenomen. Model E is de imitatie van de 
koppeling zoals die in de dunwandige theorie wordt gehanteerd. Deze leverde 
problemen op daar we hier geen gebruik konden maken van symmetrie, daar de 
welving op deze symmetrielijn in dit geval ongelijk aan nul moet kunnen 
worden. Door het overlappen van materiaal zullen bij de modellen D en E 

echter ook de constanten die niet van de welvingsfunctie afhangen 
(oppervlak, kwadratische oppervlaktemomenten, ligging van het zwaartepunt) 
aangetast worden. 
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Bij deze resultaten dienen enkele opmerkingen te worden geplaatst 
1 )  Bij de modellen D en E traden bovendien andere onnauwkeurigheden op. 

De afwijkingen voor oppervlak, en buigstijfheden I 
respectievelijk: BA = 1.54% , BI = 0.70% 

en Iz zijn Y 
AIz = 0.03% 

Y 

welvingsintegraal (l.8b) als van het dwarskrachtenmiddelpunt (1.7) 

verwerkt. Daar nog bovenop i a  de ligging van het 
dwarskrachtenmiddelpunt verwerkt in de welvingsintegraal. De invloed 
van de ontkoppeling op deze grootheden is dus ai erg gecompliceerd, 
zeker als er grootheden meegenomen worden waarvan men al bij voorbaat 
weet dat men benaderde yetalwaarden gaat gebruiken (model D en E ) .  

3 )  De waarde voor de torsieintegraal lijkt voor de modellen D en E vrij 
goed te zijn, maar dit is mede een gevolg van het feit dat de bijdrage 
aan de torsieintegraal over een te groot oppervlak is gelntegreest. 

2) De buigstijfheden I en Iz zijn in de resultaten van zowel de Y 

Door SUPERTAB als postprocessor te gebruiken kan het verloop van de 
welvingsfunctie ook in beeld gebracht worden d.m.v. hoogtelijnen over de 
dwarsdoorsnede van hetr profiel. Hierbij zijn de plaatjes die bij model D en 
E horen niet meegenomen daar die door de overlapping onduidelijk zijn. Be 
plaatjes laten zien dat door het loskoppelen buiten de profiellijn het 
profiel plaatselijk vrijer kan welven. Dat de invloed hiervan op de 
welvingsintegraal (die de welving in het kwadraat bevat) slechts klein is, 
is een gevolg van het feit dat de ter plaatse van de ontkoppeling optredende 
verschillen klein zijn t.o.v. de welving van de verder van het zwaartepunt 
gelegen punten. Het is eenvoudig te begrijpen dat als de welving vrijer 
gelaten wordt, dit op hetzelfde neerkomt als het verkleinen van de weerstand 
tegen welving, hetgeen dus een lagere waarde voor de torsieintegraal 
oplevert. 

In de plaatjes (fig 6) is te zien dat het lijf van het T-profiel door 
het loskoppelen buiten de profiellijn niet zoveel welft als in de werkelijke 
situatie (model O ) ,  terwijl de flens juist meer welft. 
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programma GEOG4 te gebruiken, maar dat onderwerp komt verderop nog ter 

sprake. 
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1 . 6  Elementverdelinsen 

Geometrische grootheden 

Er is een klein onderzoekje gedaan naar de invloed van de 
elementverdelingen op het resultaat. Hierbij werd gebruik gemaakt van een T- 
profiel (op de grens van dunwandigheid, l / t % 6 )  dat op verschillende manieren 
in elementen werd verdeeld. Hierna werden de resultaten met elkaar 
vergeleken om tot een conclusie t e  kìfinen koxen. 

De lineaire en de kwadratische elementen werden met elkaar vergeleken 
in die zin dat een kwadratisch element overeenkwam met een cluster van vier 
lineaire elementen. De positie van hek dwarskrachtenmiddelpunt en de waarde 
van de welvingsintegraal blijken slechts in geringe mate afhankelijk van de 
fijnheid van de elementverdeling. Het grote probleem is de t û ï s i c h t e ~ r u z l .  
We vinden duidelijk wel convergentie naar de exacte waarde, maar er i c  niet 
meteen te zeggen welke soort van elementverdeling nu het beste zal zijn. 

Met in het achterhoofd het zeepvliesanalogon werd ook geprobeerd om de 
elementverdeling zodanig te maken dat aan het begin en aan het eind van een 
profieldeel elementen gemaakt werden met een nagenoeg vierkante vorm. Dit 
betekent dus dat er per profieldeel een element in de dikterichting en drie 
in de lengterichting komen te liggen. Dit leidde tot erg goede resultaten. 
A l s  de gevonden waarden worden vergeleken met de "exacte" (de gevonden 
waarden bij de fijnste elementverdeling) waarden dan bleken de relatieve 
afwijkingen slechts gering te zijn: 

It + +0.54% 
Zd + -0.05% 
rb + -0.18% 
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l 

Als conclusie kunnen we hier wel stellen dat het beste gebruik kan 

worden gemaakt van de kwadratische elementen, en dat de dwarsdoorsnede 
zodanig wordt verdeeld dat op de profieluiteinden vierkante elementen 
zitten, evenals bij vertakkingen van profieldelen. Tussen deze elementern kan 
in het algemeen volstaan worden met slechts een element. Zie de voorbeelden 
twee en drie u i t  f i g  8 .  

I i 
I 
1 1 

I r n  
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voar de 4 i n t e r e s s a n t e  subgebieden.  
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1 . 7  Meshcfenerator 

In de werktuigbouwkundige praktijk is er vaak behoefte om eenvoudige 
profielen door te kunnen rekenen. Daarom is er een kleine meshgenerator 
geschreven die voor zulke profielen op een eenvoudige manier een 
elementverdeling kan maken. De mogelijkheden zijn beperkt tot die klasse van 
dwarsdwrsnedrn die se;; s t ~ k s g e w i f s   echte rand hebben, terwijl vertakkingen 
niet mogelijk zijn. In feite kunnen er alleen dwarsdoorsneden mee 
gegenereerd worden die men op kan bouwen door een serie vierhoekige blokken 
achterelkaar te leggen. Vanwege symmetrie zullen de meeste eenvoudige 
profielen (Z,L,U,C,H,T,I) dus beschreven kunnen worden. 

- ue gevormde blokken kunnen in twee groepen gescheiden worden. 
1 )  De blokken die in de richting van de profiellijn liggen. D i t  

zijn die blokken die op twee tegenoverelkaar liggende zijden 
vastzitten aan een ander blok, inclusief het eerste en het 
laatste blok. Deze blokken worden verder profieldelen 
genoemd. 

2) De blokken die niet in de richting van de profiellijn liggen. 
Dit zijn die blokken die de overgang van het ene profieldeel 
naar het andere bewerkstelligen. Zij zijn met andere blokken 
gebonden op twee naast elkaar gelegen zijden. Deze blokken 
zullen verder overgangsstukken genoemd worden. 

Het profiel kan nu in een N*M mesh verdeeld worden. Dit wil zeggen dat 
de profieldelen N elementen in lengterichting en M elementen in 
dwarsrichting krijgen, terwijl overgangsstukken in beide richtingen N 
elementen zullen krijgen. Voor enige voorbeelden zie fig 8 .  

De meshgenerator zal geen elementen genereren waarvan de breedte 
groter is dan de lengte (in profieldelen). Bovendien zullen er op de 
uiteinden van de profieldelen, indien mogelijk, elementen gegenereerd worden 
die een vierkante (of rechthoekige) vorm hebben. Dit betekent dan dat de 
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1.9 Conclusie 

Er is nu een eenvoudig hanteerbaar gereedschap ontwikkeld, ook 
geschikt voor "kleinere" rekenmachines, dat alle voor kip relevante 
geometrische grootheden kan bepalen. De resultaten zien er goed uit, d.w.2.: 

-de resultaten komen goed overeen met de theorie (indien er 
profieler? yemme:: wsrden wìaïvâìì eeìì analytische oplossing 
bekend is), en dunwandige profielen convergeren naar de 
analytisch gevonden waarden. 
-er is sprake van convergentie naar de werkelijke waarden (omdat 
met de kwadratische elementen de continuiteit van de 
torsiefunctie gehandhaaft blijft) 

Bet programma is hanteerbaar en betrouwbaar genoeg om het te gaan 
gebruiken om prorielen te gaan optimaliseren. Met optimaliseren wordt hier 
bedoeld : 

Wet minimaliseren van het gewicht van een balk, waarvan de 
dwarsdoorsnede als functie van enkele ontwerpvariabelen gegeven 
is, terwijl deze balk onder een gegeven belastingssituatie 
bijvoorbeeld niet mag kippen, en/of de doorzakking moet beneden 
een bepaald (voorgeschreven) minimum liggen. 
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11.2 De statistische theorie van het ~roefo~zetten 

Ir.2.1 Inleidinq 

Bij het doen van experimenten kan me21 drie belangrijke fasen 
onderscheiden nl: 

1) het opzetten van het experiment 
2) het uitvoeren van de metingen (berekeningen) 
3 )  het verwerken en presenteren van de resultaten 

Bij het opzetten van het experiment wordt een aantal factoren 
gedefinieerd die de onbekende grootheid beinvloeden, en waarmee men dus die 
grootheid tracht te beschrijven. Op basis van het model dat voor deze 
beschrijving gekozen wordt kan een meetprogramma samengesteld worden. Nadat 
dit meetprogramma is afgewerkt volgt de fase van het verwerken en 
presenteren van de resultaten. 

Bij het verwerken worden met behulp van de kleinste kwadratenmethode 
schatters berekend voor de onbekende parameters uit het model. Ook worden er  

schatters voor de variantie van deze schatters bepaald. Vervolgens wordt er 

geprobeerd om het model te vereenvoudigen door een parameter in het model 
gelijk aan nul te veronderstellen. Er wordt getoetst o f  het weglaten van 
deze term statistisch verantwoord is. Z o  ja, dan wordt deze term definitief 
weggelaten. 

Door dit vereenvoudigen van het model herhaald toe te passen wordt e r  

geprobeerd om de grootheid met zo weinig mogelijk termen te beschrijven. In 
ons geval zullen de gezochte grootheden het oppervlak van de dwarsdoorsnede 
( A ) ,  en de kritische kipbelasting (Okrit)' en de maximale doorbuiging wmax 
zijn. A l s  model wordt een polynoom met een zelf in te vullen aantal termen 
gekozen. 

De te gebruiken technieken worden hieronder besproken. 
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11.7 Optimalisatievoorbeel~en 

Een uitcrewerkt voorbeeld. 

üptimaliseren 

In deze paragraaf wordt het gehele optimalisatieproces voor een zeer 
eenvoudig geval uitgewerkt. 

Een aìuminium profiel met een rechthoekige dwarsdoorsnede en lengte 1 

wordt aan twee zijden opgelegd, en in liet midden belast met een puntkracht P 
(zie fig 12a). 

Aan deze balk wordt de eis gesteld dat de doorbuiging maximaal S.?% 
.van de lengte mag bedragen. 

De dwarsdoorsnede van de balk mag willekeurige breedte en hoogt:! 
hebben 9Lucsen 4 en 20 mm. Verder wordt: genonen: 

2 

2 
E = 70000 [rY/nm J (elasticitejtsmodulus van alt,minium) 
C = 28000 [N/m J (ylijdingsmodulus van alm 

L =i 1000 [ma] (lengte vdn de bn?ki 
P = 50 [rq (puntkracht) 

L 
fig 12.i 
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-11.27- Optimaliseren 

De maatgeving van het profiel volgens ALCOA was zodsniy dat voor de 
variakielen gensirren moest worden (de gebruikte x-waarden horen bij de 
getransformeerde ontwerpvariabelen, en zijn dus niet dezelfde als in fig 13a 

x2 = 0.167 x = 0.0 x4 = -0.737 3 ", = 0.057 
Mierbi j werd gevonden: 

Oppervlak A = 160.55 [mm 2 ] 
* A *p Kritische kiplast D =D 

* A krit ingegeven 
P is de factor waarmee de ingegeven belasting moet 
worden vermenigvuldigd opdat kip zal optreden. 
P i- 1.716 

k 

Maximale doorbuiging wmaX = 11.6 [mm] 

* 
Met als nevenvoorwaarden P = 1.71 en wmax = 11.6 --> l/wTar = 0.0862 werd 
een optimum gevonden voor: 

&..U L 

xI! = 0.85 x2 = 0.25 x3 = -1.0 x4 = -11-0 
met een bijbehorend oppervlak : A = 150.15 [mm 2 ] 

Narekenen van de gevonden variabelencombinatie leverde: 
= 150.15 [mm 2 ] 

W = 11.93 [mm] 

A 

P* = 1.723 

mala 

* De P en de wmax die bij het narekenen gevonden werden bleken groter te zijn 
de gewenste waarden. In een poging om dichter bij de gewenste waarden uit te 
komen werden er nieuwe (hu1p)minima ingevoerd: 

* Net als nevenvoorwaarden P 

een optimum gevonden voor : 
= 1.70 en wmax = 11.2 --> l/wmax = 0.0893 werd 

x = 0.725 x2 = 0.3 x3 = -1.0 x4 = -1.0 1 
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- C . 7 -  Appendix C 

C4. De file OPZET.IN 

In deze file wordt vastgelegd hoe het algemene model eruit zal zien. 
De hoofdeffecten worden voor alle variabelen standaard tot de 3-de orde 
meegenomen, terwijl in interactietermen een variabele maximaal tot de 3-de 
orde mee kan doen. Alleen de interactietermen hoeven gegeven te worden. 

NVAR NBER NINTER 
M11 MI2 . . .  M l n  

. . .  ... . . .  . . .  
Mil Mi2 . . .  Min 
. . *  . . .  . . .  . . .  
Mml Mm2 . . .  Mmn 

met : NVAR het aantal variabelen 
NBER het aantal berekeningen dat gedaan moet worden 
NINTER het aantal interactietermen 

Mij de j-de macht van de i-de interactieterm 
n het aantal variabelen 
m het aantal interactietermen 

Het algemene model ziet er dan als volgt uit: 

ltx +x 2 3  tx t.. . tx tX 2 t X  3 +xl Mll,xM12,..,x;1nt . . . . .  
2 1 1 1  n n n  



Pm 
... 
oTY 
... 

P19 

LU6 
... 
1 Td 
... 

1 Zd 

116 

c u9 
... 
I Tri i. :a 

... 

119 

N 
MISI 
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