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Wat is en wat kan de 'lelementenmethode'l?

De laatste jaren treedt de zogenaamde "methode der eindige elementen"
(finite element method) steeds meer op de voorgrond bij de oplossing van
praktische mechanica-problemen.
In deze methode wordt een constructie op geschikte wijze verdeeld in een
aantal eindige delen (elementen). Het gedrag van een element wordt uitgedrukt in een aantal fysische groothede2 (b.v. verplaatsingen) in een
discreet aantal punten van dit.element. De koppeling van de elementen
en de invoering van de randcondities met behulp van energie-principes
resulteert in een aantal betrekkingen tussen een aantal fysische grootheden in discrete punten.van de constructie.
Niet alleen bij de oplossing van de zo verkregen relaties, maar ook bij
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de opstelling daarvan wordt intensief gebruik gemaakt van digitale
computers.
Het i s wel zeker dat door middel van de elementenmethode een groot aantal
praktische mechanica-problemen, die voorheen onoplosbaar o f zeer moeizaam
oplosbaar waren, tot een voldoend nauwkeurige oplossing gebracht kunnen
worden. Kwalitatieve beschouwingen kunnen vervangen worden door kwantitatieve uitspraken.
Het is de bedoeling van dit colloquium om een indruk te geven van de
mogelijkheden van de elementenmethode.
Daartoe zullen een aantal problemen worden getoond die met de elementenmethode tot een oplossing gebracht zijn. Op deze manier zal getracht
worden het praktische belang voor grote groepen ingenieurs duidelijk te
maken.
Bovendien zal in het kort worden ingegaan op een uitgebreid systeem,
geb,aseerd op de elementenmethode (Aska), waar de T.K. binnenkort de
beschikking over zal krijgen.
Gehoopt wordt dat door dit colloquium het intultieve gevoel "wat de
mechanica kan" aangepast kan worden aan de momenteel bestaande reële
mogelijkheden.
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Bovendien bestaat de verwachting dat deze bijeenkomst de groep mechanica
een inzicht zal geven in de typische probleem-gebieden op mechanicaterrein-inde afdeling W. In verband met de ontwikkeling van de elementenmethode door de groep mechanica in een landelijk samenwerkingsverband is
dit van zeer groot belang.
Opgemerkt dient nog te worden dat de elementenmethode niet alleen geschikt
is voor lineaire sterkte-problemen, maar ook voor trillingconderzoek en
niet-lineaire problemen (grote verplaatsingen, plasticiteit). Bovendien
is het mogelijk tempertuur-velden te berekenen en kruipverschijnselen te
analyseyen. Er zijn ook reeds onderzoekingen naar het gebruik van de
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elementenmethode in stromingsproblemen.

