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INLEIDING.

Rechte profielen worden in veel konstrukties toegepast. Hierbij kan men denken
aan gebouwen, vliegtuigen, voertuigen, tuinkassen, enzovoorts. De laatste jaren
wordt, mede door de toepassing van nieuwe produktietechnieken, steeds meer
aandacht besteed aan de optimalisatie van deze profielen. Er wordt met
lichtere materialen gekonstrueerd, zoals aluminium, en de dwarsdoorsnede is
vaak dunwandig en komplex van vorm (figuur a).

figuur a.

Een van de problemen bij deze profielen is de kipstabiliteit. In figuur b is het
kipfenomeen getekend voor een profiel met een rechthoekige dwarsdoorsnede.

figuur b.

Het profiel volgt in eerste instantie het fundamentele evenwichtspad (1). In het
bifurcatiepunt (eigenlijk vertakkingspunt) is het fundamentele evenwicht labiel.
Het profiel buigt zijdelings uit en tordeert. Bij een verdere toename van de
belasting volgt het profiel het naknikpad 2. In werkelijkheid is het profiel
imperfekt en volgt bijvoorbeeld pad 3.
In het verleden is dit fenomeen veelvuldig bestudeerd, maar het onderzoek
beperkte zich voornamelijk tot kleine initiele vervormingen en tot profielen met
een dubbelsymmetrische dwarsdoorsnede, zoals I-profielen. Aan de TUE is
daarom in samenwerking met de Stichting Technische Wetenschappen (STW)
een onderzoekprojekt gestart naar de kipstabiliteit van geextrudeerde
aluminiumprofielen met komplexe dwarsdoorsnede.
Bij korte profielen kan de vervorming van de dwarsdoorsnede een bijdrage
geven aan de knikvorm, maar bij langere profielen is dit bijna nooit het geval.
Dit rapport beperkt zich tot de laatste kategorie. Omdat de doorsnede bij
deze profielen vormvast is, kan een balkachtige aanpak gebruikt worden.
In de klassieke kiptheorie worden de initiele vervormingen klein verondersteld.
Lange aluminiumprofielen (lage elasticiteitsmodulus) zijn echter flexibel, zodat
de voordoorbuiging in de orde-grootte van de afmetingen van de dwarsdoorsnede kan zijn. Omdat de voordoorbuiging de kiplast zal beinvloeden, moet
er voor balken met een komplexe dwarsdoorsnede een kiptheorie worden
ontwikkeld die de invloed van de voordoorbuiging in rekening brengt. Hierbij
moet een minimum aan niet-lineaire termen worden meegenomen.
Bij een balkachtige aanpak moet wel rekening worden gehouden met de
beschrijving van de welving binnen een geometrische niet-lineaire formulering.
Meestal wordt de hypothese van de St. Venant uit de lineaire torsietheorie
gebruikt, maar bij een grote voordoorbuiging is de waarde van deze beschrijving onbekend.
Balken worden vaak aan andere konstruktiedelen gelast of verankerd in een
fundering. De welvingsverhindering die hierdoor ontstaat verhoogt de torsiestijfheid en heeft een gunstig effekt op de kiplast. De welvingsverhindering is
echter niet ideaal en daarom is het wenselijk om uit te gaan van een zekere
mate van welvingsverhindering.
Omdat een analytische bepaling van de kiplast in het algemeen moeilijk en
tijdrovend is, moet het uiteindelijke doel een rekenprogramma zijn, waarmee
voor balken met een voordoorbuiging in de orde van de hoogte van de balk en
een komplexe dwarsdoorsnede, bij verwaarlozing van de vervorming van de
dwarsduursnede, ûe kiplast en de knikvorm vûûïspdd kzn wûïden.

SAMENVATTING.

Het knikgedrag met eindige voordoorbuiging is met behulp van een eenvoudig
diskreet systeem kwalitatief onderzocht. Bij de analyse van de fundamentele en
de geknikte toestand wordt gebruik gemaakt van de potentiele energie. Voor
het bepalen van het bifurcatiepunt wordt een kriterium geformuleerd en tenslotte worden enkele methoden behandeld (hoofdstuk 1).
Om ook kwantitatieve uitspraken te doen, is een balkmodel ontwikkeld. M.b.t.
de kinematika zijn er diverse mogelijkheden, maar de beschrijvingswijze die
kinematisch gezien in overeenstemming is met het kipfenomeen (eerst een
voordoorbuiging en dan pas een zijdelingse uitbuiging en torsie) blijkt de meest
eenvoudige te zijn (hoofdstuk 2).
Omdat de voordoorbuiging in de orde van de hoogte van de balk kan zijn, is
het fundamentele evenwichtspad zwak niet-lineair verondersteld. Om dit pad
te bepalen is een programma ontwikkeld op basis van de eindige elementen
methode. Dit programma maakt gebruik van de methode van Newton-Raphson
om het verplaatsingsveld te bepalen. Na onderzoek is gebleken dat voor doorbuigingen in de orde van de hoogte van de balk de lineaire theorie voldoende
nauwkeurig is (hoofdstuk 3).
Als het bifurcatiepunt wordt bereikt buigt de balk zijdelings uit en tordeert.
Tengevolge van de torsie welft de dwarsdoorsnede. Naast de welvingsbeschrijving van de St. Venant wordt ook een alternatieve welvingsbeschrijving
beschouwd die algemener van aard is.
Voor het bepalen van het bifurcatiepunt wordt na een konsistente verwaarlozing een funkt ionaal afgeleid, welke de voordoorbuiging in rekening brengt.
Wordt de invloed van de initiele vervorming bij de additionele vervormingen
verwaarloosd, dan gaat de theorie over in de klassieke theorie (hoofdstuk 4).
Voor een ligger met een uniform moment wordt de exakte oplossing bepaald.
Een vergelijk met de oplossing van de klassieke theorie laat duidelijk de
invloed van de voordoorbuiging zien (hoofdstuk 5).
Omdat een analytische oplossing in het algemeen kostbaar is, wordt het
bifurcatiepunt numeriek bepaald. Hiervoor is een methode ontwikkeld die een
derdegraads eigenwaardeprobleem iteratief oplost (hoofdstuk 6).
De gedeeltelijke welvingsverhindering is in rekening gebracht m.b.v. een
elastische bedding op een uiteinde van de balk. De eenzijdig ingeklemde balk
belast door een torsiemoment dient als referentie voor het bepalen van de

LIJST MET SYMBOLEN.
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veerstijfheid (hoofdstuk 7).
Het programma wordt getoetst aan de hand van een aantal voorbeelden. De
resultaten zijn in overeenstemming met de resultaten uit de literatuur
(hoofdstuk 8).

-11 BIFURCATIE-ANALYSE VAN EEN DISKREET SYSTEEM.

M.b.v. een eenvoudig diskreet systeem is het mogelijk om kwalitatief het
gedrag v.e. kontinu systeem te bestuderen. Omdat kwantitatieve voorspellingen
niet mogelijk zijn, dient de analyse enkel ter orientatie en om meer inzicht
geven in de problematiek van het kipfenomeen. Daarnaast wordt dit model
gebruikt om de bruikbaarheid van een aantal methoden of suggesties te
bestuderen.

1.1 De teleskoopbuis.
Een simulatie van het balkmodel is uiteraard alleen mogelijk, indien de
karakteristieke eigenschappen van het diskrete systeem hetzelfde zijn. In wezen
zijn maar drie kenmerken van belang:
- een aanzienlijke initiele vervorming.
- een bifurcatiepunt.
- een asymmetrisch gedrag (dwarsdoorsnede).
Een eenvoudig model waarmee aan deze voorwaarden kan worden voldaan is de
teleskoopbuis. Deze is samengesteld uit twee veren. In figuur 1 is de buis getekend.

P

figuur 1.
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Vanwege de grote voordoorbuiging is de volgende konstitutieve vergelijking
voor de trekveer gekozen:

+ k,x 3

F=k Ox

; ko>O

(1.1)

Omdat de dwarsdoorsnede asymmetrisch is, heeft de balk de voorkeur om in
een bepaalde richting te kippen. Een passende keuze voor de konstitutieve
vergelijking v.d. spiraalveer is dan:
M=k2cp

+ k3v2

; k2>0

(1.2)

In figuur 1 zijn de drie mogelijke toestanden getekend, namelijk:
- de onbelaste toestand (O).
- de grondtoestand of fundamentele toestand (1).
- de geknikte toestand (2).
Bij de analyse van de fundamentele en geknikte toestand wordt gebruik
gemaakt van de potentiele energie van het systeem [23].

1.2 De fundamentele toestand.

In de fundamentele toestand is het systeem wel belast maar het het
bifurcatiepunt is nog (net) niet bereikt. De vervormingen in deze toestand
worden steeds aangeduid met de index O.
Voor de potentiele energie v.h. diskrete systeem geldt:
2
II,= PU, + 1/2kOuO
+

4
1/4klU0

(1.3)

Uit de eerste variatie v.d. potentiele energie volgt de evenwichtsvergelijking.
-k 1U 30
(1.4)
De kracht P wordt in het vervolg steeds positief verondersteld. Afhankelijk
v.h. teken van k, zal de trekveer verstijven of verslappen.
Bij lange profielen kan, tengevolge van de grotere flexibiliteit, de
voordoorbuiging in de orde-groot te van de afmetingen van de dwarsdoorsnede
zijn. Dit impliceert dat de doorbuiging kleiner moet zijn dan O.l*lo, waarbij 1,
de lengte v.d. balk voorstelt.
Voor de buis betekent dit:

P= -k

U

O 0

In de literatuur [li] spreekt men dan vaak van zwak niet-lineaire problemen
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(moderate nonlinear behaviour). Konkreet betekent dit dat de laatste term in
(1.4) maar een bescheiden rol speelt.
In matrixnotatie volgt voor (1.4):

KO

p=

+ K&O) 1 u0

(1.5)

Voor zulke niet-lineaire stelsels vergelijkingen is in het verleden een heel skala
van praktische tot zeer geavanceerde methoden ontwikkeld [5,7,20,27]. De
methode van Newton-Raphson werkt uitstekend bij een zwak niet-lineair
systeem. Een groot voordeel van deze methode is de snelle konvergentie. Een
nadeel is de hoeveelheid rekenwerk , omdat bij iedere slag de tangent stijfheidsmatrix K, bepaald moet worden. Bij een klein aantal vrijheidsgraden is
dit laatste echter niet belangrijk.
De matrix K, is gedefinieerd door:

AE= K, * Au
(1.6)
Met (1.5) is het fundamentele evenwichtspad van het zwak niet-lineaire
systeem eenduidig bepaald. Om het bifurcatiepunt op dit pad te bepalen is een
analyse van de geknikte toestand noodzakelijk.

1.3 De geknikte toestand.

Het totale verplaatsingsveld is nu opgebouwd uit het initieel en een additioneel
verplaat singsveld.
In een willekeurige toestand geldt voor de potentiele energie:

n2= P[ + i/2k2cp2 + i/3k3cp3 + í/2k1(12-10)2

+ i/4k,(12-10)4
Voor de lengte van de veer geldt:

-

1 = 1 * 1 + 2y
2

1

1

1

Voor de hoek cp geldt:
tang cp =

W

l+

Voor

geldt nog:

u 2
w 2
+(I)
+ (T)
1

1
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t=uo+u
De kritieke belasting kan worden bepaald m.b.v. het volgende kriterium:
Het bifurcatiepunt wordt bereikt indien de kwadratische toename v.d.
potentiele energie van toestand 1 naar toestand 2 voor een of
meerdere niet-triviale additionele verplaatsingsvelden voor het eerst nul
wordt [23].
De kwadratische toename van de potentiele energie is in het bifurcatiepunt niet
alleen gelijk aan nul, maar ook stationair. Er geldt:
AlT2= O

(1.10)

&An2= o

(1.11)

Voor het bepalen v.d. kritieke belasting kan (1.8) en (1.9) vervangen worden
door (1.12) en (1.13):
(1.12)
W

P = T

(1.13)
1

De toename v.d. potentiele energie van toestand 1 naar toestand 2 kan men
dan als volgt schrijven:
II, - II, = AII

+ AI12 + AI13 +....

(1.14)

Met:

+ kouO+ kluo3 ] u
2
2 u2
k
W
[ k, + 3klu0 ] 5 + [ 2 + kouO+ klul ] "TT

UI= [ P

(1.15)

An2=

(1.16)

5

De eerste variatie geeft de evenwichtsvergelijking in de fundamentele toestand
(1.4).
De asymmetrie in de zijdelingse stijfheid (k3) heeft geen invloed op de kniklast
en is alleen belangrijk voor het naknikgedrag. Het eerste deel van (1.16)
beschrijft het doorslagpunt. Voor dit specifieke punt geldt:
(1.17)
Omdat doorslagpunten buiten beschouwing blijven, geeft een additionele
verplaatsing u ongelijk aan nul alleen maar een positieve bijdrage aan de
kwadratische toename van de potentiele energie. De laagste kniklast wordt
gevonden, indien:

-5-

u=o
Dit volgt ook uit de variatie van (1.16). In wezen volgt dit zelfs uit de
symmetrie van het probleem.
Het tweede deel van (1.16) beschrijft het bifurcatiepunt. De kritieke belasting
wordt bereikt, indien:
k2
kouo k,uo3 = O
(1.18)

+

+

rl

M.b.v. (1.4) volgt nog:
P = k2
cr

(1.19)

q

Verwaarlozen van de initiele vervorming u. geeft:
k
P = 2
cr

(1.20)

Merk op dat de initiele vervorming, welke hier wordt beschouwd, de kniklast
ongeveer 10% kan verhogen.
Voor (1.18) geldt:
k2

ro

U

+ (kouo +klui)(l + TO ) = O

(1.21)

O

Vanwege het kwalitatieve karakter van deze analyse, is het nog onduidelijk of
een linearizatie van de grondtoestand toelaatbaar is. In matrixvorm zal de
vergelijking (1.21) er als volgt uitzien:

De index geeft de macht van de initiele verplaatsing aan. Deze vier matrices
vormen tezamen de algemene stabiliteitsmatrix S.

Zijn de initiele vervormingen klein (klassieke theorie), dan is het fundamentele
evenwichtspad lineair en is ook de stabiliteitsmatrix lineair afhankelijk van de
initiele vervormingen (1.21). Bij grotere vervormingen is de stabiliteitsmatrix,
onafhankelijk van een lineaire of een niet-lineaire voorgeschiedenis, niet-lineair
afhankelijk van de initiele vervormingen. Hierdoor kan het bifurcatiepunt alleen
met een iteratieve methode bepaald worden.
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1.4 Methoden voor het bepalen v.h. bifurcatiepunt.

Bij stabiliteitsproblemen worden diverse methoden gebruikt. Brendel [9] maakt
een indeling op basis van:
- de determinant.
- eigenwaardemethoden voor de last paramet er (statisch) .
- eigenwaardemethoden voor de eigenfrekwentie (dynamisch).
Omdat voor de laatste kategorie een dynamische analyse noodzakelijk is, wordt
er verder geen aandacht aan besteed.
De determinant-methode.
Deze methode wordt vanwege zijn eenvoud zeer vaak gebruikt. Zolang het
bifurcatiepunt nog niet bereikt is, zal de algemene stabiliteitsmatrix positief
definiet zijn. In het bifurcatiepunt is de stabiliteitsmatrix singulier, zodat de
determinant dan de waarde nul heeft. Voorbij het bifurcatiepunt is de
grondtoestand labiel. Een denkbare werkwijze is geschetst in figuur 2.

Pfiguur 2.

Deze secant-methode konvergeert vrij snel. Het is echter de vraag of de
funktie in werkelijkheid ook een monotoon dalend verloop heeft. Men kan
natuurlijk ook de determinant in een groot aantal punten bestuderen, maar dit
kost wel meer rekentijd.

-7-

Eigenwaardeproblemen.

In een punt i op het fundamentele evenwichtspad geldt:

P. = K(u.)
-1

-1

(1.24)

U.
-1

K is de stijfheidsmatrix die bij de fundamentele toestand hoort.
- in de grondtoestand geldt bij
Voor het inkrementele verplaatsingsveld Au
benadering:

* AP-

AU
- = K-'(u.)
t -1

Neemt de belasting toe met
verplaat singsveld:
u = [ I
Q C(u.) ] u.
-1
-1

+

c(U.1
1
-

= K-~(~.)K(LI;)
t -1
-

(1.25)

QP.
dan volgt voor het het nieuwe
-1'
(1.26)

(1.27)

De korrektiematrix C is een maat voor de grootte en de richting v.h.
inkrementele verplaatsingsveld.
Volgens (1.26) kan de variabele
in (1.22) vervangen worden door de scalar
Q.

S(Q,U.)
x
-1
-=

o

-

(1.28)

De graad van 0 in deze vergelijking is vier.
Attard [4] stelt een transformatie van het niet-lineaire eigenwaardeprobleem
(1.28) naar een lineair eigenwaardeprobleem voor. De bijbehorende
eigenwaarden zijn soms echter komplex en geven dan geen voorspelling van het
bifurcatiepunt. Een ander bezwaar is de grote hoeveelheid rekenwerk [9,19].
Fricker[lS] en Yang[36] geven beide een iteratieve werkwijze voor het
niet-lineaire eigenwaardeprobleem, maar deze algoritmen zijn niet altijd
bet rouwbaar.
Brendel[S] stelt voor om de korrektiematrix C te vervangen door de
eenheidsmatrix
en
vervolgens
de
niet-lineaire
termen
in
het
eigenwaardeprobleem te verwaarlozen. In figuur 3 is deze werkwijze
weergegeven. Het eigenwaardeprobleem wordt nu:

[So

x

+ AS,]

x = o

= l+0

Chang[l2] vindt met behulp van deze methode vaak redelijke, maar soms ook
siechie resuiiaien. Merk op dat deze riethode niet werkt a h het füìîûameïitek
evenwichtspad lineair is.
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U-

figuur 3.
Het ligt eigenlijk meer voor de hand om het niet-lineaire
(1.28) als volgt te lineariseren:

S(!J

+

dS

@(%)@=O

15

=

0

eigenwaardeprobleem

(1.29)

Men kan dan in elk punt op het evenwichtspad de matrix C bepalen en
vervolgens het gelineariseerde elgenwaardeprobleem oplossen. In figuur 4 is het
een en ander weergegeven.

Ufiguur 4.

Vanwege het zwak niet-lineaire

fundamentele evenwichtspad is het toelaatbaar
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om de korrektiematrixte vervangen door de eenheidsmatrix. De afgeleide van
de stabiliteitsmatrix is in dat geval eenvoudig te bepalen. Deze methode werkt
overigens ook als het fundamentele evenwicht spad lineair is.
Brendel vermeldt nog een andere oplosmet hode voor het eigenwaardeprobleem.
Hierbij wordt verondersteld dat de stabiliteitsmatrix lineair afneemt tussen
twee naburige punten.
Stel dat er twee punten zijn waarvoor geldt:

P.= a.1 -0P

-1

P

-i+í-

- a . i+í -û
P

Bij elk punt hoort natuurlijk een stabiliteitsmatrix S. Voor het inkrement AS
kan men schrijven:
AS = Si+l- S.1
A0 = Q.l+l - 01.1
Varieert S nu lineair in
S(Q) = Si

+ -*i

Q,

dan volgt:

AS

(1.29)

aol

S(a)x
- = [Si

+ -@i

AS] x
na/
Het eigenwaardeprobleem wordt dan:

[Si

+ w AS] -x = -o

(1.30)

(1.31)

Het voordeel van deze methode is de eenvoud. Er zijn wel steeds twee punten
op het evenwichtspad nodig, maar dit is nauwelijks een bezwaar.
Een voordeel van eigenwaardemethoden is dat naast de eigenwaarde ook direkt
de knikvorm bekend is.
Bij elk van deze methoden spelen natuurlijk nog andere aspekten een rol,
zoals:
- het startpunt van een iteratieve werkwijze
- het gebruik van interpolatie of van extrapolatie
- konvergentiekriteria.
Uit de literatuur blijkt overigens dat een werkwijze die altijd naar de exakte
oplossing konvergeert, zonder een ontoelaatbare numerieke inspanning niet
haalbaar is. Op dit moment lijkt een methode op basis van (1.29), waarbij de

-

10
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korrektiematrix C wordt vervangen door de eenheidsmatrix, of een methode op
basis van (1.31) goed bruikbaar.
In dit hoofdstuk zijn aan de hand van de teleskoopbuis een aantal kwalitatieve
uitspraken gedaan over de balk. Om ook tot kwantitatieve uitspraken te
komen, wordt in de volgende hoofdstukken aandacht besteed aan het
balkmodel.
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2 KINEMATIKA VAN DE BALK.

Het geometrisch niet-lineair gedrag van balken is in het verleden al uitvoerig
bestudeerd. Met betrekking tot de buiging worden meestal de hypothesen van
Bernoulli gehanteerd, terwijl voor de beschrijving van de torsie meestal de
hypothese v.d. St. Venant wordt gebruikt.
Met betrekking tot de kinematika zijn er meerdere korrekte beschrijvingswijzen
mogelijk [2,15]. Het blijkt dat tussen de kinematische grootheden (bijvoorbeeld
krommingen) van deze modellen bepaalde relaties bestaan. We zullen hier niet
verder op ingaan, maar het een en ander is het gevolg van de simplifikatie van
de driedimensionale theorie.
Woolcock[35], Timoshenko[34] en Pfluger[26] gaan uit van een evenwichtsbeschouwing. De doorgebogen balk wordt daarbij vanuit de grondtoestand naar
een naastliggende kniktoestand gebracht. Deze beschrijvingswijze is kinematisch
gezien in overeenstemming met het kipfenomeen en is de meest eenvoudige.
Omdat van Erp[l5] een gedetailleerde analyse geeft, zal de kinematika alleen
summier behandeld worden. De balkas wordt rekloos verondersteld en de rek
van de dwarskrachtenmiddellijn verwaarloosbaar klein ten opzichte van 1.

2.1 De onvervormde toestand.

I

figuur 5.
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In de onvervormde toestand is de balk recht (zie figuur 5). Een materieel punt
wordt beschreven door de cartesische koordinaten (xo,Y,Z). De eenheidsvektoren

S2 en S3 zijn evenwijdig aan de hoofdtraagheidsassen.
Voor een punt op de dwarskrachtenmiddellijn geldt:

i?O

= xoel

(2.1)

Voor de positie van een willekeurig punt geldt:
3 = xoel

+

+ Ze3

(2-2)

Naast deze globale basis is in de dwarsdoorsnede nog een globale basis
gedefinieerd. In figuur 6 is dit aangegeven. De koordinaten y en z zijn t.o.v.
het zwaartepunt c.

figuur 6.

2.2 De vervormde toestand.

Wordt aan elk punt van de onvervormde dwarskrachtenmiddellijn een basis

(61,S2,t!3) toegevoegd, dan wordt deze basis getransformeerd naar een basis
+ i t

(i l , i 2 , i 3 ) . In figuur 7 is de transformatie getekend.
Het is mogelijk om de starre rotatie te beschrijven met een rotatietensor
W(xo). De tensor heeft de volgende eigenschap:

IR*$ k

?

= 1k

k = 1,2,3

(2.3)

In figuur 8 is de vervorming van een lijnstukje dx, van de dwarskrachtenmiddellijn getekend. Uit deze figuur blijkt dat er drie belangrijke Eulerhoeken
zijn, namelijk a,P en p. Eerst rûteeri het :ijïìstükje tenge-udgt: vm
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de voordoorbuiging w over een hoek a. Vervolgens kipt de balk en roteert het
lijnstukje over de hoek ,O en cp.

figuur 7.

figuur 8.
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Voor de rek van het lijnstukje geldt:
€s=

dx
ax,-

Is deze rek zeer klein t.o.v. 1, dan geldt:
t

l1

= (1

+ U')Si +
S

+ wid3

(2.5)

In appendix A zijn de elementen v.d. rotatiematrix en de krommingen uitgeschreven in de vrijheidsgraden vs,ws en 9.
Omdat de balkas rekloos is, geldt nog:
€ =

s

Z K

s 2 - YSK3

Met dit model wordt het kipfenomeen goed beschreven, waardoor het mogelijk
wordt om zowel de fundamentele toestand alsook de geknikte toestand nader te
bestuderen.

-
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3 DE FUNDAMENTELE TOESTAND.

Om te voorkomen dat in de fundamentele toestand reeds torsie ontstaat,
waardoor de konstruktie een niet-lineair evenwichtspad gaat volgen, wordt de
belasting in het dwarskrachtencentrum aangebracht. Bij grotere voordoorbuigingen is het echter zeer waarschijnlijk dat zelfs dan een balk met
asymmetrische dwarsdoorsnede zal torderen. In dat geval is een beperking tot
een monosymmetrische dwarsdoorsnede essentieel.
Om het zwak niet-lineaire evenwichtspad te bepalen, wordt met behulp van de
potentiele energie een stelsel evenwichtsvergelijkingen afgeleid. Dit stelsel wordt
vervolgens met de methode van Newton-Raphson iteratief opgelost.

3.1 De elastische energie.

In de grondtoestand is alleen de voordoorbuiging w aanwezig. Uit appendix A
volgt dan dat alleen de kromming K~ ongelijk aan nul is.
K

= -w"(l-w'
S

2 -0.5

)
De verplaatsing w4 heeft betrekking op de dwarskrachtenmiddellijn.
Voor doorbuigingen in de orde van de hoogte van de balk geldt:
2

S

I

w'S = o(;)
h = hoogte v.d. balk
1 = lengte v.d. balk
Reeksontwikkeling van (3.1) geeft:
2

= -wilS (1

+ 0 . 512 ~+~

(3.3)

Het is duidelijk dat voor balken (bh) de kromming benaderd kan worden door:
K = -w:
(1 0 . 5i2 ~) ~
(3.4)
2

+

Voor de elastische energie [15] geldt:
1

U

=
O

i EI2

2

K~

dx

(3.5)

Substitutie van (3.4) in (3.5) geeft tenslotte:

1

U

5
= J sE12
O

2

w: ( 1

+ wf

) dx
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3.2 De potentiaal van de belastingen.

De potentiaal v.d. belastingen is uitgewerkt in [15]. De totale belasting is
opgebouwd uit een aantal konservatieve puntlasten (denk aan een spanningsverdeling). De mogelijke belastingen, als gevolg van een geintegreerde 'I
konservatieve spanningsverdeling 'I, zijn:
- puntlasten in de z-richting met de werklijn door het dwarskrachtencentrum.
- gelijkmatig verdeelde belastingen in de z-richting met de werklijn door het
dwarskrachtencent rum.
- momenten met een werklijn in de richting van de y-as.
De potentiaal ziet er dan als volgt uit:

V =

[ PwS + MR,,

-?

1

+ (R,,-l)

ZpP ]

Met behulp van appendix A wordt dit:

,1
h 4
Hierbij is weer gebruik gemaakt van het feit dat O(r>
< 1.

De koordinaat Z
is de afstand v.h. dwarskrachtencentrum tot het aanPA
grijpingspunt v.d. belasting.

3.3 De potentiele energie.

De potentiele energie in de grondtoestand is de som van de elastische energie
en de potentiaal v.d. belastingen.
n,= u + v
(3.9)
Met behulp van (3.6) en (3.8) volgt:

1
[

Ii =
l

o
-

i EI2 w:

7 [ PwS

-

2

1 12-

( 1 + wI2
) - ( qws - 5wS zqq )]dx
S

1
MwS - -W

12z P
2 s P

]

(3.10)
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Omdat het zwaartepunt, in tegenstelling tot het dwarskrachtencentrum, altijd
binnen de omtrek van de doorsnede ligt, is het realistisch om te
veronderstellen dat de balk in de balkas wordt ondersteund. In verband met de
kinematische randvoorwaarden biedt de variabele w (de verplaatsing v. d.
balkas) voordelen. In appendix B is dit verder uitgewerkt.
De potentiele energie wordt nu:

[ PW - Mw' -ZW
1 '2z P ]

-

P

(3.11)

De koordinaat z
is de afstand v.h. zwaartepunt tot aan het aangrijpingspunt
P,q
van de belasting en is in de orde van de hoogte van de balk.
Uit het voorgaande volgt dat niet de grootte van de doorbuiging w, maar de
rotatie w' maatgevend is voor eventuele niet-lineaire effekten.

3.4 De evenwichtsvergelijkingen.

Vanwege het eendimensionale karakter wordt de balkas in een aantal lijnelementen met lengte h verdeeld. De verplaatsing w van de balkas wordt per
element benaderd met behulp van derdegraads polynomen. Dit impliceert dat
er per knoop twee vrijheidsgraden zijn, namelijk w en w'. Met betrekking tot
de kinematische randvoorwaarden is dat voldoende. In appendix C wordt de
diskretizatie van de potentiele energie uitgewerkt. Uit de eerste variatie van de
gediskretizeerde potentiele energie het stelsel evenwichtsvergelijkingen:

+ K, + Q + P ) w

F = ( KO

-

(3.12)

KO is het konstante deel v.d. globale stijfheidsmatrix.
K2 is het niet-lineaire deel v.d. globale stijfheidsmatrix.
Q is de bijdrage van de gelijkmatig verdeelde belastingen aan de globale
st ijfhei dsmat rix.
P is de bijdrage van de dwarskrachten aan de globale stijfheidsmatrix.

3.5 De methode van Newton-Raphson.

De vergelijking (3.12) is niet-lineair in de verplaatsing w en is dus niet zonder
meer oplosbaar. Vanwege het zwak niet-lineaire karakter is de methode van

-

Newton-Raphson
appendix D.
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goed bruikbaar. Deze met hode is verder uitgewerkt in

3.6 Applikatie van de theorie.

De gepresenteerde theorie is voor de fundamentele toestand vertaald in een
rekenprogramma. Hierdoor is het mogelijk om eventuele niet-lineariteiten
kwantitatief te bepalen. Dit wordt geillustreerd aan de hand van een ligger op
twee steunpunten die belast wordt door een puntlast in het midden.

figuur 9.

M.b.t. deze konstruktie geldt:
w(0) = o ; w(1) = o
2
E
= 2.1*105 N/mm
I2

= 104.2 mm

4

1
= 1000 mm
P
= 225 N
Uit de lineaire theorie volgt voor de verplaatsing in het midden:
w = 214.2 mm
Een Ritz-achtige benadering van het niet-lineaire probleem
verplaat singsveld

w(x) = A sin

TX

geeft:
w = 181.6 mm
Het rekenprogramma levert met 10 elementen:
w = 188.3 mm

met

het
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De afwijking t.o.v. de lineaire theorie bedraagt 13.7%. Dit resultaat wordt ook
in de literatuur [24,33] gevonden.
Bij deze konstruktie is alleen de kromming niet-lineair(3.4). De afwijking t.o.v.
de lineaire theorie is lokaal kleiner dan i%,indien:
w's 0.14
Bij een kracht van 60 N geldt:
w'(0) = 0.17

1

= 0.0564

De afwijking van de doorbuiging in het midden van de balk is t.o.v. de
lineaire theorie 1,3%. In paragraaf 3.3 is opgemerkt dat dit het gevolg is van
de rotatie w'. Als de verhouding l/h groter is dan 18, dan is de doorbuiging
bij deze geringe afwijking toch groter dan de hoogte van de balk. Voor langere
profielen wordt hier altijd aan voldaan.
Uiteraard zijn ook andere gevallen onderzocht, maar het blijkt dat
niet-lineariteiten binnen het kader van de gepresenteerde theorie nauwelijks
een rol spelen.

3.7 Konklusies.

Als
van
aan
met

de voordoorbuiging beperkt blijft tot de orde-grootte van de afmetingen
de dwarsdoorsnede, dan is de verplaatsing van de balkas nagenoeg gelijk
de verplaatsing van de dwarskrachtenmiddellijn en kan de voordoorbuiging
de lineaire theorie bepaald worden. Uit (3.12) volgt dan:
F=Kow
(3.13)

h 2< 1.
Dit impliceert wel dat O(T)
Een niet-lineaire berekening kan, indien er twijfels zijn, altijd als kontrolemiddel dienen. Het moge overigens duidelijk zijn dat (3.13) grote voordelen
biedt bij eigenwaardeproblemen.
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4 DE GEKNIKTE TOESTAND.

De analyse van de geknikte toestand is komplexer dan de analyse van de
fundamentele toestand. Naast de initiele vervormingen veroorzaken de zijdelingse uitbuiging en de torsie van de balk additionele vervormingen. Tengevolge
van de torsie welft de dwarsdoorsnede van de balk. Een van de problemen is
de beschrijving van de welving bij een grote voordoorbuiging. Voor de bepaling
v.h. bifurcatiepunt is alleen de kwadratische toename van de potentiele energie
van de fundamentele toestand naar de geknikte toestand nodig. Alleen de
kwadratische termen of koppeltermen in p of v zijn belangrijk.
Naast een algemene theorie voor grote voordoorbuigingen worden ook twee
andere theorieen beschouwd, namelijk de "classical buckling analysis" (klassieke
kipt heorie) en de "fully linearized buckling analysis".

4.1 Beschrijving va4 de welving.

Bij de beschrijving van de welving wordt meestal het postulaat v.d. St.
Venant uit de lineaire uniforme torsietheorie gebruikt.
f(X,Y,Z)

= K 1(X>*?I(Y,Z>

Bij welvingsverhindering impliceert dat wel dat de schuifspannningen terplekke
nul zijn, wat uiteraard fysisch onmogelijk is. Reissner stelt daarom het
volgende verband voor:
f(X,Y,Z)

= g(x)*Si(y,z)

(44

Deze relatie is een generalisatie van (4.1) en de funktie g(x) geeft dus een
extra vrijheidsgraad. Omdat het twijfelachtig is of (4.1) ook geldig is voor
grote voordoorbuigingen, wordt de voorkeur gegeven aan (4.2).

4.2 De potentiele energie in de geknikte toestand.

De potentiele energie die bij een willekeurige toestand hoort is gegeven in [15].
Voor een rekloze balk volgt:
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It = -1
2 o

s

1

+

[ E I , ( K ~ ~ + E ~ EI,K;
)~
+EHK:

+ Ergi2 +

K:{

E12,û2(~20+Z2)

+ EI'B8' } + G( I s ~ +l 2 D * g ~+~ Dg2 )

- EI,@,K,

-cl(w+17) -qZq(R3,
P(wt-7)

+ AR,,

-1)l dx

+ M(R13+AR13) + PEp(R3,+AR,,-i)

(4.3)

De geometrische konstanten zijn nader omschreven in [15].
De totale kromming (fiz0+E2)
is opgebouwd Ut een initiele kromming en een
additionele kromming. De rotaties bestaan eveneens uit een initiele deel en een
additioneel deel. De additionele verplaatsing van w wordt aangeduid met q.
Neemt men (4.1) als uitgangspunt, dan moet in (4.3) de vrijheidsgraad g
vervangen worden door K ~ .

s

1

11 =

i

2 o

+

[E12(~20+E2)2 EI,K; +EH&;

+ E r K t + K;{

E12,û2(~,,+Z2)

Voor de torsiestijfheid J geldt:

J = I-D
= I+D
S
S

*
(4.5)

Het bewijs van (4.5) staat in appendix E.

4.3 De kwadratische toename van de potentiele energie.

Bij het bepalen van de kwadratische toename van de potentiele energie dient
(4.4) als uitgangspunt. De toename van de potentiele energie wordt:

s

1

112-IT l - z iO

[2E12~,,E2+E12E~+ EI3&: +EH&;

+ EI'@ } + GJK;
Pq + MAR,, + PZ AR,,]
P

K?{EI~P,(K~,+E~)
- EI,@,K,
-qq

AR,, ] dx -E[

q

1

+ EI'Ki2 +

K'

(4.6)
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De volgende relaties voor de krommingen en rotaties zijn binnen het kader van
de theorie voldoende nauwkeurig:
(4.7)
(4-8)
(4.9)
(4.10)
(4.11)
(4.12)
(4.13)
(4.14)
De vrijheidsgraden hebben betrekking op de dwarskrachtenmiddellijn, maar de
specifieke aanduiding (s) is, en wordt ook in het vervolg, achterwege gelaten.
Bij de afleiding van deze resultaten is weer gebruik gemaakt van het feit dat
1.

De lineaire toename van de potentiele energie wordt:
1

AH=

[-E12~20r]t'-qv]dx

O

--F[ Pv - Mq' ]

(4.15)

Dit is precies de variatie van de potentiele energie in de grondtoestand(3.10).
Voor de kwadratische toename van de potentiele energie volgt:
fl

AI12 =

O

J

1

+

[ E 1 2 ~ 2 0 ~ 2 $E12f2

+

+EI3":

+

$EI'/si2

+

iE12,02~20~S

Het additionele verplaatsingsveld van w kan alleen maar een niet-negatieve
bijdrage geven, wat tot een verhoging van de kiplast leidt. Er moet dus
gelden:
r]"(x) =

o

(4.17)

Blijven starre verplaatsingen buiten beschouwing, dan impliceert dit dat het
additionele verplaatsingsveld q nul moet zijn.
Wordt de kwadratische toename van de potentiele energie m.b.v. (4.3) afgeleid
dan volgt:
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1

AD2 =

O

+

[ E 1 2 ~ 2 0 ~ 2 iE12q"2

+

~EI,K:

+ i G ( Is"? + 2D*g", + Dg2 ) 4
-C[ MAR,,
1

+

$Ergf2

+

iE12/32~20~t

2

+ PZPAR,,]

(4.18)

Het is nu de vraag of binnen (4.16) en (4.18) nog eventuele verwaarlozingen
toelaatbaar zijn. Om de diverse termen onderling te vergelijken is het noodzakelijk om de geometrische konstanten te schatten en met behulp van een
eenvoudige theorie een verband tussen p en v te bepalen. Dit kan men doen
voor karakteristieke doorsneden en eenvoudige belastingen, maar het is evident
dat voor komplexe dwarsdoorsneden en samengestelde belastingen de relatie
tussen p en v zeer grillig kan zijn. Een ander nadeel is dat de funkties p en v
afhankelijk zijn v.d. voordoorbuiging. Een verdere verwaarlozing binnen de
funktionaal AD2 tast het algemene karakter aan en wordt daarom achterwege
gelaten.

4.4 Classical buckling analysis.

Bij de klassieke kiptheorie wordt de invloed van de voordoorbuiging op de
additionele vervormingen buiten beschouwing gelaten [4]. Voor de krommingen
en de rotaties in (4.18) geldt dan:
(4.19)
(4.20)
(4.21)
(4.22)
(4.23)
(4.24)
(4.25)
1 2
AR33 = - 5
~

(4.26)
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4.5 Fully linearized buckling analysis.

Naast de klassieke kiptheorie komt men in de literatuur ook wel de zogenaamde 'fully linearized buckling analysis' tegen. Bij deze formulering worden alle
termen welke lineair zijn in de initiele vervorming of de belasting beschouwd.
In de literatuur [li] wordt wel eens gesuggereerd dat deze theorie tot betere
resultaten leidt dan de klassieke theorie. Het i s echter aangetoond dat dit niet
altijd het geval is [12].
In het volgende hoofdstuk zal voor een eenvoudig probleem worden nagegaan
tot welke resultaten deze theorieen leiden.
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5 LIGGER MET EEN UNIFORM MOMENT.

In het bifurcatiepunt is de kwadratische toename van de potentiele energie
stationair. Varieren van de funktionaal leidt tot een stelsel lineaire differentiaalvergelijkingen met de bijbehorende dynamische randvoorwaarden. Vaak zijn
deze vergelijkingen gekompliceerd, zodat het bepalen van de exakte oplossing
een aanzienlijke analytische inspanning vereist.
Een uitzondering hierop is een ligger op twee steunpunten die belast wordt
door een uniform moment.

5.1 literatuur.

De ligger is voor de duidelijkheid getekend in figuur 10 en heeft een dubbelsymmetrische dwarsdoorsnede @=O).
De kinematische randvoorwaarden zijn:
w(0) = w(1) = o
v(0) = v(1) = o

d o ) = $49 = 0

M

M

figuur 10.

Timoshenko[34] bepaalt m.b.v. een evenwichtsbeschouwing de exakte oplossing.
De voordoorbuiging blijft bij deze analyse buiten beschouwing [classical
buckling analyses).
v= Asin(-)m
1
cp= Bsin(l)n-x
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Een theorie, eveneens gebaseerd op een evenwichtsbeschouwing, die wel de
voordoorbuiging in rekening brengt present eert Woolcock[351. Het blijkt dat
voor de ligger (5.2) en (5.3) geldig blijven. Het kritieke moment wordt:

M

er

=&

(5.5)

'I

T

Blijft de welvingsstijfheid E r buiten beschouwing, dan is de invloed van de
voordoorbuiging onafhankelijk van de lengte van de ligger.

5.2 Applikatie van de algemene formulering.

Het kritieke moment kan worden bepaald door de substitutie van (5.2) en
(5.3) in de funktionaal (4.16). Deze methode geeft na enig rekenwerk (5.5).
Men kan ook na de variatie van deze funktionaal dit verplaatsingsveld in de
differentiaalvergelij kingen substitueren. De dynamische randvoorwaarden geven
in dat geval een extra kontrolemogelijkheid. Hier zal, net als bij Timoshenko
en Woolcock, het kritieke moment m.b.v. een aantal evenwichtsrelaties worden
bepaald.
Moet de variatie van de potentiele energie in een linair stelsel differentiaalvergelijkingen resulteren, dan zijn de volgende betrekkingen voor de snedegrootheden voldoende nauwkeurig:

GJ Kl-EI' K 7 EI,P,
M
M2= Mo= E12~20
M 3= E13fi3

,

+

K ~ K~
,,

Deze momenten in de uitgeknikte toestand, kunnen expliciet als funktie van
het oorspronkelijke moment geschreven worden.
M,= v'M,
M2= Mo
M 3 = -pMo

(5-7)

Het bewijs van deze relaties wordt hier niet gegeven, maaï (5.7) wordt we!
lat er plausibel gemaakt.
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De exakte oplossing (5.5) kan men nu bepalen m.b.v (4.7) t.m.(4.14),
(5.1),(5.2),(5.3),(5.6) en (5.7).
De lineaire differentiaalvergelijkingen volgen uit de variatie van (4.16).

Substitutie van (5.7) in (5.8) geeft:

De inkrementele krommingen zijn niet onafhankelijk van elkaar, zodat een
verdere uitwerking noodzakelijk is. Uiteindelijk leidt het variatieproces tot de
volgende differentiaalvergelijkingen:

+

M0v1' M , ~ w " + M3w" - Mi= O
( M O ~ ' ~ ' Mlw")'
'
+ (Mop -

+

mow'^' + M3)II= O

(5.10)
(5.11)

Substitutie van (5.6) in deze relaties geeft tweemaal een identiteit. Hieruit kan
men (min of meer) konkluderen dat (5.7) korrekt is.
De dynamische randvoorwaarden zijn:
v"(0) = v"(1) = o
p"(0) = p"(1) = o
Het verplaatsingsveld voldoet aan de differentiaalvergelijkingen en aan alle
randvoorwaarden, zodat het de exakte oplossing is van het probleem.

5.3 Classical buckling analysis.

Deze paragraaf is een afspiegeling van de vorige paragraaf, maar de relaties
voor de krommingen en rotaties zijn eenvoudiger.
Voor het kritieke moment wordt precies (5.4) gevonden. Ook nu blijkt de
oplossing zowel aan de kinematische als aan de dynamische randvoorwaarden te
voldoen.
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5.4 F d y linearized buckling analysis.

Substitutie van (5.1) en (5.2) in de kwadratische toename van de potentiele
energie geeft de volgende oplossing:

(5.13)

5.5 Konklusies.

Voor de ligger met een uniform moment is met behulp van de afgeleide theorie
de exacte oplossing bepaald. Voor deze konstruktie geeft de klassieke theorie
een onderschatting, terwijl de fully linearized buckling analysis een bovenschatting geeft met dezelfde absolute fout. Omdat de laatste theorie niet binnen het
kader van de algemene formulering past en de kiplast niet beter voorspelt dan
de klassieke theorie, wordt er verder geen aandacht aan besteed.
Het zal duidelijk zijn dat een analyse in het algemeen veel komplexer is,
waardoor de kritieke belasting numeriek moet worden bepaald.
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6 NUMERIEKE BEPALING v.h. BIFURCATIEPUNT.

6.1 Diskretizatie v.d. kwadratische toename van de potentiele energie.

De vrijheidsgraden worden bij de diskretizatie per element benaderd door
derdegraads polynomen en de integratie van de funktionaal gebeurt met behulp
van Gauss-integratie. In appendix F wordt de diskretizatie verder uitgewerkt.
Dit leidt tot de volgende diskrete formulering:

An2= -21 -U tS(F,w)u
--De algemene stabiliteitsmatrix S is symmetrisch. De symmetrie van de matrix
is op dit moment niet noodzakelijk, maar een keuze. De vektor u is de vektor
met de additionele verplaatsingen in de knooppunten.
Voor de matrix S geldt nog:

w
-

= K-~F
0-

De index geeft de graad van de vervorming in de grondtoestand aan.
Met behulp van (6.1))(6.2) en het stabiliteitskriterium wordt in de volgende
paragraaf een eigenwaardeprobleem geformuleerd.

6.2 Het eigenwaardeprobleem.

In hoofdstuk 1 zijn de eigenwaardeproblemen al behandeld. De matrix C (1.26)
w
wordt gewoon de eenheidsmatrix. Het inkrement van de initiele vervorming is in dat geval rechtevenredig met het inkrement van de belasting F. In
formulevorm:
F= AF.
-1

w= xw.
1In het bifurcatiepunt is de funktionaal (6.1) stationair.

Moet (6.5) voor alle toelaatbare variaties gelden, dan volgt:
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S(F
-7- w)u
- =O

7.u#O
-

Of:

so+s,(F,w)+S2(F,w)+S3(w)

]U
- =O-

Substitutie van (6.3) en (6.4) in (6.6) geeft:

[ So+XS 1(F.
-1-'1 w.)+X2S2 (F.,w.)+X3S
-1 -1
3(-iw ) ]U
-

=e

(6.7)

Omdat voor dit probleem geen stabiel algoritme bekend is, wordt de vergelijking gelineariseerd om het evenwichtspunt i (/\=i).

wordt:

A[ Sl(F'i,wi)+2S

2 (F.
-1'-i w)+3S 3-1
(w.)

I}

u=O
-

(6.9)

Voor X = l voldoet (6.9) precies aan (6.5). In principe is (6.9) een analogon van
de methode van Newton-Raphson. De verwachting is dan ook dat een algoritme op basis van (6.9) snel konvergeert.
Men kan het probleem ook anders formuleren:
('0

1+

+

(A-1)[

si(Fi,~i)+s2(~i7w;)+s,(w;)

S 2 ( Q V i ) + 2 S3(w.)
-1

I}

(6.10)

u=o-

In de buurt van het bifurcatiepunt zal de laatste term maar een bescheiden
bijdrage geven.

{So

+ A[

S1(F.
w.)+S 2(F.,w.)+S
-~'-i
-1-1
3(-iw )

I}

u=O-

(6.11)

Bij deze vergelijking bestaat het eerste deel altijd uit de positief definiete
matrix So. Dit kan voordelen bieden bij numerieke procedures.

6.3 Het algoritme.

Voor het bepalen van de kritieke belasting is een algoritme ontwikkeld op

basis van (6.11). Als startwaarde voor de iteratieve werkwijze wordt de
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klassieke kiplast gebruikt. Omdat het numerieke proces niet onder alle omstandigheden konvergeert, is het algoritme alleen toepasbaar binnen het kader
van de theorie, dus voor praktische situaties (h/l 5 0.1).
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7 GEDEELTELIJKE WELVINGSVERHINDEMNG.

Het is bekend dat een balk tengevolge van welvingsverhindering stijver wordt
en dus minder gevoelig voor kip. Hoewel het mogelijk is om nagenoeg volledige
welvingsverhindering te realiseren, is dit maar zelden het geval in de praktijk.
De invloed van de mate van welving op de kiplast is echter, zover bekend is,
nog niet onderzocht.
De mate van welvingsverhindering wordt in rekening gebracht middels een
elastische bedding aan het uiteinde van de balk. De veertjes worden in de
richting van
(raakvektor aan de vervormde dwarskrachtenmiddellijn) opgerekt of ingedrukt.
De energie in een veertje wordt:
dU = iEku2dA
Voor de verplaatsing u wordt (4.2) gebruikt.
dU = iEkg2$2dA
Integreren over de doorsnede geeft:
U = 3EI'kg
1
2

(7.3)

De parameter k is een maat voor de stijfheid en daarom een maat voor de
welvingsverhindering. Voor het bepalen van k wordt de balk aan een zijde
ingeklemd en aan het andere uiteinde belast door een moment M. Dit is
verder uitgewerkt in appendix G. Middels deze eenvoudige referentie wordt de
torsie in de geknikte toestand niet exakt beschreven, maar er moet opgemerkt
worden dat welvingsverhindering bij balken altijd een lokaal verschijnsel is [37].
De waarde van k is uiteraard afhankelijk van de gekozen welvingsformulering.
Reissner :

GJD

St. Venant:
Bij vrije welving geldt:
U = O (k = O)
Bij verhinderde welving geldt:
v = l (k=m)

0.5

(7.4)
(7.5)
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8 NUMERIEKE VOORBEELDEN.

De algemene theorie is met behulp van de eindige elementenmethode vertaald
naar een rekenprogramma. Aan de architektuur daarvan wordt hier verder geen
aandacht besteedt. De belangrijke aspekten van de afgeleide theorie worden
middels een aantal voorbeelden belicht en, indien mogelijk, gekonfronteerd met
de literatuur en geevalueerd. Het doel van dit hoofdstuk is echter de toetsing
van het programma.

1 Ligger met een uniform moment.

Deze situatie is reeds in hoofdstuk 5 aan de orde geweest. De randvoorwaarden
zijn:
v=cp=o
x=o,1
Als voorbeeld beschouwen we een dubbelsymmetrisch I-profiel met een lengte
van 2540 mm en een hoogte van 200 mm. Voor dit profiel geldt:
E

=206850 N/mm2

G

=82740 N/mm2

IS

=6.11*10 7 mm4

I

=4.57*10 7 mm4

IZ

=1.54*10 7 mm4

J

=222300 mm4

r
pZ

=i.42*10 11 mm6
=O.O mm

D

=6.0877*10 7 mm4

Y

Omdat de welvingsstijfheid EI' en de torsiestijfheid GJ klein zijn ten opzichte
van de buigstijfheid EI, is de invloed van de voordoorbuiging onaaiankelijk
van de lengte en is gelijk aan 23%. Allen Bulson[l] brengen de invloed van de
voordoorbuiging met een korrektieterm in rekening (zie formule 5.5).

- 34 -

Dit geeft eveneens een verhoging van 23%. Merk op dat de korrektieterm
alleen afhankelijk is van de geometrie van de dwarsdoorsnede en niet van de
randvoorwaarden of de belasting.
De numerieke waarden van het programma zijn overigens in overeenstemming
met (5.4) en (5.5).
moment Nmm

*lo9

klassiek

met vdb.

verho ging

O . 556

0.685

23%

2 Ligger met een uniform moment en zijdelings gesteund.
-

Om de kiplast te verhogen, wordt een ligger in de praktijk vaak in het midden
zijdelings gesteund. Er zijn dan twee extra randvoorwaarden:
x = 1/2
v = p = o

figuur 11

De zijdelingse verplaatsing is getekend in figuur 11. De hoekverdraaiing heeft
eveneens een drgelijk verloop. In feite is dit de tweede knikvorm van voorbeeld
1. Voor een lange ligger wordt het kritieke moment dan tweemaal zo groot.
Voor het I-profiel met een lengte van 5080 mm worden dezelfde resultaten
gevonden als bij voorbeeld 1.

moment.
De randvoorwaarden zijn:
v=v'=p=(P'=O
x=o,1
De knikvorm is getekend in figuur 12.
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figuur 12.

Blijft de voordoorbuiging buiten beschouwing, dan ontstaat tussen de buigpunten precies situatie 1. Bij een lengte van 2540 mm zijn de volgende resultaten berekend:
9
moment *10 Nmm
numeriek
exakt

k l ass iek

met vdb.

1.966
1.965

1.868

-

verhoging
-5%

Allen en Bulson[i] brengen ook hier de invloed van de voordoorbuiging in
rekening met de korrekt iet erm:
1, 0.5
(1-r)
2

Deze term geeft dus weer een verhoging van 23%, maar het programma geeft
evenals Woolcock[35] een daling van 5%.
4 Ligger
-- met een puntlast in het midden.
Deze situatie is al in voorbeeld 1 geschetst. Het programma geeft voor het
I-profiel (2540 mm) de volgende resultaten:
puntlast

* 106N

bovenflens
dwarskrachtencentrum
onder f len s

zonder vdb.

.7370
1.193
1.919

met vdb.

verhoging

.8205
1.472
2.622

11%
23%
36%

De klassieke kiplasten die het programma geeft wijken maximaal 3% af van de
resultaten van Timoshenko[34] en Bulson[i]. De resultaten met voordoorbuiging
komen overeen met die van Woolcock[35]. Uit dit voorbeeld blijkt dat niet
d e e n de klassieke kritieke belasting afhankelijk is van het aangrijpingspunt
van de belasting, maar ook de verhoging tengevolge van de voordoorbuiging.
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5 Linger met een geliikmatin verdeelde belasting.
De klassieke kiplasten die het programma geeft wijken maximaal 3% af van de
resultaten van Timoshenko[34] en Bulson[l]. De kritieke q-lasten zijn in de
onderstaande tabel afgedrukt.
q-1 ast N/mm

zonder vdb.

b o ven f len s
dwarskrac h t e n centrum
onder f len s

524
780
1160

met vdb.

593
963
1557

verhoging

13.2%
23.4%
34.2%

Bij deze konstruktie kan men hetzelfde konkluderen als bij voorbeeld 5.
6 Eenzijdig ingeklemde balk met een uniform moment.
Deze konstruktie is weer een bijzonder geval van 1. In (5.4) en (5.5) moet de
lengte vervangen worden door 21. Het exakte verplaatsingsveld wordt:

211
~p = B[ 1 - COS211

v = A[ 1 -COS

7fX

7fX

Voor de kritieke momenten geldt:
moment *10

8

numeriek
exakt

Nmm

klassiek

met vdb.

1.902
1 .goo

2.338
2.333

8.2 Alternatieve welvingsbeschrijving.

De invloed van de welving is sterk afhankelijk van het type doorsnede. Hierbij
onderscheidt men massieve en dunwandige doorsneden. Voor de dunwandige
doorsneden is nog de volgende onderverdeling mogelijk:
- open doorsneden
- gesloten doorsneden
- gemengde doorsneden
Het effekt van de alternatieve welvingsbeschrijving is onderzocht voor enkele
doorsneden, maar het verschil met de klassieke welvingsbeschríjving blijkt maar
enkele procenten te zijn bij relatief korte liggers. Lokaal kan er wel een aanzienlijke afwijking zijn tussen de modulusfunktie g en de specifieke
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hoekverdraaiing, maar door de integratie van de funktionaal wordt het effekt
uit gemiddeld.

8.3 Gedeeltelijke welvingsverhindering.

De mate van welvingsverhindering wordt bepaald door de koefficient Y. Voor
de opgelegde ligger (I-profiel)
met welvingsverhindering en een uniform
moment is de kritieke belasting als funktie van de koefficient Y getekend. De
alternatieve welvingsbeschrijving geeft bijna dezelfde resultaten, ondanks de
geringe lengte van het profiel. Dit is niet verwonderlijk, want de verhouding
D/IS (appendix G) is bijna 1.

1.38

1

m

*

-

.

e

I

o a o

figuur 13.

.

1

I

I

0.5

.
. , ..._.

,

..A

I

1

I

Y *

,

IO
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8.4 Monosymmetrie.

Bij een asymmetrische doorsnede veroorzaken de initiele spanningen tijdens het
kippen een extra torsiemoment. Dit wordt in rekening gebracht met de
monosymmetrie-parameter p2 Deze parameter is analytisch niet zo gemakkelijk
te bepalen en de analyse van het kipprobleem wordt komplexer. Deze twee
redenen zijn er de oorzaak van dat naar het gedrag van monosymmetrische
profielen weinig onderzoek is gedaan. In een eerdere fase van het onderzoekprojekt is daarom programmatuur ontwikkeld voor het bepalen van de
geometrische konstanten van een dwarsdoorsnede [16].
Kitipornchai[22] bestudeerde de invloed van de monosymmetrie bij T-liggers
met kleine initiele vervormingen. De ligger is getekend in figuur 14.

figuur 14.

Er geldt:
v=cp=o
x=o,1
-1s k 51
r=0
Voor een uniform moment (k= -1) wordt de exakte oplossing:
m
v = Asin 1

(8.3)

cp = BSin

(8.4)

(8.5)
De hogere knikvormen zijn:
n n-x
v = Asin 1

cp = BSin

n 7rx
1
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Nadert n naar oneindig, dan worden de kniklasten:

Mer=

GJ

De bijbehorende verhoudingen tussen de amplituden zijn:

Het drukken van de flens is te vergelijken met Euler-knik van een kolom,
terwijl het drukken v.h. lijf meer op torsieknik lijkt. In de onderstaande tabel
zijn enkele resultaten gegeven voor een T-profiel met de volgende afmetingen:
1= 6000 mm
flensbreedte= 150 mm
flensdikte= 10 mm
lijfhoogte= 300 mm
lijfdikte= 6 m
parameter k

zonder vdb.
7

met v d b .
7
*10 Nmm

verhoging

*10
5.774
-1.533

6.213
-1.561

%
7.6
1.8

O

10.43
-2.075

11.20
-2.083

7.4
O .4

1

2.147
-2.147

2.149
-2.149

0.1
0.1

-1

In de praktijk wordt de invloed van
m.b.v. (8.5) voor k= -1:

p2 wel eens verwaarloosd, dan volgt

Mcr= f 2.975 * l O 7 Nmm.
Een uniform moment is bij symmetrische dwarsdoorsneden de meest kritische
belasting, maar bij monosymmetrische dwarsdoorsneden is dit duidelijk niet het
geval.
Om de kiplast voldoende nauwkeurig te voorspellen moet Kitipornchai het
verplaat singsveld met minst ens negen termen van een Fourierreeks benaderen.
Âttardj4j illustreert de invioed van de monosymmetrie aan de hand van het
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gelijkzijdige hoekprofiel. De konstruktie is in figuur
tingen zijn:
= 1060 mm
a = 25.4 mm

15

geschetst. De afme-

1

t = 0.813 mm

9
1

*

figuur 15.

Is de hoek

gelijk aan 53.15 graden, dan zijn de traagheidsmomenten I2 en I3
even groot. Attard vindt een kiplast van 8.2N (inklusief voordoorbuiging). Het
programma geeft 7.6N zonder voordoorbuiging en 8.4N met voordoorbuiging. In
dit bijzondere geval treedt als gevolg van de dwarskracht zuivere torsieknik op.
In de andere richting is het profiel niet gevoelig voor kip.
Q
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Appendix A

De rotatiematrix en de krommingen.

De rotatiematrix is
rotatiematrix R zijn:

R =

uitvoerig

- vkcosp/(i - vi2

-

behandeld

in

wk2 - wi sinp

R 21= v 's

r

R22= COS^ (1

-

vs )

-

vi2 - w 12)

23

R31= w 's

R = sin9

/(1

32

R = cos9 /(i
33

-

-

vk2 - wk2)

v' w' cosp
s

S

+

s

vi w; sin9

[15]. De

elementen

v.d.

-
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Voor de krommingen kan men schrijven:
= 9' -

K

3

= sin9

[ w"v'

s s

[ w;

+

+

1 - V I S2

w'v'v"
s s s

1 -VI S

(1

10.5

12

-

vs

12 0.5

IE

VI1
S

+ cos9 [

1 (1 - vg" -1 w s )

1

1 - v S'2
1 - v s 12 - w s12

I

-
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Appendix B

Beschrijving v.d. potentiele energie t.o.v. de balkas.

Voor een punt op de balkas geldt:
w = wS - zs(R3, - 1)
Uit appendix A volgt dan:
w = w S - zs(

J 1 - wt2 - 1)
S

Binnen het kader v.d. theorie geldt:
w = wS

1 '2
+ 2zsws

Differentieren van (Ba) geeft:
w' = w: [ 1 + z s w y

-

wy.51

Met behulp van (3.1) volgt:
w ' = w p - zsK2]
Met behulp van (2.6) volgt dan direkt:
w' = w'
S
w" = w;
Uit het voorgaande blijkt dat de rotatie (w')een orde groter is dan de
kromming (w").
Substitutie van (B3),(B6) en (B7) in (3.10) geeft tenslotte (3.11).
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Appendix C

Diskretizatie v.d. potentiele energie.

In figuur C1 is een element met lengte h getekend.
1
wl’w;

h

2

w2,ws

figuur C 1.

Bij de beschrijving wordt gebruik gemaakt van een dimensieloze koordinaat J.

Wordt de verplaat sing van de balkas benaderd door derdegraads polynomen,
dan volgt:
w(J) = wiNi

; i = 1,4

Voor de shapefunkties Ni geldt:
2

N, = 1 - 3J

+ 2J 3

N2=h(E-2E2+J3)
2

3

N3
3J - 2[
N , = h ( - E 2 + E )3

Merk op dat de volgende bijzondere eigenschap geldt:

Van deze eigenschap wordt later veelvuldig gebruik gemaakt.
Voor de potentiele energie geldt:

-
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1 '2ZP ]
-En [ PW- Mw' - ZW
In (C5) is verondersteld dat op elk knooppunt een puntlast P en een moment
M werkt, en dat de balk over de gehele lengte gelijkmatig verdeeld wordt
belast.
Substitutie van (Ca) in (C5) geeft:

II,=

O
-

s

1

k3

[ :EI2

hqw.N.

1 1

+

wiNYNYwj (

1 qzw.N!N!w
-h
2

i

i

1+h
~

Id[j

wkNkN;wl )
-

[ PW - Mw'

-

~W',ZP ]
(C6)

Het systeem is in evenwicht als de potentiele energie stationair is.

ml= o

+ N'N'N"N")w
i j k l
+h"SW.( N'!N'!N'N'
i j k l
I

qz

+F

Sw.N!N!w.
Id[ - C
1 1 J J
n [ PSw

-

kw W.-l

hq6w.N.
~ 1 1

MSw' - Pzw'Sw' ]

Men kan nu een aantal matrices en kolommen definieren.

De matrix KO is symmetrisch en is bekend uit de lineaire theorie.
12

EI,
Ke = -

o

h3

6h -12
4h2 - 6 h

.
-

12

6h
2h2
-6h

.

4h2

De matrix K; heeft zes onafhankelijke elementen.

-

(Ke)..= - /I(
213
h5 0

N'!N'!N'N'
I
j k

l

50 -

+ NiNiNkN;')

dJ wkwl

De tensor Cijki heeft 256 elementen waarvan er maximaal 21 onafhankelijk
zijn. De tensor heeft de volgende eigenschappen:

cijkl=c..
jikl=cijlk =cjilk =cklij=clkij =cklji =clkji

(C11)

De matrix Ka wordt hier niet verder uitgewerkt, maar het is duidelijk dat ook
deze matrix symmetrisch is en 6 onafhankelijke elementen heeft.

'

1.2

O.lh
2h2

-1.2
O.lh
aelh 1 2

15

I .

1.2 4 . l h

iO

e

P=

.

2 2
-h

15

0
0
P Z O
.
o

0

-

o
0

Pz
Tenslotte zijn er nog een paar vektoren met belastingen.
P

qf= hq

O

J

1
Ni de

(ge)'= [ O ,-M , O ?-M]

(cia>

-
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Deze drie vektoren vormen tezamen de elementvektor met belastingen Fe.
Fe = qe

+ -pe + me
-

(C15)

In matrixnotatie wordt (C8):

SIT,=

C
e ( 6
- ~ " ) [(
~ KO

+ K i + Q" + Pe ) we - Fe ]

(CW

Het stelsel evenwiuchtsvergelijkingen krijgt dus de volgende vorm:

+ K, + Q + P ] -w

F = [ KO

(C17)

-
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Appendix D

De methode van Newton Raphson.

De evenwichtsvergelijking (3.12) wordt als volgt geschreven:
g(E,Q,P,w) =

E - (Ko+K2+Q+P)

w

In een evewichtssituatie geldt:

g = o-

(Dal

De funktionaal wordt nu ontwikkeld in een reeks, waarbij alleen de vektor w
de variabele is.
g(->=&TO)

+

[ J%
&-++

*-*.*.

Bij het bepalen v.d. afgeleide v.d. funktionaal geeft alleen de matrix K2
problemen. Op element-niveau geldt voor deze matrix:
(Ke)..= Cijkl wk w1
2

IJ

(Ki

e

)i= 'ijk1

wjwkwI

A(Ki

ze)i=Cijkl( Aw.w
w +w.AwkwI+w j wk Awl )
J k l
J

A(";

Ee)i=

J k l(

A(Ke2 -we)= KeAwe
2 -

cijki+2ciklj
)

+ AKeAwe
2 -

De matrix AKi is eveneens symmetrisch.
De afgeleide van de funktionaal wordt dan:

(3%

[?if1 = -(Ko+K2+Q+P)

-AK2

(D9)

Een schatting v.d. inkrementele verplaatsing wordt verkregen door (D3) gelijk
aan de nulvektor te stellen.
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Het nieuwe verplaat singsveld wordt nu:
w= -0
w
-

+ Aw-

Dit veld wordt gesubstitueerd in (Dl), waarna gekontroleerd wordt of binnen
zekere grenzen aan (D2) wordt voldaan. Is dit niet het geval dan wordt (D10)
opnieuw opgelost. Als referentie wordt nu (D1 1) gebruikt.
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Appendix E
De geometrische konstanten D en D*.
De geometrische konstanten zijn als volgt gedefinieerd:

Te bewijzen:
D = -D*

J= I - D
S

De doorsnede is getekend in figuur (El).

figuur El.

Voor de welvingsfunktie geldt nog:
;in A

Bij de bewijsvoering worden nog enkele stellingen gebruikt.
Stelling van Stokes voor een scalarveld:
g d A = J$n
A

s

sJ

y

dS
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Theorema van Green:
A

S a

3

dA = - s,8
dA = - s,8

A

dA

A

dA

A

+

+

S”/f”y

dS

S

S a D nZ dS

S

Met behulp van de stelling van Green volgt uit (El):

Uit (E3) en (E4) volgt:

D

[ Zny - ynZ ] dS

/?j

=

S

M.b.v. de stelling van Stokes volgt:

Uit (E2) volgt dan direkt:

D

=

-D*

Voor de torsieintegraal J geldt:

J =

J= D

+ Is+

2D*

M.b.v (Eg) volgt tenslotte:

J=D-I

S
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Appendix F.
Diskretizatie v.d. kwadratische toename v.d. potentiele energie.
De vrijheidsgraden p,v en g worden binnen een element benaderd door
derdegraads polynomen. Van deze shapefunkties is in appendix C al gebruik
gemaakt.
Voor een funktie f(x) geldt binnen een element:

1

h
O

.o< ( 51

$f(x)dx = $fK)hd(

7

O

-

Bij Gauss-integratie loopt het interval van -1 tot 1.
p = 25-1

5

;-i< p <I

= (P+W

Voor (Fl) geldt:

Met behulp van n Gausspunten wordt een polynoom van de graad (an-i)
exakt geintegreerd. Bij elk Gausspunt pi hoort een weegfaktor zi [i91
De kwadratische toename van de potentiele energie is te schrijven als:
l

e

t

e

AI12 = C
e 2 U S (F W ) U ~
-)--

Se(FW) = C1 Sf(F,w)
-y-

Voor de potentiaal (4.18) volgt:
t
e
l e e
- U S (F,w)g

1

0-

2 -

-1

+ EI'(t)NiNJgigj +

l

2

e

t

2 3

[ E13(E) N'!N'!v.v
1
ij

5

e

u S 1(F w)ue =
-)--

f

GIs($N!N!p.p.
1 J I J

1;
-1

+ 2GD*N.N!g.p.
1

J I J

2 3

-2E12(E) NkwkNiNYpivj

+ 2E13(~)3N~wkNiN~
pivj - E12P2(hi
2 3NkwkNf":yipj
-

+

2 3

2 2

2GIs\h/
(-) N"w NIN! .V.- 2GD*(F) Nkw,NiNjgivj
k k-'i . j P i . j
1
2
h
qZ(-)N.N'!p.p. ] dp - [ M v ' ~
- ZPZp ]
I

2

1

J

l

J

-

t

J
-1

2l -ue S2e (F,w)ue
- =i
2
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1

+

[ -E12(j-)2 3N ~ N X W , W , N ~ N ~ ~ ~ ~ ~

2E12(j-)
2 5N:N;W,W~N~NYV~V~
+ E13(j-)
2 3N ~ N ~ w , w , N ~ N ~ ~ ~ ~ ~
-2E12/32(~)5N~N;'~kwlNfN+
i q ~GIs(~)5N~N;'wkwlNfNIjv;vj
j
-qZ

(E)N;wkNfNjvipj ] dp
[ M(Sp2w1- zw
1 I v I2 )
PZv'w'p ]

7

-

+

t
l e e
2 U S3(F w)ue =
-)--

1
2

-1

/

1

[

-E12,d2(~)7N~N;'N~~k~1~mNfNljvivj
] dp

De hoogste graad van een polynoom is acht, zodat voor een exakte integratie
vijf Gausspunten nodig zijn.
Wordt de voordoorbuiging verwaarloosd (classical buckling) , dan volgt:
t
l ue Se (F7w)ue=

1

2 -

2
-1

I---

Ji

"w N!N!p.p.
E12P2(h) Nk k i J I J
[ MV'P 2 1P Z p2 ]

7

-2E12(h>
2 3Nkw,NiNYpivj

+ qZ(h)N.N'!p.p.
]
2 1 J 1 J

-

dp

De hoogste graad van een polynoom is zes, zodat voor een exakte integratie 4
Gausspunten nodig zijn. De matrices S2 en S, zijn nulmatrices.
Voor de funktionaal (4.16) volgt:
t

$
-1
EI'(c)
2 3N'!N1!p.p. +

2l

-ue

1-

GJ(z)N!N!p.q. ] dp
h

J I J

ue t Se (F,w)ue =

2 -

[ E13(~)3NyN~vivj
+

SeO--(F,w)ue =
1

l

1

-

$

1

J I J

1

J[-2E12(h>
2 3Nkw,NiNJpivj

-1

+ 2E13(j-)
2 3NkwkNiN; pivj - E12P2(j-)
2 3N:w,NfNJpipj
- 2Er

(E) (Nkw,N

N pivj

+ Ni'w,N

N; yivj)

-2GJ(~)'N~wkNfN~pivj
+ qZ(h)N.N.p.p.
2 1 3 1 3 ] dp
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l

e

t

2 3

e

2 U S2(-7-F W)U"
- =

-E12(j-) NkNfwkw1NiNjpiqj

-1

+

2E12(~)5NkN;~kwlNiNyvivj
+ E13(g)3NkNfwkwiNiNjvipj
-2E12,82(g)5N~N;'wkwlNfNipivj+ G J ( ~ ) 5 N k N f w k ~ 1 N i N J ~ i ~ j

+Er

(g)7(NkN ;'wkwlN N i vivj + 2NiN f 'w,wlNiN y vivj +

Nk'N;' 'N~'wkwlwmNfNPivj)-q!i ( ~ ) N ~ w ~ N] dp
~ N ~ v ~ ~ ~
-

7 [ M($2w1Tw1

l

e

i2

I - E 1 2 , 8 2 ( ~ ) 7 N ~ N f N ~ ~ k w] 1 ~ m N ~ N ~ i ~ j

t

2 U

1

v 12)

+ PZv'w'q ]

S3e (-,-Fw)ue =
1

-1

dp

[

Wordt de voordoorbuiging verwaarloosd, dan volgt :
l

e

t

e

2 -u S 1(F,w)ge
=

i

1

2 3

[ -2E12@

NLwkNiNypivj -

-1

"w N!N!p.p.
E12,82(G) Nk k i J i J
1
2
[ M v ' ~- ZPZp
]

7

h
+ qZ(-)N.N.p.p.
2
1

3

1

3

] dp -

De hoogste graad van een polynoom is weer zes, zodat voor een exakte
integratie vier Gausspunten nodig zijn. De matrices S, en S, zijn weer
nulmatrices.
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Appendix G.

Torsie met gedeeltelijke welvingsverhindering.

Omdat de specifieke hoekverdraaiing klein is, wordt uitgegaan v.d. lineaire
torsietheorie. De balk is getekend in figuur G1.

figuur G 1.

In eerste instantie wordt de welving beschreven m.b.v. het postulaat van
Reissner. De funktionaal v.d. potentiële energie wordt:
1

ïI =

O

J[

+ tG(Is$2

- 2Dgp'

+ Dg2) ]dx - Mcp(1)

+ iErg2(O)

(G1)

Varieren
van
deze funktionaal
leidt
tot
een
stelsel
lineaire
differentiaalvergelij kingen met de bijbehorende dynamische randvoorwaarden.
GD[ g - 9' ] - Erg!' = O

; O<x<l

GIS $' = O

; O<x<l

GDg'

-

(G2)
(G3)

De dynamische randvoorwaarden zijn:
Erg' = O
EI'( kg - g' ) = O
M = GIs@ - GDg

; x=l
; x=o
; x=l

Uit (G3) en(G6) volgt:
M = GIs9' - GDg
Dus:

; osxs1

((34)
((35)
(G6)
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Substitutie van (G7) in (G2) geeft:
I
M = GJg - ?Erg"
D
Met:
J = I -S D
De algemene oplossing van deze different iaalvergelijking luidt:

M
g(x) = TsJ

+ coCoshpx + clSinhpx

GJD

2

; p = -E r r s

((39)

De konstanten co en cl kunnen m.b.v. (G4) en (G5) worden bepaald.
M
g(x) = 7 3 k

1

+ ptanhpí

[ -kCoshpx

+ kTanhpl

Sinhpx

+ k+pTanhpl

]

(GI01
Voor k=O geldt:
Dit komt overeen met vrije welving.
Voor k= 03 geldt:
M [ -Coshp
g(x) = GJ

+ Tanhpl Sinhpx + 1 ]

Dit is de exakte oplossing bij volledig verhinderde welving.
M.b.v. (G10) volgt:

Introduceer nu een parameter u, waarvoor geldt:

do)

= (1 -

M
4 T*5

Uit (G13) en G(14) volgt:
v = k

k

+ pTanhp1

U
k = pTanhp1 1-u

Merk op dat k nog afhankelijk is van de lengte, maar bij lange balken geldt
altijd:
Tanhpl = 1
Bij een lange balk geldt dus voor k:
' p2 = -GJD
k = p - 1-Vu
Er Is

-
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De konstante ,u kan men bepalen met behulp van een torsieproef.
Is het principe van de St. Venant het uitgangspunt, dan verkrijgt men de
volgende differentiaalvergelijking:

M = GJB

-

Ere"

e=

(GI71

De dynamische randvoorwaarden worden:
E ï ( k 0 - e') = O
Eï8' = O

; x = o
; x = l

Dit stelsel is bijna identiek aan (G4),(G5) en (G8). Voor k volgt nu
eenvoudig:
- p2 = -G J
v
k=pEl?
1-V

