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SAMENVATTING 

In dit rapport wordt de ontwikkeling van een discreet model voor het kippen van 
een T - profiel beschreven. Het model bevat knikelementen waardoor het interak- 
tie tussen lokale knik en kip kan simuleren. Voorafgaand aan het kipmodel wordt 
interaktie bij twee bijna samenvallende kniklasten, een instabiele situatie, met 
verschillende methoden onderzocht aan de hand van een eenvoudig discreet mo- 
del. Met deze methoden kan het verloop van de evenwichtspaden in de buurt van 
een vertakkingspunt benaderd worden. Daarbij wordt ook gekeken naar de invloed 
van bepaalde termen in de potentiële energie van het model op de nauwkeurigheid 
van de benaderingen voor de evenwichtspaden. 
Door het variëren van enkele stijfheden wordt het gedrag van het kipmodel 

aangepast aan dat van een continu model. Het kipmodel, dat opgesteld is met zes 
vrijheidsgraden, is door middel van eliminatie van passieve coördinaten te vereen- 
voudigen tot een beschrijving met enkel actieve coördinaten, die bepalend zijn 
voor het interaktiegedrag. De beschrijving van het kipmodel blijkt dan overeen te 
s t e r n e n  met die van het eenvoudige discrete model, waarvan de exacte oplos- 
singen bekend zijn. De resultaten geven daarom een betrouwbare indicatie van het 
initiële nakip- en naknikgedrag van het kipmodel. 



VOORWOORD 

Dit rapport vormt de afsluiting van mijn afstuderen bij de vakgroep WFW. Het 
rapport zou zonder de hulp van vele anderen niet tot stand gekomen zijn. Dezen 
wil ik hier niet nader noemen - dat zou ondoenlijk zijn -, wel natuurlijk mijn 
begeleider Cees Menken, die steeds voor een "actieve" inbreng heeft gezorgd. 

Eindhoven, juni 1988 



INHOUDSOPGAVE 

Samenvatting 
Voorwoord 
Inhoudsopgave 
Symbolenli jst 
Inleiding 
Hoofdstuk 1 Theoretische achtergrond 

1.1 De gebruikte stabiliteitstheorie 
1.1.1 Ontwikkeling potentiële energie rond 

evenwicht st oes t and 
1.1.2 De stabiliteit van een kritiek punt 

1.2 Interaktie 
1.2.1 Symmetriebeschouwing potentiële energie 
1.2.2 De parabolic umbilic 

1.3 Samenvatting 

2.1 

Hoofdstuk 2 Methoden voor het analyseren van bijna 
samenvallende vertakkingen 

Methode der eliminatie van passieve coördinaten 
2.1.1 Actieve en passieve coördinaten 
2.1.2 Het elimineren van passieve coördinaten 
2.1.3 Perturbatiemethode bij eliminatie van 

passieve coördinaten 
2.1.4 Eliminatie van passieve coördinaten 

stapsgewijs 
Toepassing eliminatie van één passieve coördinaat 
op het interaktiemodel 
2.2.1 Eliminatie bij potentiële energie ontwikkeld 

tot en met zesdegraadstermen 
2.2.2 Eliminatie bij potentiële energie met alleen 

vierdegraadsterm in Ql 
2.2.3 Eliminatie bij ongelijke orde van Ql en Qz 
Resultaten eliminatie van passieve coördinaat 
Ontwikkeling om een kritiek punt met samenvallende 
kniklasten 
Toepassing ontwikkeling om samenvallend kritiek punt 
op het interaktiemodel 
Resultaten ontwikkeling om samenvallend kritiek 
gunt 
Perturbatiemethode voor het oplossen van evenwichts- 
vergelijkingen 
Vergelijking van de twee methoden 

2.2 

2.3 
2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 
2.9 Conclusies 

Hoofdstuk 3 Het discrete kipmodel 
3.1 Inleiding 
3.2 Beschrijving van het model 
3.3 Aannamen en verwaarlozingen 
3.4 De potentiële energie van het kipmodel 

3.4.1 Lineaire verplaatsingen uitdrukken in 
hoekverdraaiingen 

3.4.2 De elastische energie en de uitwendige 
pot ent iaal 

3.4.3 Sliding-coördinaattransformatie 

1 
ii 
iii 

1 
2 
2 

V 

4 
5 
6 
8 
9 

10 

1 1 
11 
11 
12 

13 

15 

17 

17 

20 
22 
23 

31 

32 

34 

39 
40 
42 
44 
44 
45 
47 
47 

48 

48 
50 



-iv - 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 
3.9 
3.10 

3.4.4 Bepaling van u. 
3.4.5 De kritieke belastingen 
Aanpassen van discreet model aan continu model 
3.5.1 Neutraal nakipgedrag 
3.5.2 
De aangepaste potentiële energie 
van het kipmodel 
3.6.1 

3.6.2 Elimineren van passieve coördinaten 
Resultaten 
3.7.1 Resultaten ontkoppeld gedrag 
3.7.2 
BesDreking resultaten 

De naknikstijfheid van de flens 

Verwaarlozing van derde- en vierdegraadstermen 
in Qi en Q3 

Het interaktiegedrag als ML < MK 

Model met  gereduceerde stijfheid 
Samenvatting en conclusies 

Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbevelingen 
4.1 Conclusies 
4.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Lit er at uur 
Bijlage A 
Bijlage B 

Bijlage C 
Bijlage D 
Bijlage E 
Bijlage F 

Bijlage G 

Bijlage H 

Bijlage I 

Bijlage K 
Bijlage L 

Bijlage M 

Bijlage N 

Exacte oblossingen interaktiemodel 
Ontwikkeling van de potentiële energie 
van het interaktiemodel 
Afleiding pert urbatievergeli jkingen 
Perturbatievergelijkingen voor n=5 en m=2 
Perturbatiemethode bij $2.2.1 en $2.2.3 
Ontwikkeling potentiële energie om kritiek 
punt 
Toepassing perturbatiemethode voor het benaderen 
van evenwichtspaden 
Verplaatsingen ten gevolge van rotaties bij het 
kipmodel 
Sliding-coördinaat t ransformat ie toegepast op 
de potentiële energie van het kipmodel 
Bepaling van u. als functie van ML en k 
Kritieke belastingen kipmodel; indeling in actieve 
en passieve coördinaten 
Potentiële energie bij onderdrukte lokale 
knik 

coördinaten uit W 
Eiirdnatie va,ii Q 4  eE A3 passizre 

51 
52 
53 
53 
54 

54 

54 
55 
57 
58 
59 
61 
65 
65 
67 
67 
68 
69 
70 

72 
73 
75 
77 

79 

81 

84 

87 
89 

90 

92 

94 



- v -  

.-I 
ml 

:-I 
:-I 
Nm- 
'Nm' 
'Nm' 

SYMBOLENLIJST 

a 
A 

A 

b 
d 
E 

F 
k 
1 
1 
L 

M 
MK 
ML 

E 

l i j  

hoogtemaat kipmodel 
potentiële energie na eliminatie van passieve 
coördinaten 
potentiele energie geformuleerd in één actieve 
coördinaat 
halve breedte liggende flens kipmodel 
lengte van staafje in knikelement van kipmodel 
lineaire veersti jfheid 
verplaat sing aangrijpingspunt van belasting 
fundamentele pad 
lineaire veersti jfheid 
dimensieloze lengte int erakt iemodel 
werkzame arm van moment bij kipmodel 
dimensieloze lengte interaktiemodel 
belast ingparameter 
moment 
kritiek moment voor kip; kipmoment 
kritiek moment voor lokale knik 

MKR gereduceerd kipmoment 
P 
PK 
PL 
gi 
Qi 
R 

S 
S 

st 
a 
U 
u0 

U 
V 
W 

belasting 
kritieke kiplast 
kritieke belasting voor lokale knik 
increment ele coördinaat 
gegeneraliseerde coördinaat 
rotatiematrix 
perturbatieparamet er 
overgangsmatrix 
t orsiesti jfhei d 
splitting-parameter 
verplaatsing 
voorindrukking ten gevolge vanvoorspannen 
elastische energie 
potentiële energ je 
potentiële energie na sliding- 
coördinaat t ransformat i e 

Indices: 
a, ,í3 passieve coördinaten 
A geëvalueerd voor kritieke belasting PA 

geëvalueerd voor kritieke belasting PB 
geëvalueerd in kritiek punt C 

E geëvalueerd in evenwichtstoestand 
geëvalueerd op het fundamentele pad 

I gedifferentieerd naar de belasting 
gedifferentieerd naar de perturbatieparameter s 

i"' 
["" 

[-I 



- 1 -  

INLEIDING 

Bi j  het kipproject, dat in de vakgroep WFW van de Technische Universiteit Eind- 

hoven uitgevoerd wordt, is een van de verschijnselen waarmee men te maken heeft, 

de interaktie tussen lokale knik en globale kip. Interaktie kan optreden als de be- 

trokken kniklasten bijna of geheel samenvallen, en heeft een destabiliserend effect op 

het gedrag van kip of lokale knik, die zonder interaktie ieder voor zich een neutraal 

of stabiel gedrag vertonen. 

Hoewel het doel van het kipproject is, kwantitatieve uitspraken te kunnen doen 

over het kipgedrag van dunwandige profielen, willen we met dit onderzoek het pro- 

bleem van interaktie op kwalitatieve basis verkennen. Daartoe gebruiken we discrete 

modellen, die relatief eenvoudig zijn en die inzichtelijker zijn dan continue modellen 

en die toch de werkelijkheid goed beschrijven, om het probleem van samenvallende 

kniklasten te analyseren. 

Om interaktie in geval van kip en lokale knik te onderzoeken, wordt een discreet 

kipmodel in de vorm van een T - profiel ontwikkeld, waarmee we interaktie met 

slechts twee actieve coördinaten kunnen simuleren. 

Leidraad bij het onderzoek is het werk van Thompson en Hunt, die met hun 

werkwijze, die gebaseerd is op de discrete stabiliteitstheorie, uitgebreide analyseme- 

thoden presenteren. ûni twee ïììethûde~, die toegespitst zijn op GES ~~,derz=ek, te 

evalueren, worden zij getoetst aan een eenvoudig model. 

Als laatste zij vermeld, dat het onderzoek zich beperkt tot perfecte modellen. 
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HOOFDSTUK 1 THEORETISCRE ACHTERGROND 

In dit hoofstuk wordt ingegaan op een aantal begrippen uit de stabiliteitstheorie, die 

in dit verslag ter sprake zullen komen. De formulering van deze begrippen is afkom- 

stig van Thompson en Hunt in [7] en [SI. Er  wordt ook ingegaan op het verschijnsel 

interaktie, waartoe een eenvoudig model wordt gebruikt. 

1.1 De gebruikte stabiliteitstheorie 

We gaan uit van perfecte, conservatieve mechanische systemen met n vrijheidsgra- 

den. Deze vri jheidsgraden worden beschreven met de gegeneraliseerde coördinaten 

Qi, i = 1, ..., n. Nodige en voldoende voorwaarde voor statisch evenwicht van het 

systeem is een stationaire waarde van de potentiële energie met betrekking tot de 

gegeneraliseerde coördinaten Qi: 

dV v. = - = O, voor alle i. 

De paden waarop geldt Vi = O voor alle i, noemen we de evenwichtspaden van het 

systeem. 

Een evenwichtstoestand waarin de totale potentiële energie een lokaal minimum 

heeft met betrekking tot de gegeneraliseerde coördinaten, is stabiel. Dan geldt: 

is positief definiet, i = 1 ,..., n, j = 1 ,..., n. 
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Is [Vi,] negatief definiet, dan hebben we te maken met een instabiel evenwicht, en 

als [Vi,] singulier is, met een kritiek evenwicht. We nemen aan, zoals dat gebruike 

lijk is in stabiliteitsanalyses, dat we een kritiek evenwicht naderen over een even- 

wichtspad dat initieel stabiel is. Dit pad noemen we het fundamentele pad F. Het 

fundamentele pad schrijven we als Qi = Q ,(A), waarin A de belastingparameter is. 
F 

Indien het fundamentele pad niet overeenkomt met 

Qi = O ,voeren we n incrementele "sliding"-coördinaten qi in, gedefinieerd door: 

De coördinaten qi beschrijven afwijkingen van het systeem vanaf het fundamentele 

pad. Op het fundamentele pad geldt nu dat qi = O . Het uitvoeren van een sliding- 

coördinaattransformatie komt overeen met de belastingas op het fundamentele pad 

leggen (zie figuur i. i). 

A 

Qi Qi 
FIGUUR 1.1 HET FUNDAMENTELE PAD VOOR EN NA SLIDING<OORDINAATTR.ANSFORMATIE 

Door een sliding-coördinaattransformatie worden lineaire verplaatsingstermen uit de 

potentiële energie verwijderd. Er kunnen echter niet-lineaire termen in de belasting 

worden geïntroduceerd. Een potentiële energie waarop we een sliding-coördinaat- 

transformatie hebben toegepast, duiden we aan met W. 
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Als we A laten toenemen, neemt [Vijl, aanvankelijk positief definiet, af. Wordt 

1 Vij 1 = O voor bepaalde i's en j's, dan bevindt het evenwicht van het systeem zich 

in een kritiek punt op het fundamentele pad. Het betreft een enkelvoudig kritiek 

punt, indien I Vij I = O voor één waarde van i = j, en een meervoudig kritiek punt, 

indien 1 Vij I = O voor verschillende combinaties van i en j. De belasting behorende 

bij een kritiek punt heet de kritieke belasting of kniklast. Voor een belasting hoger 

dan de kritieke belasting geldt op het fundamentele pad dat Vij negatief definiet is 

voor die waarden van i en j waarvoor het kritieke punt al was bereikt. Een theorema 

van Thompson [8] stelt nu dat stabiliteit van het fundamentele pad alleen kan over- 

gaan in instabiliteit ter plekke van een snijpunt met een tweede evenwichtspad. Dit 

tweede pad is een zogenaamd naknikpad. Het snijpunt noemen we een bifurcatie- 

punt of vertakkingspunt. Het vertakkingspunt komt dus overeen met een kritiek 

punt. De kniklast behorende bij het vertakkingspunt kunnen we bepalen uit het 

lineaire eigenwaardepro bleem: 

1.1.1 Ontwikkeling potentiële energie rond evenwichtstoestand 

We kunnen de potentiële energie van een systeem schrijven als een Taylorreeks ont- 

wikkeld rond een evenwichtstoestand E: 

E qiqj + hogere orde termen, 

E 
met qi E Qi - Qi.  
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De willekeurige constante VE kunnen we buiten beschouwing laten. Op grond van 

het evenwicht zijn de lineaire termen 

met de kwadratische termen. 

gelijk aan nul. De Taylorreeks begint dus o$I 

1.1.2 De stabiliteit van een kritiek punt 

We beperken ons tot de stabiliteitsbeoordeling van een enkelvoudig kritiek punt. Als 

we de stabiliteit van een enkelvoudig kritiek punt willen beoordelen, moeten we in 

eerste instantie naar de derdegraadsterm in de Taylorreeks kijken. Bij qi < 1 is de 

derdegraadsterm namelijk de meest dominante term. Is deze ongelijk aan nul, dan is 

het evenwicht instabiel. Als de derdegraadsterm gelijk is aan nul, moeten we naar de 

volgende term in de reeks kijken, de vierdegraadsterm. Een negatieve waarde van 

deze term betekent dat het vertakkingspunt instabiel is en dat er een instabiel na- 

knikpad is. Want de vierdegraadsterm is in dit geval in de buurt van het vertak- 

kingspunt de meest dominante term. Indien V i  iii = O moeten we naar de volgende 

hogere orde termen in de reeks gaan kijken. 

E 

We kunnen echter niet concluderen dat voor positieve Vtiii  het kritieke punt 

stabiel is en daarbij het naknikpad stijgend en stabiel. Gaan we bijvoorbeeld uit van 

de volgende potentiële energie) die bij bepaalde interaktieproblemen voorkomt: 

a= 2 a= 2 

Stel, er is een kritiek punt met betrekking tot q, voor de laagste kritieke belasting 
E E van het systeem. In dat geval is V,, = O en V,, > O voor Q = 2)...,n. Dan volgt uit 

v, = o: 
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E E 2  Va = Va, qa + $ v ~ ~ ~  q, = O, voor u = 2, ... n. 

Substitutie in V geeft: 

We zien hieruit dat het positief zijn van VFlll geen waarborg is voor stabiliteit van 

het kritieke punt betrokken op qi, hoewel dal, voor het ontkoppelde geval met 

qa = O wel het geval zou zijn. We kunnen het ook anders formuleren: een positieve 

waarde van Vll,, betekent een toename van V langs de ql-as vanaf de oorsprong. 

Echter langs een gekromd pad, zoals gegeven door (l), is niet de waarde van VYl1, 

bepalend voor stabiliteit, maar de waarde van Al,,, = V!,,, - 3 1 7 . 

E 

2 
U E  

E va11 

a=2 vaa 

1.2 Interaktie 

Er is sprake van interaktie bij knik indien knik in het ene kritieke punt wordt beïn- 

vloed door knik in een ander kritiek punt, zoals dat bijvoorbeeld uit (2) blijkt. Om 

het fenomeen van interaktie te verduidelijken, gaan we een discreet knikmodel van 

Hunt en Williams [4] bekijken (zie figuur 1.2). Het model is een aanpassing van een 

interaktiemodel van Budiansky en Hutchinson. Ten opzichte van dit model hebben 

Hunt en Williams een extra veer met stijfheid -yk, aangebracht en de niet-lineaire 
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veerkarakteristieken vervangen door lineaire. Met de factor y kan het naknikgedrag 

van het kleine knikstaafje veranderd worden. In het oorspronkelijke model gebeurde 

dit door in de veerkarakteristieken van een bepaalde factor het teken om te keren. 

Hierdoor is het model van Hunt en Williams wat inzichtelijker. Een ander verschil is 

dat in het model van Hunt en Williams uitwijkingen uit de neutrale stand met hoek- 

verdraaiingen worden beschreven, in plaats van met lineaire verplaatsingen [i]. Het 

model van Hunt en Williams wordt in het vervolg van dit verslag aangeduid met 

"het interaktiemodel". 

FIGUUR 1.2 INTERAKTIEMODEL VAN HUNT EN WILLIAMS 

Het model heeft twee vrijheidsgraden in de gegeneraliseerde coördinaten Q, en Q2. 

De opbouw van het systeem bestaat uit starre staven met dimensieloze lengtever- 

houdingen L, 1 en 1, en lineair elastische veren met stijfheden k,, k, en yk,. y is een 

parameter die invloed heeft op het naknikgedrag vil11 het door Qi gekarakteriseerde 

systeem, zonder de kritieke belastingen te veranderen. De kracht P is een gewichts- 

belasting, die niet van richting verandert. Dit model laat interaktie zien tussen de 

lokale knik Qi en de globale knik Q2. De exacte oplossingen voor de evenwichtspa- 

den van dit model zijn bekend. Deze worden gegeven in bijlage A. 
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1.2.1 Symmetriebeschouwing potentiële energie 

In deze paragraaf laten we zien hoe we door middel van een symmetriebeschouwing 

kunnen uitmaken welke interaktietermen in de potentiële energie van het model 

voorkomen. We beogen hiermee het inzicht in het verschijnsel interaktie te verho- 

gen. 

Voor het interaktiemodel geldt in onbelaste toestand: Q1 = O, Q2 = O. Als bij het 

opvoeren van de belasting de kniklast behorende bij Ql overschreden wordt, gaat Q, 

van nul verschillen. De elastische energie van veer k, zal dan toenemen. De opgesla- 

gen elastische energie in veer k, wordt wel door de grootte van Q, beïnvloed, maar 

niet door het teken van Q, . De elastische energie van veer k, wordt natuurlijk ook 

bepaald door Q2 . Als Q, = O hangt de elastische energie van veer k, niet af van het 

teken van Q, . Het teken van Q2 is echter wel bepalend voor de hoeveelheid elasti- 

sche energie van veer k,, tenminste als Q, # O . Immers, bij gegeven Q, # O is veer k, 

een stukje ingedrukt. Een positieve Q2 heeft tot gevolg dat de elastische energie van 

veer k2 verder verhoogd wordt, en een negatieve Q2 heeft in eerste instantie tot 

gevolg dat de elastische energie verlaagd wordt. De elastische energieën van de veren 

k, en yk, worden alleen door de grootte van Ql bepaald, onafhankelijk van het teken 

van Ql . 
We zien dus dat de potentiële energie van het systeem symmetrisch is in Q, af- 

zonderlijk en in Q2 afzonderlijk. Dit houdt in dat de potentiële energie bestaat uit 

termen Q, en Q2 met even exponenten. Van de derdegraadstermen die in de poten- 
3 2 2 

tiële energie kunnen voorkomen, namelijk i V,,, Q l  , VIl2 Q, Q2 , 3 V,,, Ql Q2 - 
3 

2 

en L V222 Q2 vervallen de derdegraadstermen in Q, en Q2 en tevens de koppelterm 

3 V,,, Q1 Q2 . Deze laatste term suggereert namelijk dat bij gegeven Q1 tekenomke 
6 

ring van Q2 geen invloed heeft op de potentiële energie, terwijl dat wel zo is. De 

enige derdegraadsterm die in de potentiële energie voorkomt is dus 3 VI,, Q, Q2 , 
een zogenaamde interaktie term. Deze term breekt de symmetrie van de potentiële 

2 
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energie met betrekking tot Q2 als Q, en Q2 gelijktijdig optreden. 

1.2.2 De parabolic umbilic catastrophe 

In gevallen van interaktie tussen lokale knik en globale knik hebben we vaak te 

maken met de parabolic umbilic catastrophe [5 ] .  Dit is één van de zeven elementaire 

catastrophes in de catastrophetheorie van Thom. De catastrophetheorie houdt zich 

bezig met onderzoek naar singulariteiten in dynamische sytemen. De zeven elemen- 

taire catastrophes, of vormen van instabiliteit, kunnen voorkomen in een systeem 

met niet meer dan vier controleparameters. In geval van een perfect systeem komen 

in de parabolic umbilic twee controleparameters te vervallen. De potentiële energie- 

uitdrukking voor een perfect interaktiesysteem met twee vrijheidsgraden en twee 

controleparameters A en o ziet er dan als volgt uit: 

'c 2 ' c  2 'e 2 i (VI1 Ql + V22 Q2)(A -Ac) + 2 a V,, Q, + hogere orde termen 

De potentiële energie is ontwikkeld rond het tweevoudig samenvallende vertakkings- 

punt C. De samenvallende vertakkingen kunnen gescheiden worden door de zoge- 

naamde splitting-parameter o van nd te laten verschillen. 

Bij de behandeling van deze potentiële energie functionaal gaan Hunt en 

Williams uit van het mathematische concept van determinacy [4], [5] .  Determinacy 

gaat uit van de meest singuliere evenwichtstoestand waarin een systeem kan verke- 

ren en wijst dan de energietermen aan, welke die toestand asymptotisch correct 

beschrijven. Op grond van dit concept, waar we niet nader op ingaan, stellen zij dat 
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de derdegraadsterm Vylz en de vierdegraadsterm 

zijn. Deze termen moeten als een eerste orde effect beschouwd worden om de para- 

bolic umbilic catastrophe rond C topologisch goed te  beschrijven. De Vy122 - term en 

de V~,,, - term worden verwezen naar de hogere orde termen. Bi j  de behandeling 

van het interaktiemodel in het volgende hoofdstuk zal deze strategie nog aan de orde 

komen. 

van dezelfde ordegroot te  

1.3 Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn een aantal algemene begrippen aan de orde gekomen, die in de 

volgende hoofdstukken terug komen. Het gaat daarbij met name om de parabolic 

umbilic, die we bij de te  behandelen systemen weer tegenkomen. Dat geldt ook voor 

de derdegraads term, die primair verantwoordelijk is voor interaktie, en die een 

destabiliserende invloed heeft op bepaalde potentiële energie termen. 
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HOOFDSTUK 2 METHODEN VOOR HET ANALYSEREN VAN BIJNA 

SAMENVALLENDE VERTAKKINGEN 

In dit hoofdstuk worden twee methoden behandeld voor het benaderen van even- 

wichtspaden in geval van bijna samenvallende vertakkingen. De eerste methode is 

de methode der eliminatie van passieve coördinaten. De tweede methode houdt de 

ontwikkeling van de potentiële energie om een kritiek punt met samenvallende knik- 

lasten in, met invoering van een splitting-parameter. Hoewel de twee methoden hier 

afzonderlijk worden gepresenteerd, kunnen zij elkaar aanvullen. In geval van een 

systeem met n vrijheidsgraden worden de n - m passieve coördinaten geëlimineerd, 

alvorens de m samenvallende of bijna samenvallende vertakkingen worden geanaly- 

seerd met de ontwikkeling in combinatie met een splitting-parameter. 

We presenteren ook een perturbatiemethode om niet-lineaire evenwichtsvergelij- 

kingen op te  lossen, met het doel de evenwichtspaden te  vinden. 

Toepassing van de twee methoden op het interaktiemodel maakt het mogelijk de 

resultaten van de methoden te vergelijken met de exacte oplossingen van het inter- 

akt iemodel. 

2.1 Methode der eliminatie van passieve coördinaten 

2.1.i Actieve en passieve coördinaten 

Actieve coördinaten zijn onafhankelijke coördinaten die in een bepaald kritiek punt 

knik beschrijven. Het onderdrukken van een actieve coördinaat verhindert de bijbe- 

horende knik. Passieve coördinaten zijn vrijheidsgraden die in een kritiek punt, 

hetzij afhankelijk zijn, hetzij tenminste initieel niet bij knik betrokken zijn. Het kan 
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dus wel voorkomen dat bij knik die met uitsluitend actieve coördinaten wordt inge- 

zet, in het naknikgedrag interaktie met passieve coördinaten optreedt. Deze passieve 

coördinaten kunnen in een ander kritiek punt, bij een hogere kniklast, als actieve 

coördinaten optreden. Een voorbeeld van passieve coördinaten zijn de arnplitudi van 

hogere knikvormen. 

Behalve coördinaten die in het ene kritieke punt passief zijn en in een ander kri- 

tiek punt actief, afhankelijk van de grootte van de belasting, zijn er coördinaten die 

een verplaatsing beschrijven waarbij geen knik kan optreden. Deze zijn altijd pas- 

sief. Een voorbeeld hiervan is de axiale verkorting van een op druk belaste plaat. 

Actieve coördinaten duiden we aan met qi (latijnse benedenindices) en passieve 

coördinaten met qo, (griekse benedenindices). 

2.1.2 Het elimineren van passieve coördinaten 

Met elimineren wordt bedoeld: elimineren uit de potentiële energie. Dit houdt niet 

in het schrappen van de passieve coördinaten uit de potentiële energie, maar komt 

neer op het in rekening brengen van de invloed van de passieve coördinaten op de 

actieve. We doen dit door de passieve coördinaten als functie van de actieve coördi- 

naten en de belastingparameters te schrijven met behulp van de passieve even- 

wichtsvergelijkingen. Door substitutie van de passieve coördinaten üitgedmkt in UZ: 

actieve coördinaten en de belastingparameters, krijgen we de potentiële energie die 

alleen nog van actieve coördinaten afhankelijk is. 

Als we een systeem hebben met n vrijheidsgraden en we beschouwen een m -vow 

dig vertakkingspunt, dan hebben we m actieve coördinaten waarvoor geldt I Wij 1 = 

O in het kritieke punt. We kunnen dus n - m coördinaten als passief elimineren. De 

nieuwe potentiële energie heeft nog maar m vrijheidsgraden. In het algemeen kunnen 

we alle coördinaten waarvoor in het te beschouwen kritieke punt geldt I W,, I # O 
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als zijnde passief elimineren. Vaak levert de passieve evenwichtsvergelijking een 

niet-lineair verband op tussen de passieve coördinaat en de actieve coördinaten. Om 

dit verband te vinden, maken we gebruik van een zogenaamde perturbatiemethode. 

2.1.3 Perturbatiemethode bij eliminatie van passieve coördinaten 

Een perturbatiemethode is een methode die van een niet-lineaire vergelijking een 

opeenvolgende reeks van lineaire vergelijkingen maakt, waaruit coëfficiënten kunnen 

worden opgelost. Het woord 'perturbatie' slaat op een verstoring (kleine uitwijking) 

die aangebracht wordt in een van de grootheden ten op zichte van het fundamentele 

pad. E r  wordt bekeken hoe een andere grootheid op die verstoring reageert. Bij de 

perturbatiemethode, zoals die door Thompson en Hunt ([?I en [8]) wordt gebruikt, 

wordt vantevoren de vorm van de oplossing verondersteld. Als vorm wordt een Tay- 

lorreeks genomen. Oplossen van de lineaire vergelijkingen leidt dan tot het vinden 

van de coëfficiënten van de Taylorreeks. De perturbatiemethode gaat als volgt in 

zijn werk: 

We ontwikkelen de potentiële energie V om het fundamentele pad F. We stellen dat 

qp een functie is van qi en A : qB = qp(qi, A ). Nu geldt voor de passieve even- 

wichtsvergelijkingen: W,(qi, qp(qi, A ), A ) 

feite een functie van qi en A" alleen. Een verandering van W, ten opzichte van '&'cy 

= O i s  al leen dan toelaatbaar als dW, = O voor elke dq, en dA . Hieruit volgt dat 

j j 

j j  j O. Omdat qB = qp(qi, A ), i s  W, in 
. 1 _ -  

j 

j de afgeleiden van W, naar qi en naar A gelijk zijn aan nul. Zie bijlage C voor de 

dW, dW, 
afleiding hiervan. Uit (.c) = O en (-) = O volgen de eerste orde perturba- 

q i  d R J  
tievergelijkingen, die ieder afzonderlijk weer gedifferentieerd kunnen worden naar qi 

j en A . 
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w,i + qpi = 0 

Deze mx (n-m) vergelijkingen ontstaan door differentiëren van n-m vergelijkingen 

W, = O naar m actieve coördinaten qi. 
j j w,p qp + w, = 0 

Deze hx(n-m) vergelijkingen ontstaan door differentiëren van n-m vergelijkingen 

W, = O naar h belastingparameters A . Er dient per vergelijking gesommeerd te 

worden over de n-m passieve coördinaten qp. Hierbij is de volgende notatie ge- 

bruikt: 

j 

Verdere benedenindices bij qp betekenen partieel differentiëren naar de overeen- 

komstige coördinaten en verdere bovenindices betekenen partieel differentiëren naar 

de overeenkomstige belast ingparamet er s. 

Door voortzetting van het proces van partieel differentiëren van de perturbatie- 

vergelijkingen ontstaan steeds hogere orde perturbatievergelijkingen. Uit de eeste 

orde perturbatievergelijkingen kunnen de eerste coëfficiënten in de Taylorreeks ge- 

vonden worden. Evalueren op het fundamentele pad F levert een stelsel vergelijkin- 

gen op waaruit de eerste partiële afgeleiden van de qp's bepaald kunnen worden: 
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WaB is een (n-m)x(n-m) matrix. Dit onderstreept dat I Wap/ # O in het onderhavi- 

ge vertakkingspunt, anders zijn de afgeleiden namelijk onbepaald. Door het invullen 

van deze eerste orde partiële afgeleiden in de tweede orde perturbatievergelijkingen 

kunnen deze, na evalueren op F, worden opgelost. Hiermee zijn de tweede partiële 

afgeleiden van qp bekend. Dit proces wordt voortgezet met de volgende hogere orde 

vergelijkingen, tot een willekeurig hoge orde. Met het bekend zijn van de partiële 

afgeleiden naar qi en A van de coördinaten qp zijn de Taylorreeksontwikkelingen 

van qe om F bekend. 

j 

j We hebben nu niet-lineaire uitdrukkingen die qp als functie van qi en A geven. 

Deze Taylorreeksen zijn de benaderde oplossingen van qp = qp(qi, A ) uit W, = O. 

Naarmate we de reeks verder ontwikkelen, krijgen we een betere benadering voor 

qp = qp(qi, A ). Hiermee kunnen we de passieve coördinaten elimineren uit de po- 

tent iële energie. 

j 

j 

In bijlage D zijn voor n = 5 en m = 2 de eerste orde perturbatievergelijkingen uit 

stelsel (4) uitgewerkt, evenals één tweede orde vergelijking. 

2.1.4 Eliminatie van passieve Coordinaten stapsgewijs 

Nu volgt een stapsgewijze beschrijving van de perturbatiemethode om passieve coör- 

dinaten te elimineren: 
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- We gaan er van uit dat de kritieke belastingen bekend zijn, evenals welke 

coördinaten actief of passief zijn. 

- Indien nodig, ontwikkelen we de potentiële energie W om een punt 

op F, naar de coördinaten en naar de belastingparameters . 

- Uit de passieve evenwichtsvergelijkingen W, = O proberen we de ga's als 
j functie van de qi's en A 's te schrijven. Dit levert in het algemeen 

niet-lineaire relaties op. 

- In dat geval veronderstellen we oplossingen van deze niet-lineaire relaties in 

Taylorreeksvorm ontwikkeld om F. Oplossen komt neer op het vinden van de 

coëfficiënten van de reeksen. Deze coëfficiënten worden als volgt bepaald: 

- We beschouwen de passieve evenwichtsvergelijkingen met qp = qp (qi, A'): 
j j  j 

W, (si, qg(qi, A ), A ) E O, V qi en V A . Door partieel differentiëren 

van het linkerlid naar achtereenvolgens de qi's en de A 's worden de 

eerste orde pert urbat ievergeli jkingen gevonden. 

j 

- Door deze perturbatievergelijkingen te evalueren op F kunnen de eerste 
j partf3le afgeleider, V ~ L !  q8 m h r  qi of naar A uit de Taylorreeksen gevonden 

worden. 

- Door het differentiëren van de eerste orde perturbatievergelijkingen 

naar qi of naar A worden de tweede orde perturbatievergelijkingen 

verkregen. Met behulp van de eerste partiële afgeleiden van qp kunnen 

uit de tweede orde perturbatievergelijkingen, na evaluatie op het 

fundamentele pad, de tweede orde partiële afgeleiden uit de 

j 
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Taylorreeksen berekend worden. 

- Dit proces kan met de hierop volgende, hogere orde perturbatie- 

vergelijkingen worden voortgezet, om tot de gewenste ontwikkeling 

van de Taylorreeksen te komen. 

- De Taylorreeksen vormen de benaderde oplossingen van de niet-lineaire 
j uitdrukkingen ga = qp (si, A ). Met deze oplossingen kunnen uit de potentiële 

energie de passieve coördinaten qp geëlimineerd worden. 

2.2 Toepassing eliminatie van één passieve coördinaat op het interaktiemodel 

We gaan de methode toepassen op het interaktiemodel om de werkwijze te demon- 

streren en om de resultaten te kunnen vergelijken met de exacte evenwichtspaden. 

Daartoe bekijken we drie gevallen: 

- § 2.2.1, de potentiële energie van het interaktiemodel ontwikkeld tot en 

met zesdegraads t er men. 

- 5 2.2.2, de potentiële energie ontwikkeld tot en met vierdegraadstermen in Q1 

en tweedegraadstermen in Q2. 

- § 2.2.3, de potentiële energie met ongelijke orden van Ql en Q2. 

2.2.1 Eliminatie bij potentiële energie ontwikkeld tot en met 

zesdegraadstermen 

In bijlage B vinden we de ontwikkelde vorm van V: 



- 18 - 

4 2 3  4 
+ LVi222 24 Q2 + i v T i 2 2 2  Qi Q2 + 2 VTii12 Qi Q2 

6 6 
+ 720 V!iiiii Qi + $ Vi22222 Q2 

We hebben in dit geval te maken met twee kritieke punten, namelijk voor P = PA is 

V,, = O en voor P = P is V2, = O . Als we P < P stellen, kunnen we Q2 als 

passieve coördinaat elimineren en dus de evenwichtspaden rond P analyseren. Het 

omgekeerde geval PB < PA zou moeten leiden tot eliminatie van Qi . Er vertakt 

echter bij P = PB alleen een ontkoppeld evenwichtspad in de globale knikcoördinaat 

F B F A B 

A 

Q2 (zie bijlage A). Eliminatie van Q1 heeft dan geen zin, want op het ontkoppelde 

pad heeft Ql geen invloed. 

We gaan met de passieve evenwichtsvergelijking (V, = O) Q2 elimineren als pas- 

sieve coördinaat door Q2 als functie van Ql te veronderstellen: Q2 = Q2 (Q,) . We 

hebben bij het ontwikkelen van V om het fundamentele pad in bijlage B niet naar 

de belasting P ontwikkeld, omdat P slechts lineair vertegenwoordigd is in V. Daar- 

om kan P na het ontwikkelen vrij variëren op F, en hoeven we Q2 in het perturba- 

tieproces ook niet naar P te ontwikkelen. De coëfficiënten V,, , V,,,, en V,,,,,, 

hangen (lineair) van P af. V, = O ziet er als volgt uit: 

F 4 5 
+ 'V11112 24 Qi + kVEL22222 Q2(QJ = 0 ( 7 )  

Toepassing van de perturbatiemethode geeft de oplossing Q2 = Q2(Qi) (zie bijlage 

E): 
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2 

v112 v112 F 6  1 (15 -[r V2,,, - 3 V11222}) Ql + hogere orde termen 
22 

v 2 2  
720 

Omdat we V niet verder dan zesdegraadstermen hebben ontwikkeld en substitutie 

van bovenstaande uitdrukking voor Q2 in V de laatste term een Ql -term en hogere 

orde termen in V introduceert, hadden we in Q2 niet verder hoeven t e  ontwikkelen 

dan de vierdegraadsterm. Substitutie van Q2(Q17 P) in V geeft A(Ql, P): 

8 

1 v112 F 6  
- 720 (Viiiiii - 15 v,, V11222) Qi (9) 

In deze potentiële energie-uitdrukking zien we de door de passieve coördinaat gecon- 

tamineerde vierde en zesde afgeleiden. Deze zijn beide kleiner dan de oorspronkelijke 

vierde en zesde afgeleiden (zie bijlage B). We zeggen dat de interaktietermen Vl12 en 

V11222 een destabiliserend effect hebben op de vierde en zesde afgeleiden. 

Omdat we nu een potentiële energie uitdrukking hebben die niet-lineair is in de 
A belasting, mtwikkekn we A om het kritieke punt gegeven door P = P . We ver- 

waarlozen vervolgens kwadratische en hogere orde belastingtermen ten opzichte van 

lineaire belastingtermen. Een accent ( I )  betekent gedifferentieerd naar de belasting- 
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Anders genoteerd: 

4 A 2  A(Ql, P) = 2 AIl Ql (P --PA) + 2 Q: + Ql (P -PA) + 

De evenwichtsvergelijking Al  = O levert de evenwichtspaden: 

Ql = O , het fundamentele pad en 

2 4 
- ' Alii1 Qi - Alm11 QI 

? het naknikpad. A 6 120 p-p = 
All + S Allll Qi + 411111 Q: 

De resultaten zijn, voor verschillende afstanden tussen de kritieke punten op het 

fundamentele pad, weergegeven in de figuren 2.1 a, b en c. Zie § 2.3. 
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2.2.2 Eliminatie bij potentiële energie met alleen vierdegraadsterm in Q1 

Uit bijlage B halen we weer de ontwikkelde potentiële energie van het interaktiemo- 

del. Dit keer nemen we als hoogste orde term alleen de V,,,, - term mee. De reden 

hiervoor is dat bij het optreden van lokale knik, Q, in het begin sneller aangroeit 

dan de passieve coördinaat Q2. Dit blijkt uit de figuren met de exacte oplossingen 

(zie 5 2.6), maar ook uit de eerste term van reeksontwikkeling (8) : als Q, << 1, 

dan is Q2 een orde kleiner. De potentiële energie waar het in deze subparagraaf om 

gaat, heeft de volgende vorm: 

Met behulp van V, = O kunnen we Q2 direkt in Q1 en P uitdrukken: 

Substitutie in V(Ql, Q2, P) levert A(Q,, P): 

Uit A, = O volgt de oplossing voor het naknikpad in het Q, - P vlak: 
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2 4 1  

All11 
Qi = -6- 

Zie hiervoor figuren 2.2 a, b en c in $ 2.3. We kunnen met relatie (13), in tegen- 

stelling tot relatie (8), Qi gemakkelijk uitdrukken in Q2. Dat is de reden waarom we 

dat hier ook doen. Substitutie in V leidt dan tot A(Q2, P) en A, = O geeft de even- 

wichtspaden, te weten het ontkoppelde pad en het gekoppelde pad in het Q2 - P 

vlak (zie figuren 2.3.a, b, c in $ 2.3). 

2.2.3 EIiminatie bij ongelijke orden van Ql en Q2 

We willen in deze paragraaf bereiken dat het evenwichtspad na elimineren van Q2, 

ook voor grotere uitwijkingen vanuit de neutrale stand goed wordt beschreven. Hier- 

voor verwijzen we naar § 1.2.2 . Daar wordt namelijk gesteld, dat voor een goede 

beschrijving van de parabolic umbilic catastrophe, de Qi Q2 - term en de Q2 - term 

van gelijke orde moeten worden gesteld. Dit betekent dat Qi de zelfde orde heeft als 

Q2. We gaan nu uit van V afgekapt na zesdegraadstermen (6). Op grond van het 

bovenstaande blijken de Qi -term en de Qi Q2 -term van gelijke orde te zijn als de 

Q2 - term. De termen Q1 Q2 en Qi zijn van hogere orde en zijn verwaarloosbaar. 

2 4 

2 

3 

4 2 3  

6 4 6 

4 2 3  6 
+ 'V;222 2 Q2 + i v y 1 2 2 2  Qi Q2 + $Vi22222 Q2 

(16) 

Uit V2 = O vinden we Q2 uitgedrukt in Qi (zie bijlage E): 



- 23 - 

hogere orde termen 

8 
Bij het substitueren van (17) in (16) gaan we nu tot Q l  - termen: 

Anders genoteerd: 

8 
Ontwikkelen om PA, afkappen na Q l  en differentiëren naar Ql geeft het naknikpad: 

2 A 6 

A - ' 6 A l i i 1  Qi - 720 A i i i i  iiii Qi P-P = 
A l l  + 2 A;?,,Q; 

In de figuren 2.4.a, b en c zijn de resultaten weergegeven. 

2.3 Resultaten eliminatie van passieve coördinaat 

In deze paragraaf worden de resultaten besproken van de eliminatie toegepast in de 

paragrafen 2.2.1 , 2.2.2 en 2.2.3 . Voor iedere aanpak zijn er figuren met verschillen- 
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de waarden van PA. PB is steeds gelijk aan 1. In het algemeen geldt dat naarmate 

PA dichter bij PB ligt, het naknikpad sterker daalt. Voor L, 1 en y zijn respectieve- 

lijk de waarden A ,  en 2 genomen, in navolging van 141. De exacte evenwichtspaden 

zijn in de figuren steeds met doorgetrokken lijnen aangegeven. De figuren 2.4 bevat- 

ten ook oplossingen afkomstig van de werkwijze in § 2.4 . Deze oplossingenworden 

aangeduid met een streep - punt lijn. De figuren 2.4 worden ook besproken in 5 2.8 

om de twee methoden te vergelijken. De benaderingen berustend op eliminatie van 

Q2 zijn met stippellijnen weergegeven. Tenslotte is in de figuren 2.4 behalve het 

exacte gekoppelde pad ook nog het exacte ontkoppelde pad van Qi getekend, dat 

verkregen wordt als Q2 onderdrukt wordt. 

2 4  

ad $ 2.2.1 

De potentiële energie is tot en met zesdegraadstermen ontwikkeld. We verwachten 

daarom dat de benadering ook voor wat grotere uitwijkingen van Ql voldoet. In 

figuur 2.1.a is PA = 0.8xPB. Tot Ql = 

derde pad met het exacte pad te constateren. Vanaf Ql = * 0.5 rad blijft het bena- 

derde pad stijgen, hoewel het exacte pad dan gaat dalen. 

0.3 rad is er geen afwijking van het bena- 

In figuur 2.l.b) met PA = 0.9xPB, verloopt het benaderde pad vanaf Ql = * 0.25 

rad iets minder dalend dan het exacte pad. Bij Ql = 0.4 rad is de afwijking onge- 

veer i % . 
Figuur 2.l.c laat voor PA = 0.995xPB zien dat de benadering initieel rond het 

vertakkingspunt goed is, maar reeds voor kleine uitwijkingen van Qi horizontaal 

gaat lopen, terwijl het exacte pad fors daalt. I m e r s ,  we hebben hier te maken met 

bijna samenvallende kniklasten en dan is het destabiliserend effect van de interaktie 

zeer groot. De benadering voldoet in dit geval niet. Hoe groter het verschil tussen de 

kritieke punten, des te  beter de benadering uit § 2.2.1 voldoet. 
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FIGUUR 2.1.b P* = 0.9, BENADERING UIT § 2.2.1 
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A FIGUUR 2.1.C P = 0.995, BENADERING UIT 5 2.2.1 

ad 5 2.2.2 

De benadering van 5 2.2.2 is er op gericht om de evenwichtspaden alleen in de 

buurt van het vertakkingspunt goed te beschrijven. In figuur 2.2.a voor PA = 0.8xP 

wordt het gekoppelde pad rond PA goed benaderd tot Ql = 

bij PB ligt (figuur 2.2.b en e), blijft de benadering goed. Het secundaire stijgende 

evenwichtspad wordt beter benaderd naarmate PA en PB dichter bij elkaar liggen. 

Belangrijk is, vooral bij bijna samenvallende kniklasten, dat de trend van de gekop- 

pelde paden wordt gevolgd. Dit in tegenstelling tot het resultaat in figuur 2.l.c. 

B 

0.4 rad. Als PA dichter 

De cosinus in het ontkoppelde pad in Q2 - richting is benaderd door 1. In figuur 

2.3.a (PA = 0.8xPB) begint het benaderde, horizontaal verlopende pad dan ook al bij 

Q2 = i 0.05 rad af te wijken. Het benaderde secundaire vertakkingspunt ligt te ver 

links in de figuur. Voor PA = 0.9xPB in figuur 2.3.b, ligt het benaderde secundaire 

vertakkingspunt bij Q2 x - 0.2 rad een stuk dichter in de buurt van het exacte se- 

cundaire vertakkingspunt bij Q2 x - 0.17. In figuur 2.2.c is de benadering nog beter. 

Het zelfde is te zeggen over het verloop van de gekoppelde evenwichtspaden vanaf P 

= PA in de figuren 2.3.a, b en c. Lokaal gezien voldoet de aanpak uit 5 2.2.2 goed. 
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Vergelijken we de resultaten uit 2.2.2 met die uit 2.2.1, dan voldoet de afkap- 

ping uit § 2.2.2 lokaal beter. Kennelijk weegt het meenemen van zesdegraadstermen 

in Q1 en Q2 niet op tegen de fout die wordt gemaakt door bij ontwikkelen af te kap- 

pen na lineaire belastingtermen (zie (10)). In § 2.2.2 wordt weliswaar als hoogste 

term slechts een Q1 -term meegenomen, maar er wordt niet ontwikkeld naar P, 

waardoor de fout na afkappen wordt vermeden. 

4 

1.1 - 
N 

1.05- 
L 

2 1 -  .- 
d rn - 
f: 0 . 9 5 -  
o> 

O - u 0.9 

.- E 0.85-. . . 

- .- 
v1 
c 

n . .  . .  
0.8 - - 

0.75 - 
-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 O 0.2 0.4 0.6 0.8 

A FIGUUR 2.2.a P = 0.8, BENADERING UIT $ 2.2.2 

FIGUUR 2.2.b PA = 0.9, BENADERING UIT 8 2.2.2 
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A FIGUUR 2.2.C P = 0.995, BENADERING UIT 5 2.2.2 
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FIGUUR 2 .3 .~  PA = 0.995, BENADERING UIT 5 2.2.2 

ad fj 2.2.3. 

In de figuren 2.4.a, b en c is o.a. het gedrag te zien van het kleine knikstaafje 

indien Q2 onderdrukt wordt. Voor de gekozen waarde van 7,  namelijk y = 2, is het 

naknikpad van het staafje stijgend. In deze figuren zijn ook resultaten uit 5 2.6 uit- 

gezet, die hier echter niet besproken worden. In figuur 2.4.a, voor PA = 0.8.P , 

volgt het benaderde pad het exacte pad goed tot Ql = f 0.4 rad. Daarna stijgt het 

B 
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benaderde pad te veel, maar laat wel na de aanvankelijke stijging een daling zien, de 

zogenaamde butterfly catastrophe [8]. Voor PA = 0.9xPB (figuur 2.4.b), is het bena- 

derde pad niet van het exacte te onderscheiden, tenminste voor het hier geprensen- 

teerde bereik van Ql . Het geval met bijna samenvallende kniklasten, zie figuur 

2.4.c, laat zien dat de benadering in de buurt van PA niet voldoende steil verloopt, 

maar bij iets grotere uitwijkingen veel te steil. Kennelijk wordt in dit geval de in- 

vloed van Q2 op Ql te zwaar meegenomen. Al met al voldoet deze benadering beter 

dan die uit 5 2.2.1 . 

91 

FIGUUR 2.4.a PA = 0.8, BENADERING UIT 5 2.2.3 EN UIT 5 2.4 

o‘82 0.8 : O 0.1 0.2 0.3 0.4 
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B i  

FIGUUR 2.4.b PA = 0.9, BENADERING UIT $ 2.2.3 EN UIT 5 2.4 
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FIGUUR 2.4.c PA = 0.995, BENADERING UIT 5 2.2.3 EN UIT 2.4 

2.4 Ontwikkeling om een kritiek punt met samenvallende kniklasten 

Bij deze methode wordt de potentiële energie ontwikkeld in een Taylorreeks om een 

kritiek punt C waarin meerdere kritieke belastingen samenvallen. Er wordt ontwik- 

keld naar de coördinaten en naar de belastingparameters. De ontwikkeling wordt 

ook gebruikt indien de kniklasten niet samenvallen, maar een eindje van elkaar lig- 

gen op het fundamentele pad. Daarom wordt in de ontwikkelde potentiële energie de 

zogenaamde splitting-parameter ingevoerd. De splitting-parameter is een variabele, 

die bepalend is voor het verschil tussen twee kritieke belastingen op het fundament- 

ele pad. Als de kritieke belastingen samenvallen in het kritieke punt, dan is de split- 

ting-parameter gelijk am nul. De mogelijkheid om met de splitting-parameter de 

kritieke belastingen te beïnvloeden, impliceert dat de systeemparamet ers, die de 

kritieke belastingen bepalen, gevarieerd kunnen worden. Ofschoon er in dit verslag 

uitgegaan wordt van twee samenvallende kritieke punten met één splitting-parame- 

ter, zijn er bij een m-voudig samenvallend kritiek punt m - 1 splitting-parameters 
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denkbaar. Omdat de kniklasten van het interaktiemodel geen gemeenschappelijke 

faktor bezitten, wordt één kniklast altijd in het samengestelde kritieke punt gehou- 

den en wordt door het variëren van de splitting-parameter alleen de andere kniklast 

beïnvloed. We kunnen de ontwikkeling toepassen op een potentiële energie uitdruk- 

king waaruit de passieve coördinaten reeds zijn geëlimineerd, of we kunnen na ont- 

wikkelen de passieve coördinaten elimineren. Met de ontwikkelde potentiële energie 

kunnen we de evenwichtsvergelijkingen bepalen en daarmee de evenwichtspaden. 

2.5 Toepassing ontwikkeling om samengesteld kritiek punt op het interaktiemodel 

We passen de ontwikkeling om het samengestelde kritieke punt toe op de potentiële 

energie van het testmodel. De Taylorreeksontwikkeling van de potentiële energie 

wordt gegeven in bijlage F. Er is ontwikkeld om de kritieke belasting PB. Voor a = 

O geldt PA = PB en is er dus sprake van ontwikkeling om een punt met samenvallen- 

de kniklasten. Bij a # O houden we PB op de plaats en variëren we PA ten opzichte 

van PB. Dit betekent dat "ontwikkelen om een kritiek punt met samenvallende kri- 

tieke belastingen'' in feite alleen geldt voor p = O. 

We kappen de ontwikkeling af na tweedegraads Ql - termen en vierdegraads 

Q2 -termen, weer op grond van het gegeven in 5 1.2.2, dat we in 3 2.2.3 ook al 

hadden toegepast. De potentiële energie V na afkappen vinden we in bijlage F. We 

herhalen hem hier: 

2 2 
' V i l Q 1 ( P - P c ) +  2 'ViYaQ, 2 + ' V i 2 Q i ( P - P c )  2 + 
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De twee evenwichtsvergelijkingen vinden we door differentiëren naar respectievelijk 

Qi en Q2 : 

De evenwichtsvergelijkingen kunnen eenvoudig worden opgelost. We vinden als 

oplossingen, naast het fundamentele pad Ql = O,  Q2 = O, uit (22) het ontkoppelde 

pad: 

F 
v 2 2 2 2  2 

Q2 
p = p  C -1- 

v;; 

en uit (21) het vlak waarin het gekoppelde evenwichtspad ligt: 

c a  vl12 
vg vi: 
- Q2 p = p  - - -  

evenals de projectie van het gekoppelde pad op het Ql - Q2 vlak: 

Combinatie van vergelijking (24) met vergelijking (25) geeft de projectie van het 

gekoppelde evenwichtspad op het Ql - P vlak. 
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Ter vergelijking is in bijlage F ook de ontwikkeling van V om PA gegeven. In de 

figuren 2.5 tot en met 2.7 worden de resultaten van beide ontwikkelingen met elkaar 

vergeleken. 

2.6 Resultaten ontwikkeling om samenvallend kritiek punt 

De resultaten zijn afgedrukt voor drie waarden van de dimensieloze splitting-para- 

meter: o = 0.4, 0.2 en O . o = 0.4 komt overeen met PA = 0.8xPB , o = 0.2 komt 

overeen met PA = 0.9xPB en o = O betekent dat PA = PB . PA en PB zijn dimensie- 

loos gemaakt door deling door PB . In alle figuren zijn ter vergelijking de exacte 

evenwichtspaden ingetekend met getrokken lijnen. 

In de figuren 2.5.a, b en c zijn de resultaten voor de drie waarden van weerge- 

geven in het Ql - P vlak. Behalve de ontwikkeling om PB is ook de ontwikkeling om 

PA getekend. De verschillen tussen de twee ontwikkelingen zijn niet groot. In de 

buurt van de vertakkingspunten zijn de beide ontwikkelingen zelfs niet van elkaar te 

onderscheiden. De benaderingen laten de lus zien en de secundaire vertakkingspun- 

ten. Hierop wordt in [Z] en [4] de nadruk gelegd als zijnde de sterke kanten van deze 

methode. De secundaire vertakkingspunten lijken op het onderste deel van het fun- 

damentele pad te liggen, maax in werkelijkheid liggen ze een eind van het fundamen- 

tele paa a. bit: UIW v u u l  de prûjecties vim de etrenwichtspaden in de figuren 2.6 en 

2.7 . De benaderde evenwichtspaden geven slechts een globale indruk van het ver- 

loop van de lus. Zoals te verwachten is, zijn de benaderingen voor a = O het beste. 

Voor positieve o is de ontwikkeling om PA iets beter dan om PB. 

1 I- r7.-  I_'----- __  

Uit de figuren 2.6.a, b en c blijkt de benadering voor het gekoppelde pad, name 

lijk de schuine lijn, niet zo goed te voldoen. De secundaire vertakkingen worden 

goed gelokaliseerd. 

In de figuren 2.5.c en 2.5.a is te zien dat het naknikpad rond het samenvallend 
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kritieke punt voor a = O goed wordt benaderd, maar dat voor a = 0.4 het pad bij 

PA niet eerst stijgt, maar meteen al daalt. De weggelaten positieve Ql - term is 

daar debet aan. In geval van a = O zorgt de destabiliserende werking van Q2 op Qi 

er voor dat de Ql -term wordt afgebroken. Het maakt in dat geval dus niet uit of 

hij wel of niet aanwezig is. Vandaar dat alleen bij a = O de benadering initieel rond 
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FIGUUR 2.6.a PA = 0.8 EXACTE RESULTATEN EN BENADERINGEN 
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42 [radl 

FIGUUR 2.6.b PA = 0.9 E X A C T E  R E S U L T A T E N  E N  BENADERINGEN 

1.2 

1.1 

1 

0.9 

0.8 

O.? 

0.6 

0.5 
-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 O 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

Q2 [radl 
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A 
FIGUUR 2.7.a P = 0.8 E X A C T E  R E S U L T A T E N  E N  BENADERINGEN 

Qi 

FIGUUR 2.7.b PA = 0.9 E X A C T E  R E S U L T A T E N  E N  BENADERINGEN 
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A FIGUUR 2 . 7 . ~  P = PB E X A C T E  R E S U L T A T E N  E N  BENADERINGEN 

2.7 Perturbatiemet hode voor het oplossen van evenwichtsvergelijkingen 

Het komt veelvuldig voor dat de evenwichtsvergelijkingen, die we met een van de 

beschreven methoden verkregen hebben, na ontwikkelen om een kritiek punt, niet- 

lineair zijn. Voor het oplossen van deze evenwichtsvergelijkingen kunnen we dan 

gebruiken maken van een perturbatiemethode, zoals die in paragraaf 2.1.3. We g e  

bruiken de perturbatiemethode hier in gewijzigde vorm, speciaal voor het vinden 

van evenwicht sp aden. 

Er wordt gesteld dat alle variabelen afhankelijk zijn van de perturbatieparameter 

s. Bij ons interaktiemodel houdt dit in: Qi = Qi(s), p = P - Pc = p(s) en CT = a(s), 

in de vorm van Taylorreeksen ontwikkeld naar s om het kritiek punt C. Bijvoor- 

beeld: 

3 ' C  * 'C 2 * - 'C 
Qi(s) = Qi(s = O) s + Qi (S = O) s + I Q i  (S = O) s + ... 

2 6 
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s is een parameter die gelijk aan nul is in het kritieke punt en die varieert over het 

evenwichtspad. In een later stadium wordt s vereenzelvigd met een van de coördina- 

ten. De variabelen worden gesubstitueerd in de evenwichtsvergelijkingen Vi E O, die 

vervolgens herhaaldelijk gedifferentieerd worden naar s. Omdat in 

Vi [Qi(s), p(s), a(s)] O alle variabelen afhangen van s alleen, is het linkerlid een 

impliciete functie van s. Dan geldt dat alle afgeleiden van deze functie naar s ook 

gelijk zijn aan nul: Vis = Vis. = Visss = ... = o. 
We kunnen het linkerlid dus zo vaak differentiëren naar s als we willen; iedere differ- 

entiatie levert een perturbatievergelijking op. Evaluatie van de opeenvolgende per- 

turbatievergelijkingen in C, waar geldt s = O, geeft de afgeleiden van de variabelen 

naar s. Deze afgeleiden zijn de coëfficiënten van de Saylorreeksen. Uit de lagere orde 

perturbatievergelijkingen worden de triviale coëfficiënten van de Taylorreeksen ge- 

vonden. Het proces van achtereenvolgende differentiaties dient te worden voortgezet 

tot dat niet-t riviale pert urbatievergeli j kingen worden verkregen. Deze geven een 

verband tussen bepaalde, niet-triviale, afgeleiden. Door nu s te koppelen aan een van 

de coördinaten, kunnen uit de niet-triviale perturbatievergelijkingen de evenwichts- 

paden worden berekend. 

In bijlage G vinden we de toepassing van deze methode op de evenwichtsvergelij- 

kingen (21) en (22). Zoals we gezien hebben, zijn deze evenwichtsvergelijkingen 

zondermeer analytisch op te lossen. Bijlage G moet dan ook enkel gezien worden als 

een illustratie van de werkwijze. Deze vrij bewerkelijke methode werpt pas vruchten 

af als we hogere orde termen uit V zouden meenemen, bijvoorbeeld zoals in (6). 

2.8 Vergelijking van de twee methoden 

In deze paragraaf worden de resultaten op het interaktiemodel van de twee metho- 

den uit 5 2.2 en § 2.4 met elkaar vergeleken. Tevens komen de voor- en nadelen van 
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beide methoden aan de orde. 

Aan de hand van de figuren 2.4.a, b en c, waarin resultaten uit 5 2.2.3 en uit 

5 2.4 te zien zijn, merken we op dat de door Hunt en Williams ([4], [5]) gepresen- 

teerde afkapping van de ontwikkeling met splitting-parameter bij kleine waarden 

van o lokaal voldoet, terwijl de eliminatiemethode dan niet goed voldoet. Dit geldt 

ook voor de aanpak uit 5 2.2.1, maar niet voor de aanpak uit 5 2.2.2, zoals we gecon- 

stateerd hebben. 

Uit [4] blijkt, dat door het meenemen van de volgende hogere orde termen in V 

de ontwikkeling met splitting-parameter ook voor grotere waarden van o lokaal 

goede resultaten geeft. Er dient dan gebruik gemaakt te worden van de perturbatie- 

methode uit § 2.7 om de evenwichtspaden te kunnen benaderen. 

Voor- en nadelen eliminatie van passieve coördinaten: 

- Met een gering aantal termen uit de potentiële energie kunnen we strikt lokaal 

een goed beeld krijgen van het verloop van het naknikpad, in die zin dat in 

ieder geval de juiste trend wordt aangegeven. 

- De gecontamineerde afgeleiden, bepalend voor de stabiliteit van een kritiek 

punt, worden gevonden. 

- Een nadeel is dat het na eliminatie niet meer mogelijk is de vertakkingen te 

laten samenvallen wegens het singulier worden van V,, die in de noemer van 

de gecontamineerde afgeleiden voorkomt. 

Voor- en nadelen ontwikkeling met splitting-parameter: 
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- Er kan met relatief weinig termen uit de potentiële energie een goed globaal 

verloop van de evenwichtspaden verkregen worden, ook als een evenwichtspad 

een lus vertoont. 

- De situatie bij samenvallende kniklasten wordt goed benaderd. Indien de 

kniklasten niet samenvallen, maakt het nauwelijks uit of er om het laagste dan 

wel om het hoogste kritieke punt ontwikkeld wordt. 

- Een nadeel echter is dat, voor kniklasten die een eindje uit elkaar liggen, de 

termen nodig voor een goede globale beschrijving, niet voldoende zijn voor een 

nauwkeurige lokale benadering. Om een goede lokale benadering te krijgen, 

dienen dan hogere orde termen te worden meegenomen, met name van de 

lokale coördinaat. Dit leidt er in ons geval toe dat er een extra methode moet 

worden aangewend om de niet-lineaire evenwichtspaden te benaderen. 

2.9 Conclusies 

In dit hoofdstuk zijn methoden behandeld om samenvallende en bijna samenvallende 

vertakkingen te analyseren. Dergelijke problemen kunnen we op twee manieren aan- 

pakken: 

- Ontwikkelen om het samenvallend kritieke punt en de ontwikkeling ook 

gebruiken voor het geval de vertakkingen niet samenvallen; hoe verder de 

vertakkingen uit elkaar liggen hoe slechter de benadering wordt. 

- Uitgaande van twee enkelvoudige vertakkingen: de invloed van de passieve 

coördinaat in rekening brengen op de actieve coördinaat. Naarmate de 
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vertakkingen dichter bij elkaar liggen, worden de benaderingen slechter. 

De ter ondersteuning van de twee genoemde methoden gepresenteerde perturbatie- 

methoden, bewijzen hun nut bij de analyse van systemen met zeer veel vrijheidsgra- 

den, of bij gewenste hoge orde benaderingen voor het naknikgedrag. Er kan in der- 

gelijke gevallen van een computer gebruikt worden gemaakt. Omdat we in dit rap- 

port systemen met slechts enkele vrijheidsgraden beschouwen, en we alleen geïnte- 

resseerd zijn in initieel naknikgedrag, maken we verder geen gebruik meer van de 

perturbatiemethoden, afgezien van bijlage M. 

Voor het kipmodel dat in het volgende hoofdstuk wordt ontwikkeld, maken we 

gebruik van de methode van eliminatie der passieve coördinaten om het aantal vrij- 

heidsgraden in de potentiële energie te reduceren. We passen de benaderingsmethode 

uit 5 2.2.2 toe, want deze geeft met een gering aantal termen uit de potentiële ener- 

gie goede lokale benaderingen. Vooral daarop richten we onze aandacht bij de ana- 

lyse van knikproblemen. 
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HOOFDSTUK 3 HET DISCRETE KIPMODEL 

3.1 Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk hebben we voor het analyseren van interaktie een twee- 

tal methoden behandeld. Een daarvan, de eliminatie van passieve coördinaten, gaan 

we in dit hoofdstuk gebruiken voor het kipmodel. 

In dit hoofdstuk wordt een discreet kipmodel ontwikkeld dat interaktie met loka- 

le knik kan simuleren. Het betreft een model van een T - profiel, waarvaa de liggen- 

de flens lokaal kan knikken, ter simulering van het plooien van een onder druk 

staande plaatachtige flens in een continu model. Afhankelijk van de onderlinge lig- 

ging van de kritieke belastingen, leidt de lokale knik de globale knik, in dit geval 

kip, van het balkmodel als geheel in, zoals we bij het interaktiemodel in de vorige 

hoofdstukken hebben gezien. 

De reden van het ontwikkelen van een discreet model is tweeledig: 

- Het gaat ons om een kwalitatief inzicht in het interaktiegedrag van een 

kipmodel. Daarvoor leent een discreet model zich beter dan een continu 

model. 

- Het is gebleken dat knikverschijnselen kwalitatief goed beschreven kunnen 

worden met discrete modellen. 

Hoewel het ons om een kwalitatieve indruk te doen is, eerder dan om een kwantita- 

tief beeld, gaan we het discrete model wat een aantal gedragingen betreft toch zo 

goed mogelijk aanpassen aan een continu model. Hiermee willen we bereiken dat het 

gedrag van het kipmodel ook typerend is voor een continu model. 
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Tenslotte maken we in dit hoofdstuk nog een berekening van een model met geredu- 

ceerde stijfheid inplaats van interaktie met lokale knik. Deze berekeningswijze wordt 

in veel technische studies toegepast. 

De lijn in dit hoofdstuk is dat we uitgaan van een algemene beschrijving van het 

model, en dat we stapsgewijs tot een hanteerbare vorm van het model komen door 

bepaalde aannamen en verwaarlozingen. 

3.2 Beschrijving van het model 

FIGUUR 3.1 DISCREET INTERAKTIEF KIPMODEL 

Om het model de mogelijkheid te geven van kippen, is er een torsieveer aange 

bracht, analoog aan de torsiestijfheid van een continuüm. De torsiehoek wordt 
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beschreven met Ql. De inklemming aan de linkerkant laat wel torsie toe, maar geen 

axiale verschuiving. Drie veren met stijfheid E bepalen de oorspronkelijke buigstijf- 

heid van het model. Het model kan scharnieren om punt O met hoekverdraaiing Q2, 

die de doorbuiging van het model beschrijft en met hoekverdraaiing Q3, die de zijde- 

lingse uitwijking bij kippen beschrijft. De plaats van punt O is zo gekozen dat, zo- 

lang er geen lokale knik is, bij de gegeven stijfheden E van de veren onder en boven, 

en de vertikale afmetingen 2a en a, buiging om O plaatsvindt. De draaiingsas van 

Q 3  blijft steeds langs OA gericht. Het model wordt op buiging belast door de ge- 

wichtsbelasting P. 

In de liggende flens zijn twee voorgespannen veren met stijfheid k aangebracht. 

Zij zorgen ervoor dat, zolang hun voorspanning niet overschreden wordt, de staafjes 

met lengte d niet kunnen knikken. Het uitknikken van deze staafjes, het zogenaamde 

lokale knikken van het model, wordt beschreven met Q5 en Qs. Als er lokale knik 

optreedt, neemt de stijfheid van de flens af, doordat de veren met stijfheid k in serie 

komen te staan met de veren met stijfheid E. De mate van voorspanning kunnen we 

zelf kiezen. Het variëren van de voorspanning is te vergelijken met het varïeren van 

de dikte van de liggende flens van een continu profiel. We relateren de voorspanning 

straks aan het kipmoment, zodanig dat het kritieke moment voor lokale knik in de 

buurt van het kipmoment ligt. 

De verkorting van de neutrale lijn ten gevolge van lokale knik wordt beschreven 

mei Q4. De richting waailangs Q4 gerxtm wordt, blijft a& hij dvorbuiging gehad-  

haaft. 

Het model is gebaseerd op een interaktief kipmodel van Menken [6]. Bij zijn model 

wordt de mogelijkheid van lokaal knikken gerealiseerd met bi-lineaire veren. De 

knikelementen met voorgespannen veren die wij daarvoor gebruiken, zijn afkomstig 

van de Hunt- en Burganversie van het Shanleymodel [ 3 ] .  Het beschrijven van lokale 

knik met hoekverdraaiingen levert een model met een zelfde interaktiegedrag als het 
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interaktiemodel uit de vorige hoofdstukken, waarmee we al geëxerceerd hebben. Ten 

opzichte van [6] is in ons model de verkorting van de neutrale lijn als extra vrij- 

heidsgraad ingevoerd. 

3.3 Aannamen en verwaarlozingen 

Het model is opgebouwd uit starre staven en lineair elastische veren. K ip  treedt op 

bij slanke balken, die een grotere vertikale dan zijdelingse buigstijfheid hebben en 

daarbij een niet te  hoge torsiestijfheid. 

De vertikale buigstijfheid bedraagt 6a E (zie (28)), en de zijdelingse buigstijfheid 

bedraagt 2b E. Dit volgt uit het momentenevenwicht om O bij een uitwendige 

kracht die in het x-y vlak werkt. Uit de verhouding van deze stijfheden blijkt dat als 

we E > 2 kiezen, de vertikale stijfheid groter is dan de zijdelingse stijfheid. Voor 

ons model nemen we a = 3 en b = 1. Hierdoor bereiken we ook dat de initiële door- 

buiging voordat kip of knik optreedt, klein blijft. De initiële doorbuiging kan dan 

verwaarloosd worden. 

2 

2 

d3 

3.4 De potentiële energie van het kipmodel 

De potentiële energie is opgebouwd uit de elastische energie van de veren en de po- 

tentiaal van de uitwendige belasting. Om deze te kunnen berekenen, moeten eerst de 

verplaatsingen van de veeruiteinden ten opzichte van elkaar en de verplaatsing van 

het aangrijpingspunt van de belasting bekend zijn. 
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3.4.1 Lineaire verplaatsingen uitdrukken in hoekverdraaiingen 

en up gaan we uitdrukken in de 
7 'c 7 'EB 7 'EC De lineaire verplaatsingen uA , uB 

hoekverdraaiingen Ql , Q2 , Q3 en de lineaire verpaatsing Q4. 

We roteren het rechter stavenstelsel (zie figuur 3.1) eerst over Q2. Immers, fy- 

sisch gezien, zal het model om O doorbuigen alvorens er kip of lokale knik optreedt. 

Omdat tijdens kip Ql en Q3 gelijktijdig aktief zijn, is er strikt genomen geen 

volgorde van roteren aan te wijzen. Voor de wiskundige beschrijving gaan we deson- 

danks van achtereenvolgende rotaties uit. We hebben dan de keuze tussen twee 

volgorden van roteren, die overigens voor de totale potentiële energie niet uitmaken. 

Eerst roteren over Q3 en dan over Ql geeft eenvoudigere uitdrukkingen voor uA, uB 

en uc doch een iets langere uitdrukking voor up, ten opzichte van de omgekeerde 

rotatievolgorde. We kiezen daarom voor de eerstgenoemde volgorde. In bijlage H 

worden de relevante verplaatsingen ten gevolge van de rotaties over Q2, Q3 en Ql 

afgeleid. 

Met deze verplaatsingen kunnen we de potentiële energie van het model bepalen. 

3.4.2 De elastische energie en de uitwendige potentiaal 

We geven hier de elastische energieën U van de veren afzonderiijk. Voor be voorge 

spannen veren met stijfheid k geldt: 
2 

2 

uk voor ZT-kl lkB 

uk achter = 9 ukc  

De elastische energie van de veren met stijfheid k is berekend ten opzichte van hun 

volledig onbelaste toestand, want ukB en ukc zijn de vervormingen van de ongespan- 

nen veren: 
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ukg = U0 + 2d (1 - COS Q5) 

ukc = U0 + 2d (1 - COS Q6) 

u. is de voorindrukking van de veren ten gevolge van het voorspannen. We stellen 

Q5 Qi 2 2 2 2 4  dat u. < 1 . Met cos Q5 = 1 -- + - volgt dat ukg = u. + 2u0d Q5 + d Q5 - 

1 d u. Q5 + hogere orde termen. Met u, < 1 mogen we u. Q5 verwaarlozen ten 
2 2 4  

4 4 

6 6 
4 

opzichte Q5. We hoeven cos Q5 dan niet verder te ontwikkelen dan de kwadratische 

term. Hetzelfde geldt voor cos Qs . 

De elastische energieën van de veren met stijfheid E, uitgedrukt in de verplaatsingen 

van hun uiteinden, zien er als volgt uit: 
2 

boven = i E u~ 
2 

2 

= E uEB 

'E achter = 2 E u~~ 

'E voor 2 

Er geldt: uEB = uB - 2d (1 - cos Q5) en uEc = uc - 2d (1 - cos Qs). 

De elastische energie van de torsieveer bedraagt: 

='StQf 2 st U 

De potentiaal van de uitwendige belasting is - P up . De potentiële energie bestaat 

uit de som van de elastische energieën en de bijdrage van de uitwendige belasting: 

2 
'E (Q4 + a sin Q2 - b cos Q2 sin Q3 - 2d(l - cos Q5)) + 2 

2 
2 E (Q4 + a sin Q2 + b cos Q2 sin Q3 - 2d(l- COS Q6)) + 

2 2 

'k 2 (U0 + 2d(l -COS Q5)) + 1. 2 k (U, + 2d(l -COS Qs)) - 

P1 (cos Q1 cos Q3 sin Q2 - sin Ql sin Q3) 
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We ontwikkelen de sinus- en cosinustermen om de onbelaste toestand Ql = Q2 = 

Q3 = Q 5  = Q6 = O :  

Q; QI 
sin Qi = Qi-- , cos Qi = 1 --. 

6 2 

Invullen in V, uitwerken tot en met vierdegraadstermen in de coördinaten en rang- 

schikken naar termen met gelijk grondtal en exponent geeft V in ontwikkelde vorm: 

2 2 2 Q; 2 2  2 2  Q3 2 
= 'StQi 2 + 3 a E ( Q 2 - 3 )  + Eb(Q3-Q2Q3+-) 3 + ~ E Q ,  

' Q t Q 2 -  kUod ((25 + Q6) + i (E + k)d (Q5 + Qi) - P1 (Q2---- 
2 2 2 4  Q; 

6 2  

3.4.3 Sliding-coördinaat transformatie 

Omdat Q2 is opgebouwd uit de doorbuiging behorende bij het onvertakte pad, en de 

doorbuiging behorende bij het vertakte pad, passen we een sliding-coördinaattrans- 

formatie toe op V. Het gedeelte van Q2 dat hoort bij het onvertakte evenwichtspad 

noemen we Q:. Immers, zolang er geen knik of kip optreedt, bevindt het systeem 

zich wat het evenwicht betreft op het fundamentele pad. Treedt er lokale knik of kip 

op, dan krijgen we een extra bijdrage aan de doorbuiging die we aanduiden met q2. 

Bij verder opvoeren van P blijft Q t  toenemen. Op grond van het bovenstaande 

schrijven we voor Q2 : Q2 = QE + q2 . Hierin is q2 de sliding-coördinaat, die door- 

buiging ten opzichte van het fundamentele pad beschrijft. We bepalen 
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F F avF 
a 2  

Q: uit de evenwichtsvergelijking - = V2 = O , waarbij V de potentiële energie 

van het systeem in de fundamentele evenwichtstoestand is. In bijlage I wordt het 

volgende resultaat afgeleid: 

Pl Q: = 2 
6a  E 

Door nu in V Q2 te splitsen in Q: en q2 en voor Q: (28) te substitueren, valt de 

lineaire verplaatsingsterm -Plq, (zie (27)) weg. Bovendien kunnen we termen die 

alleen van QE afhangen weglaten, daar zij verdwijnen bij differentiëren naar Qi. 

We stellen dat Q: << q2 op grond van het gegeven dat q, als extra beïnvloed 

wordt door kip of lokale knik. Deze fenomenen vertonen een snel toenemende uitwij- 

king bij het bereiken van hun kritieke belastingen. Dit betekent dat q2 ook snel 

toeneemt in geval van knik of kip, in tegenstelling tot Q: die ongeveer lineair blijft 

toenemen met de belasting, ook als er knik of kip optreedt. 

In 5 3.3 hebben we, door een geschikte keuze van a en b de initiële doorbuiging 

Q: << 1 verondersteld. Daarom verwaarlozen we alle termen waarin Q: voorkomt. 
2 2 2 

Er is echter een uitzondering: in - adE (Q5 + Q,) Q2 (27) mogen we - adE (Q5 + 
2 

Q,) Q: niet verwaarlozen, omdat deze term in de buurt van het lokale knikmoment 

ML van dezelfde grootteorde blijkt te zijn als kuod (Q5 + Q,). De sliding-coördi- 

naattransformatie is uitgewerkt in bijlage I. 

2 2 

3.4.4 Bepaling van u,, 

De voorcompressie u. van de veren met stijfheid k drukken we uit in PL en k, waar- 

bij PL de uitwendige belasting is, die net de voorspanning in de veren overwint. Zo 

gauw als geldt P = PL, treedt er lokale knik op. Voor bepaling van u. onderdrukken 
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we kip: Q1 = Q 3  = O . Op het moment dat bij opvoeren van P geldt P is bijna PL, 

zijn Q4 , Q 5  en Q6 nog gelijk aan nul. Voor de bijbehorende hoekverdraaiing Qa 

L PL1 geldt: Q2 = , (zie (28)). Hiermee kunnen we met behulp van W, = O of w6 
6 a  E 

= O u. bepalen. We vermelden hier alleen het resultaat van bijlage K: 

PL 1 u0 = - 
6 ka 

(29) 

3.4.5 

Uit 

De kritieke belastingen 

= O kunnen we de kritieke belastingen van het model berekenen. 

Dit doen we in bijlage L, waar de matrix [Wij] te vinden is. Uit [Wij] blijkt ook 

welke coördinaten in ieder geval passief zijn, namelijk q2 en Q4 . Voor i, j = 1, 3 

vinden we het kipmoment ME( = b I=' , en voor i, j = 5, 6 het kritieke moment 

behorende bij lokale knik ML = PL1. 

3.5 Aanpassen van discreet model aan continu model 

In deze paragraaf onderzoeken we voor welke waarde van de stijfheid E het model 

een ongeveer neutraal nakipgedrag heeft. Met neutraal bedoelen we in dit verband 

niet dalend en niet stijgend. Ook bepalen we de waarde van k, zodat de relatieve 

naknikstijfheid van de liggende flens overeenkomt met die van een plaat. 
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3.5.1 Neutraal nakipgedrag 

Omdat het nakipgedrag van een continue balk ongeveer neutraal is, passen we het 

model aan zodat dit ook een neutraal nakipgedrag heeft. Het nakippad van het mo- 

del is, uitgaande van (27), afhankelijk van de waarde van E dalend of stijgend. Om 

de waarde van E te bepalen waarbij het nakipgedrag neutraal is, onderzoeken we het 

model met onderdrukking van lokale knik. Er geldt dan: Q5 = Q6 = O, -f Q4 = O. 

De potentiële energie W heeft nu de volgende vorm: 

Qi Qi Qi Q3 
.. 6 +-> 6 

Met behulp van W, = O en W2 = O elimineren we Qi en Q2 als passieve coördina- 

ten uit W. Zie hiervoor bijlage M. We kunnen dan het nakippad berekenen, dat in 

figuur 3.2 voor verschillende waarden van E is weergegeven. 

43 (zijdelingse uitbuiging) [rad] 

FIGUUR 3.2 NAKIPPAD VOOR V E R S C H I L L E N D E  WAARDEN VAN E 
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Uit figuur 3.2 blijkt dat we voor E tussen 0.3 en 0.35 het beste een horizontaal ver- 

lopend nakippad benaderen. We kiezen voor de E de waarde 0.35 .Omdat we het 

kipmoment MK = b gelijkstellen aan 1, volgt hieruit met b = 1 dat S, = 

1/(2xE) = 1 .43 .  

3.5.2 De naknikstijfheid van de flens 

Het is bekend dat voor in hun vlak op druk belaste platen geldt dat hun naknikstijf- 

heid ongeveer de helft van de oorspronkelijke stijfheid bedraagt. In ons model is de 

oorspronkelijke stijfheid E. De naknikstijfheid E, wordt bepaald uit: 

Ek  
ES-k E, = 

Als we k gelijkstellen aan E dan volgt uit (31) dat E, = 0.5xE. 

3.6 De aangepaste potentiële energie van het kipmodel 

3.6.1 Verwaarlozing van derde- en vierdegraadstermen in Qi en Q 3  

Omdat het model door de keuze van E en S, een neutraal kipgedrag heeft, kunnen 

we de hogere dan kwadratische termen in Q1 en Q3 uit W weglaten. Hiermee krijgen 

we een volledig horizontaal verlopend nakippad. Door het weglaten van deze termen 

wordt (27) aanzienlijk eenvoudiger: 
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4 
2 2  2 2 2 q2 w = 'stQi 2 + 3 a E ( c 1 , - ~ )  + EbQ,  + 2EQ: 

3 
q2 

ku,d (Q: + Qi) + 2 (E + k)d2 (Qt + Qi) - P1 (- - 6 - Q l Q 3 >  

3.6.2 Elimineren van passieve coördinaten 

Uit bijlage L is gebleken dat q, en Q4 altijd passieve coördinaten zijn. Deze kunnen 

uit W geëlimineerd worden met behulp van W, = O en W4 = O . In bijlage N wordt 

de eliminatie uitgevoerd. Er blijkt dat op het naknik- of nakippad geldt: q2 = 
2 2 2 2  2 2 2 2  

q,(Q,, Q3, Q5, Q6). Dit houdt in dat na substitutie van q, = q,(Q,, Q3, Q5, Q6) in 
2 

W, q2 - termen vierdegraadstermen in Qi, Q3 Q5 en Q6 introduceren. Omdat we W 

opgesteld hebben in ten hoogste tweedegraadstermen in Qi en Q3 , en in ten hoogste 

vierdegraadstermen in Q5 en Q6 , laten we dus derde- en vierdegraadstermen in q, 

weg uit W. 
Door het elimineren van q2 en Q4 verdwijnen zij als variabelen uit W en worden 

4 4 
de coëfficiënten voor Q5 en Q6 kleiner: 
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Uit W, = O volgt: 

P1 
Q 1 = - - Q  3 

st 
(34) 

We kunnen met deze relatie Q, elimineren uit W. Omdat bij kip Q, en Q3 tegelijk 

optreden, vormen ze samen de zogenaamde kipvorm. Dat betekent dat één van hen 

als actieve coördinaat optreedt en de ander als passieve coördinaat. We kunnen 

kiezen welke van de twee we actief veronderstellen. Als de kritieke belasting voor 

kip is bereikt, zijn in matrix [Wij] (zie bijlage L) de eerste en de derde rij afhanke- 

lijk van elkaar. We kunnen dan Ql in Q3 uitdrukken, of omgekeerd. Door deze elimi- 

natie verkrijgen we de potentiële energie W in de kipcoördinaat Q3 en de lokale 

knikcoördinaten Q5 en Q6 . We duiden W nu aan met A. De bij de laagste kritieke 

belasting behorende coördinaat is aktief. Als alle kritieke belastingen samenvallen. 

zijn alledrie de coördinaten aktief. 

Om A iets overzichtelijker te presenteren in verband met bewerkingen op A &e nog 

volgen, noteren we A op de volgende wijze: 
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Als we (36) ontwikkelen naar P, met weglating van kwadratische en hogere orde 

termen in P, is de overeenkomst met de parabolic umbilic gegeven in (3) duidelijk te 

zien. 

3.7 Resultaten 

In deze paragraaf worden de resultaten voor het nakip- en naknikgedrag van het 

model afgeleid, echter alleen voor het geval dat ML < MK. Er wordt uitgegaan van 

(36) en de bijbehorende drie evenwichts-vergelijkingen, met hun oplossingen: 

Een oplossing: 
A355 2 2 

Q3 = - -Q5 - -Q6 

2 A33 2A33 
( 3 7 4  

3 2 
A5 = A55 Q5 + A355 Q3 Q5 + ;A5555 Q5 + $A5566 Q5 Q6 = 0 

Oplossingen: 

Oplossingen: 
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3.7.1 Resultaten ontkoppeld gedrag 

Het ontkoppelde gedrag betreft het geval dat er alleen kip optreedt, of alleen lokale 

knik. 

1. Alleen kip. 

We beginnen met het gedrag van het model als we lokale knik onderdrukken. De 

triviale oplossingen van A5 = O en A, = O zijn respectievelijk Q5 = O en Q6 = O . 

Als we deze oplossingen in A, = O invullen, volgt daaruit: A,, Q, = O. Mogelijke 

oplossingen hiervan zijn: Q, = O of A,, = O. Tesamen met Q5 = Q6 = O vormt Q, 

= O ,  = O de oplossing voor het fundamentele pad. Als A,, = 2b E - - 2 P 2 Î  

st 
volgt hieruit met MK = b I G i d a t  het moment PL E M = MK . Geldt A,, = O , 
dan is Q, vrij te kiezen. We vinden dan als nakippad een horizontaal pad door het 

punt op het fundamentele pad waar M = MK. 

2. Alleen lokale knik. 

In dit geval stellen we Q, = O in A (36). De evenwichtsvergelijkingen A5 = O en 

A, = O leveren dan behalve de triviale oplossingen ook de niet-triviale oplossingen 

voor Q5 = Q 6 .  
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Oplossingen: 

In figuur 3.3 op pag. 61 is voor drie waarden van ML het ontkoppelde gedrag van Q5 

uitgezet tegen het dimensieloze moment M/MK. 

3.7.2 Het interaktiegedrag als ML < MK 

Indien we ML < MK stellen, kunnen we Q3 als passieve coördinaat elimineren. Dit 

doen we door in A voor Q3 uitdrukking (37a) te substitueren. De aldus verkregen 

potentiële energie duiden we aan met A .  

2 
A336 4 A335 A336 2 2 

) Q5 Q6 1 
24 - (A6666 - -> (26 + 4 (A5566 - 

A33 A33 

(42) 

In (42) komen opnieuw gecontamineerde vierdegraadstermen tevoorschijn. Omdat 

ML < MK is A,, > O en zijn de vierde afgeleiden van Q5 en Q6 kleiner dan de oor- 

spronkelijke afgeleiden. De koppelterm A5566 echter is negatief en zijn gecontami- 

neerde versie is groter dan de oorspronkelijke term. De oplossingen voor de even- 

wichtspaden volgen uit A5 = O en A 6  = O. Omdat er sprake is van interaktie, zal er 

bij het bereiken van ML ook meteen kip optreden. Door de zijdelingse 

4 4 
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uitwijking die met kip gepaard gaat, wordt één van de knikelementen in de liggende 

flens weer gestrekt. Dit betekent dat of Q5 of Q6 gelijk aan nul wordt, afhankelijk 

van naar welke kant het model kipt. We kiezen voor het berekenen van de resulta- 

ten dat Q6 = O. De hoekverdraaiing Q3 is dan negatief. Met Qs = O volgt uit A5 = 

O: 

n 

4 3 5  3 
A5 = A55 Q5 + (A5555 -3  -) Q5 = 0 

A33 

Hiermee vinden we het gekoppelde evenwichtspad in het Q5 - M vlak: 

2 
2 - GA55 A335 

7 met A5555 = A5555 - 3 - 
3A5555 A33 

Q5 = 

(43) 

(44) 

Met relatie (37a) die we gebruikt hadden om Q3 te elimineren, verkrijgen we met 

(44) en met Q6 = 0 het volgende resultaat: 

A355 2 
- Q5 
2A33 

Q = -  3 (45) 

Combineren van (44) en (45) geeft de projectie van de evenwichtspaden op het 

Q3 - Q5 vlak, of op het Q3 - M vlak. Immers, in (44) is Q5 = Q5(M) en in (45) is 

Q3 = Q3(Q5, MI* 

Met (34) , (44) en (45) kunnen we de projectie van het nakippad op het Qi - Q3 

vlak en op het Qi - M vlak tekenen. 
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3.8 Bespreking resultaten 

De in de voorgaande paragraaf gepresenteerde result aten worden hier besproken aan 

de haad van de figuren. Deze zijn gemaakt met de volgende waarden voor de ver- 

schillende groot heden: 

b = d = l  , a = 3 ,  

MK = 1 , ML = O.GxMK, 0.8xMK en 0.9999xMK (ML is bijna MK) , 

k = E = 0.35 , S, = 1.43 . 
In de figuren is in plaats van het moment M het dimensieloze moment M/MK uitge 

zet. 

ad § 3.7.1 

Het eerste bekijken we het ontkoppelde naknikgedrag (zonder kip) van de liggende 

flens voor de drie waarden van ML in figuur 3.3. Dit is stabiel, zoals we dat gewend 

zijn van een in zijn vlak op druk belaste plaat. Voor Q6 zouden we een zelfde plaatje 

gevonden hebben, immers als Q3 = O geldt: Q5 = Q6 . Het nakipgedrag met onder- 

drukking van lokale knik is in figuur 3.5 weergegeven, tesamen met de gekoppelde 

evenwicht spaden. 

-0.2 -0.15 -0.1 -0.05 O 0.05 0.1 0.15 0.2 

45 (lokale knik) [rad] 

FIGUUR 3.3 NAKNIKGEDRAG MET ONDERDRUKTE K I P  



- 62 - 

ad 5 3.7.2 

In figuur 3.4 is relatie (44) weergegeven voor de drie waarden van ML. Voor ML = 

O.6xMK zien we een symmetrische oplopende vertakking bij M/MK = 0.6 . Voor 

ML = 0.8xMK loopt het naknikpad bijna horizontaal en voor ML = 0.9999xMK, 

met bijna samenvallende kritieke momenten, hebben we een instabiel kritiek punt 

en een dalend naknikpad. De invloed van de interaktie op de stabiliteit van de laag- 

ste vertakkingspunten is duidelijk aanwezig. Voor de twee lagere waarden van ML 

heeft het vertakkingspunt een horizontale raaklijn. Dit is niet het geval voor ML = 

0.9999xMK. 

De doorgetrokken lijnen boven in de figuur zijn secundaire evenwichtspaden. Om 

een goed ruimtelijk beeld te krijgen van het verloop van de evenwichtspaden moeten 

ook de twee andere projecties op het Q3 - Q 5  vlak en het Q3 - M vlak bekeken wor- 

den. 

In figuur 3.5 zien we de projectie van de evenwichtspaden op het Q3 - M vlak. 

Ook in deze figuur is te zien dat voor ML is ongeveer 0.8xMK het gekoppelde even- 

wichtspad horizontaal loopt. We zien dat het evenwichtspad voor ML = 0.9999xMK 

doorloopt voor positieve Q3. Het systeem zal echter het dalende pad volgen. Rechts- 

boven in figuur 3.5 zijn de secundaire evenwichtspaden te zien die in de voorgaande 

alinea al genoemd zijn. Onder normale omstandigheden worden deze paden natuur- 

lijk niet bereikt. Het beeld dat figuur 3.5 laat zien, is in principe hetzelfde als dat in 

figuur 2.3 in het vorige hoofdstuk. Dit is begrijpelijk, want we hebben in beide ge- 

vallen dezelfde vorm van de potentiële energie. 

Figuur 3.6 geeft de projectie van de evenwichtspaden op het Q3 - Q5 vlak. We 

zien in het linkergedeelte van de grafiek dat naarmate ML kleiner is, de lokale knik 

sneller aangroeit dan de zijdelingse uitwijking van de kip. Maar ook voor ML x MK 

is Q5 bij 0.2 rad een faktor 21 keer zo groot als Q3. Dit rechtvaardigt onze keuze om 

Q5 en Q6 tot een hogere graad te ontwikkelen dan Qi en Q3. 

2 
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/ 
1 .  

OFiTkOpp€Q Wa.pPEwi6 
0.8 - 

0.6 - - 

0.4 - - 

0.2 - 

O 

93 (kip) [rad] 

FIGUUR 3.5 NAKIPGEDRAG ONTKOPPELD E N  BIJ I N T E R A K T I E  

- 6 3  - 

83 (kip) [radl 

FIGUUR 3.6 NAKIP E N  NAKNIKGEDRAG BIJ INTERAKTIE 
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0.1 

- 0.08 - - 
a 
a - 

-M Omdat Qi verbonden is met Q3 via Qi = - Q3 vinden we voor Qi tegen M in 
st 

figuur 3.7 een soortgelijk plaatje als figuur 3.5 . De projectie van de figuren 3.5 en 

3.7 op het Q1 - Q3 vlak laat de kipvorm zien. Deze is gelegen in het vierde kwadrant 

en is zo goed als lineair (zie figuur 3.8). De in het tweede kwadrant voorkomende, 

niet doorlopende lijnen stellen weer secundaire evenwicht spaden voor. 

1.2 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

Qi (torsie) [radl 

FIGUUR 3.7 NAKIPGEDRAG BIJ INTERAKTIE 

Ql (torsie) 

FIGUUR 3.8 KIPVORM BIJ INTERAKTIE 
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3.9 Model met gereduceerde stijfheid 

In dit model wordt voor het, berekenen van het gereduceerde kipmoment er van 

uitgegaan, dat er lokale knik is opgetreden. De samenstellen van de veren met stijf- 

heid E en de veren met stijfheid k wordt vervolgens vervangen door twee veren met 

stijfheid E,. Voor E, geldt: E, = E Voor ons model met k = E geldt: E, = I E . 

Het gereduceerde kipmoment MKR bedraagt voor ons model b j G .  Met E, = I 

E volgt dat MKR = 1 J2 MK . De grootte van de naknikstijfheid bepaalt het gere- 

duceerde kipmoment. E r  wordt dus geen rekening gehouden met interaktie. In het 

interaktief kipmodel echter wordt, indien ML < MK, het moment waarbij kip o p  

treedt, bepaald door de grootte van ML zoals we gezien hebben. Dus: niet de grootte 

van de naknikstijfheid van de liggende flens is maatgevend voor het gereduceerde 

kipmoment, maar de grootte van het kritieke moment voor lokale knik, hoewel de 

naknikstijfheid natuurlijk wel invloed heeft op het nakipgedrag van het interaktieve 

kipmodel. 

2 

2 

2 

3.10 Samenvatting en conclusies 

We hebben in dit hoofdstiik 

lokale knik en kip laat zien. Het model heeft zes vrijheidsgraden, maar door het 

elimineren van passieve coördinaten kunnen we het gedrag met drie actieve coördi- 

naten beschrijven. Het elimineren van de axiale verkorting Q4 en van de doorbui- 

ging g, blijkt een destabiliserende invloed te hebben op het naknikgedrag en daar- 

mee, in geval van interaktie, ook op het nakipgedrag. Door het afschatten van de 

buigstijfheid E, kunnen we het nakipgedrag neutraal maken. Daardoor komt het 

gedrag van het discrete model overeen met dat van een continu model. Bovendien 

discreet kipm~del ontwikkeld clast3 Intesa,ktie tussen 
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brengt het een vereenvoudiging van de potentiële energie van het model met zich 

mee. De potentiële energie is wat Q 5  en Q6 betreft in hogere orde termen geformu- 

leerd dan Ql en QS, omdat in geval van interaktie Q5 of Q6 initieel sneller toeneemt 

dan Ql en Q3. 

We hebben eerst het ontkoppelde kip- en knikgedrag bekeken en daarna het interak- 

tiegedrag waarbij of Q5 of Qs gelijk aan nul is. Omdat de potentiële energie van het 

kipmodel uiteindelijk de vorm van de parabolic umbilic heeft gekregen, waarvan we 

met dezelfde termen in 5 2.2.2 goede lokale resultaten op het interaktiemodel heb- 

ben behaald, geven de resultaten in dit hoofdstuk een goede beschrijving van het 

hier gepresenteerde interaktieve kipmodel. 
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HOOFDSTUK 4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

4.1 Conclusies 

Ten aanzien van het in hoofdstuk 2 besproken vooronderzoek en het in hoofdstuk 3 

ontwikkelde kipmodel, zijn de volgende conclusies getrokken: 

- Bij een nagenoeg neutraal nakipgedrag hoeft alleen de lokale knik nauwkeurig 

beschreven te  worden om toch een goede beschrijving van het initiële naknik- 

gedrag te verkrijgen. 

- Het ontwikkelde kipmodel blijkt op dezelfde manier interaktie te  vertonen als 

het eenvoudigere Hunt- en Williamsmodel. Alleen Qi en Q5 zijn nodig om 

interaktie te beschrijven. 

- Coördinaten die passieve effecten beschrijven, hebben een destabiliserende 

invloed en mogen daarom niet buiten beschouwing worden gelaten. In het kip- 

model zijn dat onder andere de doorbuiging van het model en de axiale ver- 

korting ten gevolge van lokale knik. 

- Gebleken is bij de discrete modellen dat interaktie bij bijna samenvallende 

kniklasten het sterkst is, wat zich uit in een instabiel n a k i p  en naknikgedrag. 

Op grond hiervan dient men voor een 'veilig' naknikgedrag van een systeem 

ervoor te zorgen dat de kniklasten voldoende van elkaar verschillen. 

- De invloed van interaktie bij het kipmodel lijkt minder ernstig dan bij 

schaalconstructies, waarvan bekend is dat hun maximale belasting na knik 
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veel lager is dan hun kniklast. 

4.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Het onderzoeken van interaktie aan de hand van discrete modellen heeft plaatsge- 

vonden om een kwalitatief beeld van het fenomeen te verkrijgen. Verder onderzoek 

dient zich dan ook te richten op experimenteren en op rekenen aan continue model- 

len, aangezien daarmee het fenomeen kwantitatief geverifieerd kan worden. 

De aanbevelingen voor theoretisch onderzoek komen voort uit de beperking die 

we ons bij dit onderzoek hebben opgelegd en uit de wens om meer aan te sluiten bij 

de werkelijkheid. 

Het onderzoek heeft zich beperkt tot perfecte modellen. De werkelijkheid echter 

kan alleen goed beschreven worden met imperfecte modellen. Aan te bevelen is om 

het kipmodel te analyseren met geometrische imperfecties, die bijvoorbeeld een ver- 

schil in stijfheid tussen het linker- en rechtergedeelte van de liggende flens tot ge- 

volg hebben. Een dergelijke imperfectie zal een verlaging van het kipmoment veroor- 

zaken. 

Thompson en Hunt geven in [7] aan hoe op basis vm de discrete theorie, ook 

eenvoudige continue modellen met int erakt ie kunnen worden doorgerekend. Met 

continue modellen kunnen betere kwantitatieve uitspraken gedaan worden over de 

invloed van passieve effecten op stabiliteit. 
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BIJLAGE A Exacte oplossingen interaktiemodel 

In deze bijlage worden de exacte oplossingen voor de evenwichtspaden van het inter- 

aktiemodel uit hoofdstuk 1 gegeven, evenals de kritieke belastingen. 

Voor de potentiële energie V van het interaktiemodel geldt: V = U - P E , met U 

de elastische energie van het systeem, P de uitwendige belasting en E de verplaatsing 

van die belasting. 

2 2 2 2 
V(Q1, Q 2 7  p) = 2 kIl {(sin Qi + y(l -COS Q,) 1 + 2 k2{sin Q2 - l(1 - cos Q1)) 

- P {1(1 -COS Q J  + L (i -COS &a)} 

De twee evenwichtsvergelijkingen zijn: 

2 
V, = kll {(cos Q1 + y(1 - cos Q1)} sin Qi + 

k,l {](i - COS Q1) - sin Q,} sin Ql - PI sin Q1 = 0 

V, = k {sin Qz - l(1- cos Ql)]cos Q2 - Pi sin Q2 = û 

Oplossingen van (A.2) zijn: 

sin Q1 = O 

P = kJ{(cos Q1 + $1 - COS Ql)) + k2 {l(i - cos Q,) -sin Q,} 



- 7 1  - 

Met Q2 = O geeft combinatie van beide oplossingen de kritieke belasting PA beho- 

rende bij Q, : P = k,l . A 

Oplossingen van (A.3) met (A.4) gesubstitueerd zijn: 

sin Q2 = O ( A 4  

Uit (A.6) volgt: Q2 = O . Hiermee vinden we in (A.7) de kritieke belasting behoren- 

k2 
de bij Q2 : PB = -. 

L 
Uit (A.4) en (A.6) volgt de vergelijking voor het fundamentele pad, namelijk Qi 

= Q2 = O. (A.7) is de vergelijking van het ontkoppelde pad in het Q2 - P vlak. We 

vinden door combinatie van (A.3) en (A.5) het gekoppelde evenwichtspad, dat een 

ruimtelijke kromme beschrijft in de Q, - Q2 - P ruimte: 

Afhankelijk van de ligging van de kritieke punten op het fundamentele pad ten op- 

zichte van elkaar heeft het gekoppelde pad snijpunten met het ontkoppelde pad 
. .  t f i .  ( A  e\ I J .  n-- u w e   L....+^- 3UlJpUUbCU zijn -. z u 5 b ~ ~ w L L u v  n-0 o o m &  Q ,eUULIUIUaIV PiinTlairo wwtakkincrsniintpn, -_____ oLr nrimaire ~ _ _ _ _ _  _ _  -, 

vertakkingspunten liggen op het fundamentele pad. 

Tenslotte geven we nog de evenwichtsvergelijking van het kleine knikstaafje, als 

vrijheidsgraad Q2 onderdrukt wordt. Deze volgt uit (A.2) met Q2 = O: 
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BIJLAGE B Ontwikkeling van de potentiële energie van het interaktiemodel 

In deze bijlage wordt de potentiële energie uit bijlage A ontwikkeld om het funda- 

mentele pad door de sinus- en cosinustermen te ontwikkelen als Taylorreeksen. We 

ontwikkelen tot en met zesdegraadstermen in Qi en Q2. 

2 3  4 6 6 F 4 F 
1V2222 24 Q2 + kV11222 Q i Q 2  + &VE;i112 Q1Q2 + $VE;iiiii Qi + hV222222 Q2 

(B.1) 

F F Met Q = O en Q2 = O volgt hieruit: 

2 2 
V(Qi, ($27 P) = ' 2 (kil- PI) Q1 + 1 2 (k2- PL) Qi + 2 (-k21) Q ~ Q ~  + 

24 {Pi + 3k21 + kJ (37- 4)) Q;' + J. 24 (PL - 4k2) Q2 + 12 k21 Q1Q2 + 2 2 4 2 3  

4 2 2 2 6 6 
1 k21 Q1Q2 + 2- (16kJ - 15yk11 -15k21 -Pi) Q1 + 2- (16k2- PL) Q2 
24 720 720 

(B.2) 
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BIJLAGE C Afleiding perturbatievergelijkingen 

Uitgaande van de passieve evenwichtsvergelijkingen worden de eerste orde perturba- 

tievergelijkingen afgeleid: 

j Stellen we qB = qa (si, A ) , dan mogen we schrijven: 

Substitutie van (C.2) in (C.1) geeft: 

Voor een verandering dW, van W, moet gelden dat dW, = O voor willekeurige dq, 

en dAj. Daarom moeten in (C.3) de veeltermen voor dqi en dA gelijk aan nul zijn: j 
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ma dW, d s B  
8s i 8 q o  %i 

(-) + (-)(-) = O ; voor iedere waarde van i zijn dit stelsels van Q verge- 

%B 

% i  
lijkingen, waaruit de (-) kunnen worden opgelost door de vergelijkingen te eva- 

lueren op F. 

m, 8qfì 

8 A  8qp  &i 
+ (-)(7) = O , dit zijn a stelsels vergelijkingen voor elke waarde 

8q B van j , waaruit de (T) kunnen worden opgelost. 
dA 

J 
Deze vergelijkingen kunnen ieder weer gedifferentieerd worden naar qp en A , 

waarmee de tweede orde vergelijkingen worden verkregen. 
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BIJLAGE D Perturbatievergelijkingen voor n =  5 en m = 2  

Een systeem waarvoor geldt n = 5 en m = 2 wordt beschreven met vijf gegenerali- 

seerde coördinaten, waarvan er twee passief zijn. We geven nu de uitwerkingen van 

de perturbatievergelijkingen voor i = 1, 2 en cy = 3, 4, 5 . 

W3 differentiëren naar q,: 

as3 ag4  8% 

8% 8% 8% 
w4i+ w43--+ w44--+ w45- = o 

W3 differentiëren naar q2: 

a s 3  ag4  4 5  

a g 2  a s 2  %2 

w,,+wq,-+w44-+w45- = o 

cY=3 

cY=4 

a=5 
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De vergelijkingen voor i = 1 geven we in matrixvorm: 

F 

Daar de matrix en de rechtse kolom bekend zijn, kan dit stelsel van de vorm 

A.x = b worden opgelost. De matrix mag echter niet singulier zijn, oftewel q3, q4, en 

Q mogen geen actieve coördinaten zijn. Nogmaals differentiëren van de vergelijking- 

en in (D.l) naar q, levert het volgende stelsel: 

Omdat het rechterlid een functie van q31, q41 en q51 is, en deze uit (D.l) bekend zijn 

kan ook dit stelsel worden opgelost. 

De methode is in deze vorm geschikt voor computertoepassing. Voor handbere 

kening is ze erg bewerkelijk. 



- 77 - 

BIJLAGE E Perturbatiemethode bij § 2.2.1 en 5 2.2.3 

ad 5 2.2.1. 
Uitgaande van (B.l) vinden we V2 = O , waarin we stellen dat Q2 = Q2(Q1): 

Differentiëren van V, naar Ql geeft de volgende vergelijking: 

4 
( E 4  

F 2 3 F 
'Vi1222 2 Qi Q2 Q21 + tVy1112 Qi + i V 2 2 2 2 2 2  Q2 Q21 = 0 

a2  F F F 

8% 
Uit (E.2) kunnen we Q211F E (-) oplossen als we bedenken dat Ql = Q2 = O. 

In dit geval is QZ1 gelijk aan nul. Vervolgens kan V2, wederom naar Ql gedifferenti- 

eerd worden, net zo vaak tot het gewenste aantal coëfficiënten van de Taylorreeks 

bekend zijn: 

F We stellen dat q1 = Ql - Ql = Ql . Na zes keer differentiëren van V2 = O naar Ql 

hebben we de Taylorreeks ontwikkeld tot  en met zesdegraadstermen. De eerste, 

derde en vijfde coëffciënt zijn gelijk aan nul: 
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2 
1 v112 v112 6 
- (15 7 (O, V2222 - 3 V11222})F Qi 

v 2 2  
720 

Ter controle kunnen we de Taylorreeksontwikkeling voor Q2 terugsubstitueren in 

V2 = O . Met verwaarlozing v m  zevende en achtste orde termen in Ql wordt dan 

exact aan V2 = O voldaan. 

ad § 2.2.3 . 

Omdat nu in V de Ql Q2 - term niet meedoet, valt de vierdegraadsterm uit (E.3) 

weg. De kwadratische term en de zesdegraadsterm in de reeksontwikkeling van Q2 

blijven hetzelfde: 

4 

(E.4) 

Substitutie van (E.4) in V2 = O laat zien, bij verwaarlozing van tiende en hogere 

orde termen in Ql , dat aan V2 = O wordt voldaan. Door substitutie van: 

(18) uit § 2.2.3 verkregen. 
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BIJLAGE F Ontwikkeling potentiële energie om kritiek punt 

We geven hier de Taylorreeksontwikkeling van V rond het kritieke punt C. Er is 

ontwikkeld tot en met vierdegraadstermen in Ql en zesdegraadstermen in Q2 , over- 

eenkomstig het concept van determinacy. 

2 2 
V(QY + ql, Q; + g2, Pc + p) = 2 (kll - PI)' Q1 + 2 (k2- PL)' Qi + 2 (-1)'p Q: + 

2 2 2 2 1 - 2 (-L)'P Q2 + 2 (-kJ)' Q1 Q2 + 1 24 {Pi + 3k21 + kll (37-  4)}' Q;' + 

4 2 3  1 - 24 (PL - 4k2)' QZ + 2 (L)'p Q2 + I 12 (k21)'Ql Q2 + 1 720 (16k2- PL)'Q; 

C C C B k 2  C C C Met Q l  = Q2 = O ,  P = P = T;-, ql = Ql-  Q l  , q 2  = Q2 - Q 2 ,  P = P-P en 

de splittingparameter a = Pc - PA = PB - PA , volgt uit (F.1): 

2 2 2 
V(Ql, Q2, P) = 2 .(-i) Ql + (-1 Ql -L Q2)(P - Pc) + 2 (-k21) QS Q2 + 
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720 V:22222 Q! 

Ontwikkelen om PA = k,l geeft in plaats van (F.2) de volgende vorm van V: 

2 2 2 
V(Ql, Q2, P) = i UL Q2 + I(-l Ql -L Q2)(P - PA) + i (--k21) Q; Q2 + 

2 2 2 

J{3k21 2 + 3 k , ~ ( y - 1 ) } Q , + ~ ( k l l L - 4 k 2 ) Q 2 + ~ ( L ) ( P - P A )  4 4 Q i +  
24 24 

2 3  6 
12 (k21) Qi Q2 + & (16k2-kIlL) Q2 

Voor U = O zijn beide ontwikkelingen natuurlijk aan elkaar gelijk. 
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BIJLAGE G Toepassing perturbatiemethode voor het benaderen van 

evenwichtspaden 

Indien we te  maken hebben met een stelsel niet-lineaire evenwichtsvergelijkingen 

die niet algebraïsch kunnen worden opgelost, kunnen we met de perturbatiemethode 

benaderingen verkrijgen voor de evenwichtspaden. Als voorbeeld stellen we de varia- 

belen in de evenwichtsvergelijkingen (21) en (22), die overigens wel algebraïsch kun- 

nen worden opgelost, afhankelijk van de perturbatieparameter s op de volgende 

wijze: 

Q1(s) = &:(O) s + 1 QiC(O) s2 + 6 * Ql 'C (O)  s3 + ... 
2 

1 "'C Q2(s) = Q;(O) s + QiC(0) s2 + 6 Q2 (O) s3 + ... 

a(s) = $(o) s + ; y o )  s2 + 6 '.'C(O) s3 + ... 
2 

p(s) I p - PC = PC(0) s + ;p'c(o) s2 + 1 p *'C (O) s3 + a - .  

6 

* betekent gedifferentiëerd naar s. De variabelen zijn ontwikkeld om punt C waar 

geldt s = O. De reeksen kunnen tot een zo hoge graad worden voortgezet als wense- 

lijk is. We vereenzelvigen s2 met Qz . Omdat s = O in C, geldt: 

d4Q2 -1 = o  =2sI = o ;  -1 =2;-1 = 
dQ2 c C d2Q2 d3Q2 c 

ds ds ds 

Door substitutie van de variabelen volgens (G.1) in de eerste evenwichtsvergelijking 
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(21) krijgen we de eerste perturbatievergelijking: 

' C  * 'C 2 " 'C  3 * "C 4 ' C  "C 2 "'C 3 v , = v ; ~ ( Q , s + : Q ,  s +; s + I  24 Q, s ) ( p  s + l p  2 s +'  6 s + 

""C p 4 
s ) + V ; y ( Q l s + ' Q , s  "C 2 +' "'C Q l s  3 + A  Q I C s ) ( o s + L o  4 ' C  * ' C  s 2 + -  1 * (T . 'C  s 3 + . . .. 

24 2 6 24 2 6 

- "C 4 + J Q l  S )  = O 
24 

Omdat de variabelen alleen afhangen van s, zijn de afgeleiden van V, naar s gelijk 

aan nul [SI. Herhaaldelijk differentiëren naar s en evaluatie in C levert vergelijking- 

en op waaruit de coëfficiënten van de reeksen voor Ql ? p en a bepaald kunnen word- 

en. De eerste niet-triviale vergelijking wordt verkregen na twee keer differentïeren 

naar s: 

Na vijf keer differentïeren van V, = O blijkt: 

dQi c d2Qi c -1 =-I = 
d s  ds d s  

d(P+4 c I = o  

) 
d3Q1 d2(P+ 4 
- (2V7,, + vi: 
ds ds2 

= o  (G.5) 
C 

Evenzo worden door differentiëren van V2 de volgende vergelijkingen verkregen: 



Uit (G.4) en (G.6) blijkt dat de volgende ontwikkelingen voor Ql, a en p van toe- 

passing zijn: 

d3Q1 
Ql = I (-) I s + hogere-orde termen (G.8) 

ds3 

p + a = l  ) I s2 + hogere-orde termen 
d s 2  

d4P 
p = 1 (-) I s4 + hogere-orde termen 

24 ds4 
(G.lO) 

Terugsubstitutie van deze reeksen, die we afkappen na de gegeven termen, in (G.5) 

en (G.7) levert (G.ll) en (G.12): 

Q1[V?12 s2 + Vi? (P + 41 = 0 (G.ll) 

2 
3Vy12 Ql + V2222 s6 + 6p Vi: s2 = O. (G.12) 

Door substitutie van s2 = Q2 krijgen we: 

Q1[V%2Q2 + Vit  (P + 41 = 0 (G. 13) 

3Vyl2Q; + V2222 Q! + 6p Vi! Q$ = O. (G. 14) 

We hebben nu weer de vergelijkingen (21) en (22) gekregen. Zoals al in fj 2.7 was 

vermeld, levert deze methode in dit geval niets nieuws op, maar er kunnen wel 

recht-toe-recht-aan benaderingen gevonden worden voor evenwichtsvergeli jkingen 

met hogere orde termen dan in de hier behandelde vergelijkingen voorkomen. 
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- sin Q2 

O 

COS Q2 

BIJLAGE H Verplaatsingen ten gevolge van rotaties bij het kipmodel 

Rotatie van het rechtergedeelte van het model vindt plaats om O. Er wordt eerst 

geroteerd over Q2 . R2 is opgesteld ten opzichte van de vaste basis Ex, Cy, . 

% =  

sin Qz 

O 

COS Q2 

Ten gevolge van de rotatie over Q2 heeft as OA van het model niet langer dezelfde 

richting als de z-as. OA heeft nu als richtingsvector: 

Vervolgens wordt van de vaste basis Ex, éY, EZ op een nieuwe basis Zx, Fy, E, overge- 

gaan, die mee roteert met het model. Zie figuur H.l . 

FIGUUR H . l  VASTE BASIS EN ROTERENDE BASIS 
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2. De overgangsmatrix S van basis f ,  PY, C2 op basis ex, ey, ez wordt gegeven door: 

S =  

- COS Q2 O sin Q2 

O 1 O 

 in Q2 O COS Q2 

Ten opzichte van basis FX, q, Z, heeft de rotatiematrix van rotatie over Q3 om < 
de volgende vorm: 

RA= 
€2 

COS Q3 -sin Q3 O 

sin Q3 COS Q3 O 

- O O 1 

- 2  De rotatiematrix R, die rotatie beschrijft om Tz ten opzichte van basis ex, ey, e, 

R, = 

wordt gegeven door R, = S RAS": 
€2 

- 1  

I O cos Q, -sin Q, 

O sin Qi COS Qr 

Als laatste wordt de rotatie van het model om de x - as over hoek Q, ten opzichte 

van de vaste basis gegeven door R,: 

O O 1 

Met de gegeven rotatiematrices zijn de verplaatsingen uA , uB , uc en up ten gevolge 
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van hoekverdraaiingen Q2 , Q1 en Q3 gemakkelijk te berekenen. De verplaatsingen 

worden telkens ten opzichte van de vaste basis berekend. 

A, met plaatsvector [ O O zalT, gaat over in [ 2asin Q2 O 2acos Q2 IT, na de 

rotatie beschreven door R, . Door rotatie R, verandert A niet van plaats, want A 

ligt op de rotatieas. Na rotatie R, heeft A als plaatsvector: 

[ 2asin Q2 -2asin Ql cos Q2 2acos Q, cos Ql ] . Met verwaarlozing van de ver- 

plaatsingen in y - en z - richting vinden we de relevante verlenging van de bovenste 

veer : 2a sin Q2 . Bij het opstellen van de potentiële energie van het kipmodel is 

T 

uitgegaan van de toename van de elastische energie ten gevolge van verplaatsingen 

in positieve Q4 - richting. Daarom is uA = - 2a sin Q2 . Ten opzichte van deze toe- 

name betekenen de rotaties R, en R3 over positieve hoeken, een afname van de elas- 

tische energie van de bovenste veer. 

T Punt B, met plaatsvector [ O - b - a ] , gaat door R, over in 

[ - a sin Q2 - b - a cos Q,  ] , gaat door R, over in 

[ - a sin Q2 + b cos Q2 sin Q3 - b cos Q3 - b sin Q2 sin Q3 - a  cos Q2 IT. De 

voor de elastische energie van de veer met stijfheid E van belang zijnde verplaatsing 

uB in negatieve x - richting, wordt na rotatie R, gegeven door 

a sin Q2 - b cos Q2 sin Q3 . 

T 

Evenzo geldt voor de verplaatsing uc van punt C in negatieve x - richting, ten ge- 

volge van de drie rotaties : uc = a sin Q2 + b cos &, sin Q3 . 

Tenslotte geldt voor de zakking up van het aangrijpingspunt van de belasting, dat in 

onbelaste toestand de plaatsvector [ 1 O O IT heeft, het volgende: 

up = 1 ( cos Ql cos Q3 sin Q2 - sin Ql sin Q3 ) 
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BIJLAGE I Sliding-coördinaattransformatie toegepast op de potentiële 

energie van het kipmodel 

De potentiële energie VF van het kipmodel behorende bij de fundamentele even- 

wichtstoestand wordt gegeven door: 

VF = V(Q1, Q!, Q;, Qi, QS, Q:). 
Er geldt dat Q: = QB = Q4 = Q5 = Q6 = O . Op het fundamentele pad is het sys- 

teem namelijk in evenwicht zonder dat er sprake is van kip of knik. Op grond van 

het bovenstaande kan met behulp van V; de initiële doorbuiging Q; bepaald wor- 

den. 

V(QT, Q;, Q;, Q:, QF7 Q:) = 3 a Ê  QF2 - a Ê  Q24 - P1 Q; + 6 Q 2  

F F F 

P1 F 3  

(1.1) V ; = 6 a E Q E  2 - 4aEQE3 2 - P1 + --Q2 P1 F2 = O 

F2 Omdat we Q; << 1 hadden verondersteld, mogen we Q2 en Q23 verwaarlozen 

ten opzichte van QF . Met deze verwaarlozing lineariseren we de voorgeschiedenis, 

voordat er kip of knik optreedt. Het uitvoeren van de sliding-coördinaattransforma- 

tie op V (27) komt neer op het vervangen van Q2 door Q; + q2 en heeft het volgend 

resultaat : 

2 2 F3 2 F2 2 2 F 3  2 4 2 2  2 F2 2 
a E Q24 - 4a E Q2 q2 - 6a E Q 2  q2 - 4a E Q2 q2 - a E q2 + Eb Q3 - Eb Q2 Q3 

4 
2 F  2 2 2  2 2 Q3 2 2 2 

-2Eb Q2 q2 Q3 -Eb q 2  Q3 + Eb - + 3 E  Q4 -adE (Q5 + QJ(Q; + (42) + 
3 2 



2 Met (1.1) volgt dat de lineaire termen 6a E&: q2 en - Plq, tegen elkaar wegvallen. 

Termen die alleen nog, wat de coördinaten betreft, van Q: afhangen, verdwijnen uit 

W bij differentiëren naar Qi. Deze worden alvast weggelaten. Omdat we Q; << 1 

hadden gesteld, verwaarlozen we alle termen waarin QF voorkomt, behalve - adE 

(Q5 + Q6) Q: . Met deze verwaarlozingen verkrijgen we W met de volgende termen: 
2 2 

2 2  2 2 2 2 2 4  2 2  
W@I? q2 ,  Q3, Qq, Q5, Q6) =Is ,  2 Q1 + 3a E q2-a E q2 + Eb Q3-Eb q2 Q3 + 
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BIJLAGE K Bepaling van u als functie van ML en k 
O 

Voor de bepaling van u onderdrukken we kip (Ql = Q3 = O). Als Qs en Q6 voor het 

eerst ongelijk aan nul zijn bij het optreden van lokale knik, gelden de evenwichtsver- 

gelijkingen : 

W5 = - E  Q4 - aE Q2 + (k + E)(&: + Qa -2 Q i  -2 Q i  ) + kuo = O 

en evenzo W, = O. 

Met één van deze vergelijkingen kunnen we op de overgang van geen lokale knik 

naar lokale knik, dus bij Qk en Q4 = Q5 = Q6 = O , u bepalen: 

O 

12 12 

O 

Hieruit volgt voor u : 
O 

aEQk - aEPL1 - - -  PL1 
O k 6a’Ek 6ka 

u = - -  
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O P1 o O O 
O O O 

PI O 2b2E O O O 
O 

- st 
O 3a2E O 

O O O O (ML-M)G, o Id 

- 
- 0  O O SE o Id 

BIJLAGE L Kritieke belastingen kipmodel; indeling in actieve en passieve 

coördinaten 

- O O O O O (ML-M)= - 

Voor het bepalen van de kritieke belastingen en de passieve en actieve coördinaten, 

beschouwen we de kwadratische termen Wij . 

Zolang er geen kritieke belasting is bereikt, is de rang van [Wij] gelijk aan 6. Als M 

= MK dan geldt: 

Wll w13 

w13 w33 

We hebben dan te maken met twee enkelvoudige vertakkingspunten. Uit (L.2) 

volgt: 
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Met (L.2) is de rang van (L.l) gelijk aan 5. Indien ook geldt M = ML , dan zijn W,, 

en w66 gelijk aan nul, waarmee de rang van (L.1) gelijk aan drie geworden is. Er  is 

dan sprake van een drievoudig vertakkingspunt. De niet-triviale elementen van 

(L.l) zijn nu W,, en W,, . Aangezien W,, en W,, uit constante termen bestaan, 

onafhankelijk van de belasting, kunnen ze niet gelijk aan nul worden. Dit impliceert 

dat q, en Q4 ten alle tijden passief zijn, en dus als zodanig uit W geëlimineerd kun- 

nen worden. Van de vier actieve coördinaten kunnen diegene passief verondersteld 

worden, waarvan in een te beschouwen kritiek punt de kritieke belasting nog niet 

bereikt is. 
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BIJLAGE M Potentiële energie bij onderdrukte lokale knik 

In deze bijlage gaan we het nakipgedrag bepalen met onderdrukking van lokale knik, 

met de bedoeling om de stijfheid E zo af te schatten dat er een neutraal nakipgedrag 

optreedt. In dat geval mogen we namelijk derdegraads en hogere orde termen in Ql 

en Q3 weglaten uit W . Omdat er geen lokale knik optreedt geldt ook Q4 = O. Uit- 

gaande van (1.3) vinden we: 

4 
P1 3 P1 3 

Eb -+ -q, + 2 Ql q 2  + 7 Q 3  q2 + P1 Qi Q 3 - 7  QI Q 3 - 7  QI Q3 2Q3 P1 3 P1 2 P1 2 
3 6 

Uit W2 = O volgt: 

W.2)  
2 2 3  2 2 P 1 2  P 1 2  P 1 2  W, = 6a E q2-4a E q2-2Eb q2 Q3 + 7 q 2  + < Q 1 +  7 Q 3  = 0 

2 2  
Omdat uit (M.2) volgt dat q, is O (Ql, Q3) , krijgen we, bij substitutie in (M.l) 

voor termen van hogere orde dan q2 , termen van hogere dan vierde orde in Ql en 

Q3 . Deze termen verwaarlozen we in W, = O. Vervoigens kunnen we q2 eenvoudig 

oplossen uit W2 = O: 

2 

P1 Q: + Qi 
q2=-- , 6 a 2 E  - 2b’E Qi 
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Omdat a > b en Q 3  in het initiële nakipgedrag << 1 , mogen we (M.3) vereenvoudi- 

gen tot: 

Q2 = - 
12 a2E 

Door substitutie van (M.4) in (M.l)  wordt A(&, , Q 3 )  verkregen, de potentiële ener- 

gie uitgedrukt in de coördinaten Q 1  en Q 3 .  We kunnen met behulp van de even- 

wichtsvergelijkingen de een in de ander uitdrukken. 

Deze niet-lineaire vergelijking lossen we op met de perturbatiemethode uit 5 2.1.3 , 
waardoor we Q i  in Q 3  uit kunnen drukken. Vervolgens substitueren we deze uit- 

drukking in (M.5), waarmee A(Q3) bekend is. Met A3 = O vinden we het nakipge- 

drag, waarvan het resultaat in figuur 3.2 voor verschillende waarden van E is geplot. 
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BIJLAGE N Eliminatie van Q4 en q2 als passieve coördinaten uit W 

Voor het elimineren van de passieve coördinaten q2 en Q4 wordt uitgegaan van (32). 

Met inachtneming van hetgeen reeds in bijlage M is gesteld, met betrekking tot de 

termen in q2 die verwaarloosd kunnen worden, ziet W (32) er als volgt uit: 

-PI ( - Q , Q ~ )  

Q4 elimineren we met behulp van W, = O: 
2 2  d 2  2 W 4 = 3 E Q , + E d ( - Q g - Q 6 ) = 0  -t Q 4 = ; ( Q 5 + Q 6 )  

q2 elimineren we met behulp van W2 = O: 

W2 = 6a E q2 + adE (- Q5 - Q6) = O + q2 = 2 2 2  2 2 
(Q5 + Q,) 6a 

Door substitutie van (N.2) en (N.3) in (N.1) verkrijgen we W(Q,, Q3, Q5, Q,), zie 

(33) * 
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