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annen /ensli ers in een ruimteli'ke constructie 
numerieke modellering, ontwerp en uitvoering 

Samenvatting 

Inleiding 

Een lensligger is een vlak kabelspant bestaande uit 
een onder- en een bovenkabel en afstandhouders, 
zoals te zien is in figuur 1. 

Figuur 1: lensligger 

De Jigger ontleent haar stijfheid aan een voor
spanning. Dit Iaatste geeft problemen bij de 
berekening met een eindige elementen prograrnma 
zoals ANSYS. Bij een normale eindige elementen 
formulering wordt geen rekening gehouden met de 
stijfheid van een constructie uit een reeds aanwezige 
belasting (zoals een voorspanning). De constructie is 
statisch overbepaald (en dus niet vonnvast) en heeft 
dan ook volgens de normale eindige elementen 
formulering geen enkele stijfheid. Er moet een 
methode worden gevonden om in ANSYS deze lens
ligger (en het Iiefst ook andere statisch overbepaalde 
constructies) te kunnen berekenen. Vervolgens lean 
het gedrag van de Iensligger wat nader bestudeerd 
worden en wordt de ligger gebruikt in een ontwerp, 
om specifieke uitvoerings- en detailleeraspecten van 
dit soort constructies te bekijken. 

Numerieke gereedschappen 

Bij het berekenen van een lensligger met het eindige 
elementen prograrnma ANSYS 5.1 zijn er twee 
aspecten die extra aandacht verdienen. Als eerste de 
stijfheid die de statisch overbepaalde constructie 
ontleent aan haar voorspanning en als tweede het 
geometrisch niet-lineair gedrag van de constructie. 
ANSYS kent enkele gereedschappen die de 
genoemde aspecten in de berekening mee kunnen 
nemen. 
Geometrisch niet-lineair gedrag wil zeggen dat de 
vormveranderingen van de constructie bij belasten 
invloed hebben op de stijfheid van de constructie. Zo 
zal een hangende kabel belast met een enkele puntlast 
zich bij een toenemende belasting steeds stijver gaan 
gedragen. 

ANSYS kan niet direct een niet-lineaire berekening 
uit voeren. Orn toch tot betrouwbare resultaten te 
komen voert ANSYS een reeks lineaire bereke
ningen uit. Na iedere lineaire berekening wordt 
gekeken of nog aan de evenwichtsvoorwaarden wordt 
voldaan. 
Indien door de lineaire benadering een te grote fout is 
gemaakt zal het evenwicht niet kloppen en is een 
volgende lineaire benadering noodzakelijk. 
Dit iteratieve proces wordt herhaald totdat de 
gewenste nauwkeurigheid behaald is. Het proces 
staat bekend als de Newton Rhapson Procedure. Er 
zijn verschillende varianten van deze procedure, 
maar de meest gebruikte is we! de volledige Newton 
Rhapson Procedure, waarbij na iedere iteratie de 
stijfheidsmatrix van de constructie wordt aangepast. 
Dit is grafisch weergegeven in figuur 2. Na iedere 
lineaire benadering wordt weer het evenwicht 
opgezocht en een nieuwe benadering gedaan met een 
nieuwe stijfheid (= raaklijn aan de grafiek). 
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Figuur 2: Newton Rhapson Procedure 

Bij een normale eindige elementen berekening zijn 
voor de stijfheid van belang: de vorm van de 
constructie, de aansluitingen en doorsnedegroot
heden van de verschillende elementen en de 
materiaalgrootheden. Dit alles is ook terug te vinden 
in de constructiestijfheidsmatrix. De invloed op de 
stijfheid van een reeds aanwezige belasting of voor
spanning is echter niet terug te vinden in deze matrix. 
Daarom wordt er bij iedere lineaire benadering een 
tweede matrix aan de constructiestijfheidsmatrix 
toegevoegd: de stress-stiffenings matrix (ook wel 
geometrische matrix genoemd). Bij het ,Qpstellen van 
deze matrix wordt gekeken naar de reeds aanwezige 
belasting in een element 
Deze Ievert een extra bijdrage aan de stijfheid. Bij 
een lensligger wil dat zeggen dat bij de eerste lineaire 
benadering van een niet-lineaire berekening de 
inwendige krachten uit de voorspanning in de 
berekening worden meegenomen. 



~lffi> 
Bij een statisch overbepaalde constructie die niet is 
voorgespannen levert deze eerste stap nog steeds 
problemen. Er is dan geen inwendige belasting dus 
ook nog geen stijfheid daaruit. Er kan dan een hele 
kleine voorspanning worden gedefinieerd. Zo klein 
dat het gedrag van de constructie niet verandert, maar 
zo groot dat de berekening in ieder geval mogelijk 
wordt. Na de allereerste stap zijn er we! stijfheid 
verlenende inwendige belastingen die bij de volgende 
stappen gebruikt kunnen worden. 

Modellering van kabel- en doekconstructies 

Een lensligger wordt gemodelleerd in ANSYS met 
drie-dimensionale staaf- en kabelelementen. Voordat 
tot een berekening kan worden overgegaan dienen 
twee dingen bekend te zijn: de vorm van de con
structie en de voorspankrachten in de constructie. De 
voorspankrachten moeten per knoop met elkaar in 
evenwicht zijn. Dit betekent dat de vorm een 
zogenaamde evenwichtsvorm moet zijn. Bij een 
(twee-dimensionale) lensligger is zo'n evenwichts
vorm eenvoudig te bepalen. Er wordt uitgegaan van 
een bepaalde vorm en daar worden de inwendige 
krachten bij berekend. Bij ingewikkeldere drie
dimensionale kabel- of staafconstructies is het wat 
ingewikkelder. Het is dan een ingewikkeld en 
tijdrovend proces om de juiste krachten bij een 
bepaalde vorm te vinden. Orn een doek te berekenen 
is gekozen om het doek te vertalen naar een kabelnet 
(ieder strookje doek wordt gerepresenteerd door twee 
loodrecht op elkaar staande kabeltjes). Vaak is bij 
zo'n doek nog niet eens de vorm bekend; de 
randcondities zijn bekend, maar de precieze vorm 
nog niet. Zoals al eerder vermeld dient de vorm een 
evenwichtsvorm te zijn. Er is gekeken naar een 
methode om (v66r het werkelijke belasten) ANSYS 
een evenwichtsvorm van het doek te laten vinden. Dit 
wordt de vormbepaling genoemd. Het principe is als 
volgt: een doek wordt weergegeven als een kabelnet. 
Al de knopen van dit kabelnet worden op een 
willekeurige plaats vastgehouden. Vervolgens 
worden er kabeltjes (die het doek moeten voor
stellen) vastgemaakt tussen de eerder vastgelegde 
knooppunten. Hierbij wordt voor iedere 'doekkabel' 
een inwendige rek opgegeven: het kabeltje is in feite 
korter dan de afstand tussen de knooppunten. 
Deze rekken zullen ervoor zorgen dat het doek
kabeltje aan de knopen trekt. Deze belastingen uit 
verschillende doekkabeltjes op de knopen zijn echter 
niet in evenwicht met elkaar, maar de knopen worden 
stuk voor stuk vastgehouden. Dan worden alle 
knopen (behalve de randknopen van het doek) 
losgelaten. Het hele doek kan zich nu zodanig gaan 
vervormen dat de krachtjes uit de doekkabels wel een 
evenwicht vormen. 

Samenvatting 

Het doek gaat op zoek naar een evenwichtsvorm. Dit 
is de vormbepaling van een doek. Mocht de 
resulterende evenwichtsvorm niet de gewenste vorm 
of spanningen hebben, dan kan de procedure op
nieuw worden herhaald, echter met andere waarden 
voor de inwendige rekken van de verschillende 
doekkabels. Als de vormbepaling gelukt is kan het 
doek belast worden en kan ook de ongespannen vorm 
van het doek berekend worden. 
De vertaling van doek naar kabelnet kent enkele 
vereenvoudigingen, waardoor het gedrag van het 
doek niet onder alle omstandigheden even nauw
keurig benaderd kan worden. Hierop moet gelet 
worden bij het gebruik van deze modellering. 

Gedrag van de constructies 

Er is niet alleen gekeken naar het gedrag van een 
lensligger. Ook een enkele kabel, een diamantspant 
en lensliggers met een doekbespanning zijn bestu
deerd. De eerste twee studies hebben geholpen om 
meer inzicht te krijgen in het gedrag van de lens
ligger. 
Er zijn enkele parameterstudies verricht voor de 
lensliggers. De resultaten zijn vooral kwalitatief 
beoordeeld; het was de bedoeling om door analyse 
van deze gegevens niet alleen meer te weten te 
komen over het gedrag van de lensliggers, maar ook 
over de geldigheid en de geloofwaardigheid van de 
ANSYS berekeningen. Er is dan ook nog ruimte voor 
een eventuele vervolgstudie waarbij de resultaten 
meer kwantitatief bekeken zullen worden om zo tot 
ontwerpregels of ontwerpgrafieken te komen. Enkele 
interessante dingen die bij de kwalitatieve studies aan 
het Iicht zijn gekomen zijn de invloed van de 
peilverhoudingen van boven- en onderkabel op de 
stijfheid van de constructie en het verplaatsen van 
enkele knopen van een lensligger tegengesteld aan de 
belastingrichting. 
Ook is gekeken naar de voor de stijfheid van het doek 
belangrijke factoren. 

Conceptueel ontwerp een aanzet tot uitvoering en 
detaillering 

Orn iets meer een gevoel voor de mogelijkheden en 
moeilijkheden van de constructie te krijgen is een 
conceptueel ontwerp voor een evenementenhal 
gemaakt. De ha! heeft een overkapping bestaande uit 
radiaal ten opzichte van elkaar geschakelde lens
liggers met een doekbespanning tussen de boven
kabels. Van dit ontwerp is een aanzet gegeven tot een 
mogelijke uitvoering en detaillering. Dit omdat de 
niet alledaagse constructiemethode een ook niet 
alledaagse uitvoering en detaillering vereist. 
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Hoof dstuk 1 : Inleiding 

1.1 Voorwoord 

Voor U ligt het resultaat van mijn afstudeerproject ter afronding van de studie Bouwkunde aan 
de Technische Universiteit Eindhoven, afstudeerrichting Konstruktief Ontwerpen. 
Bij deze wil ik graag iedereen bedanken, die me bij mijn afstudeerwerk hebben geholpen. Dit 
zijn op de eerste plaats mijn begeleiders: prof. dr. ir. J.G.M. Kerstens, mw. dr. ir. M.C.M. 
Bakker en ir. W.J.J. Huisman en verder ook mijn studiegenoten bij studievereniging KOers. 

Als je gekozen hebt voor studeren bij de vakgroep BKO zijn er verschillende richtingen 
mogelijk. Zo kun je je toeleggen op materiaalgebonden onderzoek, technische mechanica of 
constructief ontwerpen. Een combinatie van verschillende richtingen is ook mogelijk. 
Dit afstudeerproject beslaat twee van de eerder genoemde richtingen. Met behulp van de 
numerieke mechanica is een model gemaakt van een bepaald soort constructie. Van deze 
constructie is het gedrag bestudeerd om zo tot een goed ontwerp te komen. Naar mijn mening 
zijn beide onderdelen even belangrijk: je moet inzicht hebben in het gedrag van de constructie 
om een goed ontwerp te maken, maar de constructie komt pas echt tot leven als je al dat 
mechanica-inzicht kunt vertalen in een materialisatie resulterend in een uitvoeringsplan en 
constructiedetails. 

-1-
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1.2 Doel van bet afstudeerproject 

Zoals reeds bij het voorwoord venneld beslaat het project meerdere richtingen en bestaat het 
ook uit meerdere onderdelen. De verschillende onderdelen van het project zijn alien gericht op 
lensvonnige kabelconstructies (fig. 1), die door radiale schakeling een soort wiel vonnen (fig. 
2). Dit wiel is bespannen met doek dat zowel een ruimte-scheidende als een constructieve 
functie heeft (fig. 3). Al deze onderdelen vonnen een dakconstructie voor grote over
spanningen, die bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor de overkapping van een evenementen
hal (fig. 4 ). 

Figuur 1: lensligger Figuur 2: wielconstructie 

Figuur 3: wielconstructie met doek Figuur 4: hal met wielconstructie 

De verschillende onderdelen van het project kunnen als volgt worden omschreven: 
1) Onderzoek de mogelijkheid van het berekenen van een statisch overbepaalde constructie, 

zoals de lensligger, met het eindige elementen programma ANSYS 5.1. 
2) Onderzoek de mogelijkheid van het doen van een vonnbepaling en het berekenen van een 

doek met het eindige elementen programma ANSYS 5.1. 
3) Modelleer de dakconstructie van figuur 3 met het eindige elementen programma ANSYS en 

bestudeer hiennee het gedrag van de totale constructie en de verschillende onderdelen. 
4) Maak een ontwerp van de constructie, rekening houdend met het gedrag en 

uitvoeringsaspecten van de constructie. 

-2-
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1.3 Opbouw van bet verslag 

In het verslag worden de verschillende onderdelen behandeld in afzonderli jke hoof dstukken. 
Bepaalde onderwerpen die niet van direct belang zijn voor de kem van het project zijn onder
gebracht in de bijlagen. Hier worden ook de log-files van de verschillende modellen behandeld 
voor de lezer die wat meer wil weten over het praktisch gebruik van ANSYS bij een dergelijke 
berekening. 

-3-
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Hoofdstuk 2: Numerieke gereedschappen 

In dit hoof dstuk warden enkele verschijnselen bes pro ken die optreden bij het berekenen van 
(statisch overbepaalde) kabel- en doekconstructies. Er word gekeken naar de problemen die de 
verschijnselen kunnen geven bij het berekenen met een eindig elementen programma en er 
wordt venneld met welke gereedschappen ANSYS de betreffende problemen aanpakt. 

2.1 Geometrisch niet-Iineair gedrag van een kabelconstructie 

Bij de meeste kabelconstructies gaat belasten samen met relatief grate vervonningen. De 
vervonningen kunnen dan van invloed zijn op de stijfheid van de constructie. De stijfheid van 
de constructie wordt dan naast de vonn van de constructie, de af metingen van de tot de 
constructie behorende elementen en de materiaaleigenschappen van de elementen ook bepaald 
door het belastingniveau. 
Orn dit verschijnsel te verduidelijken volgt hier een voorbeeld van een enkele kabel, gehangen 
tussen twee steunpunten, belast met een puntlast F (zie figuur 5). In §2.1.1 wordt het even
wicht in de onvervonnde toestand afgeleid. In §2.1.2 wordt het evenwicht in de vervonnde 
toestand afgeleid. In §2.1.3 wordt gekeken op welke manier een dergelijke constructie met 
ANSYS berekend kan worden. 

---- / -----1----

Figuur 5: rechte kabel tussen twee steunpunten, belast met puntlast 

2.1.1 evenwicht in de onvervormde toestand van een hangende kabel. 

De belasting in knoop 2 maakt evenwicht met de kabelkrachten Fs1 en F 52• In dit geval is er 
sprake van symmetrie en de volgende evenwichtsvergelijking voor de grootte van F1 (=Fs1=F52) 

kan warden opgesteld: 

(1) 
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In figuur 6 is het verband gegeven tussen Fs en ho bij een vaststaande F. Hieruit blijkt dat de 
doorhang h0 van de kabel van grote invloed is op de grootte van de kabelkracht F1 : hoe kleiner 
ho, hoe groter de resulterende kabelkracht Fs. 

60-r-------------------
50 

40 
Fs 

30 
[kN] 

20 

F=1000 kN. 
1=10000 mm. 

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 
ho [mm] 

Figuur 6: verband tussen de doorhang van de kabel en de kabelkracht 

Een grotere kabelkracht F1 zal ook een grotere rek van de kabel geven. Het verband tussen 
rekken en de kabelkrachten is gegeven door: 

(2) 

Vast staat dat een grotere doorhang ho een kleinere rek van de kabel gee ft, maar dit zegt niets 
over de lengteverandering van de kabel. Deze is namelijk afhankelijk van de rek ~n van de 
(ongespannen) lengte van de kabel: 

Als de lengteverandering van een kabel bekend is kan de hierdoor ontstane verticale 
verplaatsing van de middenknoop berekend warden: zie figuur 7: 

.1h = ✓<So +.1S)2-~2 - ho 

+ 
ho 

F~1- .,,er--
-'r 
t:,h 

4----

Figuur 7: eerste orde verplaatsing .1h van de rechte kabel 
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Als de vergelijkingen (1), (2) en (3) gesubstitueerd worden in vergelijking (4), met 
S0=v' (h/ +Q2) volgt hieruit: 

(5) 

Vergelijking (5) geeft Ah als functie van ho- Ah is een eerste orde benadering van de werkelijke 
zakking f van de hangende kabel. 
Bij geometrisch lineair gedrag zijn de vervormingen niet van invloed op de krachtswerking. 
Dat is bier echter wel het geval. De eerste orde benadering van Ah volgt uit de kracht Fr De 
grootte van F5 is echter bepaald door het evenwicht in de onvervormde toestand op te stellen. 
De vervormingen zorgen ervoor dat de aangenomen kabelkrachten Fs in de nu berekende 
vervormde toestand geen evenwicht meer maken met de oorspronkelijke uitwendige belasting 
F (zie figuur 8). 

de verdraaide J:aklkrachl qeefl een 
andere verlicalc conponcrl en r,aaJ:I 

-~ dan ool: qcen cverwichl ncer rid de 
oor~rortclijkc kladirq 

Figuur 8: krachten evenwicht in de vervormde toestand 

Dat wil zeggen dat er een tweede berekening nodig is met de nieuwe geometrie als begin
toestand. Pas als het verschil tussen de aangebrachte belasting en de resultante van de staaf
krachten in de vervormde toestand klein genoeg is geworden, is er een nauwkeurige oplossing 
bekend. Dit kan echter wel betekenen dat er een flink aantal iteraties noodzakelijk zijn. 

2.1.2 evenwicht in de vervormde toestand van een hangende kabel 

In de vorige paragraaf werd een krachtenevenwicht van de constructie opgesteld in de 
onvervormde toestand. Dit leverde een lineaire benadering van de werkelijk oplossing. Het is 
ook mogelijk een evenwicht op te stellen in de vervormde toestand. De kabelkrachten F51 en F52 

werden berekend uit de geometrie in onbelaste toestand samen met de belasting F: zje 
vergelijking (1). Echter nu gebleken is dat de zakking van de middenknoop van invloed is op 
deze krachtsverdeling kan deze onbekende zakking ook in de vergelijking worden 
meegenomen; zie vergelijking (6) en figuur 9. 
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= F*/(~ +f)2+~2 

2(~+f) 

+ 
ho 

r 
f 

+ 
Figuur 9: rechte kabel tussen twee steunpunten, belast met puntlast 

(6) 

De vergelijkingen (2) en (3) blijven geldig. In vergelijking (4) wordt .1h vervangen door f. Als 
nu de vergelijkingen (2), (3) en (6) in vergelijking (4) worden gesubstitueerd volgt hieruit: 

F/11; +~2 /11; +~2 ~ +f) 
__._ __ + ......._:===::::::=~- - ho - f = 0 (7) 

2EA ✓<ho +f)2+~2 

Deze vergelijking kan worden opgelost door een iteratieve oplossingsprocedure, zoals de 
halveringsmethode, te gebruiken. Snellere convergentie kan worden bereikt als vergelijking (7) 
wordt omgeschreven tot een derdegraads polynoomfunctie van f. Deze functie kan worden 
opgelost met de sneller convergerende Newton Rhapson procedure. Het nadeel is echter wel 
dat de derdegraads functie tamelijk ingewikkeld is. 
In figuur 10 is een belasting-vervormingsdiagram gegeven van een hangende kabel. Deze is 
verkregen door voor verschillende belastingen vergelijking (7) op te lossen. Uit deze figuur 
blijkt duidelijk dat de stijfbeid van de constructie toeneemt bij een oplopende belasting. Ook is 
in deze figuur met een rechte lijn aangegeven welke oplossing wordt verkregen uit het 
evenwicht in de onvervormde toestand (§2.1.1). 

F [kN] 
100 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 

E = 1,5*10
1

N/mm
2 

A=I00mm2 

h= 1000mm 
I= 10000mm 

1g +~====r===~~~;:::==::::;:::::::;:~=:===:===-. f[mm] 
0 250 500 750 1000 1250 1500 

Figuur 10: belasting-vervormingsdiagram voor de tussen twee steunpunten hangende kabel 
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2.1.3 implementatie van geometrisch niet-lineair gedrag in ANSYS 

In §2.1.2 is een afleiding gegeven van het evenwicht van een hangende kabel in de vervormde 
toestand. De methodiek die ANSYS gebruikt voor het oplossen van een dergelijk niet-lineair 
gedrag vertoont meer gelijkenis met de afleiding van het evenwicht in de onvervormde 
toestand van §2.1.1. Het niet-lineaire probleem wordt vereenvoudigd tot een serie van lineaire 
benaderingen. 
De Newton Rhapson Procedure is een wiskundige iteratieve procedure die met een aantal 
lineaire stappen het werkelijke niet-lineaire gedrag van een functie benadert. ANSYS gebruikt 
deze procedure bij het oplossen van een niet-lineair probleem. Neem het niet-lineaire gedrag 
P(u) in figuur 11. P(u) is op te vatten als het belasting-vervormingsdiagram van een constructie 
met ~en vrijheidsgraad. P(u) geeft de inwendige kracht, afhankelijk van de verplaatsing u. Fis 
de aangebrachte uitwendige belasting. 

P<uoJ-+-J:'.Kuo)•tw 

I R(u,-+-1::,u) 
P(u) 

.__ _____ __.__ ___ ~-~--- --1;► 

Uo u, U:r. u~ u 
Figuur 11: Newton Rhapson benadering van een niet-lineaire functie 

In de omgeving van u0 wordt P(u) benaderd door: 

P(u0 +Au) = P(uo) + ~ (u0) *AU 

Er is een evenwicht indien: 

ofwel: 

R(u0 +Au) = F-P(u0 +Au) = 0 

waarbij R(u0+Au) de residu-belasting wordt genoemd. 
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Deze residu-belasting geeft de grootte aan van het verschil tussen de inwendige en uitwendige 
krachten. Dit verschil wordt veroorzaakt door de slechte (lineaire) benadering van de 
inwendige krachten. Pas a1s dit residu klein genoeg is, geeft de lineaire benadering een 
voldoende nauwkeurige oplossing. Als het residu te groot is, dient een volgende (lineaire) 
benadering te worden gedaan. Uit vergelijking (8) en (9) volgt: 

F-P(u0) = ~ (u0) *au (11) 

Met: 

(12) 

kan au bepaald worden als: 

(13) 

u1 = u0+au is de lineair benaderde oplossing voor de evenwichtsituatie. lndien R(u1) groter is 
dan de vereiste nauwkeurigheid (tolerantie), is een volgende iteratie noodzakelijk. Voor deze 
nieuwe situatie geldt het volgende: in de omgeving van u1 wordt P(u) benaderd door: 

P(ul +au) = P(ul) + Kl (ul) *au (14) 

er is evenwicht indien: 

P(ul +au) = F (15) 

ofwel: 

R(ul+au) = F-P(ul+au) = 0 (16) 

Wederom kan de nauwkeurigheid van deze iteratie worden gecontroleerd door het residu te 
vergelijken met de tolerantie. Zolang het residu te groot is moet de procedure herhaald 
worden. De gevolgde handelingen zijn samengevat in het structuurdiagram van figuur 12. 
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(I) d~n lirt!:aire; knade:rirq 

(2) be:pa/e:n re:!'idu 

(:)) confrole:re:n ncv.vke:uriqkid 

('5) krde:nirq volfooid 

Figuur 12: structuurdiagram van de Newton Rhapson Procedure 

ANSYS gebruikt de Newton Rhapson procedure om geometrisch niet-lineaire problemen op te 
lossen. Het probleem wordt dan gereduceerd tot een serie lineaire stappen. 
De inwendige krachten P(u) worden berekend uit de inwendige spanningen van de elementen 
bij een bepaalde verplaatsing ~u. Deze inwendige spanningen volgen uit de rekken. Het is van 
belang dat de gebruikte rekdefinitie grote rotaties van elementen goed kan beschrijven. 
De normale rek. ofwel ingenieursrek EE wordt gegeven door: 

Het element AB in figuur 13 ondergaat een verplaatsing tot A'B '. 

e>' 

A~ J_ T 
w+dw 

w 

w,z 

Lx.u 
,A lo 

T f--u --j 

e> 1 
--I u + du f---

Figuur 13: geroteerde ingenieursrek 

De oorspronkelijke lengte wordt gegeven door e0=dx, de gerekte lengte e door: 

e = {(dx+du)2 +dw 2 

Dit resulteert in een rek van: 

·1dx 2 +2dxdu+du 2 +dw 2 
~ = _,_V ______ -1 

dx 
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Deze rekdefinitie is niet eenvoudig in bet programma mee te nemen, dus wordt met 
reeksontwikkeling naar een banteerbare uitdrukking gezocbt. Bij deze reeksontwikkeling gaat 
een deel van de nauwkeurigbeid verloren door bet weglaten van bogere orde elementen in de 
oplossing. Dit betekent dat bij deze rekdefinitie grote starre licbaams-rotaties kunnen leiden tot 
rekken in bet element Bij kleine rotaties is bet verscbil met de werkelijk optredende rek te 
verwaarlozen. De oplossing is alleen buikbaar bij kleine rotaties, dus moeten de coordinaat
assen mee roteren met bet element, waarbij in de volgende stap de al eerder opgetreden 
rotaties zijn 'verwerkt' en niet meer bij de totale rotatie meetellen. 

De volledige Newton Rhapson Procedure past de stijfheid aan bij bet begin van iedere 
volgende iteratie. De stijfheid van een constructie is in figuur 11 gegeven als Ki (ui): de raaklijn 
van P(u) in bet punt ui. Bij een eindige elementen benadering wordt deze stijfheid gegeven 
door de tangent(stijfheids)matrix [KJ. Deze matrix [KJ is een som van 3 matrices: 

(20) 

[K0 ] is de normale stijfheidsmatrix in bet oorspronkelijk element coordinaatsysteem. Het 
toevoegen van de initial displacement stiffness matrix [KR] brengt de invloed van grote rotaties 
op de totale (globale) constructiestijfheid in rekening. Hiermee wordt de bijdrage van bet 
roteren van de afzonderlijke elementen op de totale stijfheid van de constructie bedoeld. Deze 
matrix wordt berekend uit de knoopverplaatsingen en de daardoor ontstane rotaties van de 
elementen na een lineaire stap. De derde matrix [Ka] is de stress siffeningsmatrix. Deze matrix 
boudt rekening met de invloed van normaalspanningen in elementen op de stijfheid van deze 
elementen in dwarsricbting (loodrecbt op de normaalspanningsricbting). Deze matrix zal verder 
worden toegelicbt in §2.2. 
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2.2 Statisch overbepaalde constructies 

Een lensligger is een statisch overbepaalde constructie. In deze paragraaf wordt bekeken wat 
de invloed van statisch overbepaaldheid is op de stijfueid van de constructie, welke invloed het 
belastingniveau van de constructie hierop heeft en wat de gevolgen zijn voor een berekening 
met een eindig elementen programma. 

2.2.1 twee-dimensionale statisch overbepaalde staafconstructie 

Voor een twee dimensionale staafconstructie kan met de volgende vergelijkingen bekeken 
worden of de constructie statisch bepaald, overbepaald of onbepaald is: 

S + R < 2K - statisch overbepaald 
S + R = 2K ... statisch bepaald 
S + R > 2K - statisch onbepaald 

(21) 
S = aantal staven 
R = aantal reactiekrachten 
K = aantal knopen 

Bij een statisch bepaalde constructie volgen alle staaf- en reactiekrachten direct uit de 
evenwichtsvergelijkingen. Bij een statisch onbepaalde constructie zijn daarnaast ook de 
vormveranderingsvergelijkingen noodzakelijk. Een statisch overbepaalde constructie is niet 
vormvast en is pas na een (grote) vormverandering in staat een bepaalde belasting op te nemen. 
Als voorbeeld zie bet vier-scharnierspant in figuur 14. Deze constructie is statisch overbepaald 
en dus niet vormvast. Toch kan deze constructie een belasting opnemen. Neem aan dat het 
spant wordt belast door een puntlast F1 op knoop 2 en 3 onder een hoek van 45° met de x-as. 
Het spant kan de belasting wel opnemen, maar zal wel flink moeten vervormen (fig. 15). De 
beide kolommen zullen zich gaan richten naar de belasting en nemen een hoek aan van 45° met 
de x-as. Er is geen evenwicht mogelijk bij een andere hoek van de kolommen; zelfs al verandert 
de belasting van grootte, de evenwichtstoestand van de constructie wordt enkel bepaald door 
de richting van de resultante belasting in een bepaalde knoop. 

Figuur 14: 4-scharnierspant 

F, F, 

/ F, / F, 

---=---/----, / 
I 
I 
I 

Figuur 15: 4-schamierspant, belast 
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Bij een statisch overbepaalde constructie is de inmiddels aanwezige belasting van grote invloed 
op het vervonningsgedrag van de constructie bij het aanbrengen van een volgende belasting. 
Neem aan dat het vier-scharnierspant naast de eerder genoemde belasting F1 ook nog eens 
belast wordt met twee puntlasten F2 in horizontale richting in de knopen 2 en 3. De kolommen 
zullen zich richten naar de resultante van de knoopkrachten F1 en F2• De respons van de 
constructie voor deze stap zal afbangen van de grootte van F2 ten opzichte van F1: hoe groter 
F1 was, hoe kleiner de respons van de constructie bij bet aanbrengen van de tweede belasting 
F2• Dit is ook te zien in figuur 16 en 17. 

F2 

Figuur 16: grote 'voor-belasting' 

-+-=---------,~ 

/ 
/ 

/ 

--7 
/ 

/ 
/ 

Figuur 17: kleine 'voor-belasting' 

De aanwezige belasting (en de daardoor veroorzaakte inteme staafkrachten) kan de weerstand 
van een constructie tegen een volgende belasting doen toenemen: de stijfheid van een statisch 
overbepaalde constructie wordt mede bepaald door de aanwezige inwendige krachten. 
Bij een lensligger (lensvonnig kabelspant) is bet niet een uitwendige belasting die de statisch 
overbepaalde constructie stijfheid geeft, maar is bet de voorspanning. Het effect is hetzelfde; 
de hierdoor opgewekte inteme staafkrachten geven de constructie extra stijfheid. In figuur 18 
is schematisch weergegeven hoe een lensligger kan worden gezien a1s een stapeling van vier
scharnierspanten, waarbij een uitwendige belasting de constructie stijfheid geeft. In de laatste 
figuur is de uitwendige belasting vervangen door een voorspanning, waarbij de bovenste knoop 
opgelegd is. De door de voorspanning ontstane inteme staafkrachten geven de lensligger een 
stijfheid. 

F F 

F 

t 

Figuur 18: van vier-schamierspant naar voorgespannen lensligger 
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2.2.2 problemen bij een eindige elementen berekening van een statisch overbepaalde 
constructie 

Bij een statisch overbepaalde constructie zijn starre lichaamsverplaatsingen mogelijk. De ligger 
van het vier-schamierspant kan verplaatsen in horizontale richting zonder dat de constructie 
daar in eerste instantie weerstand tegen kan bieden. Zoals eerder is gebleken dient de invloed 
van de interne (staaf-)krachten op de stijfheid van de constructie te worden meegenomen. Bij 
een gewoon eindig elementen model wordt er bij het opstellen van de stijfheidsmatrix geen 
rekening gehouden met de invloed van de interne krachten op de stijfheid. 
Bij een normale (lineaire) berekening van een statisch overbepaalde constructie zullen doordat 
de constructie niet vormvast is nullen op de hoofddiagonaal van de constructiestijfueidsmatrix 
komen. De determinant van de matrix is dan nul en het stelsel vergelijkingen is niet meer een
duidig op te lossen. 

Neem bijvoorbeeld de twee-dimensionale statisch overbepaalde staafconstructie in figuur 19. 

f?x 

Wi y 
f?y~.---

1 

X 

j ~Fy tu1 
Fx 

Figuur 19: enkele staaf gehangen aan een scharnier: 2-dimensionaal 

De element stijfheidsmatrix is gegeven door: 

1 0 -1 0 

EA 0 0 0 0 
[KJ --e -1 0 1 0 

0 0 0 0 
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Met 

wordt dit: 

[K] {d} - {F} = 0 

{ d} = knoopverplaatsingsmatrix 
{F} = knoopkrachtmatrix 
[K] = elementstijfbeidsmatrix 

1 0 -1 0 ui I\ 

EA 0 0 0 0 wi ~ - = 0 
~ -1 0 1 0 uj Fx 

0 0 0 0 wj Fy 

randvoorwaarden u1 = w1 = 0 invullen geeft: 

Er staat een nul op de hoof ddiagonaal: het stelsel is niet eenduidig oplosbaar. 

2.2.3 stress-stiffening bij statisch ( on-)bepaalde constructies 

(23) 

(24) 

(25) 

De constructie uit figuur 19 kan enige stijfbeid ontlenen aan haar huidige inwendige 
staafkrachten, zoals dat ook bij eerder genoemd vier-scharnierspant het geval was. Hier moet 
dan wel rekening mee worden gehouden bij het opstellen van de stijfbeidsmatrix. Bij ANSYS is 
er de mogelijkheid een stress-stiffeningsmatrix (ook wel geometrische matrix genoemd) toe te 
passen. Deze matrix wordt opgeteld bij de reguliere stijfbeidsmatrix en brengt de toegevoegde 
stijfbeid uit de huidige belastingstoestand in rekening. De stress-stiffeningsmatrix wordt 
berekend uit de belastingstoestand van de laatste iteratie. Bij een berekening van een statisch 
(on-) bepaalde constructie zijn minimaal twee iteraties noodzakelijk. Bij het begin van de eerste 
iteratie zijn er nog geen inwendige krachten in de constructie aanwezig (uitgaande van geen 
voorspanning). De inwendige krachten die volgen uit de eerste iteratie worden gebruikt voor 
de tweede iteratie. Pas in de tweede iteratie wordt dus de invloed van de inwendige krachten 
op de stijfbeid meegenomen. Als de additionele stijfbeid grote invloed heeft op de inwendige 
krachten zijn nog meer iteraties noodzakelijk. 
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2.2.4 stress-stiffening bij statisch overbepaalde constructies 

Vooral bij statisch overbepaalde constructies is het van groot belang stress-stiffening te 
gebruiken. De invloed van de stijfheid uit een bestaande belastingstoestand kan erg groot zijn 
ten opzichte van de sti jfheid van de constructie zelf. Dit blijkt wel uit het voorbeeld van het 
vier-scharnierspant uit figuur 14. 

De stress-stiffeningsmatrix voegt termen toe aan de oorspronkelijke elementstijfheidsmatrix. 
Voor het eerder genoemde twee dimensionale staafelement in figuur 19 zijn de element 
stijfheidsmatrix en de element stress-stiffeningsmatrix gegeven door: 

1 0 -1 0 0 0 0 0 

EA 0 0 0 0 F 0 1 0 -1 
[KJ -- [Kol - - (26) 

e -1 0 1 0 e 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 -1 0 1 

De extra term en uit de stress-stiffeningsmatrix kunnen de nullen op de hoof ddiagonaal van de 
stijfheidsmatrix opheffen. Dit betekent dater een oplossing van het stelsel vergelijkingen 
mogelijk is. Voorwaarde (voor twee dimensionale staafelementen) is dan echter wel dat F in 
vergelijking (26) niet gelijk is aan nul. Fis de normaalkracht die volgt uit de spanningstoestand 
van een element na een bepaalde iteratie. 

In het geval van de lensligger is er een voorspanning aanwezig. Deze wordt aangebracht met 
een initiele rek (initial strain). Bij de eerste iteratie van de niet-lineaire berekening wordt de 
stress-stiffeningsmatrix [~] toegevoegd aan de reguliere stijfheidsmatrix [Ko] met F=A *E*ein. 
Bij alle volgende iteraties wordt voor F uitgegaan van de uit de laatste iteratie berekende 
normaalkracht De voorspanning voorkomt dus een nul op de hoofddiagonaal bij de eerste 
iteratie. 

Bij een statisch overbepaalde constructie zonder voorspanning levert de eerste iteratie nog 
steeds een probleem. Een trucje om de berekening door de eerste iteratie te helpen, zodat de 
stijfheid uit de belastingstoestand in rekening kan worden gebracht, is door het aannemen van 
een kleine voorspanning. Zoals eerder gezien kan de voorspanning er in de eerste iteratie voor 
zorgen dat de nul van de hoofddiagonaal verdwijnt De voorspanning (door een initial strain) 
moet zo klein mogelijk worden gehouden zodat deze weinig invloed heeft op het 
constructiegedrag. De initial strain mag niet te klein zijn, aangezien de hierdoor ontstane 
mogelijk grote verschillen in termen van de totale constructie stijfheidsmatrix aanleiding 
kunnen zijn tot onnauwkeurige oplossingen door een slecht geconditioneerde matrix. 
Op de volgende bladzijde is aangegeven hoe de eerste iteratie verloopt voor de constructie uit 
figuur 19 met gebruik making van een kleine initial strain en stress-stiffening: 
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1 0 -1 0 0 0 0 0 

[~] = EA 
0 0 0 0 F 0 1 0 -1 

+- (27) 
t -1 0 1 0 e 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 -1 0 1 

met: 

(28) 

geeft: 

1 0 -1 0 

[~] = EA 
0 ein 0 -ein 

(29) 
e -1 0 1 0 

0 -ein 0 ein 

vergelijking (23) wordt: 

1 0 -1 0 ui Rx 

EA 0 Ein 0 -Ein w. Ry 1 

= 0 (30) - e -1 0 1 0 uj Fx 

0 -Ein 0 ein wj Fy 

randvoorwaarden u1 = w 1 = 0 invullen geeft: 

(31) 

Dit stelsel is oplosbaar indien Eio > 0, zoals ook eerder aangegeven. 
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Stress-stiffening lean gebruikt worden samen met de optie 'NLGEOM' (grote vervormingen, 
kleine rekken). Zoals eerder beschreven in §2.1.3 wordt in een aantal stappen naar een 
voldoende nauwkeurige oplossing gerterreerd. Bij iedere iteratie wordt de tangentmatrix 
aangepast (uitgaande van de volledige Newton Rhapson) zoals gegeven in vergelijking (20). 

2.2.5 veertjes methode 

Bij eindige elementen programma's die geen gebruik maken van een stress-stiffeningsmatrix 
kunnen statisch overbepaalde constructies problemen geven bij het oplossen. Geprobeerd moet 
dan worden de modellering van de constructie aan te passen zodat het constructiegedrag 
hetzelf de blijft, maar de constructie niet meer statisch overbepaald is. 
Voor het geval van de lensligger is dit gedaan door het toepassen van slappe rotatieveertjes. 
Dit is uitgewerkt in bijlage 2.1. 
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Hoofdstuk 3: Modellering van kabel- en doekconstructies 

Bij het berekenen van een constructie zoals die in figuur 3 moet eerst een eindig elementen 
model gemaakt worden. In het eerste deel van dit hoof dstuk wordt bekeken welke elementen 
in het model van de kabelconstructie gebruikt kunnen worden. Vervolgens wordt bekeken hoe 
de vormbepaling van een kabelconstructie gedaan kan worden. Door een doek op te vatten als 
een gediscretiseerd kabelnet kan ook de vormbepaling van een doek gedaan worden. In het 
laatste deel van dit hoof dstuk wordt bekeken hoe de vertaling van doek naar kabelnet gaat en 
wat de specifieke problemen van de vormbepaling zijn. 

3.1 Modellering en vormbepaling van kabelconstructies 

Het belangrijkste onderdeel van het maken van een eindig elementen model is het gebruiken 
van de juiste elementen. In §3.1.1 volgt dan ook een kleine uitleg van de in het model 
gebruikte elementen (specifiek voor ANSYS 5.1). In §3.1.2 volgt een korte uitleg van een 
verschil tussen voorgespannen kabelconstructies en de meeste gangbare constructies, bij het 
vastleggen van de vorm van een constructie. In §3.1.3 wordt behandeld op welke manier de 
ongerekte lengte van een kabel kan worden aangepast en waarop men hierbij moet letten. 

3.1.1 elementtypen bij de modellering van kabelconstructies 

Bij de modellering van het kabelspant uit figuur 1 hoeven slechts twee elementtypen gebruikt 
te worden: "LINK 8" en "LINK 10". Beiden zijn staafelementen met drie vrijheidsgraden per 
knoop. LINK 8 kan zowel op druk, als op trek be last worden. LINK 10 heeft een speciale 
optie: het element kan 6f enkel trek, 6f enkel druk opnemen. Hiermee is het element natuurlijk 
erg geschikt a1s kabelelement Alleen a1s een dergelijk kabelelement onder trek staat wordt de 
invloed ervan meegenomen in de constructiestijfheidsmatrix, bij druk vallen alle termen van de 
betreffende elementstijfheidsmatrix uit de constructiestijfheidsmatrix. Met het element LINK 8 
kan zelfs fysisch niet lineair gedrag worden meegenomen: niet-lineair elastisch, plastisch, etc. 
Bij beide elementen is het mogelijk een "initiele rek'' te gebruiken (zie §2.2.4). 

In het model van de constructie van figuur 3 wordt de invloed van de randbalk niet 
meegenomen; het gaat alleen om het modelleren van het doek en het kabelspant Hiervoor zijn 
dus ook geen andere elementtypen noodzakelijk. 
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3.1.2 principe van vormbepaling bij kabelconstructies 

Bij de meeste "gewone" constructies liggen vooraf de vorm en afmetingen van de verschillende 
elementen al vast Bij het belasten treden amper nog vormveranderingen op. Bij voorgespannen 
kabelconstructies ligt dat anders. Er zijn 3 fasen bij een voorgespannen kabelconstructie: 

I) de ongespannen, onbelaste toestand. 
2) de voorgespannen, onbelaste toestand. 
3) de voorgespannen, belaste toestand. 

Tussen de drie fases kunnen grote verschillen in vorm zitten. Bij "gewone" constructies weet je 
de toestand in fase I en bereken je de toestand in fase 3. Bij de voorgespannen 
kabelconstructies (en ook bij doekconstructies) gaat het precies andersom; je wilt toewerken 
naar een bepaalde vorm in fase 2 of 3, maar je moet nu naar de uitgangsfase I zoeken die de 
gewenste vorm zal geven. Overigens zijn het dan niet alleen eisen met betrekking tot de vorm 
van de constructie waar het bij vormbepaling om gaat, maar ook eisen met betrekking tot de 
staafkrachten. 

Als van een kabelconstructie, bestaande uit kabels en staven, de topologie en de 
randvoorwaarden bekend zijn, dan is de uiteindelijke vorm van de constructie (in de eerder 
genoemde fase 2) enkel afbankelijk van: 

- de doorsnede van de kabels 
- de ongerekte lengte van de kabel 
- de materiaaleigenschappen van de kabels 

Met de topologie wordt bedoeld op welke manier de verschillende elementen van een 
constructie zijn verbonden: op welke knooppunten komen welke elementen samen. 

Neem als voorbeeld de constructie uit figuur 20. Dit simpele kabelspant bestaat uit een 
drukstaaf envier kabels. De topologie is gegeven, de randvoorwaarden zijn bekend. Door de 
keuze van de materialen liggen ook de materiaaleigenschappen vast Nu zijn de vorm en de 
staafkrachten in de constructie enkel nog afbankelijk van de ongerekte lengtes en de 
doorsneden van de kabels en de staaf. De vorm van de constructie en de staafkrachten hangen 
nauw samen, aangezien de vorm een krachten-evenwichtsfiguur dient te zijn. Voor het 
getekende symmetrische kabelspant betekent dit dat het produkt van rekken en doorsneden van 
iedere kabel hetzelfde moet zijn, wil men de in figuur 20 getekende constructie a1s 
evenwichtsfiguur vinden. Orn een constructie te vinden met een vorm als die in figuur 21, enkel 
door kabel 4 aan te passen, zijn er twee mogelijkheden. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat in 
eerste instantie een voorspanning in de kabels van figuur 20 aanwezig is. 
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2 2 

~ ~ 

Figuur 20: symmetrisch kabelspant Figuur 21: aangepaste vorm vanfiguur 20 

1) Maak de doorsnede van kabel 4 kleiner. Orn krachtenevenwicht in knoop 3 te behouden zal 
kabel 4 een grotere rek moeten geven (om nog dezelfde kabelkracht te leveren). De 
hierdoor ontstane verplaatsing van knoop 3 levert een hele nieuwe evenwichtsfiguur op. In 
de nieuwe evenwichtssituatie zijn zowel de kabelkrachten als de vorm veranderd. 

2) Vergroot de ongerekte lengte van kabel 4. Kabel 4 zal een kleinere rek geven en dus ook 
een kleinere kracht uitoefenen op knoop 3. Dit betekent wederom dat knoop 3 zal 
verplaatsen en er zich een heel nieuwe evenwichtsfiguur zal gaan vormen. 

Vaak zal de minimum doorsnede van de kabels al vast liggen, of hebben alle kabels dezelfde 
doorsnede. Dan is het alleen nog mogelijk de vorm te veranderen door het aanpassen van de 
ongerekte lengte van de kabels. 
In §3.3 wordt de vormbepaling van doek behandeld. Het doek is dan gediscretiseerd tot een 
kabelnet. De doorsneden van de 'doekkabeltjes' volgen direct uit de afmetingen van het doek. 
Ook dan kan er slechts door het veranderen van de ongerekte lengte van doekkabels een 
vonnbepaling gedaan worden. In de volgende paragraaf zal worden uitgelegd op welke manier 
de ongerekte lengte van een kabel veranderd kan worden. 

3.1.3 aanpassen van de ongerekte lengte van kabels 

Er is een optie in ANSYS om van een kabelelement een initiele rek op te geven. In §2.2.4 is dit 
al genoemd als methode om een voorspanning aan te brengen. Door het definieren van een 
initiele rek wordt er een belastingvector {Ft} aangemaakt volgens: 

{Ft} = -A E cin (-1 0 0 1 0 O]T (32) 

In figuur 22 is een staaf getekend, waarbij een positieve initiele rek is opgegeven. Dit zal 
resulteren in de getekende naar binnen gerichte belastingen. In dit geval is de staaf opgelegd. 
Dit betekent dat de staaf in eerste instantie niet onder spanning zal komen te staan: de belas
tingen worden rechtstreeks naar de opleggingen af gevoerd. 
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/; 

Figuur 22: staaf met een initiele rek Ef11 

De elastische rekken e/ van de staaf volgend uit een ANSYS berekening worden gegeven 
door: 

e:1 
= elastische rek 

.1u 
e = totale rek = -

D Q_ 
1 

ein = initiele rek 

(33) 

De belastingen geven dus in werkelijkheid geen rekken in het element (en= .1u/Qi = 0), maar 
achteraf worden aan de werkelijke rekken van het element de initiele rekken toegevoegd. Dit 
betekent dat bij het berekenen van de spanningen en de krachten de initiele rek meegeteld 
wordt: 

E el a = £ 
D 

F=Aa 
(34) 

In feite wordt de oorspronkelijke staaf met lengte ~i op druk belast totdat deze een lengte 
Q0:Q/(1 +en) krijgt. De hierdoor ontstane drukspanning wordt verdisconteerd in de totale 
spanningen, zodat het lijkt of deze drukspanning niet optreedt Je zou kunnen zeggen dat je 
dan met een staaf met lengte Q0 aan het rekenen bent. Er zit echter een nadeel aan het gebruiken 
van een initiele rek. De kabel mag dan in het model door de initiele rek wel kleiner worden, 
maar bet gedrag is slechts een benadering van bet werkelijke gedrag van een kabel met lengte 
Q0• In de elementstijfheidsmatrix staat namelijk voor de lengte ~ (zie vergelijking (22)) nog 
steeds de afstand tussen de twee opgegeven knooppunten en deze is ~i• 

-24-



annen lensli ers in een ruimteli'ke constructie 
numerieke modellering, ontwerp en uitvoering 

In het programma ANSYS worden eerst de knopen i en j vastgelegd. Vervolgens kan een 
element tussen de knopen worden geplaatst De lengte van het element (zoals in de element
stijfheidsmatrix wordt gebruikt) zal de afstand tussen knoop i en j bedragen. Indien een element 
eigenlijk korter is dan deze lengte, dan kan de ongerekte lengte van de kabel wel worden 
benaderd door het opgeven van een initiele rek, maar dit geeft alleen een goede benadering bij 
kleine rekken. Voor de stijfheid van de kabel wordt namelijk nog steeds uitgegaan van de 
lengte tussen de knopen i en j. Uitgaande van kleine rekken met ~i=:~0 is het verschil te 
verwaarlozen. 
A1s de initiele rek wordt gebruikt om een voorspanning aan een kabel te geven is er sprake van 
kleine rekken; de voorspanningen mogen een bepaald materiaalgebonden maximum niet 
overschrijden en de rekken blijven (bij gebruikmaking van normale constructiematerialen zoals 
staal of beton) relatief klein. De initiele rek kan echter ook gebruikt worden om een 
vormbepaling van een kabel- of doekconstructie te doen. In dat geval kan het voorkomen dat 
van een totaal niet reele beginvorm van een bepaalde constructie gezocht wordt naar een goede 
eindvorm. Het kan dan voorkomen dat bepaalde elementen in dit proces een grote verkorting 
moeten krijgen. In dat geval mag er niet meer worden uitgegaan van kleine vervormingen. Dit 
kan worden verduidelijkt aan de hand van het volgende voorbeeld. 

Neem de constructie uit figuur 23. De staven zijn eigenlijk veel te lang want de bedoeling is dat 
de staven een vorm aannemen zoals met een stippellijn is aangegeven. Er moet echter 
uitgegaan worden van de beginpunten A, B, C en D. Het is nog niet bekend hoe de vorm 
precies moet worden, of wat de staafkrachten zullen zijn. Er zijn alleen enkele richtgetallen 
voor de waarde van de staafkrachten en een globaal idee voor de vorm van de constructie. 

D 

Figuur 23: vormbepaling van 3 kabels door middel van initiele rek 

Nu kan in eerste instantie voor alle kabels een bepaalde initiele rek worden aangenomen. 
Vervolgens zal ANSYS naar een evenwichtsfiguur itereren. Als deze evenwichtsfiguur de 
gewenste vorm en staafkrachten heeft kan verder worden gegaan met de volgende stap, zo niet 
dan is een tweede poging noodzakelijk. Als inderdaad een goede evenwichtsfiguur gevonden 
is, kan gezocht worden naar de lengtes van de ongespannen kabels. Deze kunnen beter niet 
berekend worden uit de oorspronkelijke afstand tussen de knopen van de kabels en de voor de 
betreffende kabel opgegeven initiele rek. Er is dan sprake van te_ grote rekken, uitgaande van 
de aangenomen beginsituatie. Beter is het om te kijken naar de·eindsituatie. Van deze 
evenwichtsituatie zijn de afstanden tussen de knooppunten bekend. De rekken in deze situatie 
zijn relatief laag en de fout bij het berekenen van de ongerekte lengte hieruit is klein. 
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Indien er eerst een vormbepaling van een bepaalde constructie gedaan moet worden en 
vervolgens wordt de constructie belast, dan is het van groot belang dat er bij het belasten niet 
wordt uitgegaan van de beginsituatie. Beter is het dan om eerst een vormbepaling te doen met 
een niet reele beginsituatie, maar het daarmee berekende evenwichtsmodel opnieuw op te 
bouwen in ANSYS. Bij het herbouwen van het model zijn de elementlengtes in ANSYS (die 
terugkomen in de elementstijfheidsmatrices) ongeveer even groot als de werkelijke ongerekte 
staaflengtes. Dit nieuwe model geeft daardoor betere resultaten bij het belasten. 
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3.2 Modellering van een doek als kabelnet 

In de komende paragraf en wordt het gedrag van een doek en de vertaling van een doek naar 
een kabelnet bekeken. In §3.2.1 worden enkele specifieke doekeigenschappen toegelicht. De 
vertaling van het doek naar kabelnet volgt in §3.2.2. Als uitgangspunt geldt de constructie in 
figuur 3: een doek tussen de lensvormige kabelspanten. 

3.2.1 specifieke doek eigenschappen 

Doek is een laagvormig materiaal bestaande uit vezels in twee richtingen, af gedekt met een 
coating. In figuur 24 is een doorsnede van een normaal (constructieO doek gegeven. Het doek 
is geweven en heeft daardoor enkele specifieke eigenschappen. Bij de fabricage worden de 
vezels in de ene richting gespannen (schering), terwijl de vezels in de andere richting (inslag) 
bier tussendoor worden geweven. Het resultaat is dat de vezels in de ene ricbting veel strakker 
gespannen zijn dan in de andere ricbting. In de materiaaleigenscbappen is dan ook duidelijk een 
verscbil in de twee ricbtingen te zien. 
In figuur 25 zijn de doekspanningen uitgezet tegen de rekken van bet doek. Hierbij is uitgegaan 
van eenzelfde belasting in de twee ricbtingen. Hieruit volgt duidelijk dat de elasticiteitsmodulus 
voor de twee ricbtingen verscbillend is. Ook blijkt dat de elasticiteitsmodulus verandert afhan
kelijk van de belasting: er is sprake van fysiscb niet-lineair gedrag. In figuur 26 en 27 zijn van 
betzelfde doek de spanningen tegen de rekken uitgezet, maar nu bij een andere verhouding van 
de belastingen in de twee verschillende ricbtingen (schering en inslag). De elasticiteitsmodulus 
in een bepaalde richting is niet alleen afhankelijk van de rek van het doek in die richting, maar 
ook van de rek in het doek in de andere richting. 

Figuur 24: schering en inslag bij een 
normaaldoek 
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Figuur 25: niet-lineaire spanning-rek relatie 
van een normaal doek met 
Qschering = Qinslag 
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Figuur 26: spanning-rek relatie normaal Figuur 27: spanning-rek relatie normaal 
doek met Qschering = 2 *Qinslag doek met Qinslag = 2 *Qschering 

Sommige doeken worden op een andere manier gemaakt. Ze bebben daardoor ook andere 
eigenscbappen. Zo is er een doek waarbij in beide ricbtingen (scbering en inslag) de vezels 
worden gespannen voordat de coating wordt aangebracbt. Er is nog wel een klein verscbil 
tussen scbering en inslag, maar dit is veel geringer dan bij nonnale doeken. In figuur 28 is een 
doorsnede van zo'n doek gegeven. Daamaast zijn in figuur 29 de rekken van een dergelijk 
doek (Precontraint 502) uitgezet tegen de doekspanningen, waarbij opgemerkt dient te worden 
dat de spanningen in beide ricbtingen gelijk zijn. 

Figuur 28: doorsnede van een doek volgens 
het precontraint systeem 

' 
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,' 
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Figuur 29: niet lineaire spanning-rek relatie 
van een Precontraint 502 doek 
met Qschering = Qinslag 

Uit figuur 29 blijkt duidelijk een veel kleiner verschil in elasticiteitsmodulus tussen scbering en 
inslag bij een gelijke belasting in twee ricbtingen. Wei is er nog steeds spralce van fysisch niet 
lineair gedrag; de elasticiteitsmodulus van bet doek is afhankelijk van het spanningsniveau van 
bet doek. 
In figuur 30 en figuur 31 zijn de spanning-rek grafieken uitgezet voor andere verhoudingen van 
de belasting in de ricbtingen van schering en inslag, uitgaande van het doek Precontraint 502. 
Het doek gedraagt zich in twee richtingen min of meer hetzelf de; de richting van het doek is 
minder van belang. Wei is de belastingverhouding van groot belang; een belasting in de ene 
richting heeft een grote invloed op de stijfheid van de vezels in de andere richting. 
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Figuur 30: spanning-rek relatie Precontraint 
502 met Qschering = 2 *Qin.slag 

Figuur 31: spanning-rek relatie Precontraint 
502 met Qin.slag = 2 *Qschering 

Bij een doekconstructie kan ervan worden uitgegaan dat een belasting via zuivere trek wordt 
overgedragen. In het doek zullen slechts geringe schuifkrachten kunnen optreden, aangezien 
het doek de neiging heeft te plooien bij een dergelijke belasting. 

Een doek kan mechanisch worden voorgespannen indien het doek een anticlastische vorm 
heeft Met mechanisch voorspannen wordt bedoeld dat door het actief spannen van een doek in 
de ene richting, het doek ook in de andere richting (passiet) wordt aangetrokken. Een anti
clastische vorm wil zeggen dat ieder punt in een doek in twee onderling loodrechte richtingen 
een tegengestelde kromming heeft In figuur 32 is een dergelijke anticlastische vorm gegeven. 
Orn iets duidelijker te maken wat er gebeurt is in figuur 33 een twee dimensionale voorstelling 
van de constructie gegeven. In ieder punt van het doek van figuur 32 kun je een holle 
'bovenkabel' en een bolle 'onderkabel' ontdekken. lndien de holle bovenkabel actief wordt 
gespannen, volgt de onderkabel, die dan passief wordt gespannen. 
Een anticlastische vorm heeft als groot voordeel dat het doek slechts in een richting gespannen 
hoeft te worden. De andere richting volgt vanzelf. 
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Figuur 32: anticlastische vorm ( zadelvorm) 
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Figuur 33: twee dimensionale voorstelling 
van een anticlastische constructie 
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3.2.2 vertaling van doek naar kabelnet; orthotroop materiaalgedrag 

Het beste zou zijn gebruik te kunnen maken van laagvonnige elementen om doek te 
modelleren. Het bleek echter moeilijk te zijn een vonnbepaling uit te voeren met dergelijke 
elementen. In bijlage 3.1 zijn de moeilijkheden en mogelijkheden van een vonnbepaling op 
laagvonnige elementen weergegeven. Voor het model van het doek in figuur 3 is het doek 
gediscretiseerd tot een kabelnet. De bedoeling is dan dat het doek wordt voorgesteld als een 
orthogonaal kabelnet, waarbij de 'doekkabels' de eigenschappen van het doek overnemen. 
In figuur 34 is aangegeven hoe de doorsnede van een doekkabel wordt verkregen. Het doek 
wordt opgedeeld in een orthogonaal raster. Ieder stukje doek wordt gerepresenteerd door twee 
loodrecht op elkaar staande doekkabeltjes. De doorsnede van een doekkabeltje volgt uit de 
breedte van het betreffende doekdeel in de betreffende richting en de dikte van het doek. De 
lengte van de doekkabel volgt rechtstreeks uit de lengte van het doekdeel. 

door:::inede kabcl ""/;)*d 
Figuur 34: doekkabeltjes in een doekdeel 

Het doek vertoont fysisch niet-lineair gedrag in twee richtingen zoals gezien in §3.2.1. 
Eigenlijk zou de elasticiteitsmodulus van ieder doekkabeltje moeten afhangen van de 
spanningen in alle naburige doekkabeltjes. Dit zou erg veel rekentijd kosten, aangezien 
hiervoor een apart programmadeel nodig is dat na iedere, op zich al iteratieve, berekening van 
het evenwicht alle stijfueden van de doekkabeltjes hierop aanpast en de hele berekening 
opnieuw start. 
Er is daarom gekozen om bij de modellering van het doek in de constructie uit figuur 3 geen 
rekening te houden met de invloed van spanningen van de doekkabels in de ene richting op de 
elasticiteitsmodulus van de doekkabels in de andere richting. Voor de afzonderlijke kabels is 
een niet-lineair, maar wel elastisch, spanning-rek verloop gedefinieerd volgens de grafiek in 
figuur 29. Er wordt dus van uit gegaan dat de spanningen in beide richtingen ongeveer dezelfde 
grootte hebben. Hierop moet dan ook bij het doen van een vonnbepaling gelet worden. Als de 
verschillen in spanningen in de verschillende richtingen te groot worden verliest het model aan 
nauwkeurigheid. 
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Ook door het fysisch niet-lineair gedrag verliest de modellering aan nauwkeurigheid. Zo wordt 
er in feite bij de vertaling van doek naar doekkabel vanuit gegaan dat de normaalkracht in het 
doek geconcentreerd wordt in een kabel. De spanning in het doekkabeltje geeft slechts een 
gemiddelde van de spanning in het oorspronkelijke doekdeel. In het geval van fysisch niet
lineair gedrag geeft deze vorm van superpositie afwijkingen; bij een verlopende normaal
spanning over het oorspronkelijke doekdeel heeft het deel van het doek dat onder de hoogste 
spanning staat ook de grootste stijfheid. Het doekkabeltje geeft een gemiddelde weer, 
uitgaande van superpositie van de spanningen. Dit geeft dan een foul In figuur 35 is weer
gegeven hoe de spanningen uit het doekdeel worden gemiddeld over de doekkabel, waardoor 
een deel van de inf ormatie van het spanningverloop verloren gaat 

a - qe:,.,idde:lde: ~anninq 

F-b•d•a 

Figuur 35: middelen van de doekspanning over het doekkabeltje 

In het uiteindelijke model van een doek moet, na het doen van een vormbepaling of na het 
belasten van het doek, gecontroleerd worden of de normaalspanningen niet te grote discon
tinurteiten vertonen in naast elkaar liggende doekkabeltjes. Te grote discontinurteiten geven 
aan dat er een groot verloop in de spanningen is. Dat wil zeggen dat op die plekken het net 
fijner moet worden omdat anders de fout van de superpositie van de spanningen te groot 
wordt. 
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3.3 Vormbepaling van een doek: een voorbeeld 

De constructie uit figuur 3 is opgebouwd uit lensvormige kabelspanten. De hiermee gemaakte 
drie-dimensionale constructie wordt met een doek bespannen. Dit doek kan zowel de 
afzonderlijke kabelspanten steun geven in dwarsrichting a1s de sneeuwlast (en belasting uit het 
eigen gewicht van het doek) af dragen naar de kabelspanten. Het doek heeft een anticlastische 
vorm, waardoor mechanisch spannen mogelijk is. Er is in het model gebruik gemaakt van een 
precontraint doek, waardoor het gedrag eenvoudiger te beschrijven is dan bij een 
conventioneel doek. Het doek kent minder grote verschillen in schering- en inslagrichting. 
In de volgende paragrafen is uitgelegd hoe de vormbepaling voor dit doek gedaan kan worden 
en hoe vervolgens een belasting kan worden aangebracht Er wordt hierbij de nadruk gelegd op 
de specifieke problemen bij het doen van een vormbepaling in ANSYS. 

3.3.1 opbouw van het model: uitgangsgeometrie 

Als eerste is het van belang de topologie en de randvoorwaarden van het doek te geven. 
De totale constructie bestaat uit een aantal segmenten; een segment wordt gevormd door twee 
naast elkaar liggende halve kabelspanten. In figuur 36 is een zo'n segment getekend. De derde 
rand van het segment wordt gegeven door de randbalk van de totale constructie. Deze 
randbalk fungeert als drukring voor de kabelconstructie. Hij bestaat uit rechte elementen tussen 
de eindopleggingen van de kabelspanten. 

Figuur 36: segment van de wielvormige constructie 

De topologie van het kabelnet wordt gegeven door de manier van het opdelen van het doek in 
'doekdelen'. Ieder doekdeel za1 door twee doekkabeltjes vervangen worden. Voor de 
betreffende constructie zijn er verschillende mogelijkheden voor deze opdeling. Er is gekozen 
voor een orthogonaal net, waarbij de knooppunten van de doekdelen samenvallen op de 
kabelspanten. Ieder deel van het kabelspant (begrensd door de afstandhouders) is verdeeld in 
een even groot aantal doekdelen. Dit heeft als gevolg dat alle doekdelen wel een zelf de breedte 
hebben, maar dat de lengte van een doekdeel afhangt van de plaats in de constructie: bij de 
randbalk zijn de doekdelen langer dan bij het centrum van de constructie, omdat bij de rand het 
hoogteverschil groter is. 
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De lengte-breedte verhouding van de doekdelen is afbankelijk van het aantal segmenten in de 
totale constructie: indien er meer segmenten zijn zal de inteme hoek van een segment kleiner 
zijn en zal de lengte-breedte verhouding van een doekdeel groter worden. 
In figuur 37 is een bovenaanzicht van het kabelnet gegeven. Met cirkels is aangegeven op 
welke plaats de afstandhouders van de lensliggers zitten. De topologie is hiermee gegeven. 

of dandhoudcr~ 

~ 

Figuur 37: topologie van het doekkabelnet 

Bij het doen van een vormbepaling moet er er begonnen worden met het bepalen van een 
uitgangsgeometrie; alle knopen van het kabelnet moeten vastgelegd worden. Vervolgens wordt 
naar een goede evenwichtsvorm gezocht. De uitgangsgeometrie moet voldoen aan de voor
waarden die door de topologie en de randvoorwaarden gegeven zijn. Voor de betreffende 
constructie is gekozen om rechte doekkabelnetten te spannen tussen de kabels van de lens
vormige spanten. De kabels van de spanten zijn recht tussen de afstandhouders. De vorm die 
hiermee gecreeerd wordt is gegeven in figuur 38. 

Figuur 38: uitgangsgeometrie van het doek 

rcchfc dukl:cr, dod 
fu~:xn de of dandhOtJdcr~ 

Er is niet gekozen voor een kabelnet met gelijke mazen, omdat dit zou betekenen dat de 
doekkabeltjes niet meer netjes op de rand aansluiten. Ook zouden de doekkabeltjes niet overal 
aansluiten op de afstandhouders, terwijl daar grotere spanningen in het doek te verwachten 
zijn. Verder maken de onregelmatige aansluitingen van de doekkabels op de lensligger het 
programmeren van de routines om de knopen en elementen te definieren en te nummeren tot 
een moeilijke klus. 
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3.3.2 de procedure van de vormbepaling 

Zoals eerder ook beschreven is in §3.1 volgt nu een vormbepaling door bet aanbrengen van een 
initiele rek in de doekkabels. Het doekkabelnet zal door bet aannemen van een initiele rek in de 
doekkabels een evenwicbtsfiguur op gaan zoeken. A1s een evenwicbtsfiguur gevonden is 
moeten er de volgende controles worden uitgevoerd: 

1) Zijn alle doekkabels gespannen? 
A1s dit niet bet geval is dienen de nog ongespannen doekkabels verder verkort te worden. 
Er moet opnieuw een berekening worden gedaan om de nieuwe evenwicbtstoestand te 
vinden. 

2) Benadert de evenwicbtsfiguur de gewenste vorm? 
Dit is natuurlijk een erg subjectieve vraag. Indien de vorm nog niet voldoet zijn er vooral bij 
ingewikkelde constructies veel mogelijkheden om de vorm aan te passen. Bepaalde 
doekkabels kunnen worden ontspannen, andere doekkabels kunnen juist verder gespannen 
worden met betzelf de effect op de vorm met de constructie. De keuze bangt natuurlijk ook 
af van bet spanningsniveau in de verscbillende doekkabels. 

3) Worden de maximale spanningen in de doekkabels ergens overschreden? 
Een te grote spanning in een doekkabel kan worden opgelost door bet verlengen van de 
betreffende doekkabel, bet verlengen van naburige doekkabels of door bet aanpassen van de 
doorsnede van de doekkabel. Het laatste betekent dat alle doekkabels een andere doorsnede 
krijgen, aangezien een grotere doorsnede betekent dat een dikker doek genomen wordt. De 
eerste twee oplossingen bebben weer een gevolg op de vorm van bet doek. 

4) Hebben de doekkabels een vergelijkbare spanning in de twee ricbtingen? 
A1s er grote verscbillen zitten in de spanningen van de doekkabels in de twee ricbtingen 
duidt dit erop dater niet meer wordt voldaan aan de spanning-rek relatie zoals deze in 
figuur 29 is gegeven. Dan kan 6f geprobeerd worden de lengtes van de ongespannen 
doekkabels zo aan te passen dat de spanningen wel een zelfde ordegrootte krijgen 6f er 
dient rekening gebouden te worden met bet verscbil in spanningen door de doekkabels in 
scbering- en inslagricbing een ander spanning-rek verband te geven afuankelijk van de in de 
constructie optredende verbouding tussen de spanningen in de twee ricbtingen. 

5) Zitten er niet te grote discontinurteiten in de spanningen van naburige doekkabels? 
Te grote discontinurteiten geven aan dater een fout wordt gemaakt, als gevolg van bet 
fysiscb niet-lineair gedrag, bij bet middelen van de werkelijke doek-spanningen in de 
doekkabels. Als dit bet geval is zal een fijner net moeten worden genomen. 

Na al deze controles te bebben doorlopen (in een of meerdere stappen) volgt uiteindelijk een 
vorm die aan alle eisen voldoet In feite is nu een evenwicbtsfiguur gevonden, maar de 
terugrekening naar bet werkelijke doek is nog niet gedaan. Uit de kabellengtes en de rekken 
van de doekkabels in de evenwicbtsfiguur kunnen de ongerekte doekkabellengtes berekend 
worden. Uit deze doekkabellengtes kan de vorm van bet doek in onbelaste toestand 
geconstrueerd worden. In figuur 39 is de voorgespannen toestand van de betreffende 
constructie gegeven. In plaats van bet oorspronkelijke recbte doekkabelnet in figuur 38 is nu 
een anticlastiscbe vorm van bet doekkabelnet ontstaan. 

-34-



annen lensli ers in een ruimtetrke constructie 
numerieke modellering, ontwerp en uitvoering 

Figuur 39: het doek in voorgespannen toestand 

3.3.3 belasten van bet doekkabelnet 

Na bet doen van de vormbepaling kan de constructie belast worden. Hiertoe moet eerst de 
constructie opnieuw in ANSYS opgebouwd worden. Als dat niet gedaan zou worden blijft 
ANSYS rekenen met de oorspronkelijk doekkabellengtes voor de stijtbeid. Zoals eerder gezien 
in §3.1.3 levert dit problemen, als er bij bet doen van een vormbepaling grote rekken optreden 
in bepaalde elementen. In de evenwichtsfiguur zijn de resulterende rekken kleiner. Door dus 
opnieuw bet model in te geven met de nieuwe knoopcoordinaten en de resulterende rekken 
(volgend uit de berekening van de vormbepaling), wordt bet gedrag van de constructie bij bet 
belasten betrouwbaarder. 

lndien een symmetriscbe constructie assymmetrisch wordt belast, kan deze belasting warden 
opgedeeld in een symmetrisch- en een antimetrisch deel. Het is dan mogelijk om slecbts met 
een deel van de constructie te rekenen voor beide gevallen, waarbij wel de opleggingen op 
symmetrie en antimetrie aangepast warden. Het totaal van spanningen en verplaatsingen volgt 
dan uit de som van de spanningen en verplaatsingen van de verschillende deelberekeningen (zie 
figuur 40. 

F 

t 
F/2 

~=e;; i 
C;; 

F/2 

C;; i I 

F/2 

i f 
F/2 

f 
F/2 

F/2 

i 

Figuur 40: toepassing van symmetrie en antimetrie bij een symmetrische constructie 

V ooral bij een cirkelsymmetriscbe constructie zoals die in figuur 41 zou dit forse besparing in 
rekentijd op kunnen leveren. ANSYS kent een maximum aan bet aantal gebruikte knopen, 
maar door slecbts een gedeelte te boeven berekenen kunnen bierin veel meer elementen en 
knopen gebruikt worden, wat de nauwkeurigheid verhoogt 
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Dit principe van superpositie van verschillende belastinggevallen gaat echter voor de kabel- en 
doekconstructie niet op. Het bovenstaande geldt alleen voor constructies met lineair gedrag. 
De constructie in figuur 41 vertoont zowel fysisch- als geometrisch niet-lineair gedrag. De 
berekening voor een symmetrische constructie met symmetrische belasting kan wel 
gereduceerd worden tot bet berekenen van een enkel deel. Dit wordt dan ook gebruikt bij bet 
doen van de vormbepaling en bij bet belasten met eigen gewicht Echter als er een niet
symmetrische last (zoals een windlast) wordt aangebracht zal het hele model gebruikt moeten 
worden. 

De nieuwe (afhankelijk van de belasting) al dan niet complete constructie kan belast worden. 
De oppervlaktebelastingen zoals sneeuw, eigen gewicht en wind worden daartoe omgerekend 
tot puntlasten op de knopen van bet doekkabelnet. Eigen gewicht en sneeuw zijn conservatieve 
belastingen: ze veranderen niet van richting bij het vervormen van de constructie. De windlast 
kan echter van richting veranderen; deze belasting werkt loodrecht op de richting van bet doek. 
Door het vervormen van het doek zou dus eigenlijk ook de richting van de belasting moeten 
veranderen. Dit is in het model niet meegenomen; deze belasting wordt eveneens conservatief 
llangenomen. 

Figuur 41: het totale ,oodel na voorspannen en opnieuw opbouwen 
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Hoofdstuk 4: Gedrag van de constructies 

De constructie uit figuur 4 bestaat uit een aantal onderdelen. In dit hoof dstuk worden de 
verschillende onderdelen afzonderlijk toegelicht. Er wordt daarbij gekeken naar bet gedrag van 
bet onderdeel uitgaande van resultaten uit berekeningen in ANSYS, of uitgaande van een 
exacte afleiding. In de bij dit hoofdstuk behorende bijlagen staan de log-files van de 
constructie-onderdelen gegeven. De logfiles zijn programma's geschreven in APDL (ANSYS 
Parametric Design Language). In de bijlagen worden ook de opbouw en bijzonderheden van de 
logfiles toegelicht 
Bij bet beschrijven van de verschillende onderdelen wordt een volgorde aangehouden: van 
enkele kabel naar een voorgespannen diamant-kabelligger, naar een lensligger, naar een ruimte
lijke constructie uit lensliggers, naar een ruimtelijke constructie uit lensliggers met een doekbe
spanning. 

4.1 Gedrag van een enkele kabel 

In §2.1 is al bet gedrag bekeken van een enkele hangende kabel. Aangezien alle volgende 
constructies afgeleid zijn van deze eenvoudige constructie is een goed begrip van dit basismo
del noodzakelijk. Voor bet berekenen van deze constructie kan gebruik worden gemaakt van 
de exacte afleiding in §2.1.2. Er hoeft dan geen gebruik gemaakt te worden van ANSYS. 

4.2 Gedrag van een diamant-kabelspant 

Het diamantvormig kabelspant is bet eenvoudigste voorbeeld van een voorgespannen lenslig
ger. De constructie bestaat uit een onder- en een bovenkabel, in bet midden gescheiden door 
een af standhouder. De afstandhouder is een op druk belaste staaf. De kabels worden voorge
spannen. De constructie is weergegeven in figuur 42. In §4.2.1 worden de vervormingen van 
bet spant exact afgeleid, in §4.2.2 wordt gekeken naar bet hiermee bepaalde belasting-vervor
mingsdiagram. 

~Ff 

I,x:il bovt:rl:obd 

pt:i/ ondt:iobd 

Figuur 42: diamantvormig kabelspant 
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4.2.1 exacte afleiding van de vervormingen van een diamantvormig kabelspant 

Bij deze afleiding van de vervonningen en krachten in een diamantligger wordt nonnaalkracht
vervorming van de af standhouder verwaarloosd. Dit kan doordat: 

de elasticiteitsmodulus van de kabels kleiner is dan die van de staaf, omdat de kabels zich 
onder belasting enigszins kunnen afwikkelen. 
de nonnaalkracht in de af standhouders kleiner is dan de nonnaalkracht in de kabels, 
vooral bij kleine peilverhoudingen. 
De doorsnede van de op druk belaste staaf groot is vanwege dimensionering op knik. 

De bedoeling van het voorspannen van de kabels is dat de onder- en bovenkabel samen gaan 
werken bij het opnemen van een belasting. Bij een verticaal naar beneden gerichte belasting op 
een middenknoop van de diamantligger zal de nonnaalkracht in de onderkabel toenemen. De 
onderkabel wordt (bij deze belastingrichting) de draagkabel genoemd. De nonnaalkracht in de 
bovenkabel zal afnemen en dit wordt de spankabel genoemd. De vervonningen van de gehele 
ligger zullen kleiner zijn dan bij het gebruik van een enkele kabel, omdat de draagkabel slechts 
een deel van de totale belasting op hoeft te nemen; het andere deel wordt opgenomen door een 
afname van de voorspanning in de spankabel. 

Bij het bepalen van het gedrag van een diamantspant zijn er drie belangrijke stappen: 
A het voorspannen van de onder- en bovenkabel 
B het belasten van het totale diamantvormige spant 
C het ontlasten van de bovenkabel 

Deze drie stappen zijn in het belasting-vervonningsdiagram van het spant terug te vinden. Ze 
worden hieronder nader toegelicht Het gedrag van het spant wordt teruggebracht tot het 
gedrag van de tot het spant behorende kabels. 

Stap A: voorspanneo van de onder- en bovenkabel 

In de voorgespannen, onbelaste toestand zijn zowel onder- als bovenkabel voorgespannen. Dit 
kan als volgt worden voorgesteld: een ongespannen hangende kabel wordt belast met een 
puntlast FP' waardoor het middenpunt een afstand p zakt (figuur 43). De grootte van p kan 
worden berekend met vergelijking (7) (fin vergelijking (7) wordt nu p genoemd). De kabel
krachten F, kunnen worden berekend met vergelijking (6) (fin vergelijking (6) wordt nu p 
genoemd). 

De kracht FP zal geleverd moeten worden door de afstandhouder. Deze zal niet alleen de 
kracht FP uitoefenen op de onderkabel, maar ook op de bovenkabel. Bij een symmetrische 
constructie betekent dit dat ook de bovenkabel een af stand p zal verplaatsen en in de kabels 
eveneens een kracht F5 zal ontstaan (figuur 44). De door deze belasting FP ontstane kracht F, is 
de voorspankracht van de kabel. 
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Figuur 43: voorspannen onderkabel Figuur 44: voorspannen bovenkabel 

Stap B: belasten van bet totale diamantvonnige spant 

Nu de constructie is voorgespannen kan bet (als een gebeel) een belasting opnemen. Vergelij
king (7) beschrijft bet gedrag van een enkele kabel. Deze kan toegepast worden op de boven
en op de onderkabel. De twee bierdoor ontstane vergelijkingen kunnen gekoppeld worden 
aangezien de verplaatsing van het middenpunt van de bovenkabel gelijk is aan de verplaatsing 
van bet middenpunt van de onderkabel. 

In vergelijking (7) is de uitwendige belasting gegeven door F. Bij bet diamantvormige kabel
spant wordt de totale belasting Ft opgesplitst in een belasting F1 en een belasting F2 (Ft= 
F1+F2). F1 is bet deel van de tota.le uitwendige belasting dat wordt opgenomen door een 
toename van de normaalkracbt in de draagkabel (= onderkabel). F2 is bet deel van de totale 
uitwendige belasting dat wordt opgenomen door een afname van de normaalkracbt in de 
spankabel ( = bovenkabel). 
Vergelijking (35) geeft bet gedrag van de onderkabel, vergelijking (36) bet gedrag van de 
bovenkabel. Beide zijn afgeleid van vergelijking (7). P is de verplaatsing die beide kabels bij bet 
voorspannen bebben ondergaan. 

(35) 

(36) 

In figuur 45 is de onderkabel gegeven met de belasting PP+ F1• De verplaatsing ten opzicbte 
van de uitgangstoestand bedraagt P+f0 • In figuur 46 is de bovenkabel gegeven met de belasting 
FP - F2• De verplaatsing ten opzicbte van de uitgangstoestand bedraagt P-fb. 
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fb.il 
Tf 

Figuur 45: belasten onderkabel Figuur 46: belasten bovenkabel 

In de vergelijkingen (35) en (36) zitten 4 onbekenden: F1, F2, fb en f0 • Aan deze twee vergelij
kingen kunnen nog twee vergelijkingen worden toegevoegd: Fi= F1 + F2 en f0 = fb (= t). Dit 
resulteert in een stelsel van vier vergelijkingen met vier onbekenden. Dit stelsel kan na substitu
tie als volgt worden geschreven: 

(Jch+P+t)2+e2-Jh 2+e2)ch+P+t) + (Jh 2+e2-Jch+P-t)2+e2)ch+P-O _ FiVh
2

+e
2 

__ 0 (37) 
V(h+P+t)2+e2 V(h+P-02+e2 2EA 

Indien de normaalkrachtvervorming van de af standhouder niet verwaarloosd zou worden, zou 
in plaats van f0 = fb = f, de volgende vergelijking aan het stelsel toegevoegd moeten worden: 

f-f = 2 (Fp+Fl) (ho+P) 
0 b EA 

0 0 

(38) 
A

0 
= doorsnede afstandhouder 

E
0 

= elasticiteitsmodulus afstandhouder 

In vergelijking (37) is alleen nog de verplaatsing f onbekend. Zoals ook eerder is gezien in 
§2.1.2 kan een dergelijke vergelijking worden opgelost met behulp van de balveringsmethode. 
Het gedrag van bet diamant-kabelspant, dat met deze vergelijking beschreven kan worden, 
geldt slechts voor een beperkt gebied, aangezien op een gegeven moment de bovenkabel za1 
ontspannen. Dit is de volgende stap in bet gedrag van de constructie. 

Stap C: ontlasten van de hovenkabel 

Bij bet toenemen van de belasting za1 de normaalkracht in de bovenkabel steeds verder afne
men, totdat deze normaalkracht uiteindelijk verdwenen is. Dit za1 gebeuren als de verplaatsing 
f (door het belasten) even groot is als de verplaatsing P (door bet voorspannen). De kabel beeft 
weer zijn oorspronkelijke, ongerekte lengte. Vanaf dit moment za1 de bovenkabel niet meer 
bijdragen aan de belastingaf dracbt van de totale constructie en geldt vergelijking (37) ook niet 
meer. 
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Op bet moment van ontlasten van de bovenkabel is F2 gelijk aan FP: alle voorspanning is 
verdwenen. Op de onderkabel staat op dat moment een belasting van: 

F +F = F +F -F = F +F -F = F pi pt2 ptp t (39) 

V anaf bet ontspannen van de bovenkabel za1 de onderkabel alle belasting opnemen. De invloed 
van de eerder aanwezige voorspanning is niet meer in bet belasting-vervormingsgedrag terug te 
vinden. Dit betekent dat, als beschrijving voor bet verdere verloop van bet belasting-vervor
mingsdiagram, vergelijking (35) gebruikt kan worden. De belasting (FP +F1) kan vervangen 
worden door F,, f0 door f. In deze vergelijking zit slecbts een onbekende: f. Deze kan met 
bebulp van de balveringsmethode gevonden worden. 

4.2.2 belasting-vervormingsdiagram van bet diamantvormig kabelspant 

In figuur 47 is bet belasting-vervormingsdiagram voor een diamantvormig kabelspant gegeven. 
Hierin zijn duidelijk twee gebieden berkenbaar: v66r en na bet ontspannen van de bovenkabel. 

belasting [kN] 
100.00 ontspannen bovenkabel 

~ 
50.00 

0.00 20.00 40.00 

Figuur 47: belasting-vervormingsdiagram van een diamant-kabelspant 

In deze paragraaf za1 bet hierboven gegeven belasting-vervormingsdiagram geconstrueerd 
worden, waarbij uit bet diagram enkele specifieke waarden gebaald kunnen worden. Dit alles 
om enkele belangri jke gedragskenmerken toe te licbten. 

In figuur 48 is bet belasting-vervormingsdiagram van eerder genoemde stap A gegeven. Op de 
verticale as is de belasting uitgezet, op de borizontale as naar links de verplaatsing Pb van de 
bovenkabel, naar recbts de verplaatsing p0 van de onderkabel. In dit geval wordt uitgegaan van 
een symmetriscbe constructie, waarvoor geldt p0 I = pb I = p I. Curve Ad geeft bet verband 
voor de draagkabel, As voor de spankabel. Op bet einde van stap A (zie ook bladzijde 38) 
beeft de draagkabel een verplaatsing P ondergaan, de spankabel een verplaatsing -P. De 
hiervoor benodigde belasting F P is geleverd door de af standbouder. 
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-P 

Figuur 48: belasting-vervormingsdiagram stap A 

In figuur 49 is bet belasting-vervonningsdiagram van stap B te zien (zie bladzijde 39). Bij bet 
belasten in stap B ondergaan zowel de span- als de draagkabel een verplaatsing f. Voor de 
spankabel betekent dit dat curve Bs wordt gevolgd. Deze curve ligt op curve As, maar beeft de 
omgekeerde ricbting. De draagkabel volgt curve Bd. De afstand tussen de lijn F=FP en de curve 
Bs geeft de grootte van de belasting F2 weer. De afstand tussen de lijn F=FP en de curve Bd 
geeft de grootte van de belasting F1 weer. 

Fo ----------------------------

-P fb .-f 0 P fo .-f 

Figuur 49: belasting-vervormingsdiagram stap B 
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In figuur 50 is curve Bs uit figuur 49 getransleerd over een afstand +2P, zodat de curves Bd 
en Bs dezelf de oorsprong bebben. Ft is in deze figuur af te lezen a1s de afstand tussen de curves 
Bd en Bs (= F1+F2). 

In figuur 51 is bet belasting-vervonningsdiagram van figuur 50 aangepast door bet punt p=P 
als oorsprong te kiezen. Het gedrag van de totale constructie (onder- en bovenkabel) is weer
gegeven met curve Bds. Deze is ontstaan door bet uitzetten van de totale belasting Ft tegen de 
verplaatsing f. Ook is in deze figuur de invloed van bet ontspannen van de bovenkabel (stap C; 
bladzijde 40) meegenomen. Curve Cd geeft bet belasting-vervonningsgedrag van de draagka
bel weer. De spankabel beeft in deze fase geen invloed meer op de constructie dus wordt bet 
gedrag van de gebele constructie slecbts bepaald door de draagkabel: Cds=Cd. 
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Figuur 50: belasting-vervormingsdiagram Figuur 51: belasting-vervormingsgedrag 
stap B, Bs getransleerd van de gehele diamant-ligger 

In het berekende belasting-vervormingsdiagram van figuur 47 zijn de curves Bds en Cds 
herkenbaar. K walitatief komt de berekende vorm overeen met wat op basis van constructie van 
het diagram werd verwacht. 

Bij het belasten van de diamantconstructie gaat de onderkabel zich steeds stijver gedragen: de 
doorhang wordt steeds groter. De bovenkabel gaat zich echter steeds slapper gedragen. Dit is 
ook te zien in figuur 49. De curve Bd wordt steeds steiler, de curve Bs wordt steeds minder 
steil. Aangezien beide kabels dezelf de verplaatsing ondergaan zal de onderkabel een grotere 
belasting opnemen dan de bovenkabel: F1 is groter dan F2• In het begin (bij Ft= 0) is het 
aandeel van beiden nog gelijk. Dit is te zien in figuur 52 waarin het aandeel van de belastingop
name van onder- en bovenkabel is weergegeven, afuankelijk van de totale belasting Ft. Het 
aandeel van de kabels in de belastingafdracht is duidelijk afuankelijk van het belastingniveau. 

Fr/Ff 
Fz/Ff t 

/,0 

0 Fo 

Figuur 52: aandeel in belastingopname onder- en bovenkabel 
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Het gebruiksgebied van de constructie ligt in stap B. Het stijver worden van de onderkabel heft 
het slapper worden van de bovenkabel grotendeels op. Welke van de twee de overhand krijgt, 
hangt af van de mate van niet-lineariteit van de curves Bd en Bs. Hierop wordt terug gekomen 
in §4.3.3. 
In figuur 47 Is de totale niet-lineariteit in stap B amper herkenbaar. Nadere analyse wijst uit dat 
de lijn steeds steiler verloopt (dus een steeds stijver gedrag van de constructie), maar erg groot 
is deze verandering nieL Dit komt dus door het kleine verschil in niet-lineariteit tussen de 
curves Bd en Bs, waardoor het stijver worden van de onderkabel het slapper worden van de 
bovenkabel nagenoeg ophefL 

Overigens is het gedrag van een voorgespannen diamantspant te vergelijken met een voorge
spannen boutverbinding. Bij belasten zal een gedeelte van de belasting opgenomen worden 
door het toenemen van de spanning in de bout (vergelijk onderkabel diamantspant) en een 
gedeelte door het afnemen van de spanning in de met de bout verbonden plaatdelen (vergelijk 
bovenkabel diamantspant). 
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4.3 Gedrag van een lensvormig kabelspant 

In §4.2 is het gedrag besproken van het simpelste voorgespannen kabelspant: het diamant
vormige spant In deze paragraaf zal gekeken worden naar de lensligger: een diamant-vormig 
spant met meerdere afstandhouders. In §4.3.1 wordt de vorm van een lensligger toegelicht 
Eveneens wordt vermeld hoe de voorspanning in de lensligger wordt vastgelegd. In §4.3.2 
wordt gekeken naar een schatting van de benodigde voorspanning op basis van geometrisch 
lineair gedrag. Dit wordt toegelicht aan de hand van de belasting-vervormingsdiagrammen van 
§4.2.2 (diamant-spant). In §4.3.3 wordt het gedrag van de lensligger bij een gelijkmatig 
verdeelde belasting behandeld. Hierbij wordt in feite uitgegaan van lineair geschakelde lenslig
gers met een gelijkmatig verdeelde belasting (zie figuur 1). Bij het radiaal schakelen van 
lensliggers zal de belasting uit eigen gewicht en sneeuw een driehoeksbelasting op de lensligger 
geven (zie figuur 2). Dit is toegelicht in §4.3.4. 

4.3.1 definitie Iensligger 

Een lensligger is een kabelspant met een convexe (bolle) vorm. De kabels krijgen hun vorm 
door een aantal, op vaste onderlinge afstand van elkaar staande, afstandhouders (zie figuur 53). 

y 

z 

4 ::; 2 0 

over:5panninq "" 8 
Figuur 53: lensvormig kabelspant 
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De knooppunten van de kabels aan de afstandhouders liggen in de voorgespannen (onbelaste) 
toestand op een parabool die wordt bepaald door de overspanning en de peilhoogte van de 
kabel (zie figuur 54). De peilhoogte van onder- en bovenkabel kan verschillend zijn. Als naast 
de geometrie in deze toestand ook ffn kabel- of staafkracht bekend is, kunnen met behulp van 
de krachten-evenwichtsvergelijkingen van de knopen alle andere kabel- en staafkrachten 
berekend worden. In figuur 55 is de evenwichtsfiguur van een knoop op de bovenkabel gege
ven. Aangezien de af standhouders in de voorgespannen toestand verticaal staan kunnen ze 
geen horizontale krachten overdragen: het zijn pendelstaven. De horizontale component van de 
kabelkrachten zal dan ook links en rechts van de knoop gelijk moeten zijn. Dit geldt natuurlijk 
ook voor alle andere knopen op de bovenkabel: de horizontale component van de kabel
voorspankrachten is constant voor de gehele bovenkabel. 
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Figuur 54: knooppunten bovenkabel op Figuur 55: knoop-evenwicht bovenkabel 
parabool 

Als de horizontale component van de voorspankracht voor de bovenkabel bekend is kunnen 
alle voorspan-kabelkrachten van de bovenkabel en alle staafkrachten in de afstandhouders 
berekend worden. Samen met de verhouding van het peil van de onder- en bovenkabel kan de 
horizontale component van de voorspanning in de onderkabel berekend worden. De relatie 
tussen de horizontale component van de voorspankracht voor onder- en bovenkabel is gegeven 
in vergelijking (40). 

pell bovenkabel = Ho 
pell onderkabel Hb 

H
0 

= horizontale component van de voorspankracht in de onderkabel 
Hb = horizontale component van de voorspankracht in de bovenkabel 

(40) 

Bij een gelijk peil voor de onder- en bovenkabel zijn ook de horizontale componenten van de 
voorspankracht gelijk. Ht wordt de totale horizontale component van de voorspanning ge
noemd. Dit is de som van de horizontale component van de voorspankracht in onder- en 
bovenkabel. De horizontale reactiekracht in de steunpunten zal in onbelaste toestand (enkel 
voorspanning) een grootte hebben van Hi (zie figuur 56). 

pdondr::r 

-1':8-----<1---
rto 

Figuur 56: verdeling van de voorspanning in een lensligger 
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Voor de berekening van de lensligger in ANSYS zijn de volgende gegevens nodig: 

Voor de vorm in voorgespannen toestand: * overspanning 
* peilhoogte bovenkabel 
* peilhoogte onderkabel 
* aantal velden 

Verder: * elasticiteitsmodulus van de kabels 
(uitgaande van lineair elastiscb gedrag) 

* elasticiteitsmodulus van de afstandhouders 
* doorsnede bovenkabel 
* doorsnede onderkabel 
* doorsnede afstandbouders 
* totale borizontale voorspanning Ht 

4.3.2 bepalen van de benodigde voorspanning 

[m] 
[m] 
[m] 

[N/mm2
] 

[mm2] 
[mm2] 
[mm2] 
[kN] 

Het zou makkelijk zijn als bij een bekende overspanning, peilboogtes en belasting een goede 
schatting te geven zou zijn van de benodigde voorspanning. Zo zou een vergelijking met een 
vakwerk gemaakt kunnen worden: door een gelijkmatig verdeelde belasting ontstaat er een 
maximum moment van ql2/8. Dit geeft een maximum drukkracbt in de bovenrand van MnJh 
(zie figuur 57). De bovenkabel in een lensligger kan de drukkracbt niet opnemen, dus wordt de 
kabel voorgespannen met diezelf de drukkracbt van ql2/8b. 

q 

oE3 Fnax I 
Fnax h 

6> 

Fnax - Mnax I h 

~ V ram•ql78h 

Figuur 57: vakwerk analogie voor de bepaling van de benodigde voorspanning 

Met deze vakwerkanalogie zou de benodigde voorspanning en daarmee de minimum kabel
doorsnedes van een lensligger gescbat kunnen worden. Dit gaat ecbter niet op, omdat er bij bet 
vakwerk uitgegaan wordt van geometriscb lineair gedrag. Orn bet verschil met de lensvormige 
kabelligger aan te geven wordt nogmaals naar de belasting-vervormingsdiagrammen van bet 
diamantspant in §4.2.2 gekeken. 
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In figuur 51 stand het belasting-vervonningsdiagram van de totale constructie gegeven, 
waarbij F1 en F2 de belastingen waren die respectievelijk door de onder- en bovenkabel werden 
opgenomen. Hierbij nam, door het geometrisch niet-lineair gedrag, de onderkabel steeds een 
grater deel van de belasting op. De bovenkabel ontspande a1s F2 even graot was als de oor
sprankelijke kracht in de afstandhouder in voorgespannen toestand: F2 = FP. F1 is dan door het 
stijver warden zeker grater dan F2, dus Ft> 2*F2• Hoe veel grater F1 is, hangt af van de mate 
van niet-lineair gedrag van de betreffende kabels. 
In figuur 58 is eveneens een belasting-vervonningsdiagram uitgezet, maar nu uitgaande van 
geometrisch lineair gedrag van onder- en bovenkabel (of in het geval van het vakwerk van 
onder- en bovenrand). Als de bovenrand ontspant is de graotte van F2 bekend (=Fp), maar ook 
volgt uit het lineair gedrag direct de bijbeborende graotte van F1, namelijk F1=F2• De totale 
uitwendige belasting Ft beeft op het moment van bet ontspannen van de bovenkabel een 
graotte van: Ft= F1 + F2 = 2*F1 = 2*FP 

Flt 

f'~ 
f 

Figuur 58: belasting-vervormingsgedrag van een diamant-constructie (ofvakwerk) uitgaande 
van geometrisch lineair gedrag van de onder- en bovenrand 

In het lineaire geval zouden beide kabels hetzelf de aandeel bebben in het opnemen van de 
totale uitwendige belasting. Dan zou inderdaad met de vakwerkanalogie de benodigde voor
spanning bepaald kunnen warden. Door rekening te houden met geometrisch niet-lineariteit 
gaat de totale constructie zicb stijver gedragen. Het ontspannen van de bovenkabel zal dan ook 
bij een gratere belasting gebeuren dan volgende uit de scbatting voor bet lineaire geval. 
De schatting wordt beter bij een meer lineair gedrag van de kabels. Dit za1 zijn bij een grotere 
peilboogte of een gratere doorsnede van de kabels (ervan uitgaande dat de belasting en de 
graotte van de overspanning niet veranderen). 
De scbatting zegt ecbter alleen iets over de benodigde voorspanning om te voorkomen dat de 
bovenkabel ontspant bij een bepaalde belasting, de vervonningen zouden aanleiding kunnen 
zijn om tocb uit te gaan van een veel gratere voorspanning. De scbatting kan daarom ook 
slechts gebruikt warden om een idee te krijgen van de ordegraotte van de benodigde voor
spanning. 
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4.3.3 lineair geschakelde Iensliggers 

In figuur 1 is een lineair geschakelde lensligger te zien. Sneeuw en eigen gewicht zullen een 
gelijkmatig verdeelde lijnlast op de lensligger geven. De gelijkmatig verdeelde belasting bij de 
radiaal geschakelde lensligger van figuur 2 zal echter een driehoekige lijnlast op de lensligger 
geven. Dit is te zien in figuur 59 en 60. 

Figuur 59: belastingafdracht bij lineair Figuur 60: belastingafdracht bij radiaal 
geschakelde lensligger geschakelde lensligger 

In deze paragraaf wordt gekeken naar de lensligger met een gelijkmatig verdeelde belasting 
zoals in figuur 59. In AN SYS is daartoe de schematisering aangehouden, zoals weergegeven in 
figuur 61. De constructie wordt symmetrisch belast, dus slechts de halve lensligger hoeft 
beschouwd te worden. 

Figuur 61: schematisering van een lensligger in ANSYS 

De onderkabel bestaat uit LINK 10 staafelementen tussen de knooppunten van de afstandhou
ders (zie ook §3.1.1). Op de bovenkabel moet de lijnlast worden aangebracht De voor de 
bovenkabel gebruikte LINK 10 staafelementen kunnen echter alleen in de knooppunten worden 
belast De bovenkabel is dan ook verdeeld in een aantal kleinere elementen, de gelijkmatig 
verdeelde belasting is omgerekend naar knoopkrachten op de knopen tussen deze elementen. 
Hoe meer elementen er voor de bovenkabel gebruikt worden, hoe nauwkeuriger de oplossing 
(tenzij de elementen zo klein worden dater problemen ontstaan met een slecht geconditioneer
de matrix). 

Voor het bestuderen van het gedrag van de constructie is uitgegaan van een lensligger met een 
overspanning van 100 m. In figuur 62 staan alle gegevens vermeld. 
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Figuur 62: gegevens benodigd bij de 
berekeningen van de lensligger 
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Overspanning 
Velden 
Elasticiteitsmodulus kabel 
Elasticiteitsmodulus staaf 
Doorsnede bovenkabel 
Doorsnede onderkabel 
Doorsnede staaf 0 
Doorsnede staaf 1 
Doorsnede staaf 2 
Doorsnede staaf 3 
Doorsnede staaf 4 
Eigen gewicht staal 
Sneeuwlast 
H.o.h. afstand liggers 

Hi 
Peil van de bovenkabel 
Peil van de onderkabel 

100 m. 
10*10 m. 
1.5*105 N/mm2

• 

2.1*105 N/mm2
• 

2000 mm2
• 

4000 mm2
• 

25000 mm2
• 

15000 mm2
• 

15000 mm2
• 

1000 mm2
• 

1000 mm2
• 

1.2*7.8*10-5 N/mm3
• 

1.5*0.57 kN/m2
• 

10 m. 
variabel. 
variabel. 
variabel. 

Vanwege beperkingen van het gebruikte spread-sheet programma zijn in de figuren 63, 64, 65, 
79, 84, 85, 86 en 97 op de horizontale as de belastingen uitgezet en op de verticale as de 
verplaatsingen van de middenknoop van de bovenkabel. Hierbij is een naar beneden gerichte 
verplaatsing positief en een naar boven gerichte verplaatsing negatief (zie ook +v in figuur 62). 
Voor alle geconstrueerde belasting-vervormingsdiagrammen is uitgegaan van de normale 
verdeling van de verplaatsing op de horizontale en de belasting op de verticale as. 

1: variatie constructiehoogte 

Als eerste is gekeken naar de invloed van de totale constructiehoogte op het vervormingsge
drag van de lensligger uit figuur 62. Hiervoor is een totale horizontale voorspankracht Hi (zie 
§4.3.1) aangenomen van 3000 kN. De totale constructiehoogte is gevarieerd van 5000 tot 
25000 mm in stappen van 5000 mm. In figuur 63 zijn de verticale verplaatsingen van de 
middenknoop van de bovenkabel ( +v) uitgezet tegen de aangebrachte belasting voor de 
verschillende constructiehoogten. 
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0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 

relatleve belastlng 

0.7 0.8 0.9 

--+-5 m. 
-1om . 
__.,_15m. 
-M-20m. 
-25m. 

Figuur 63: belasting-vervormingsdiagram van lensliggers bij een variabele constructiehoogte 
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De belasting is niet voor alle liggers gelijk: de lensliggers met een grotere constructiehoogte 
hebben langere kabels en afstandhouders. De belasting uit eigen gewicht is dan ook afuankelijk 
van de constructiehoogte. Vooral de afstandhouders leveren een relatief grote bijdrage aan de 
belasting. Op de horizontale as is niet de waarde van de belasting gegeven, maar de relatieve 
belasting: 

relatieve belasting = aangebrachte belasting 
totaal aan te brengen belasting 

(41) 

De tataal aan te brengen belasting is de belasting uit eigen gewicht en sneeuw en is afuankelijk 
van de constructiehaogte. De liggers met een grotere constructiehoogte zijn stijver dan die met 
lagere constructiehoogtes. Ze warden echter wel zwaarder belast Uit figuur 63 blijkt voor de 
hier berekende Jiggers, a1s beide effecten warden meegenomen, het eerste toch zwaarder te 
wegen: de Jiggers met een grotere constructiehoogte vervormen minder bij het aanbrengen van 
de valledige belasting uit eigen gewicht en sneeuw. Het is echter moeilijk een kwantitatieve 
verklaring van de verschillen te geven: dan moet naast de grotere constructiehoogte ook de 
verhouding tussen eigen gewicht en sneeuwbelasting ook het aantal afstandhauders worden 
meegenomen. 

2: variatie voorspanning 

Als tweede is gekeken naar de invloed van de vaarspanning op bet vervormingsgedrag van de 
constructie. Er wordt hierbij uitgegaan van een symmetrische lensligger met een totale con
structiehoogte van 15000 mm. De totale horizontale voarspanning H, loopt van 1000 tot 5000 
kN in stappen van 1000 kN. 
In grafiek 64 zijn de verplaatsingen in verticale richting van de middenknaop van de bovenrand 
(+v) uitgezet tegen de belasting. 

100 
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-H-4000kN 
-SOOOkN 

Figuur 64: belasting-vervormingsdiagram van lensliggers bij een variabele voorspanning 
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Zoals al verwacht levert een grotere voorspanning een stijver geclrag: de vervormingen zijn 
kleiner bij dezelfde belasting. lets anders wat uit de grafiek gehaald kan worden is dat de niet
lineariteit van het vervormingsgedrag afneemt bij een grotere voorspanning. De grootste 
oorzaak: van het niet-lineair geclrag waren de grote vervormingen Een grote voorspanning geeft 
een grotere stijfheid en dus minder vervormingen. De niet-lineariteit van het gedrag neemt af. 

3: variatie peilverhoudiog 

Als derde is gekeken naar de invloed van de peilverhoudingen op het gedrag van de kabel. De 
totale constructiehoogte van de lensligger is 15 m. De volgende peilverhoudingen zijn aang
ehouden: 

peil van de bovenkabel [ m] 5 6 7 8 9 10 

oeil van de onderkabel [m] 10 9 8 7 6 5 

De horizontale component van de voorspanning Ht is 3000 kN, de verdeling over onder- en 
bovenkabel is echter afhankelijk van de peilverhoudingen (zie vergelijking (40)). In grafiek 65 
zijn de verplaatsingen in verticale richting van de middenknoop van de bovenrand ( +v) uitgezet 
tegen de belasting. Uit de grafiek blijkt dat de lensliggers van gedrag veranderen door het 
aanpassen van de peilverhoudingen, ook al blijft de totale constructiehoogte gelijk. 

-o· ~ ~o· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
0 0 0 ° 0 ° 0 ° 0 

relatleve belastlng 
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0 0 0 

~onder5boven 10 
-onder 6 boven 9 
.....-onder 7 boven 8 
--M-onder 8 boven 7 
-onder 9 boven 6 
-e-onder 10 boven 5 

-+-onder 12,5 boven 2,5 

Figuur 65: belasting-vervormingsdiagram van lensliggers bij veranderende peilverhoudingen 

De lensliggers met een klein peil van de bovenkabel nemen in stijfheid toe bij het oplopen van 
de belasting, de stijfheid van de lensliggers met een groot peil van de bovenkabel neemt echter 
af. Orn dit te verklaren wordt gebruik gemaakt van de geconstrueerde belasting-vervormings
diagrammen van de diamantligger in §4.2.2. De figuren 47, 48, 49, 50 en 51 golden voor een 
symmetrische constructie. Uitgangspunt voor deze grafieken waren de afzonderlijke belasting
vervormingsdiagrammen van de onder- en bovenkabel. 
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Nu wordt een nieuw belasting-vervormingsdiagram geconstrueerd, nu echter voor een niet
symmetrische diamantvormige ligger. Deze wordt vervolgens vergeleken met het belasting
vervormingsdiagram van niet-symmetrische lensliggers. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het 
gedrag van de diamantvormige ligger overeenkomt met het gedrag van de lensligger. Het is 
echter eenvoudiger naar de diamantvormige ligger te kijken; deze heeft slechts een vrijheids
graad: de zakking van de middenknoop. 
In eerste instantie wordt het pell van de bovenkabel groter genomen dan het pell van de 
onderkabel (zie figuur 66). 

Figuur 66: niet-symmetrische diamant- en lensligger 

Zoals al in §2.1.1 bleek, vertonen kabels met een grotere doorhang (groter peil) een stijver 
gedrag. In dit geval zal de bovenkabel dus stijver zijn dan de onderkabel. Stel dat figuur 47 
wordt gereconstrueerd voor bovenstaande constructie. Deze zal er dan uit kunnen zien als het 
in figuur 67 gegeven diagram. 

Fo 

Fp 

0 -r p r 

Figuur 67: belasting-vervormingscurves voor de boven- en onderkabel van een niet-
symmetrische diamantligger na het voorspannen 

De Bin dit diagram staat voor de (stijvere) bovenkabel, de O voor de (slappere) onderkabel. 
Het belasten van de constructie met een belasting +F, verticaal omlaag gericht geeft een 
verplaatsing +f. Dit is te zien in het rechtse deel van bovenstaand diagram. Het rechtse deel van 
het diagram is wat groter weergegeven in figuur 68, waarbij de mate van niet-lineariteit wat 
overdreven is. Het gedrag van de totale constructie (onder- en bovenkabel, samenwerkend) 
hangt af van de grootte van de niet-lineariteit van de afzonderlijke kabels. In figuur 68 is met 
stippellijnen het gelineariseerde verloop van beide curves weergegeven (Fi' en F2'). De gear
ceerde gebieden geven het verschil tussen het lineaire- en het niet-lineaire verloop. Deze 
worden aangeduid met V1 (voor de onderkabel) en V2 (voor de bovenkabel). 
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Figuur 68: belasting-vervormingscurves voor de boven- en onderkabel van een niet-
symmetrische diamantligger bij het neerwaarts belasten 

Nu gaat het bij het resulterende gedrag van de constructie met het grotere pell van de boven
kabel om de grootte van V1 ten opzichte van V2• Indien V2 groter is dan V1 zal de totale 
constructie zich steeds slapper gedragen, indien V 1 groter id dan V 2 zal de to tale constructie 
zich steeds stijver gedragen. Dit zal later in de figuren 71 en 73 worden getoond, eerst wordt 
bekeken welke groter zal zijn voor de gegeven constructie: V1 of V2• 

De mate van niet-lineariteit van een constructie wordt gegeven door de tweede afgeleide van 
de kracht naar verplaatsing. De eerste afgeleide geeft de grootte van de stijfheid, de tweede 
afgeleide de grootte van de verandering van de stijfheid: 

dF 
k = -

dk 
dF 

df 
d 2F 
df2 

(42) 

Nu zijn de groottes van V1 en V2 niet alleen afhankelijk van de mate van niet-lineariteit, maar 
van het verschil tussen het werkeli jke gedrag ( de curves in figuur 68) en een lineair verloop die 
op twee plaatsen de curve snijdt. In figuur 69 zijn twee curves gegeven, beiden met een zelf de 
mate van niet-lineariteit, maar met een andere beginstijfheid. 

Fv 

+( 

1-- Ix ·I I· Ix • I 
Figuur 69: verschil in maat d voor twee curves met een zelfde maat van de niet-lineariteit 
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De afstand fx is voor beide curves gelijk, Fs en Fv zijn niet gelijk vanwege de andere beginstijf
beid. Dit betekent ook dat ds grater zal zijn dan dv. Voor de groottes van V1 en V2 zijn niet de 
groottes van ds en dv van belang, maar moet bet verscbil tussen de twee lijnen in verticale 
ricbting gemeten warden. Als ds en dv gelijk zouden zijn, zou deze verticale afstand grater zijn 
voor de steilere curve: V s > V v (zie figuur 70). 

+Ft +Ft 

+( 

:5fel: dv ""' J:5 
don: v~, Vv 

)- r, -I ) .. r, 
Figuur 70: verschil in verticale a/stand V bij een verschillende beginstijfheid 

·I 

Maar ds en dv zijn niet even groot; ds is grater dan dv, dus wordt Vs nog grater ten opzicbte 
van Vv. 
Dit alles is geredeneerd vanuit twee curves met een zelfde mate van niet-lineariteit, maar met 
een andere beginstijtheid. Nu weer terug naar bet niet-symmetriscbe kabelspant. De onderkabel 
kent een kleiner pell dan de bovenkabel en geeft dan ook (ondanks de gratere voorspanning) 
een grotere niet-lineariteit dan de bovenkabel. Dit wil zeggen dat de curve O in figuur 68 een 
gratere niet-lineariteit kent. Echter door de lagere beginstijtheid van de constructie zal het 
verschil V2 (van de bovenkabel) tocb grater zijn dan bet verschil V1 (van de onderkabel). Het 
in de figuren 69 en 70 beschreven effect van een grater verschil V bij een lagere beginstijtheid 
weegt zwaarder dan bet grater zijn van de niet-lineariteit van de onderkabel. Dit betekent dat 
V2 > V1. 

Nu kan uit al deze gegevens het belasting-vervormingsdiagram van de complete (samenwer
kende) constructie warden gegeven. F, wordt dan uitgezet tegen f. 
Uit figuur 68 kan bet volgende warden af geleid: 

(43) 

en: 

(44) 
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Voor Ft geldt: Ft= F1 + F2• Dit geeft: 

F, = F1' + F2' + v2 - v1 (45) 

In figuur 71 is grafisch weergegeven welk belasting-vervormingsdiagram volgt uit vergeliJ1cing 
(45), ervan uitgaande dat V2 groter is dan V1• 

De curve Ft ligt b6ven het gelineariseerde verloop. Dit betekent dat in het gebied v66r het 
ontspannen van de bovenkabel de stijfheid afneemt bij een oplopende belasting. Dit gedrag is 
ook terug te zien in figuur 65 in de curve behorend bij het spant met een peil van de onderkabel 
van 5 men een peil van de bovenkabel van 10 m: de stijfheid van de totale constructie neemt 
af. In diezelfde grafiek is ook de curve gegeven van een ligger met een peil van de bovenkabel 
van 10 men een peil van de onderkabel van 5 m. Voor het bepalen van het gedrag van deze 
ligger kan ook uitgegaan worden van de in figuur 66 gegeven constructie, echter de richting 
van de belasting moet dan omgekeerd worden (de onderkabel wordt dan spankabel en de 
bovenkabel draagkabel). cuNt: o 

+ Ft kabd ~ponf '-... 
wordf dap,xr 

Fo 
( bo,,e:rlabd 
onl~parl) 

V2-V1 
Figuur 71: belasting-vervormingsdiagram bij een omlaag gerichte belasting van de 

constructie in figuur 66 

Het belasten van de constructie verticaal omhoog gericht met een belasting -Ft geeft een 
verplaatsing -f. Dit is te zien in het linkse deel van de grafiek in figuur 67. Een vergelijkbare 
grafiek als in figuur 68 kan worden geconstrueerd. Dit is te zien in figuur 72. 

t-F 

Fo : 
<onde:rkabd : 
Orf !:>{X)rt) I 
________ J_ 

I Fp 

Figuur 72: belasting-vervormingscurves voor de boven- en onderka.bel van een niet
symmetrische diamantligger bij het opwaarts belasten 
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Oak hier kan verwacht warden dat het verschil V grater is voor het steilere verloop van de 
bovenkabel, dus V 2 > V 1• Uit figuur 72 Kan het valgende warden af geleid: 

(46) 

en: 

(47) 

Vaar Ft geldt: Ft= F1 + F2• Dit geeft dan: 

Ft = F1' + F2' + V1 - V2 (48) 

In figuur 73 is grafisch weergegeven welk belasting-vervarmingsdiagram volgt uit vergelijking 
(48), ervan uitgaande dat V2 grater is dan V1• 

l:akbpanl "'-t CUNCI:? 

-F word! !>li]vcr 

V, -V2 

Fo 
(ondcrl:abd 
onl!:>panl) 

Figuur 73: belasting-vervormingsdiagram bij een omhoog gerichte belasting van de 
constructie in .figuur 66 

De curve van Ft ligt 6nder het gelineariseerde verlaap. Dit betekent dat in het gebied v66r het 
antspannen van de anderkabel de stijfueid toeneemt bij een aplopende belasting. Dit gedrag is 
te zien in figuur 65 in de curve beharend bij de ligger met een peil van de onderkabel van 10 m 
en een peil van de bavenkabel van 5 m: de stijfueid van de tatale canstructie neemt toe. 

Bij het apstellen van de grafiek in figuur 67 is uitgegaan van een lensligger met een pell van de 
bavenkabel van Am en een peil van de anderkabel van B m, waarbij A>B. Het belasting
vervarmingsdiagram van deze canstructie is gegeven in de figuren 71 en 73 (vaar een amlaag
en een amhaag gerichte belasting). Deze zijn samen weergegev~n in figuur 74. 
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--r 

Figuur 74: geheel belasting-vervormingsdiagram van de constructie in.figuur 66 

Bij een omlaaggerichte belasting (+F) neemt de stijfheid af, bij een omhoog gerichte belasting 
(-F) neemt de stijfheid toe. De constructie heeft een stijfheid Ko in het gebied rond F=O. Het 
belasting-vervormingsdiagram van een lensligger met een peil van de bovenkabel van Ben een 
peil van de onderkabel van A kan verkregen worden door de curve in figuur 74 puntsymme
trisch te spiegelen ten opzichte van de oorsprong. Voor het eerder gevonden verband tussen 
belasting en vervorming wordt het volgende toegepast: F---. -Fen f---t -f (zie figuur 75). 

t :'; orl:e:rirq 
le:rdiqqe:r 

~ 
I +F w +f I -F 

W -r 
Figuur 75: omkering van een niet-symmetrische lensligger 

De uit de spiegeling resulterende grafiek is gegeven in figuur 76. Beide curves hebben dezelfde 
stijfheid Ko in het gebied rond de oorsprong. 

--r 
180° 

-+{ 

Figuur 76: belasting-vervormingsdiagram van twee niet-symmetrische lensliggers 
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A1s nu bet peil van de onderkabel in stappen wordt vergroot van A naar B en tegelijkertijd bet 
tegenovergestelde gebeurt voor de bovenk:abel (waarbij de totale boogte gelijk blijft), zullen 
alle bijbeborende curves in bet belasting-vervormingsdiagram tussen de twee curves in figuur 
76 komen te liggen. Ook al deze curves zullen een stijfheid Ko bebben in bet gebied rond de 
oorsprong. 
Er is dus een gebied waarvoor geldt dat de stijfheid afuank:elijk is van de totale constructie
boogte en de voorspanning, maar niet van de verbouding van bet peil van de onder- en boven
kabel. lndien men in dit gebied zou construeren, zou de berekening eenvoudiger worden: bet 
pell van de afzonderlijke kabels is niet van belang. Er moet dan ecbter wel bekend zijn wat de 
kwalitatieve invloed van de voorspanning, de totale constructieboogte en de doorsnede van de 
kabels is. 
De grafiek in figuur 65 voldoet aan bet verwacbte verloop: alle lensliggers bebben dezelfde 
stijfheid in bet gebied rond de oorsprong en de curves waaieren uit Het blijkt ecbter wel uit 
deze grafiek dat het gebied waar de verschillende lensliggers dezelfde stijfheid hebben erg klein 
is. 

4.3.4 radiaal geschakelde lensliggers 

In §4.3.3 is gekeken naar het gedrag van lensliggers met een gelijkmatig verdeelde belasting. In 
deze paragraaf wordt gekeken naar lensliggers, belast met een lineair verlopende belasting, 
zoals weergegeven in figuur 60. Dit belastinggeval is een simplificatie van de belasting bij het 
gebruiken van de lensligger in een wiel-vormige constructie, zoals weergegeven in figuur 2. 
Hoewel de lensligger zelf niet verandert, is het gedrag toch afwijkend ten opzichte van de 
eerder genoemde gevallen met een gelijkmatig verdeelde belasting. Orn dit te onderzoeken 
wordt weer gebruik gemaakt van de scbematisatie en de gegevens uit figuur 62. De driehoeki
ge lijnlast van de ligger volgt uit de daar opgegeven oppervlaktebelasting. 

' ' ~ h(x) = x sin a 

Figuur 77: van oppervlaktebelasting van het dak naar lijnlast op de ligger 

In figuur 77 is het bovenaanzicht gegeven van een deel van de wiel-vormige constructie van 
figuur 2. Hierin is te zien hoe de oppervlaktebelasting Q wordt omgerekend naar een lijnlast 
q(x). Deze lijnlast q(x) wordt weer omgerekend naar knoopkracbten F(xJ. Dit is te zien in 
figuur 78. Deze kracbten worden in het ANSYS-model aangebracht op de knopen tussen de 
elementen van de bovenkabel. 

-59-



( 

Hoofdstuk 4, Gedra van de constructies 

q(x) 

q(x) = h(x) •Q~ 

iF(x;) 
=--lJf----

Figuur 78: van lijnlast op de ligger naar knoopkrachten op de knopen 

Er wordt aangenomen dat de hoek a 30° bedraagt, de onderkabel een peil heeft van 8 m, de 
bovenkabel 12 m en de totale horizontale component van de voorspanning 3000 kN bedraagt 
Voor deze constructie is in figuur 79 het belasting-vervormingsdiagram gegeven. 
Wat hierin opvalt is dat bij een neerwaartse belasting ( +F) het middenpunt van de bovenkabel 
verticaal omhoog verplaatst (-v). Pas als 55% van de belasting is aangebracht, zakt het punt 
weer en worden de verplaatsingen positief ( +v). 
In figuur 80 is de vervormde toestand van de lensligger gegeven bij het aanbrengen van 30% 
van de totale belasting. Het middenpunt van de bovenkabel is dan omhoog verplaatst (-v). 

l-+-onder8 boven 12m. I 

relatleve belastlng 

Figuur 79: belasting-vervormingsdiagram van een lensligger met een driehoeksbelasting 

Figuur 80: vervormde toestand van een niet-symmetrische lensligger met driehoeksbelasting 
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Orn het omhoog verplaatsen van de lensligger te verklaren wordt gekeken naar een heel 
eenvoudige lensligger met drie afstandhouders. Deze ligger wordt belast met 2 puntlasten. De 
constructie is gegeven in figuur 81. 

F 

2• 

-; 

riiddcrlmopcn·:; en '1 
randknopcn: 2, ~, 6 en 8 

Figuur 81: lensligger met vier velden en alleen belasting op de randknopen 

Door deze belasting zal de constructie gaan vervormen, waarbij de buitenste af standhouders 
wat naar binnen zullen kantelen; de driehoeken 1-2-8 en 4-5-6 zullen iets roteren ten opzichte 
van de steunpunten. Dit is weergegeven in figuur 82. 

/ 
/ 

/. 

h2 
-11- J_ 
,,.,, v2 

,,,,,,,,, T 

J_v8 

-II- T 
li3 

Figuur 82: verplaatsingen van de lensligger bij enkel puntlasten in de randknopen 

De horizontale verplaatsingen van de knooppunten 2,4,6 en 8 zijn verantwoordelijk voor bet 
omhoog verplaatsen van de middenknopen 3 en 7. Kijk a1s eerste naar de onderrand: de 
knopen 6 en 8 verplaatsen uit elkaar. De kabel 6-7-8 zal hierdoor verder gespannen worden en 
knoop 7 omhoog drijven. De knopen 2 en 4 verplaatsen naar elkaar toe. Kabel 2-3-4 zal zich 
enigszins kunnen ontspannen, waarna de drukkracht in de middelste afstandhouder knoop 3 
nog verder omhoog zal drijven. 

horizoddc 
vcrp/aal~nq 
randknopcn 
ondcrkabcl 

horizodafc 
vcrp/aaf~inq 
randknopcn 

'.... bo.lcriabcl --~ 
4~ 

Figuur 83: omhoog drijven van de middenknopen ten opzichte van de randknopen 
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Zowel de onder- als de bovenkabel drijven de middelste afstandhouder omhoog, maar deze 
verplaatsingen zijn bekeken ten opzichte van de randknopen, die zelf naar beneden verplaatsen 
(v2 en v8 in figuur 82). De netto verplaatsing van de middenknopen volgt uit de verticale 
verplaatsing van de middenknopen ten opzichte van de randknopen, opgeteld bij de verticale 
verplaatsingen van de randknopen. 
Bij lensliggers met een gelijkmatig verdeelde belasting wordt de invloed van de omhoogdrij
vende werking van de onder- en bovenkabel teniet gedaan door een uitwendige belasting op de 
middenknoop van de bovenkabel. Bij een driehoeksbelasting is deze echter niet aanwezig. Het 
effect van omhoog verplaatsen van de middenknopen zal dan ook versterkt worden bij een 
groter verschil in belasting tussen midden- en randknopen. 
Nu is de grootte van de verticale verplaatsingen afuankelijk van verschillende grootheden. Orie 
van deze grootheden zullen nader bekeken worden: de invloed van de constructiehoogte, van 
de voorspanning en van de peilverhoudingen. 

1: invloed van de totale constructiehoogte 

Indien de lensligger een kleine hoogte heeft, zal de verticale verplaatsing van de randknopen 2, 
4, 6 en 8 groot zijn ten opzichte van de horizontale verplaatsing (zie figuur 82). De kleinere 
horizontale verplaatsing zal ook weinig verplaatsing van de middenknoop ten opzicht van de 
randknopen geven. Een grote constructiehoogte geeft bet omgekeerde: veel verticale verplaat
sing ( omboog) van de middenknopen ten opzichte van de randknopen en weinig zakking van 
de randknopen. De grafiek in figuur 84 bevestigt bet vermoeden: lensliggers met een grotere 
constructieboogte geven een grotere verticaal omboog gericbte verplaatsing. 
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50 i -20m. 
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..,._25m. :s! 
E 0 
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C 

ii -so 
1111 
.!! i -100 

-150 

relatleve belastlng 

Figuur 84: belasting-vervormingsdiagram bij een variabele constructiehoogte 

Als de belasting groot genoeg wordt zal toch de verticale verplaatsing van de randknopen gaan 
overheersen en de middenknopen zullen omlaag verplaatsen, zoals te zien is in de curve 
beborend bij de lensligger met een totale boogte van 20 m in figuur 84. 
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2: invloed van de voorspanning 

De omhoog gerichte verplaatsing van de middenknoop ontstaat door de horizontale verplaat
sing van de randknopen. Een grotere voorspanning za1 minder verplaatsingen van de randkno
pen geven, dus ook de middenknoop za1 minder verplaatsen. In figuur 85 is dit te zien: de lens
liggers met een kleine voorspanning geven de grootste verticaal omhoog gerichte verplaatsing. 
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-100 

relatleve belastlng 

Figuur 85: belasting-vervormingsdiagram bij een variabele voorspanning 

Uiteindelijk geven de liggers met de laagste voorspanning toch het slapste gedrag zoals ook al 
in figuur 64 te zien was. De curves behorende bij de constructies met een lage voorspanning 
zullen dan ook de andere kruisen en uiteindelijk de grootste verplaatsingen geven. 

3: invloed van de peilverhoudingen 

In §4.3.2:[3] is aangetoond dat lensliggers met een klein pell van de bovenkabel en een groot 
peil van de onderkabel zich relatief stijf gedragen bij een omlaag gerichte belasting. Dit geldt 
ook voor een driehoekige belasting, zoals te zien is in de grafiek van figuur 86. 
i 250-,------------------------
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Figuur 86: belasting-vervormingsdiagram bij een variabele peilverhouding 

-63-

~onder 6 boven 14 m. 
-onder 8 boven 12 m. 
_.....onder 10 boven 10 m. 
-M-ondar 12 boven 8 m. 
-onder 14 boven 6 m. 



Hoofdstuk 4, Gedra van de constructies 

4.4 Gedrag van een lensvormig kabelspant met doekbespanning 

Zoals in §3.3 al is aangegeven, kunnen de radiaal geschakelde lensliggers bespannen worden 
met doek. Van dit doek wordt eerst een vormbepaling gedaan, vervolgens kan het doek belast 
worden. In deze paragraaf zullen de volgende zaken worden toegelicht: de invloed van de 
lensliggers op het gedrag van het doek (§ 4.4.1), de methode van aanbrengen van de belasting 
(§4.4.2) en de belastingafdracht in het doek (§4.4.3). 

4.4.1 de invloed van de lensliggers op bet gedrag van bet doek 

Het doek tussen de lensliggers heeft een anticlastische vorm (zie ook §3.2.1). Deze vorm zorgt 
ervoor dat in ieder punt van het doek een "holle" en een "bolle" richting actief is. De vezels in 
de ene richting van het doek spannen de vezels in de andere richting. Voor de stijtbeid van het 
doek is de kromming van belang: een grotere kromming geeft een grotere stijtbeid. Natuurlijk 
kan (net als bij de lensligger) ook de stijtbeid worden vergroot door het verhogen van het 
voorspanniveau. In figuur 87 zijn de grenzen van het doek gegeven. Deze worden vastgelegd 
door de boven-kabel van de lensliggers en de rand van de wielvormige constructie, gevormd 
door een ringbalk. 

j_ 
,::,e:ilhocx;fe: bove:rlabd 

T , , 
hdve: ovt::r~pannt ¾~ 

...__,___,. ___ 

Figuur 87: grenzen van een doeksegment in de wiel-constructie 

De grootte van de kromming van het doek wordt bepaald door de geometrie van de begren
zing. De krommingen werken in twee richtingen. Neem aan dat van de in figuur 87 gegeven 
geometrie in twee richtingen enkele punten worden verbonden met rechte lijnen (figuur 88), 
zodanig dat de twee lijnen zo ver mogelijk uit elkaar liggen. De afstand lei tussen deze twee 
kruisende (niet snijdende) lijnen moet overbrugd worden door kromming van het doek. Deze 
afstand lei is een maat voor de totale kromming van het doek. 

xqr,e;rl richlirq 

Figuur 88: k1 als maat voor de totale kromming van het doek 
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De af stand le. za1 overbrugt worden door een kromming van het doek in de ringrichting (met 
hoogte ~) en een kromming van het doek in de segmentrichting (met hoogte ~). De kromming 
van het doek hangt af van de lengte-hoogte verhouding van het doek in de betreffende richting. 
Dit zijn dus ~/Qr en ~/Q1 voor respectievelijk de ring- en segmentrichting. 
Bij het afdragen van een bepaalde belasting fungeert de ene doek-richting als 'draagrichting' en 
de andere als 'spanrichting', net als bij het lensvormige kabelspant Stel dat de constructie 
alleen met eigen gewicht en sneeuw wordt belast. De ringrichting is dan de draagrichting, de 
segmentrichting de spanrichting. De verhouding tussen ~en~ (en dus de verhouding van 
voorspanning in die twee richtingen) kan voor deze belasting optimaal gekozen worden. De 
grootte van de voorspanning is dan afuankelijk van de sterkte van het doekmateriaal en de 
doorbuigingseis. Helaas komen ook andere belastinggevallen voor, zoals windzuiging. Hierbij 
zijn span- en draagrichting omgekeerd. Dit stelt ook andere eisen aan de voorspanverhouding. 
Er dient een compromis gevonden te worden met een gunstige stijfheidsverdeling van de twee 
richtingen in het doek, zodat er zomin mogelijk vervormingen optreden en ook het doek zich in 
geen een richting za1 ontspannen. 
In §4.3.3:3 is reeds aangegeven dat de peilverhoudingen van invloed zijn op de stijfheid bij de 
lensliggers. Dat is ook bij doek het geval. De peilverhoudingen van het doek (en daarmee de 
krommingen) kunnen op twee manieren gemanipuleerd worden: verandering van de grenzen 
van het doek en verandering van de verhouding van de voorspanning in de twee richtingen van 
het doek. 

1: 

* 

* 

2: 

* 

* 

verandering van de grenzen 

Het vergroten van de overspanning van de lensligger of het verkleinen van het peil van 
de bovenkabel van de lensligger hebben beide hetzelfde effect: de verhouding Ic./Q1 van 
het doek wordt kleiner. In zijn geheel wordt het doek slapper (k. daalt). Het effect op de 
ring- en segmentrichting is natuurlijk afuankelijk van de verhouding tussen ~en~. maar 
bij een gelijkblijvende ~ za1 de segmentrichting slapper worden (Q1 stijgt, dus ~/Q1 daalt). 
Alleen als ~ evenveel stijgt als ~ (ten koste van ~). za1 de stijfheid in die richting niet 
afnemen. 
Het vergroten van de hoek a tussen de lensliggers maakt de verhouding le.I Qr kleiner. In 
het geheel za1 het doek zich slapper gedragen, al is het specifieke effect op de segment
of ringrichting net als in het eerder beschreven geval mede afuankelijk van de verandering 
van de verhouding tussen ~ en ~ 

verandering van de voorspanning 

Een grotere voorspanning in beide richtingen za1 een stijver gedrag van het doek geven 
(vergelijkbaar met de lensliggers) . 
Een verandering in de verhouding van voorspanning in de twee richtingen bernvloedt de 
verdeling van le. in~ en~ en verandert daarmee de krommingen en de stijfheid van het 
doek in die twee richtingen. 
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4.4.2 methode van aanbrengen van de belastingen 

Het doek is in het ANSYS-model vervangen door een kabelnet (zie §3.2.2). De belasting kan 
alleen worden aangebracht op de knooppunten van de doekkabelelementen. Voor ieder belas
tinggeval moet een oppervlaktebelasting omgerekend worden naar puntlasten op deze knoop
punten. 

1: sneeuw 

Het aanbrengen van de sneeuwbelasting is relatief eenvoudig. Volgens de norm mag een 
gelijkmatig verdeelde belasting over de projectie van het dakoppervlak op het horirontale vlak 
aangenomen worden. De projectie van het doekkabelnet op het horizontale vlak geeft allemaal 
even grote rechthoekjes (zie figuur 37). De oppervlakte van zo'n rechthoekje is bekend, dus de 
gelijkmatig verdeelde sneeuwlast is snel om te rekenen naar een puntlast op de knooppunten. 

2: eigen gewicht 

Voor kabelelementjes kan in ANSYS een soortelijke massa worden opgegeven. Uit de on
gerekte lengte en de doorsnede worden dan equivalente knoopkrachten berekend. In figuur 89 
is een stukje doek gegeven. Dit stukje doek wordt in ANSYS gemodelleerd door de twee 
kabelelementjes. 

Feq t dikte [m] 
b breedte [m] 
a lengte [m] 
p soortelijke massa [kg/m3

] 

a g versnelling [m/s2] 
A"" f*b 

Figuur 89: volumevergelijking van de kabel-elementjes 
die het doek vervangen 

Het volume van het doek is gelijk aan: Vd = t*b*a [mm3
]. De belasting uit eigen gewicht 

bedraagt: Fes = p*g*Vd [N]. De kabelelementjes moeten dezelfde belasting geven. Het volume 
van de twee kabelelementjes samen bedraagt: ~vt = 2*t*b*a (het doekvolume geeft in beide 
richtingen een stijfheid, maar door de kabeltjes wordt het volume dubbel geteld) . De in 
ANSYS opgegeven soortelijke massa van de doekkabels bedraagt dan ook de helft van de 
werkelijke soortelijke massa. 
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Er wordt bij het opgeven van een soortelijke massa van de kabel voor het geven van de belas
ting uit eigen gewicht van uitgegaan dat de doekkabeltjes ook in voorgespannen toestand 
rechthoekjes blijven vormen (en niet teveel misvormen tot parallellogrammen). In figuur 90 is 
aangegeven welke fout anders ontstaat Het figuur geeft een bovenaanzicht van een stukje 
doek en de bijbehorende doekkabeltjes, zoals die in het ANSYS-model gebruikt worden. 

Figuur 90: gevolgen van misvormingen van het net op de berekening van het eigen gewicht 

Voor P~1t/2 geldt: sin p~ 1 dus Feg(wimli.ik) ~ Feg(ANsYs.mooet)• Bij al te grote netmisvormingen in 
de voorspanfase (waar het eigen gewicht berekend wordt) wordt er een te grote belasting uit 
eigen gewicht aangenomen, maar door het erg lage eigen gewicht van het doek ten opzichte 
van de andere lasten valt de invloed hiervan mee. 
Overigens werd in bovenstaande uitleg de lengte a en b aangenomen. Dit zijn de ongerekte 
lengtes van de doekkabels. Deze wordt berekend uit de aanwezige voorspanning in de kabel en 
de lengte tussen de knooppunten in gerekte toestand (zie figuur 67 en vergelijking (49)). 

,... b -I 

Figuur 91: ongerekte lengtes van de doekka.bels uit de spanningen en de gerekte len,gtes 

(49) 
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3: windlast 

In de Nederlandse nonnen staan weinig handzame regels voor het bepalen van de windlast bij 
niet alledaagse gebouwvonnen. De Europese voomonnen bieden meer houvast 
Eigenlijk zou het dynamisch gedrag van het doek als gevolg van de windbelasting getoetst 
moeten worden aangezien de constructie daar gevoelig voor is . Hier is echter uitgegaan van 
een statische belasting. 
Er is uitgegaan van een vonn zoals gegeven in figuur 92. 

- -.... - .... 
' --i-... ', jf 

f.:-''--______ __.;c ___ 
B 

lh 
CR 

e 
• 1.0 

' -
•O~._---i----,----,----:----:::::----A 

•0.6 t---+---+---f"r-+-~ ...... ---/ 

-o., 1----+------=--=-=--'--
• 0.21---~..--:::;.---+----+ 

o.oi-------------.--....._"-------r-_.,.'o-. 5-f-1/id( {h/d =0) 
- 0.2t-----;------;-----/,----,-

- 0.,1-----t-..... -..:---+--~'--+---~, 
~~~-~~-r----::---+---~-C(h/d ~ 0,5) 

~1 I 

Note: cpe.1o is constant along arcs of circles. intersections of che sphere and of planes perpendbtlar 
to the wind: it can be detennined as a first approximation by linear inte:rp0lation between the 
values in A. B and C along the arcs of circles parallel to the wind. In the same way the values of 
cpe.10 in A if O < hid< 1 and in B or C if O < hid< 0,.5 can be obtained by linear interpolation 
in the Figure above. · 

Figuur 92: winddruk-coefficienten volgens NVN-ENV 1991 
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De vorm bestaat uit een cylindervormige onderbouw en het dale als de top van een bol. De 
verhoudingen van f, h en d geven exteme drukcoefficienten op de lijnen A, B en C. Er wordt 
uitgegaan van een lineair verloop van de exteme drukcoefficient tussen de lijnen A, Ben C. De 
inteme drukcoefficienten volgen uit het aantal openingen van het gebouw en de windrichting. 
Dit alles resulteert in een druk op het dakoppervlak. Deze druk wordt omgezet naar krachtjes 
in de knopen van de doekkabels. Hoewel niet helemaal correct, wordt er bij het definieren van 
deze krachtjes uitgegaan van de vorm van het doek v66r de vormbepaling (zie figuur 38), 
terwijl eigenlijk de vorm zoals in figuur 39 als uitgangspunt genomen had moeten worden. 
Het probleem zit echter in het feit dat het doek gemodelleerd is als kabelnet. Deze kunnen 
alleen met puntlasten in de knopen belast worden en de richting van deze puntlasten is niet 
afhank:elijk van de aan de knoop grenzende elementen. De richting van de puntlast moet dan 
omgerekend worden uit de geometrie. Dit is tamelijk ingewikkeld voor de vorm van het doek 
na het voorspannen (fig. 39). Indien het doek gemodelleerd zou kunnen worden met vlakke 
elementen, dan zou een "surface-load" gedefinieerd kunnen worden. Dit is een oppervlaktebel
asting die loodrecht op het vlakke element werkt en die ook van richting zal veranderen als het 
element (door vervorming) van richting verandert. De richting van de belasting wordt dan ook 
bij ingewikkelde vormen goed aangenomen. 
In figuur 93 is de vervormde toestand van het doek onder een windbelasting gegeven. De 
windbelasting is symmetrisch aangenomen, dus had eigenlijk maar het halve model berekend 
hoeven te worden. Het totale model was nodig om andere (niet-symmetrische) belastinggeval
len te kunnen berekenen en is ook voor de windberekening gebruikt omdat anders het hele 
programma voor de berekening van de constructie aangepast had moeten worden. Natuurlijk 
heeft dit wel negatieve gevolgen voor de rekentijd. 

vervominqen 
!Ox verqroof 

Figuur 93: vervormde toestand van de constructie bij een windbelasting 

4.4.3 belastingafdracht in bet doek 

In §4.3.4 is behandeld hoe de middenknopen van lensliggers bij-een neerwaartse belasting 
omhoog kunnen verplaatsen. Deze omhoog gerichte verplaatsingen kunnen versterkt worden 
door het doek. 

-69-



Hoofdstuk 4, Gedra van de constructies 

Het doek wordt gediscretiseerd tot kabels die in twee, onderling loodrechte, richtingen lopen: 
segment- en ringrichting. De hoek tussen de doekkabeltjes en de lensliggers is afuankelijk van 
het aantal lensliggers dat wordt gebruikt in de totale wielvonnige constructie. Dit is te zien in 
figuur 94. 

ex- ¾014-X,.. l'5° 

Figuur 94: richtingen van de doekkabeltjes 

De cirkeltjes in de tekening geven de plaats van de afstandhouder aan. In figuur 95 is bet 
krachtenevenwicbt van een zo'n knoop gegeven. Er wordt bierbij uitgegaan van een symmetri
scbe belasting op de verscbillende doeksegmenten, dus de kracbten uit beide doekdelen (aan 
weerszijden van de lensligger) zijn gelijk. 

rirq-doe:Hokl 
1 

I 
I 

I 
I 
I 

Z•Fr,x 1 
------

le:rdiqqcr 

Fr 

------ Z•F!>,x 

Figuur 95: krachten evenwicht van de doekkabeltjes bij de afstandhouder 

Loodrecbt op de ricbting van de lensligger (y-ricbting) zijn de kracbten uit bet doek in even
wicbt. In de ricbting van de lensligger (x-ricbting) geeft bet doek een resultante last ter grootte 
van F c1,x = 2Fs.x - 2F,.x op de lensligger. Stel nu dat F,.x groter is dan F s.x· Dit betekent dat de 
resultante belasting uit bet doek in deze knoop naar bet centrum van de lensligger gericbt is. 
De knoop zal ricbting bet centrum verplaatsen. 
Dit beeft betzelfde effect als de verplaatsingen van de randknopen van de bovenkabel naar bet 
midden van de lensligger in figuur 82: de bovenkabel tussen de betreffende randknopen zal zicb 
wat ontspannen en de knopen die verder naar bet midden liggen kunnen daardoor omboog 
verplaatsen (zie figuur 96). 
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-- --
Figuur 96: naar het midden gerichte horizontale krachten uit het doek doen middenknoop 

omhoog verplaatsen 

Natuurlijk worden de verticale verplaatsingen van de middenknopen enigszins tegengewerkt 
door de zakking van de randknopen. Of het doek dus werkelijk de lensligger omhoog zal doen 
verplaatsen hangt ook af van de verticale kracht die het doek op de lenligger uitoefent en de 
geometrie van de lens. 
In figuur 97 is aangegeven welke verplaatsingen de middenknoop van een lensligger ondergaat, 
enkel door het aanpassen van de voorspanning in de ringrichting van het doek. De midden
knoop wordt inderdaad eerst omhoog gedreven. Daarna wordt de verticale verplaatsing van de 
randknopen te groot ten opzichte van het stijgen van de middenknoop, waardoor als netto 
resultaat de middenknoop gaat zakken. 

-v 

8 200------------------
jz 100 

!e o~~~-~-~-~~~~~~-~-~ 
i .S -100 
01 i -200 
C > 
S J -300 
II -400 

... 
ci 

Ill ... 
ci · l-+-initiele rek segment-richting 0.21 

e- -500 .L ________ _..:=:::t:=±::==:r 
: 

lnltlele rek doek kabels In rlng-rlchtlng 
Figuur 97: vergroten van de voorspanning is ringrichting van het doek 

De grootte van Fr.x ten opzichte van F,.x (die uiteindelijk het "opdrijven" van de middenknoop 
veroorzaakt) wordt bepaald door twee grootheden: 

J de verhouding van de voorspanning in segment- en ringrichting. 
2 de grootte van de hoek a. 
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Een grotere voorspanning in de ring-richting geeft natuurlijk een grotere Fr.x en dus een grotere 
opdrijvende kracht 
Indien er minder lensliggers in de wielvormige constructie worden gebruikt za1 de hoek a 
stijgen (zie figuur 94) en daarmee verandert ook de verhouding tussen Fr.x en Fs.x (Fr.x zal 
relatief groter worden). 

Nu nog even iets over de spanningsverdeling in het doek. Het doek trekt de bovenkabels van 
de lensligger naar beneden. De afstandhouders bieden daar echter weerstand tegen. Dit is 
overdreven getekend in figuur 98. 

Figuur 98: vervormingen van het doek 

De stroken doek in ringrichting tussen twee afstandhouders zullen hierdoor meer belasting naar 
zicb toe trekken. Hier zijn in bet doek de grootste spanningen te verwacbten. 

In bijlage 4.1 is de logfile gegeven waarmee de vormbepaling van een enkel doeksegment 
wordt gedaan, een enkel segment berekend kan worden bij een symmetriscb belasting uit eigen 
gewicbt of sneeuw en de totale constructie berekend kan worden bij een windbelasting (samen 
met bet eigen gewicbt). 
In bijlage 4.2 is de spanningsverdeling van de doekkabels te zien na bet aanbrengen van een 
belasting uit eigen gewicbt en sneeuw en na bet aanbrengen van de windbelasting, beiden 
uitgaande van de als eerst gegeven spanningsverdeling in de voorspansituatie. 
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Hoofdstuk 5: Conceptueel ontwerp en 
aanzet tot uitvoering en detaillering 

In hoofdstuk 2 zijn de numerieke gereedschappen behandeld, die nodig zijn om statisch over
bepaalde kabelconstructies met ANSYS te berekenen. Vervolgens is in hoofdstuk 3 gekeken 
hoe enkele kabel- en doekconstructies in ANSYS gemodelleerd kunnen worden. In hoofdstuk 
4 kwam het gedrag van deze constructies aan de orde. In hoof dstuk 5 wordt bekeken hoe ~~n 
van deze constructies, de wielvormige kabelconstructie met een doekbespanning, gebruikt kan 
worden als overkapping van een hal. Hiertoe za1 een specifiek ontwerp bekeken worden, waar
van bet constructieve systeem, de uitvoering en enkele details nader toegelicht zullen worden. 

5.1 Conceptueel ontwerp 

Eerst zal in §5.1.1 het arcbitectonisch ontwerp besproken worden. In §5.1.2 en §5.1.3 volgt 
een uitleg van het constructief ontwerp, waarbij een scheiding is gemaakt tussen de dak
constructie en de draagstructuur. De dakconstructie is berekend met het programma ANSYS. 
De resultaten hiervan zijn gebruikt om de elementen van bet dak en de draagstructuur te 
dimensioneren. 

5.1.1 architectonisch ontwerp 

Er is een ontwerp gemaakt voor een evenementenhal. Deze moet gebruikt kunnen worden 
voor beurzen, exposities, tentoonstellingen of andere evenementen. De hal heeft een 
cirkelvorm met een diameter van 95 m op maaiveldniveau. Het dak bestaat uit 24 halve lens
liggers, die in het centrum aan trekringen en aan de buitenzijde met een drukring zijn 
verbonden. Iedere halve lensligger heeft vijf afstandhouders, op 10 m afstand van elkaar. De 
trekring in het centrum heeft een diameter van 5 men draagt een lichtkoepel. Tussen de halve 
lensliggers zijn anticlastisch gevormde doeken gespannen (aan de bovenkabel van de lens
liggers). De drukring bestaat uit een ruimtelijke vakwerkligger van 5*2,5 m2

• De drukring 
wordt gedragen door 24 kolommen; dit zijn ook ruimtelijke vakwerken. Het dak heeft een vrije 
overspanning van 100 m. 

Het constructieprincipe van een kabeldak met een drukring (zonder uitwendig afspannen van 
de kabels om de grote horizontale krachten uit de kabelspanten op te nemen) vereist een cirkel
vorm van de drukring. Deze cirkelvorm wordt dan opgedeeld in rechte stukken drukring (24 in 
dit geval). Deze dwingende vorm van het dak legt veel beperkingen op voor het ontwerp van 
het gebouw. In figuur 99 is het gebouw te zien. 
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Figuur 99: birds-eye perspectiefvan de evenementenhal 

Orn te voorkomen dat het gebouw overkomt als een platte, logge doos zijn de kolommen die 
het dak dragen enigszins gekanteld. 2£. geven het gebouw een iets levendiger aanzien. De wand 
van de hal ligt verdiept achter de ruimtelijke kolommen. Dit is om de gevel meer relief te geven 
en de ronde vorm minder te laten overheersen. De windverbanden tussen de kolommen zijn 
dubbel uitgevoerd en geven eveneens extra diepte aan de wand. De kolommen steken boven 
het dak uit. De drukring wordt in de uitvoeringsfase omhoog gehesen aan de kolommen, dus is 
de extra hoogte van de kolommen ook noodzakelijk. Daarbij breken ze in de uiteindelijke 
situatie het gebouwvolume door de wand visueel nog door te zetten tot boven het dak. De 
drukring is volledig dicht en weerspiegelt in het beeld de functie van de ring. De wand van het 
gebouw bestaat uit gekromde delen die in een richting een blik op de omgeving geven, terwijl 
ze in de andere richtingjuist een hele gesloten grens vormen. De figuren 100 en 101 geven een 
indruk van deze werking van de wand. 

Figuur 100: open wand Figuur 101: dichte wand 
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De figuren 102, 103 en 104 geven een beeld van bet interieur en van de buitenzijde van de hal. 

~II/lit--~~ 

Figuur I 02: interieur van de evenementenhal 

Figuur 103: blik op de open wand van buiten af 

Figuur I 04: aanzicht van het gebouw 
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5.1.2 wielconstructie 

Bij het ontwerpen van de kabeldakconstructie moeten enkele keuzes gemaakt worden die de 
vorm en het gedrag van het dak bepalen. In deze paragraaf worden enkele zaken toegelicht 

Als eerste is van belang het aantal lensliggers in de dakconstructie te kiezen. Als er te weinig 
liggers worden gebruikt, worden de doeksegmenten tussen de liggers erg groot. Dit zal grotere 
vervormingen geven. In dit geval worden er twaalf lensliggers toegepast Deze verdelen de 
dakconstructie in 24 segmenten. Bij dit aantal segmenten is de grootste overspanning van het 
doek ongeveer 13 meter nabij de drukring. Het bleek mogelijk met het gebruikte doek de 
vervormingen van het doek binnen de toelaatbare grenzen te houden bij een acceptabele voor
spanning. Indien er meer segmenten zouden zijn gebruikt, zouden de doeksegmenten kleiner 
worden, maar ook het aantal kolommen zou toenemen. Bij 24 segmenten is een redelijke maat 
voor de onderlinge afstand van de kolommen bereikt 

Er mogen niet teveel afstandhouders worden toegepast Afstandhouders zijn relatief zwaar en 
geven daarmee een grote bijdrage aan de totale belasting uit eigen gewicht. Te weinig af stand
houders geven echter een slap gedrag van de lensliggers. Er is gekozen voor een onderlinge 
afstand van de af standhouders van 10 m. 

Een belangrijk punt is de peilverhouding van de constructie. Zoals eerder al aangetoond in 
§4.3.4: 1 geeft een grotere constructiehoogte een stijver gedrag, zowel van het doek (zie 
§4.4.1:1) als van de lensligger zelf. De totale constructiehoogte van de lensligger is 15 m. 
Voor het doek is een groter peil van de bovenkabel gunstig, voor de stijtbeid van de lensligger 
(bij een omlaag gerichte belasting) is het juist beter om de onderkabel een groter peil dan de 
bovenkabel te geven (§4.3.4:3). Vooral in situaties waar een enkele belastingrichting over
heerst zal de draagkabel voor deze richting een groter peil moeten krijgen. In de Nederlandse 
situatie speelt echter naast eigen gewicht ook windbelasting een grote rol, waarbij voor beide 
belastingen een andere kabel als draagkabel fungeert De gekozen verdeling van de peilhoogtes 
(5 m voor de boven- en 10 m voor de onderkabel) is vooral gunstig bij een belasting uit eigen 
gewicht Voor het doek is deze verdeling minder gunstig, aangezien de bovenkabel een kleiner 
peil heeft en dus de kromming in het doek kleiner is. Deze peilhoogte-verdeling levert echter 
wel voordeel op in de uitvoeringsf ase. Zoals blijkt uit vergelijking ( 40) is de verhouding van de 
horizontale component van de voorspankracht omgekeerd evenredig met de betreffende peil
hoogtes. Voor de gekozen peilverdeling zal de horizontale component van de voorspankracht 
laag zijn voor de onderkabel. De onder- en bovenkabel worden niet tegelijk gespannen. Eerst 
wordt de gehele kabelconstructie aan de bovenkabel gehangen, vervolgens wordt de voor
spanning in de lensligger aangebracht door het (actief) spannen van de onderkabel. De 
krachten in de bovenkabel volgen (passief) uit deze spanprocedure. De spanapparatuur hoeft 
alleen de (door de peilverhouding kleinere) voorspankracht van de onderkabel te leveren. Dit is 
weergegeven in figuur 105 en 106. 
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Figuur 105: het kabelspant hangt aan de bovenkabel 

pdb 

~ilb,~ilo 
Hb,Ho 

Ho door acfie:f ~panne:n 
Hb volqf po!'!'ie:f 

Figuur 106: het ( actiej) spannen van de onderkabel geeft de lensligger zijn vorm 

Nu lean bet natuurlijk zijn dat bet doek niet de gewenste stijfbeid krijgt vanwege de 
beperkingen in bet voorspanniveau en bet peil van de bovenkabel. Het is dan mogelijk bet doek 
extra stijfbeid te geven. Zo kan een extra kabel aan het doek worden toegevoegd om een 
grotere voorspanning van bet doek mogelijk te maken. Dit is te zien in figuur 107. Ook kan de 
rand van bet doek bij de drukboog worden aangepast, zodat bet doek dieper wordt en meer 
kromming krijgt (dit geeft een vergroting van lei zoals gegeven in §4.4.1). Dit laatste levert wel 
problemen op met de drukring, aangezien de drukring tussen de eindpunten van de lensliggers 
recbt dient te zijn ( zie figuur 108). 

hd dad:: hijqf t::t::n qrofe:rt:: 
kror,ninc; in de: t:nt:: richlinc; 
t:n t::t:n !'lrak (Jt::!'pa=n kabd 
in de: andae: richlinc; 

-----loe:qt:vat:(Jdt: kabd 

Figuur 107: toevoegen extra kabel 

drukrinc; 
/ 

---- hd dad:: hanc;f 
ondt:r de: drukrinc; 

Figuur 108: aanpassen van de doekvorm 
bij de rand 

De drukring bestaat uit 24 recbte delen. De ring is onder te verdelen in twee gebieden: de ring
knopen, waar alle bouwelementen samen komen (een lensligger ~lie aansluit op de ringbalk die 
weer aansluit op de kolommen) en de ringbalken, die de normaaldrukkracbten overdragen naar 
de volgende ringknopen en tevens dienen om het doek in de segmentricbting (zie figuur 88) 
vast te bouden. Dit is te zien in figuur 109. 
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ringbo.lk 

lensligger 

Figuur 109: de drukring bestaande uit ringknopen en ringbalken 

De ringbalken bestaan uit ruimtelijk vakwerkliggers, opgebouwd uit stalen buizen. De ring
knopen bestaan uit vele stukken buis, koker, plaat en as, die als doel hebben alle krachten zo 
centrisch mogelijk door te voeren. Hier wordt later bij de detaillering op terug gekomen. 
Zowel ringknoop a1s ringbalk worden afgedekt, zodat uiteindelijk een dichte balk met een 
rechthoekige doorsnede van 5,3 * 2,8 m2 in het zicht overblijft. De rechthoekige vorm van de 
doorsnede is gekozen vanwege de belasting in twee richtingen op de ringbalk (een lijnlast uit 
het doek en de belasting uit eigen gewicht) en vanwege aansluitproblemen die andere door
snedes zouden geven bij de ringknopen. 

In het ANSYS-model van de constructie komen alle kabels van de lensliggers samen in het 
centrum van de constructie. In werkelijkheid moet er een oplossing gevonden worden om de 
kabelkrachten om het centrum heen te leiden. De kabels kunnen niet allemaal door het centrum 
lopen. De kabels worden bevestigd aan een trekring die bestaat uit 24 rechte kokerprofielen. Er 
zijn twee trekringen: een voor de onder- en een voor de bovenkabel. De twee trekringen zijn 
verbonden door de afstandhouders. De af standhouders in een lensligger liggen 10 m uit elkaar. 
Voor de trekring is een diameter van 5 m gekozen, om in maatverhoudingen duidelijk aan te 
geven dat daar iets bijzonders gebeurt. Op de bovenste trekring is een lichtkoepel geplaatst 
Dit is te zien in figuur 110. 

_,,.,. lichfk0t:~I 

Figuur 110: centrale trekring uit gelaste kokers 
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5.1.3 draagconstructie 

De draagconstructie, bestaande uit de kolommen en de windverbanden, geven de verticale 
belasting uit het dale over aan de fundering en verzorgen tevens de af dracht van de horizontale 
windlasten. 
De drukring is scharnierend opgelegd op de kolommen. De kolommen zijn pendelstaven. Dit 
geeft een heldere krachtswerking, waarbij parasitaire momenten uit de ringbalk in de kolom 
vermeden worden. De stabiliteit van de constructie wordt verkregen uit de samenwerking van 
de drukring en de windverbanden tussen de kolommen. De drukring draagt de windbelasting 
over naar de windverbanden die evenwijdig staan aan de belastingrichting: zie figuur 111. 

naar diaqonale:n 

Figuur 111: stabiliteitswerking van drukring en windverbanden 

De schuinstand van de pendelkolommen doet de drukkracht in de drukring afnemen. Orn de 
verticale belasting op te nemen in de kolom is een trekkracht in de ring nodig: zie figuur 112. 

n qe:df een frdi:rachl F F 

in de drufrinq I + t t1ri~ 

t1 t1ri~i 

h 

tF 
I· a • I 

Figuur 112: trekkracht in de 'druk'ring door de schuine pendel-kolommen 

De schuine stand van de kolommen geeft ook een horizontale belasting op de funderµig. De 
fundering is daarom uitgevoerd als een betonnen ring. Deze ring dient naast als drukring voor 
de krachten uit de pendelkolommen ook als funderingsbalk voor de af dracht van de verticale 
belasting uit de gevels, die tussen de kolommen staan. De ring is gefundeerd op palen, waarbij 
onder de kolommen meer palen worden gebruikt om de hoge puntlasten op te nemen. De 
betonnen ring dient stijf te zijn om ongelijkmatige zettingen te voorkomen. 
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5.2 Aanzet tot de uitvoering 

Het bouwen van de constructie vereist een bijzondere aanpak. Vooral de schuine stand van de 
kolommen is de oorzaak van problemen bij de uitvoering. In de volgende paragrafen worden 
stap voor stap de verschillende fases van de uitvoering behandeld. Daarbij zijn in de tekst 
figuren gegeven die schematisch de handelingen weergeven. Aan het eind van §5.2 zijn een 
aantal tekeningen van het gebouw in de verschillende f ases van de uitvoering opgenomen. 

5.2.1 grondwerk 

1: fundering rnaken en kolornvoeten plaatsen 
Eerst moet de bouwput ontgraven worden. Vervolgens worden de palen geheid en de 
betonnen ring gestort. De kolommen zullen in eerste instantie verticaal geplaatst worden, 
daama worden de kolomvoeten naar het centrum geschoven, zodat ze schuin komen te staan. 
Er dient dus een funderingsplaat gemaakt te worden waar de kolom in de uitvoeringsfase op 
geplaatst kan worden en die als bodemplaat dient voor het verschuiven van de kolomvoet. De 
ring is te zien in figuur 123 met daarbij de straalsgewijs verlopende schuifstroken. Op deze 
funderingsstroken zijn de kolomvoeten geplaatst, die later verschoven zullen worden. 

5.2.2 draagconstructie 

2: kolommeo rnaken, op kolomvoeten plaatsen en afschoren 
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk werk op maaiveldniveau wordt uitgevoerd. Dit maakt 
het werk veiliger, de maatvoering eenvoudiger en de montage simpeler. Ook levert dit een 
beperking in benodigde kraancapaciteit (en kosten) op. Dit geldt zowel voor de fabricage van 
de drukring als voor het kabeldak. De drukring wordt op het maaiveld gemaakt en zal via de 
verticaal staande kolommen omhoog gehesen worden. De kolommen dienen natuurlijk wel 
vooraf geschoord te worden, waarbij de schoren niet in de weg mogen zitten voor het omhoog 
takelen van de drukring. De hijsvoorziening die boven aan de kolommen zit wordt meteen 
gebruikt als verankering voor de schoren. Deze hijsvoorzieningen worden niet van de 
kolommen gehaald na het hijsen van de drukring. Ze blijven na de bouwfase achter als 
behuizing voor verlichting en als architectonisch element. In figuur 113 is het principe van het 
omhoog hijsen van de drukring gegeven. 
De kolommen zijn in twee delen geprefabriceerd en zijn op de bouwplaats met elkaar 
verbonden. Ze worden met een kraan op de kolomvoeten gezet en vervolgens afgeschoord. De 
maatvoering gebeurt met lasermeting, waarbij er met name gelet moet worden op het feit of 
alle kolommen helemaal verticaal staan en de onderlinge af stand precies goed is. Dit is van 
belang bij het omhoog hijsen en bevestigen van de drukring. Het resultaat van deze fase is te 
zien in figuur 124. 
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hij!'Voorzie:ninq 

Figuur 113: omhoog hijsen van de drukring met ka.trollen in de kolomkoppen 

3: drukring op maajveldniveau in elkaar zetten 
De drukring wordt op maaiveldniveau in elkaar gelast. De drukring bestaat uit twee delen: de 
ringknopen en de ringbalken. Vanwege de forse afmetingen kunnen de verschillende onder
delen niet in de werkplaats geprefabriceerd en vervolgens vervoerd worden. De ringknopen 
hebben een grootte van 3,5*5*2,5 m3, de ringbalken 10*5*2,5 m3

• De ringbalken zijn ruim
telijke vakwerkliggers met een rechthoekige doorsnede, bestaande uit buizen met een buiten
diameter van 300 mm. De ringknopen herbergen de overgangsconstructie van lensliggers naar 
drukring naar kolommen. De ringknopen hebben een doosvorm, eveneens opgebouwd uit 
buizen van 300 mm diameter (zie figuur 114). De voor- en achterwand hebben diagonalen, de 
boven- en onderzijde zijn verstijfd met platen. De hele ringknoop moet namelijk vrij om de 
kolom kunnen schuiven (bij het hijsen van de drukring), waardoor diagonalen in het onder- en 
bovenvlak niet mogelijk zijn. De platen zijn dik om plooien ervan te voorkomen. In §5.3.4 
wordt nog op deze ringknoop teruggekomen. 

Figuur 114: ring-balken en verstijfde ringknopen 

De ringknopen en ringbalken worden eerst als aparte onderdelen in elkaar gelast. De knopen 
worden om de kolom in elkaar gezet en met lasermeting op de juiste plaats gelegd. Vervolgens 
moeten de ringbalken hiertussen worden geplaatst. Zowel de ringknopen als de ringbalken 
hebben een taps toelopende vorm, zodat de balken eenvoudig tussen de al gereed liggende 
ringknopen te schuiven zijn. Er wordt wel een speling aangehouden tussen de twee onder
delen, om dit in elkaar schuiven makkelijker te laten verlopen (zie figuur 115). 
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Figuur 115: inschuiven van de ringbalken tussen de ringknopen 

A1s de hele drukring gelast is, is de situatie zoals weergegeven in figuur 125 bereikt 

Er zijn nog verschillende dingen die moeten gebeuren: de drukring moet omhoog gehesen 
worden, de kolommen moeten verschoven worden en de dakconstructie gemonteerd en 
af gespannen. De dakconstructie is in ongespannen toestand erg gevoelig voor wind. Daarom 
dient de tijd dat de constructie ongespannen in de lucht hangt zo kort mogelijk te zijn. Het 
monteren gebeurt op de grond, het hangen pas als de gehele draagconstructie klaar is, zodat er 
geen andere (tijd kostende) werkzaamheden zijn op het moment dat de constructie 
ongespannen in de lucht hangt. De werkzaamheden aan het dak kunnen pas uitgevoerd worden 
als er voldoende windvrije dagen voorspeld zijn. 

4; omhoog bUsen van de drukring 
Na het gereedkomen van de drukring kan deze via de kolommen omhoog gehesen worden. Er 
worden kabels aan de ringknopen bevestigd, die via de katrollen aan de kolomkoppen, op 
maaiveldniveau worden aangetrokken. Het principe hiervan was al te zien in figuur 113. Alle 
24 vijzels worden centraal gestuurd om het hijsen zo gelijkmatig mogelijk te laten gebeuren. 
De bevestiging van de drukring aan de kolommen gebeurt door middel van de plaatsing van 
een as zoals te zien is in figuur 116. De as werkt als een lijnscharnier. 

Figuur 116: laten za,kken van de drukring op de as die op de kolom ligt 
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Nadat de drukring omboog gebesen is wordt er een as op de bolle verbindingsplaten in de 
kolom gelegd. Dezelfde bolle platen zitten ook in de ringknopen. De drukring valt met deze 
bolle platen op de as. De kolom draagt nu via de as de drukring. In de uiteindelijk situatie kan 
ook windzuiging optreden, dus moet de as bij de verbindingsplaten ook in de andere richting 
geborgd worden. 
De situatie na bet bevestigen van de drukring is te zien in figuur 126. 

5: verplaatsen van de kolomvoeten 
De kolom kan, in de ricbting loodrecbt op de drukring, draaien om de as. Dit is ook nodig in 
de volgende fase van de uitvoering: bet verplaatsen van de kolomvoeten. 
In de situatie zoals weergegeven in figuur 126 verzorgen de schoren bij iedere kolom de 
stabiliteit Na bet verplaatsen van de kolomvoeten kunnen er windverbanden tussen de 
kolommen worden geplaatst, zoals te zien is in figuur 128. Deze windverbanden zijn dubbel 
uitgevoerd: zowel aan de binnen- als de buitenzijde van de kolommen. Samen met de drukring 
verzorgen ze de stabiliteit van bet gebouw. In de periode van het verplaatsen van de 
kolomvoeten is de stabiliteit echter niet gewaarborgd. De schoren uit figuur 126 ontspannen 
zich in deze fase en de windverbanden uit figuur 128 zijn nog niet aangebracht. Als ze al wel 
aangebracbt waren, zouden ze ook niets kunnen uitricbten, omdat de lengte van de diagonaal 
tussen de kolomvoet en de drukring bij bet verscbuiven afneemt. Het windverband zou zicb 
dus ontspannen. 
Het waarborgen van de stabiliteit in de fase van bet verschuiven van de kolomvoeten kan op 
drie manieren gebeuren: 
*1 Het continu blijven spannen van de scboren van de kolommen tijdens bet verplaatsen 

of al v66r bet verplaatsen de windverbanden aanbrengen en deze continu blijven 
spannen. 

*2 De assen die de drukring verbinden zijn lijnscharnieren. Oat wil zeggen dat ze in de 
~ne ricbting als scbarnier werken, maar in de ricbting evenwijdig aan de drukring als 
inklemming. Hiervan kan gebruik gemaakt worden voor de stabiliteit van bet gebouw. 
De as en de verbindingen moeten hierop wel berekend worden, al zijn de borizontale 
lasten die de lijnscbarnieren over moeten brengen nog niet zo groot als in de 
uiteindelijke situatie. In die situatie zullen ook de windverbanden nodig zijn voor bet 
verlenen van stabiliteit 

*3 Indien er te weinig stabiliteit aan de inklemming van de assen ontleend kan worden, 
kunnen exteme constructie-elementen tijdelijk de stabiliteit waarborgen. In figuur 127 
is hier een voorbeeld van te zien. Er zijn zes volledig gescboorde masten geplaatst 
Deze staan net naast de drukring. De drukring verplaatst recbt naar beneden bij bet 
verscbuiven van de kolomvoeten. De drukring moet dan lang de mast glijden, maar 
wordt in borizontale ricbting door de masten gesteund. Alie borizontale belastingen 
worden via de drukring af gedragen aan de exteme masten. 

Er is gekozen voor een combinatie van de laatste twee mogelijkheden. Er treden bij het 
verschuiven ook problemen op door trillingen en ongelijkmatige verplaatsing van de kolom
voeten. Daarom is er van uitgegaan, dat de inklemmingen van de kolommen bij de assen niet 
voldoende zijn om alle borizontale kracbten af te dragen. 
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Het verschuiven van de kolomvoeten dient gelijktijdig voor alle 24 kolommen te gebeuren. Dit 
betekent dater 24 'skid' -units nodig zijn, die centraal bestuurd kunnen worden. Als de 
verplaatsingen niet gelijktijdig zouden verlopen, zouden de as-verbindingen van de drukring 
aan de kolommen op te grote momenten belast kunnen worden. 
Bij het 'skidden' van de kolomvoeten zullen alle kolommen onder het gewicht van de drukring 
naar het centrum willen schuiven. Dit moet gecontroleerd gebeuren, waarbij in feite de kolom
voeten tegengehouden moeten worden. Bij de plaats waar de kolomvoet in de uiteindelijke 
situati.e moet zijn bevestigd, is een aanslag gemaakt, om te voorkomen dat de kolomvoet te ver 
doorschuift De kolomvoeten worden vervolgens bevestigd aan de in de fundering ingestorte 
ankers. Voor het principe van deze ankers: zie figuur 117. 

=rnt:rt::n lrolor-wod 

Figuur 117: 'skidden' van de kolomvoeten 

6: aanbrengen van de windverbanden 
Het heeft nu pas nut om de windverbanden aan te brengen, omdat ze samen moeten werken 
met de drukring voor het verlenen van de stabiliteit en de drukring heeft pas na het eind van de 
vorige uitvoeringsfase zijn uiteindelijke positie gevonden. 
Na bet verschuiven van de kolomvoeten en het monteren van de windverbanden wordt aan de 
dakconstructie begonnen. 

5.2.3 dakconstructie 

7: spannen van de dakconstructie 
Ook het dak dient zoveel mogelijk op maaiveldniveau gemonteerd te worden. Een probleem 
van het monteren van het dak is de mogelijkheid van windzuiging. Het hangen van het dak kan 
alleen worden uitgevoerd, als de weervoorspellingen voor de duur van het werk weinig wind 
voorspellen. Orn deze kans op gunstig weer voor de gestelde periode te vergroten, moet 
geprobeerd worden de benodigde tijd voor het hangen van het dak zo kort mogelijk te houden. 
De kabels van de lensliggers zijn in de fabriek voorgerekt De strengen van een kabel zullen 
zich bij belasten enigszins gaan 'zetten' ten opzichte van elkaar. Door het voorrekken wordt 
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een gedeelte van deze blijvende rek al uit de kabels gehaald. Toch kan dit zetten ook nog door
gaan mi het spannen van een kabel, in de gebruikssituatie. Dit geeft een lengteverandering bij 
gelijkblijvende spanningen: kruip. Daarom is het vaak nodig de kabels na te spannen zodat de 
tot dan toe opgetreden kruipverlenging opgeheven wordt 
De afstandhouders van de lensligger moeten op een bepaalde onderlinge afstand van elkaar 
komen te hangen. Deze onderlinge afstand en de geometrie van de lens (hoogte en over
spanning), samen met de grootte van de voorspanning, bepalen de afstand, op de ongerekte 
kabels gemeten, waar de afstandhouders moeten komen. Stel dat de ongerekte lengte tussen 
twee af standhouders bekend is. Op de locatie waar de plaats van de afstandhouders op de 
kabels uitgemeten wordt, moet wel rekening worden gehouden met het temperatuurverschil 
tussen de uiteindelijke situatie en de situatie bij bet uitzetten van de kabellengtes. Daarom is bet 
beter dit meetwerk te doen in een ruimte waarvan de temperatuur bekend is. Dit betekent dus 
in een werkplaats; niet op de bouwplaats. De montage van de afstandhouders aan de kabels 
kan wel op de bouwplaats gebeuren. 

De gehele constructie kan gemonteerd worden en vervolgens hoeft slechts een kabel verkort te 
worden om de hele lensligger op de juiste spanning te krijgen (zie figuur 105 en 106). Het 
doek is aan de bovenkabel bevestigd, de onderkabel is volledig vrij. Het is dan ook 
eenvoudiger de onderkabel te gebruiken om de constructie te spannen. 
Het doek wordt in ongespannen toestand aan de bovenkabel bevestigd en wordt gelijk met de 
hele lensligger gespannen. Tijdens het spannen van het doek en de lensligger moet bet doek 
zich nog enigszins vrij kunnen bewegen ten opzichte van de bovenkabels. De klemmen waar
mee bet doek aan de kabels zit kunnen tijdens deze fase schuiven over de bovenkabel. Na bet 
spannen van doek en kabel worden ook deze klemmen vastgezet. Hierover volgt later meer bij 
het betreffende detail. 

De procedure van het monteren en spannen wordt nu beschreven, aan de hand van enkele 
(twee dimensionale) schetsjes. Deze schetsjes zijn gemaakt met behulp van berekeningen van 
een twee dimensionaal model van de lensliggers in de verschillende fases van het spanproces 
met het programma ANSYS. 

Fase 1: 
De bovenkabels worden op de grond uitgelegd en worden bevestigd aan de trekring in bet 
centrum. Vervolgens wordt bet doek aan de bovenkabel bevestigd (klemvaste verbindingen op 
de bovenkabel bij de af standhouders en schuivende verbindingen op de bovenkabel tussen de 
afstandhouders). Dit is te zien in figuur 118. Orn te voorkomen dat de wind onder bet doek 
slaat moet het doek extra verzwaard worden in de richting waar de wind vandaan komt. De 
bovenkabels van de lensligger helpen met hun grote gewicht hieraan mee. 
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ve:rbindirt:1dle:n voor de: afrJondhoude:r 

dod frdrirt:1 
~ 

Figuur 118: fase 1; uitleggen van de bovenkabels en het doek 

Fase 2: 
Op de bovenkabels zitten klemmen waaraan de afstandhouders scharnierend bevestigd kunnen 
worden. Deze bevestiging wordt gemaakt tijdens het proces van het omhoog hijsen van de 
bovenkabel. Alie 24 kabels worden na elkaar omhoog getrokken via de verankeringen in de 
drukring. Iedere keer als er een kabelklem (aan de bovenkabel) net van de grond komt, is er 
ruimte om de afstandhouder aan de klem te bevestigen. De kabels worden dan verder omhoog 
getrokken, totdat de volgende klemmen van de grond komen. Als alle bovenkabels hangen, 
kan de onderste trekring bevestigd worden. Deze trekring Hgt op maaiveldniveau. Orn te voor
komen dat het doek door windzuiging omhoog getrokken wordt, zijn enkele afstandhouders 
aan de grond verankerd. Het gewicht van de afstandhouders en de trekringen helpt ook mee 
tegen de windzuiging. Het resultaat is te zien in figuur 119. 

bove:rlabd wordf doorqdrold:e:n, 
fofdaf rile: of ~ondhoode:r~ van 
de: qrond ZiJn 

I \ 
I \ 

aldandhoude:r~ zijn bij de: qrond 
aan de: bo;e:nkabd kve:diqd 

Figuur 119: fase 2; hangen van de bovenkabel en bevestigen van de afstandhouders 

Fase 3: 
De onderkabels worden op het maaiveld uitgelegd en de klemmen voor de afstandhouders 
worden hieraan bevestigd. De kabels worden eerst aan de trekring vastgemaakt en worden 
vervolgens aan de onderzijde van de hangende afstandhouders gekoppeld. Dit zal bij de 
buitenste afstandhouders met een hoogwerker moeten gebeuren. Bij het vastmaken van de 
onderkabel zal de gehele constructie (inclusief de onderste trekring) van de grond komen. Dit 
betekent vooral voor de buitenste af standhouders dat er veel kracht nodig is om de kabels naar 
de afstandhouders te trekken. De onderste trekring moet hiermee dan ook omhoog getrokken 
worden. Orn deze grote krachten te voorkomen wordt in het centrum de trekring omhoog 
gevijzeld. Hierdoor kost het minder kracht om de buitenste afstandhouders naar de onderkabel 
te trekken. Het resultaat is te zien in figuur 120. 
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bcvc~iqcn ondcrfokl aan 
d~andhoudcr ,-,,d hooqwdcr 

/op;<ijzdcn frcKrinq ~ 
I \ 
'X 

draadcinde voor ~ponne:n 

Figuur 120: fase 3,· bevestigen van de onderkabel geholpen door het opvijzelen van de 
trekring 

Fase4: 
De dak:constructie hangt nu helemaal en moet vervolgens onder voorspanning worden 
gebracht De bovenkabel was nog niet helemaal tot op de juiste plaats gehangen: de kabel was 
zo ver omhoog gehesen dat de middelste af standhouders nog net de grond raak:ten. De kabels 
dienen nog verder aangetrokken te worden. Ook de onderkabel moet verder aangetrokken 
worden. In eerste instantie wordt bij de onderkabel een draadeinde getrokken tot aan de 
buitenzijde van de drukring. Voor het aantrekken tot aan de buitenzijde van de drukring kan 
met minder zware apparatuur worden volstaan; voor het daadwerkelijke spannen daama is 
zwaardere apparatuur noodzak:elijk. Het spandetail wordt later bij de detaillering uitgelegd. In 
figuur 121 is te zien dat de onderkabel is aangetrokken waarbij het draadeinde tot aan de 
buitenzijde van de druk-ring is gekomen. De onderkabel trekt de hele ligger omhoog. 

~cl/en van de boveriabd 

~fcurcn dappc bovcriabd in 
dwar~ichlinq (word! 1•1cdc door 
hd dock qcdaan) '--......_ draadcindc lrdl:en fol 

'--...... oan de builenzi;de van 
~~=,f===--=,:=-==-=,r==--=lF-'=-='ll==iF-=-"'n-=-'ii~iF'-=-=,,,o=-=A / de drukrinq 

Figuur 121: fase 4; aantrekken van de onder- en bovenkabel 

In de situatie dat de bovenkabel door de denkbeeldige horizontale lijn tussen de bevestigings
punten aan de drukring gaat (door het aantrekken van de onderkabel), ontspant deze zich 
volledig. Het aantrekken en stellen van de bovenkabel kan dan ook makkelijk in deze fase 
gebeuren. Helaas betekent de dan ongespannen bovenkabel ook dat de lensligger in ~jdelingse 
richting gesteund moet worden. Deze steun wordt gedeeltelijk geleverd door het doek en door 
de centrale trekring, maar eventueel moeten hiervoor ook extra voorzieningen worden aan
gebracht. Orn te voorkomen dat het doek op zal gaan waaien, wordt er extra ballast aan het 
doek bevestigd. De windankers die in figuur 120 te zien waren zijn losgekoppeld, om de 
verplaatsing van de lensliggers mogelijk te mak:en. 
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Fase 5: 
De constructie moet nu voorgespannen worden. Dit moet wederom zo snel mogelijk gebeuren, 
om de tijd dat de constructie ongespannen in de lucht hangt tot een minimum te beperken. Als 
er steeds twee of drie lensliggers tegelijkertijd worden aangespannen zijn er weinig vijzels 
nodig. Het kost echter veel tijd om na het spannen de vijzels naar het ophangpunt van de 
volgende lensligger te verplaatsen. Daarbij levert deze wijze van spannen grote momenten in de 
drukring, omdat deze niet gelijkmatig belast wordt Dit betekent dat niet gelijk de volledige 
voorspankracht op een lensligger aangebracht mag worden: het moet in stappen gebeuren. 
Daarna moet de constructie nog een keer nagespannen worden, dan moet weer al de 
apparatuur geplaatst en verplaatst worden. 
Er is daarom gekozen om 24 vijzelunits te gebruiken. Deze worden centraal gestuurd en zo 
kan in een (snelle) stap de hele constructie gespannen worden, waarbij de belasting in de druk
ring gelijkmatig oploopt, zonder grote plaatselijke momenten te veroorzaken. Dit betekent 
meer kosten voor de vijzelunits, maar een grote tijdsbesparing. Het aantal mogelijke tijdstippen 
voor deze operatie zal toenemen, omdat minder lang windstil weer nodig is. De vijzelunits 
worden aan de buitenzijde van de ringknopen gehangen en worden aan het eind van de bouw
periode nogmaals gebruikt om kruipvervormingen in de kabelconstructie op te vangen. Het 
resultaat van deze fase is te zien in figuur 122. 

voor:,pannt:n van de onderlr:abd 
via hd draadeinde, borqinq rid 

va:,/ zdlen dod-lr:lennen 
aan de boveriabd Ou:,xn 
de a/:,fondhooder:,) 

een not:r -----~~-""11.-..:=lr--=r~r-rT~T--=-T'"--.ir~-ir-Jt 

Figuur 122: fase 5; in een aantal stappen spannen van de lensliggers 

Fase6: 
Met hoogwerkers kunnen nu de schuivende klemmen die het doek vetbinden met de boven
kabel (tussen de afstandhouders) vastgeklemd worden. In figuur 129 is de uiteindelijke situatie 
te zien, nadat dus het hele dak is gespannen. 

5.2.4 afbouw 

De resterende delen van het gebouw zullen niet zoveel problemen meer geven. De gevels 
moeten gebouwd worden evenals de af dichting van de drukring, het construeren van de ingang 
en de verdere afbouw. Wel moet de gehele constructie nog eenmaal gespannen worden om 
kruipvervormingen op te heffen. De draadeinden in de ringknopen blijven dus bereikbaar. Na 
dit spannen kunnen deze draadeinden gedeeltelijk verwijderd worden. 
De constructie krijgt de vorm zoals gegeven in figuur 130. 
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5.2.5 onderhoud, reparatie en vernieuwing 

Het doekmateriaal heeft slechts een beperkte levensduur. Dit betekent dat na verloop van tijd 
een omvangrijke operatie nodig is om het doek te vervangen. De draadeinden waar de 
constructie mee is gespannen, zijn gedeeltelijk verwijderd. De kabels zitten vast aan deze 
draadeinden, terwijl de draadeinden voor de uiteindelijke verankering zorgen (zie ook figuur 
137 en §5.3.3). Bij een eventuele vernieuwing kan men de onderkabel (via het draadeinde) 
laten ontspannen, vervolgens de omgekeerde procedure van het spannen volgen, een ander 
doek aanbrengen en de hele constructie weer spannen. 
Hiervoor zijn wel nieuwe draadeinden nodig, aangezien de oude zijn afgeslepen om binnen de 
ringknopen te passen. Gelukkig is de bevestiging van de kabel aan het draadeinde demontabel. 
Bij het weer aanspannen van de constructie kunnen de vijzels weer aan de buitenzijde van de 
ringknopen worden gehangen. 
lndien blijkt dat een enkele kabel in de loop van de tijd verder gespannen moet worden, zal als 
noodvoorziening een stuk draadeinden aan het oude gelast moeten worden om deze tot buiten 
de ringknoop te verlengen. Vervolgens kan het draadeinde van buiten de drukring met de vijzel 
(die hiervoor weer opgehangen moet worden) aangespannen worden. 
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Figuur 123: stap 1; fundering maken 

Figuur 124: stap 2; plaatsen en schoren van de kolommen 
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Figuur 125: stap 3; [assen van de ring op maaiveldniveau 

Figuur 126: stap 4; omhoog hijsen van de drukring en bevestigen aan de kolommen 
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Figuur 127: stap 5; verplaatsen van de kolomvoeten en laten zakken van de drukring met 
exteme stabiliteitsmasten 

Figuur 128: stap 6,· aanbrengen van de windverbanden 
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Figuur 129: stap 7,· aanbrengen en voorspannen van de dakconstructie 

Figuur 130: stap 8; ajbouw van het gebouw en naspannen van het dak 
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5.3 Aanzet tot de detaillering 

Er zijn van de constructie een aantal details uitgewerkt Dit zijn de verbindingen van het doek 
aan de bovenkabel en van de kabels aan de afstandhouders (§5.3.1), de verbindingen van de 
kabels en de afstandhouders aan de trekring (§5.3.2), de span- en stelvoorzieningen voor de 
onder- en bovenkabel (§5.3.3) en daarmee samenhangend de ringknoop waar lensligger, kolom 
en drukring samenkomen (§5.3.4). 

5.3.1 doekklemmen 

De klemmen die het doek verbinden met de bovenkabel, zorgen ook voor de verbinding tussen 
de bovenkabel en de afstandhouder. De klem bestaat uit drie delen. Daarmee kan de klem 
afzonderlijk aan het doek en aan de bovenkabel geklemd worden. 

Aan de rand van het doek is een kabel vastgemaakt Deze randkabel wordt op enkele punten 
vastgemaakt aan de bovenkabel van de lensligger. In figuur 131 is het principe van deze 
verbinding gegeven. 

dad-Ide:,., doe:l:-IJe:,., bij of:Jandhoudt:t 

,and-1:obd 

lo=rbindinq van lwe:e: dode:n 

dod-of dd:Jroolr 

"-hjnx:hornie:r 
1120 

Figuur 131: boven- en zij aanzicht van de verbinding tussen doek en bovenkabel 
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De doekklemmen waaraan de afstandhouders zitten zijn volledig schuifvast verbonden aan de 
bovenkabel van de lensligger. Zowel de delen 1 en 2, als de delen 2 en 3 zitten vastgeklemd. In 
de spanfase moeten de klemmen tussen de afstandhouders zich nog enigszins kunnen zetten. In 
die situatie is de klemming 2-3 wel volledig, maar de bovenkabel van de lensligger kan nog wel 
tussen de delen 1 en 2 doorschuiven. Pas na het voorspannen wordt ook deze klemming 1-2 
volledig schuifvast gemaakt. De klemming wordt bereikt door het aandraaien van voorspan
bouten. In bet midden van deel 3 zijn twee bouten gebruikt, om te voorkomen dat de rand
kabels uit bet doek door een excentriscbe belasting de verbinding open zullen trekken. 

De doekklem wordt gemaakt uit drie gietijzeren delen. Het is daarbij van belang dat de wand
diktes van de verscbillende gebieden in een gietstuk ongeveer gelijk zijn. Dit is om ongelijk
matige afkoeling en de daarmee gepaard gaande scbeurvorming te voorkomen. 
De bovenkabel van de lensligger ondergaat een hoekverdraaiing bij de afstandbouders. In de 
gietstukdelen 1 en 2 is biermee rekening gebouden door de bolte waar de bovenkabel in komt 
te liggen af te ronden. Deze ronding is bij iedere afstandbouder anders. In de klemmen tussen 
de afstandhouders (waar enkel het doek aan de bovenkabel wordt bevestigd) is de ronding niet 
nodig. Wei zijn de boltes voor de doekrandkabels in alle gietstukdelen 2 en 3 afgerond. In 
figuur 132 zijn de verschillende gietstukdelen en de kabels getekend. 

-d&:!Z 

-ded I zonda f!t:flWI 

Figuur 132: de drie gietstukdelen van de doekklem 

Gietstuk deel 1 krijgt enkele toevoegingen voor de aansluitingen van de afstandhouders. De 
aansluiting moet werken als scbarnier in de ricbting van bet vlak van de lensligger en als 
inklemming in de ricbting loodrecbt daarop. Aan bet gietstuk komen drie flenzen, die via een as 
verbonden zijn met twee flenzen van de afstandbouder. Deze toevoeging is te zien in. figuur 
133. De keuze voor een scbarnierende boutverbinding (in plaats van een gelaste variant) beeft 
te maken met de uitvoeringsmethode: de afstandbouders moeten in fase 2 (zie figuur 119) aan 
de bovenkabel worden verbonden en moeten daarna vrij kunnen roteren. 
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' -- /ijnxhamlcr(boulM20) 

-- r.ldandhouda !~~ 

Figuur 133: lijnschamier-verbinding van de afstandhouders aan de kabels 

Dezelf de klemmen worden ook voor de onderkabel gebruikt, dan blijft gietstuk deel 3 echter 
achterwege en wordt gietstuk deel 2 enigszins hierop aangepast. 

5.3.2 trekring 

De boven- en onderkabels worden in het centrum bevestigd aan een trekring. Deze verbinding 
hoeft niet verstelbaar te zijn. De kabels van de lensligger eindigen in een zogenaamde 'open 
spelter socket'. Deze is te zien in figuur 134. De verbinding tussen de kabel en de socket komt 
tot stand door toevoeging van een kunsthars. 

afbinden 111tplu1;en socket stellen 

Figuur 134: verbinding van een kabel met een open spelter socket 

De open spelter socket draagt de belasting via een as over naar stalen platen. De stalen platen 
worden gelast tussen vierkante kokerprofielen van 400*400*16. De verbinding is te zien in 
figuur 135. De platen zijn via een as ook met de afstandhouders verbonden. Ook hier is niet 
voor een gelaste verbinding gekozen in verband met de methode van montage. 
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\.,1~anJhouJa 

Figuur 135: verbinding van de afstandhouder en de ka.bel aan de trekring 

5.3.3 spanvoorziening 

De kabels zijn bevestigd aan cylindervonnige bussen met een inwendige metrische draad. De 
verbinding tussen de kabel en de bus geschiedt even als bij de open spelter socket door het 
toevoegen van een kunsthars. De bus is te zien in figuur 136. 

Figuur 136: verbinding van een ka.bel met een bus met inwendige metrische draad 

De kabels moeten na te stellen zijn en de verbinding mag niet in het zicht komen. Een draad
einde M155 wordt in de cylindervonnige bus gedraaid en geborgd met een moer. In figuur 137 
is de verbinding te zien. Het draadeinde wordt gespannen met apparatuur die buiten de druk
ring staat opgesteld. Vervolgens wordt de moer bij het deksel van de buitencylinder vast
gedraaid. De belasting uit de kabel wordt via de moer en het deksel overgedragen naar de 
buitencylinder. In de volgende paragraafkomt aan de orde hoe deze buitencylinder aan de ring
knoop is verbonden. 
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borqifr/ van Id draade:inde: 

Figuur 137: spanvoorziening van de onderkabel van de lensligger 

De getekende spanvoorziening is van de onderkabel, de bovenkabel kent een zelf de detail, al 
zijn de krachten tijdens het stellen van de bovenkabels veel kleiner dan bij het spannen van de 
onderkabels. De bovenkabels boeven dan ook niet met zware apparatuur (die buiten de druk
ring is opgesteld) gespannen te worden. 

5.3.4 drukringknoop 

Zoals al eerder vermeld komen vele onderdelen van de constructie samen in een gebied: de 
ringknoop. Hier wordt de voorspanning uit de lensliggers overgedragen naar de drukring en 
wordt de verticale belasting afgedragen naar de kolommen. Eigenlijk zouden alle aansluitingen 
zo centrisch mogelijk moeten gebeuren, zodat er weinig extra momenten ontstaan. In deze 
tekst worden de verschillende delen van de ringknoop apart behandeld. Aan het eind van de 
paragraaf staan een aantal tekeningen van de verschillende onderdelen en van bet uiteindelijk 
resultaat 

In figuur 141 is te zien wat er met de ringknoop wordt bedoeld, welke onderdelen uitkomen in 
de ringknoop en vanaf welke kant de knopen in de tekeningen 142 tot en met 147 bekeken 
zijn. 
De knoop bestaat als eerste uit een raamwerk van buizen met een diameter van 300 mm, zoals 
te zien is in figuur 142. De boogte van bet raamwerk is 2500 mm (b.o.h.), de lengte 5000 mm 
en de breedte varieert van 3490 mm aan de binnenzijde van de drukring tot 3840 mm aan de 
buitenzijde. Op de knooppunten van dit raamwerk sluiten de ring-balken aan (voor de richting 
van de ringbalken: zie figuur 141). 
Zoals al gezien in §5.3.3 warden de kabelkrachten uit de lensligger via een draadeinde en een 
moer overgedragen naar een 'buitencylinder'. De twee buitencylinders (voor boven- en onder
kabel) zijn te zien in figuur 143. Het is de bedoeling om via de T-vormige balken de krachten 
in de hoeken van het raamwerk te krijgen. De aansluiting van de (in twee richtingen schuin 
lopende) T-balken op het raamwerk in figuur 142 wordt erg ingewikkeld en is haast niet meer 
lasbaar. Daarom worden de T-balken, de buitencylinders van de spanvoorzieningen en een 
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gedeelte van het raamwerk in ~n deel uitgevoerd in gietstaal. Dit is te zien in figuur 144. In 
figuur 138 is een doorsnede van de ringknoop met de cylinders te zien. 

~parvoorzicninq bovcrJabd 
rinq-kroop 

I 

~panvoorzicninq ondcrkabd 

Figuur 138: de spancylinders en de werklijnen van de kabelkrachten in de ringknoop 

De werklijnen van de kabelkrachten snijden elkaar in het centrum van de drukring. De boven
kabel hoeft niet met zware apparatuur gespannen te worden, de onderkabel wel. Voor de 
onderkabel dient dan ook ruimte in de knoop te worden vrijgehouden, zodat het draadeinde 
door de knoop kan lopen en van buiten af kan worden aangespannen. De ruimte in het centrum 
van de drukring is dus benodigd voor de doorvoer van het draadeinde van de onderkabel. Dit 
heeft invloed op de plaatsing van de as die de belasting moet overdragen naar de kolom (zie 
figuur 116). 
Eigenlijk zou de as in het centrum van de drukring moeten zitten. Dit is niet mogelijk, dus 
wordt de as naar onderen verplaatst, maar wel in de richting van de kolom, zodat deze wel 
centrisch belast blijft In figuur 139 zijn de diagonalen, waaraan de as is bevestigd getekend, 
met de plaats van de as. De excentriciteit die door deze plaatsing van de as ontstaat zal 
wringende momenten in de drukring geven. In figuur 145 zijn deze elementen ruimtelijk in het 
raamwerk geplaatst. 

I 
folory,' 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I 
I I 

,' diaqordai,'in rijwande:n 
I I 
I I 
I I 

Figuur 139: plaatsing van de as in de ringknoop 
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De achterkant van de ringknoop wordt met diagonalen extra verstevigd. Hetzelf de geldt voor 
beide zijwanden, waarbij de diagonalen eveneens de verticale belasting overdragen aan de as. 
Het boven- en ondervlak van de knoop leveren echter een probleem. In figuur 140 is een 
bovenaanzicht van de drukring gegeven, met daarin de ringknopen. 

Figuur 140: bovenaanzicht van de drukring met de zwakke ringknopen 

Deze ringknopen vormen een zwakke schakel in de vormvastheid van de ring. De ringknopen 
bestaan uit gelaste verbindingen, waarbij het totaal een raamwerk vormt, maar eigenlijk zijn 
ook hier extra verstevigingen nodig. Helaas moet de ringknoop vri j om de kolom kunnen 
bewegen, dus diagonalen zijn onmogelijk. In het onder- en bovenvlak worden platen gelast, die 
extra stevigheid bieden. Dit is te zien in figuur 146. 

In figuur 147 zijn alle elementen samen getekend, met uitzondering van de bovenste 
verstijvigingsplaat 

Figuur 141: overzicht van de ringknoop 
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Figuur 142: raamwerk van ringknoop Figuur 143: spanvoorziening 

Figuur 144: spanvoorziening in gietstaal Figuur 145: de draag-as 

Figuur 146: versteviging van de wanden Figuur 147: alle elementen samen 
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Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen 

In bet afstudeerwerk is vanuit verscbillende kanten naar een constructie gekeken. Dit proeven 
van allerlei deelgebiedjes beeft er wel voor gezorgd dat niet alles even diep is onderzocbt In 
dit boofdstuk komen van die deelgebiedjes dan ook naast conclusies ook enkele aanbevelingen 
aan bod van problemen die bet waard zijn om nog verder uit te spitten. De conclusies en 
aanbevelingen zijn voor bet gemak gesplitst in delen, beborend bij de hoofdstukken 2 tot en 
met 5. 

6.1 Numerieke gereedschappen 

Bij het berekenen van de constructie is gebruik gemaakt van het programma ANSYS 5.1. Het 
is gebleken dat dit programma goed kan omgaan met een statisch overbepaalde kabel
constructie. ANSYS heeft als voordeel, dat het programma zeer algemeen toepasbaar is voor 
vele constructievormen en materialen. Zo kan een totaalbeeld van een constructie bekeken 
worden, in plaats van dat ieder deel met een eigen programma berekend moet worden (een 
programma voor de vormbepaling van het doek, een voor de krachten en vervormingen van 
het kabelspant, een voor de hele draagstructuur van de drukring en kolommen, een voor de 
fundering en een voor de details). 
Daarbij kan ANSYS zowel lineair als niet-lineair (geometrisch en/of fysisch) rekenen en kent 
het enkele voor kabelconstructies zeer goed toepasbare elementen. Indien nodig zijn ook 
eigenwaarde en eigenfrequentie berekeningen mogelijk. Een bijkomend voordeel is dat de 
gebruikte ANSYS-versie (5.1) goed grafisch ondersteund en gebruiksvriendelijk is. Met het 
programmeren in APDL (ANSYS Parametric Design Language) kan een berekening geheel op 
maat worden uitgevoerd. APDL maakt verder het doen van een parameterstudie erg eenvoudig 
door de mogelijkheid om met variabelen te werken. 
Helaas heeft ook ANSYS nadelen. Al die mogelijkheden van het programma maken het 
gebruik ingewikkelder. Het duurt dan ook Jang voordat je met het programma kunt werken. 
Het grootste probleem is echter, dat de gebruiker goed moet weten wat het programma precies 
uitvoert. Er zijn veel valkuilen in het programma, vooral als er niet-lineair gerekend wordt De 
achtergronden en de theorie van de eindige elementen methode dienen dan ook bij de gebruiker 
bekend te zijn. In principe moet iedere uitkomst van het programma gewantrouwd worden, 
tenzij aangetoond kan worden dat de uitkomst plausibel is. 
Het kost relatief veel tijd en moeite om een model van een constructie op te bouwen. Onder 
andere door het werken met zogenaamde log-files en met APDL is het wel relatief eenvoudig 
wijzigingen in een model aan te brengen, zoals het wijzigen van de voorspanning, hoogte, 
overspanning of materiaal van het kabelspant 
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6.2 Modellering van een kabel- en doekconstructie 

Zoals al reeds in §6.1 venneld is ANSYS een goed gereedschap om kabelconstructies te 
berekenen. Zowel voor het doen van vonnbepalingen bij een kabelnet a1s het berekenen van 
een belastinggeval van een kabelconstructie. 
Bij het vertalen van een doek naar een kabelnet worden niet alle eigenschappen van het doek 
geheel meegenomen. Er dienen enkele controles gedaan te worden, na het uitvoeren van een 
berekening, om te controleren of de uitgangspunten van deze vertaling niet al te veel geweld 
zijn aangedaan. Zo geeft een grote spanningssprong tussen twee naburige doekkabels aan dat 
de uitgangspunten van een kleine maaswijdte, om het effect van fysisch niet-lineair gedrag van 
het doek te kunnen verwaarlozen (zie §3.2.2), niet zijn nagekomen. 

De vertaling van het doek naar kabelnet kent meer van deze vereenvoudigingen. Het zou dan 
ook de moeite lonen om te onderzoeken of het niet mogelijk is doek te modelleren met 
laagvonnige elementjes. Op deze elementjes moet een vonnbepaling uitgevoerd kunnen 
worden (zie bijlage 3.1), waarbij ook rekening gehouden moet worden met orthotroop 
materiaalgedrag. Een windberekening zou dan ook meer betrouwbare resultaten kunnen geven. 
Deze stap zou een flinke vooruitgang betekenen in het berekenen van een doekconstructie. 
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6.3 Gedrag van de constructies 

Bijna alle dingen die aan een lensligger te veranderen zijn, zijn van grote invloed op bet gedrag 
van de constructie. In figuur 62 is te zien wat allemaal bekend moet zijn van een lensligger 
(lineair gescbakeld, zonder doek) om deze te kunnen berekenen. Orn tot ecbt bandzame, 
kwantitatieve regels te komen is een grater opgezette parameterstudie noodzakelijk. Wei zijn 
er enkele (kwantitatieve) conclusies af te leiden uit de gedane berekeningen. Deze 
kwantitatieve conclusies zijn niet alleen bedoeld om meer inzicbt te krijgen in de werking van 
de verschillende constructie-onderdelen, maar ook om te controleren of de ANSYS-berekening 
inderdaad betrouwbaar is. Indien bepaalde resultaten niet logiscb verklaard kunnen warden zou 
bet natuurlijk goed mogelijk zijn dater een fout in de berekening is geslopen. Met een ANSYS 
berekening waarin veel mis kan gaan is bet dan ook beter ervan uit te gaan dat de resultaten 
fout zijn, tenzij aannemelijk gemaakt kan warden dat de resultaten geloofwaardig zijn. 

Orn een constructie stijver te maken kan een grotere boogte of een grotere voorspanning 
genomen worden. Het eerste is effectiever, maar dit moet natuurlijk wel mogelijk zijn. Een 
grotere boogte geeft wel een groter eigen gewicht van de lensliggers, maar bij problemen met 
windzuiging is dit juist gunstig. 
Bij een relatief grotere voorspanning is de peilverhouding van onder- en bovenkabel niet zo 
van belang voor de stijtbeid van de constructie. Bij kleinere overspanningen is de invloed van 
de peilverhoudingen op de stijtbeid groter. Deze stijtbeid is wel atbankelijk van de 
belastingricbting. Indien ~~n belastingricbting overheerst kan bierop ingespeeld worden door 
het varieren van de peilverhoudingen. 
Bij radiaal scbakelen van de lensliggers treedt bet effect op dat een neerwaartse belasting op 
bepaalde punten kan resulteren in een opwaartse verplaatsing. Dit effect wordt verkleind door 
een kleinere constructiehoogte of een grotere voorspanning. Het doek kan bet genoemde effect 
versterken en om deze invloed te verminderen moeten de segmenten van de totale constructie 
kleiner worden (meer lensliggers in een volledige cirkelvormige constructie). 

Voor bet gedrag van het doek is de kromming in twee ricbtingen van belang. Bij een bepaalde 
belasting zal de ene ricbting als draag- en de andere richting als spanricbting fungeren. De 
krommingen van de twee richtingen in het doek kan op de overheersende belastingricbting 
afgestemd worden. Eigenlijk geldt voor bet doek betzelf de als voor bet kabelspant: een grotere 
kromming (en grater peil) geeft een groter stijtbeid, net zoals een grotere voorspanning. Door 
te spelen met voorspanningen en de randcondities kunnen de krommingen van bet doek 
warden aangepast. 
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Hoofdstuk 6, Conclusies en aanbevelin en 

6.4 Conceptueel ontwerp en aanzet tot uitvoering en detaillering 

Het principe van de constructie om alle voorspanning in de drukring op te vangen geeft door 
zijn dwingende ronde vorm grote beperkingen aan het ontwerpen van een gebouw. Ook is de 
methode van uitvoering voor een dergelijke constructie relatief duur. Het is dan ook niet 
waarschijnlijk dat dit constructieprincipe in de praktijk vaak toegepast zal worden. Misschien 
zou de constructie gebruikt kunnen worden als kleine, lichte, demontabele overkapping voor 
tijdelijke gebouwen, dan natuurlijk in een totaal andere verschijningsvorm. 

Natuurlijk is het hier gegeven ontwerp slechts een concept. Datzelfde geldt voor de uitvoering 
en de details. Indien het gebouw ergens zou worden gerealiseerd, zou er nog veel werk moeten 
gebeuren. Alie details zouden verder uitgewerkt en berekend moeten worden, de uitvoering 
zou verder moeten worden uitgewerkt en natuurlijk zou de constructie als een geheel verder 
berekend moeten worden. Met het door dit verslag verschafte gereedschap is dat (hopelijk) een 
beetje makkelijker geworden. 
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annen lensli ers in een ruimteli'ke constructie 
numerieke modellering, ontwerp en uitvoering 

Bijlage 2.1: De veertjes methode voor de berekening van statisch 
overbepaalde constructies 

Indien het te gebruiken eindige elementen programma geen stress stiffeningsmatrix kent, zal 
om een berekening te kunnen maken de modellering van een statisch overbepaalde constructie 
aangepast moeten worden. Het doel is dan de constructie statisch bepaald te maken, zonder het 
gedrag van de constructie al te zeer te bernvloeden. Als voorbeeld weer een vierscharnierspant 
(figuur 148). 

17, 

Figuur 148: vierscharnierspant statisch bepaald maken 

De constructie in de eerste figuur is statisch bepaald te maken door in knoop 2 een buigvaste 
verbinding aan te brengen. Dit is te zien in de tweede figuur. De elementen 1-2 en 2-3 zijn nu 
geen staven meer, maar balken: ze worden op buiging, normaal- en dwarskracht belast. In het 
eindige elementen model moeten dus ook balkelementen worden gebruikt De constructie is nu 
tot een statisch bepaald 3-scharnierspant geworden. Hetzelf de kan bereikt worden door in 
knoop 2 een rotatieveer aan te brengen (zie bet derde figuur). Deze rotatieveer geeft bij een 
oneindig grote stijfheid het gedrag van een volledig buigvaste verbinding, bij een kleine 
stijfheid (bijna nul) zal de rotatieveer het gedrag van de scharnierende verbinding benaderen. 
Door nu deze stijfheid zo klein mogelijk te maken wordt het gedrag van het vierscharnierspant 
benaderd. Echter door de (kleine) veerstijfheid van de rotatieveer is de constructie niet meer 
statisch overbepaald. 
De nul op de hoofddiagonaal van de constructiestijfheidsmatrix verdwijnt door de extra termen 
uit de elementstijfheidsmatrix van bet veer-element Als de veerstijfheid van de rotatieveer te 
groot wordt gekozen zal het gedrag van deze constructie niet meer overeen komen met bet 
gedrag van het vierscharnierspant. Als de veerstijfheid te klein wordt gekozen kunnen er te 
grote verschillen ontstaan in de termen van de constructiestijfheidsmatrix. Een slecht gecondi
tioneerde matrix en een mogelijk onnauwkeurige oplossing zijn bet gevolg. 

In figuur 149 is de lensligger afgebeeld. De lensligger is statisch bepaald gemaakt door voor de 
onderkabel balkelementen te gebruiken en deze te koppelen met rotatieveertjes. De rotatie
veertjes zijn zo slap dat ze bet gedrag van de constructie niet bemvloeden, maar zo stijf dat ze 
geen problemen geven in de constructiestijfheidsmatrix. De buigstijfheid van de balk-elementen 
van de boven- en onderkabel is groot aangenomen, om de invloed van buig-vervormingen te 
kunnen verwaarlozen. 
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bdke:n f?EN1!? / --.."'c:::=:::::::::::::::::::::~k============:::::>"""':-- rolalicvr::rr::n C0f1f?/N 14-

Figuur 149: lensligger met rotatieveertjes 

Er ontstaat een probleem bij de berekening van de constructie als bij een neerwaartse belasting 
de bovenkabel ontspant. Op dat moment worden de afstandhouders niet meer gesteund. Als 
het gedrag van de constructie na het ontlasten van de bovenkabel bekeken moet worden, zullen 
extra voorzieningen in het model aangebracht moeten worden. Zo kan bijvoorbeeld de boven
kabel dubbel uitgevoerd worden: kabelelementen met de werkelijke rekstijfheid van de boven
kabel die enkel op trek belast kunnen worden en extra staafelementen met een hele kleine rek
stijfheid. De hele kleine rekstijfueid zorgt ervoor dat de invloed van de staven op het gedrag 
van de constructie erg klein is, maar de staven kunnen na het ontspannen van de bovenkabel de 
afstandhouders nog steunen. De rekstijfueid mag niet te klein worden aangenomen, omdat dan 
wederom problemen met de conditie van de stijfheidsmatrix kunnen ontstaan door het grote 
verschil in stijfueid van de gebruikte elementen. 
Voor de constructie in figuur 150 leverde het vergelijk tussen een berekening met ANSYS en 
een berekening met het programma STAAF slechts kleine verschillen. De resultaten zijn in de 
tabel gegeven. 

K.vr::r::r 
lb 11b t:.vr::r::r 

'5000 '5000 

lb 11b 

~000 '5000 

'500 

2000 

2000 

'500 

Figuur 150: controle van het ANSYS-model 

E = 2,1 * 105 N/mm2 

A= 1,0 * 105 mm2 

~= 100mm2 

Avi =0,1 mm2 

F= lOkN 
Kveer = 10 Nmm/rad 
lb= 2,5 * 106 mm4 

At,= 100mm2 

elasticiteitsmodulus staal 
doorsnede afstandhouders 
doorsnede kabels 
doorsnede extra staven van de bovenkabel 
belastingen 
veerstijfheid rotatieveer 
axiaal kwadratisch oppervlaktemoment balk-elementen onderkabel 
doorsnede balkelementen onderkabel 

-110-



numerieke modellering, ontwerp en uitvoering 

STAAF ANSYS verschil 

Uy knoop 101 -11,26 -11,33 +6,21 %0 

Uy knoop 102 -65,53 -65,59 +0,92 %0 

oN element 151 851,09 851,08 -0,01 %0 

oN element 152 794,40 794,39 -0,01 %0 

oN element 251 453,35 453,36 +0,02 %0 

oN element 252 423,97 422,98 -0,02 %0 

Ook voor grotere constructies blijkt het mogelijk te zijn om de stijfheden van de toegevoegde 
elementen (rotatieveren en extra staven bij de bovenkabel) zo te kiezen, dat de conditie van de 
stijfheidsmatrix goed blijft en het gedrag van de constructie niet teveel wordt aangetast. Toch 
ontstaan er, vooral bij het drie dimensionale model van een statisch overbepaalde constructie, 
enkele problemen: 

1 Bij het maken van een 3-d model dienen alle mogelijke starre lichaarnsverplaatsingen of 
rotaties onderkend te worden, zodat deze door gebruik making van veertjes verhinderd 
kunnen worden. 

2 Bij gebruik making van scalaire veertjes treden problemen op a1s de richting waarin het 
veertje moet werken verandert door vormveranderingen van de constructie. De richting 
waarin het scalaire veertje werkt is gedefinieerd in de onbelaste toestand en deze richting 
wordt niet aangepast. 

3 In het geval van de lensligger moet om veertjes te kunnen toepassen gebruik gemaakt 
worden van balkelementen voor de onderrand. Bij gebruik making van de stress stiffenings
matrix voor het berekenen van de constructie kunnen staafelementen gebruikt worden, die 
enkel een trekkracht op kunnen nemen. Dat is nu niet mogelijk. Dat wil zeggen dat nu 
gecontroleerd moet worden of er een drukkracht in de onderrand optreedt. Als dit zo is 
moet het model worden aangepast. 

4 Er zijn niet alleen extra elementen nodig (de rotatieveertjes en de extra staven), maar ook 
elementen met meer vrijheidsgraden per knoop (de balkelementen). Dit betekent een 
toenarne van de rekentijd. 

5 ANSYS kent een maximaal aantal knopen. V ooral bij het 3-d model zi jn er veel knopen 
nodig om alle benodigde rotatieveertjes in te kunnen passen. Dit legt beperkingen op aan de 
grootte van de constructie. 

6 Hoe meer speciale elementen (zoals slappe veertjes of extra staven) worden toegepast, hoe 
groter de kans op een slecht geconditioneerde matrix of verandering van het gedrag van de 
constructie, beiden leidend tot slechte resultaten. 

Het gebruik van de stress-stiffeningsmatrix verdient de voorkeur boven het toepassen van de 
bovenstaande methode waar de modellering van de constructie aangepast wordt. 
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Bijlage 3.1: Moeilijkheden en mogelijkheden van een vormbepaling 
met laagvormige elementen 

Het doek is gediscretiseerd tot een kabelnet. Deze reductie van het doek van laagvormige naar 
lijnvormige elementen heeft een aantal nadelen: het is moeilijk om anisotropie van het doek
materiaal mee te nemen bij de doekkabelelementen. De stijtbeid van een stuk doek in een 
bepaalde richting hangt niet alleen af van de rek in die richting, maar ook van de rek in de 
andere richting. Orn dit gedrag in een kabelnet mee te nemen zou betekenen dat na het vinden 
van een bepaalde evenwichtsituatie bij een bepaalde belasting voor iedere kabel de rek in alle 
naburige doekkabels (in twee richtingen) bekeken moet worden. De elasticiteitsmodulus van de 
betreffende kabel zou hierop aangepast moeten worden. Dan is weer een nieuwe berekening 
van bet evenwicht noodzakelijk. Dit is een bewerkelijk en tijdrovend proces en wordt daarom 
ook niet in het kabelnetmodel meegenomen: er wordt uitgegaan van een niet-lineaire spanning
rek relatie van een enkele doekkabel, onatbankelijk van de rekken in de naburige kabels. 
Het zou beter zijn om het doek te modelleren met laagvormige elementen. Er kan dan worden 
geprobeerd om de anisotropie van het doek mee te nemen. Ook wordt het aanbrengen van een 
windbelasting op het doek een stuk eenvoudiger. De wind geeft een drukverschil op het doek 
en dit resulteert in een oppervlaktebelasting loodrecht op het doek. Bij de vertaling naar een 
kabelnet zou in ieder knooppunt van de doekkabels een kracht aangenomen moeten worden, 
waarvan de grootte afhangt van de maaswijdte in het betreffende punt en de richting afhangt 
van de richting van alle naburige doekkabels. Orn een tijdrovend rekenproces te voorkomen 
wordt de windbelasting gedefinieerd in de (niet reele) beginsituatie die v66r het doen van de 
vormbepaling wordt aangenomen. Hierbij is de richting van de puntlasten eenvoudiger te 
bepalen. Indien het doek bij de vormbepaling al te veel verandert, zijn de resultaten natuurlijk 
minder nauwkeurig. 
Bij het kunnen opgeven van een oppervlaktebelasting op een laagvormig element valt dit 
probleem weg. Een bijkomend voordeel is dat de oppervlakte belasting mee roteert met het 
element bij het belasten. Dit in tegenstelling tot de puntlasten die gedefinieerd worden bij het 
kabelnet: deze puntlasten zijn conservatief en veranderen dus niet van richting bij het belasten 
van het doek. Helaas is het niet gelukt een vormbepaling te doen met laagvormige elementen. 
Hieronder volgen enkele methodes voor het doen van een vonnbepaling op laagvormige 
elementen, elk met hun eigen mogelijkheden en moeilijkheden. 

1; definieren van een voorspanning in Iaagvormige elementen 

Als eerste is gekeken of ANSYS laagvormige elementen kent waarbij een voorspanning (in 
twee richtingen) gedefinieerd kan worden. Dit bleek bij geen enkel laagvormig element te 
kunnen. Als het wel mogelijk was geweest, zou hetzelfde principe als bij de vormbepaling van 
een kabelnet gehanteerd kunnen worden: het aanpassen van de yorm en de spanningen van het 
doek door het spelen met de initiele rekken van de elementen (en dus met de ongespannen 
lengtes en breedtes van het element). 
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2: aanbrengen van een temperatuur in Iaagvormige elementen 

Het is de bedoeling om door het opgeven van een temperatuur de (ongespannen) lengtes en 
breedtes van het element aan te passen, om zo een voorspanning in het doek te verkrijgen. De 
methode van aanbrengen van de temperatuur geeft enkele beperkingen. De temperatuur wordt 
opgegeven in de hoekpunten van een laagvormig element 
Stel dater een element wordt gedefinieerd, zoals gegeven in figuur 151. Het element staat 
onder dezelf de spanning in beide richtingen. De elementvorm in gespannen toestand, samen 
met de grootte van de spanningen geven de elementvorm in ongespannen toestand. Deze vorm 
ongespannen is in figuur 151 gearceerd. 

Oy 
fttttt 

++ ♦ tt ♦ 
Oy 

Figuur 151: gelijke spanning in beide richtingen, door temperatuur in de knooppunten 

Deze voorgespannen toestand is eenvoudig in ANSYS te definieren door in de hoekpunten een 
bepaalde temperatuur op te geven. De temperaturen in het element volgen uit lineaire inter
polatie van de temperaturen in de hoekpunten. Orn de getekende spanningen in het element te 
krijgen moet de temperatuur in heel het element constant zijn. De opgegeven temperatuur is 
voor alle vier de hoekpunten gelijk. 
Neem nu aan dat de spanningverdeling zoals gegeven in figuur 152 verkregen moet worden. 

Oy 
tttttt 

♦ t ♦ ♦ + ♦ 
Oy 

Figuur 152: ongelijke spanningen in de twee richtingen: varieren uitzettingscoefficient 

De lengteverandering At die in de getoonde spanningen resulteert is verschillend in de twee 
richtingen. Een bepaalde temperatuur T1 (in knooppunt 1) zal in de ene richting een andere 
spanning moeten veroorzaken dan in de andere richting. Dit kan bereikt worden door de 
thermische uitzettingscoefficient in de twee richtingen aan te passen. 
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De lengteverandering van het doek (in een richting) wordt gegeven door: 

at = a.. *t *aT 
1 1 1 

De hierdoor ontstane spanning bedraagt: 

a.= E*aut = E*a..*aT 
1 1 1 1 

(49) 

(50) 

In dit geval geldt: ox= 2*oy. Dit kan bij een constante temperatuur (per knoop) a T bereikt 
worden door het volgende aan te nemen: a.x = 2*a.y. De constante temperatuur zal tot een 
grotere spanning in de x-richting leiden. 
Neem nu aan dat de spanningverdeling zoals gegeven in figuur 153 verkregen moet worden. 

~ 

~ ~: ~ 
l4f° 

Figuur 153: ongelijke en verlopende spanningen in de twee richtingen 

In iedere knoop is de verhouding Ox / CJy anders. Dit betekent dat ook de verhouding a.x I a.yin 
iedere knoop anders gekozen moet worden. Helaas is dit niet mogelijk, aangezien a.x en a.y 
voor het hele element worden vastgelegd. Het is dus niet mogelijk om met een temperatuur
belasting op de knooppunten een willekeurige spanningstoestand te verkrijgen. 

3: aanhrengen van een helasting o.p de elementranden 

Het vastleggen van een initiele rek bij een staafelement doet de ongespannen lengte van het 
element afnemen. Zoals al in §3.1.3 is laten zien, wordt deze verkorting bereikt door het aan
nemen van knoopbelastingen ter grootte van F = A*E*ein. Deze knoopkrachten doen het 
element verkorten, maar de hierdoor ontstane drukspanningen worden verdisconteerd in de uit
eindelijke spanningen, zodat het lijkt alsof het element een kleinere, ongespannen lengte heeft 
Deze procedure van het verdisconteren van de initiele rekken op de totale rekken wordt door 
ANSYS uitgevoerd. 
Misschien is het mogelijk om dezelfde procedure toe te passen op laagvormige elementen. Op 
ieder element wordt een belasting aangebracht, bijvoorbeeld zoals gegeven in figuur 154. 
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Figuur 154: voorspanning door aanbrengen van belastingen op de elementranden 

Deze belasting zal het element doen verkleinen tot de gearceerde figuur. Hierdoor ontstaan er 
drukspanningen in het element. Deze drukspanningen zouden door ANSYS verdisconteerd 
moeten worden in de uiteindelijke spanningen, waardoor het lijkt alsof er gerekend wordt met 
het ongespannen gearceerde elementje. De procedure van het verdisconteren is iets wat aan het 
programma toegevoegd zou moeten worden (vergelijkbaar met de procedure bij lijnvormige 
staafelementen). Eigenlijk is er dan niet meer sprake van het aanpassen van de modellering van 
het doek, maar het veranderen van het programma ANSYS, waarbij ook een voorspanning in 
laagvormige elementen mogelijk wordt 
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Bijlage 4.1: Logfile AN SYS, 
wielvormige kabelconstructie met doekbespanning 

Een eenvoudige manier om een berekening in ANSYS uit te voeren is door het werken met 
een logfile. Alie benodigde ANSYS commando's staan in deze logfiles. Daarbij is het mogelijk 
om de ANSYS Parametric Design Language (APDL) te gebruiken. Deze programmeertaal 
maakt het mogelijk bepaalde handelingen in ANSYS automatisch uit te voeren. In deze bijlage 
wordt de logfile laten zien, waarmee de wielvormige constructie met doekbespanning berekend 
kan warden. De vorm en de modellering voldoen aan een aantal regels, die in de logfile terug 
te vinden zijn. De variabelen zoals overspanning, aantal lensliggers, aantal afstandhouders etc. 
zijn door de gebruiker eenvoudig te varieren. 

De logfile hoeft niet uit een bestand te bestaan. In dit geval is de logfile opgesplitst in het 
hoofdbestand en in een aantal macro's. Iedere macro heeft zijn eigen functie in de opbouw van 
het totale model. De ene macro definieert de plaats van de knooppunten, de andere macro 
definieert de sneeuwbelasting etc. Afhankelijk van water precies berekend moet warden zijn er 
bepaalde macro's nodig. Deze macro's warden opgeroepen in bet hoofdbestand en in enkele 
hoofdmacro's. In het hoofdbestand wordt verder ook aangegeven welke resultaten weg
geschreven moeten warden. 

In de figuren 155 en 156 zijn stroomdiagrammen gegeven voor de diverse berekeningen van de 
wielvormige constructie met doekbespanning. In figuur 155 staat aangegeven wat er precies 
gedaan wordt, in figuur 156 staan de programma onderdelen die daar voor zorgen. De stappen 
1 tot en met 4 warden in het hoof dbestand aangeroepen, de stappen 6 tot en met 8 en 9 tot en 
met 12 warden door de hoofdmacro's DOEKSN en DOEKT aangeroepen. 

Op de volgende bladzijde staan de stroomdiagrammen. Het hoofdbestand en de macro's uit 
figuur 156 zullen in deze bijlage stuk voor stuk behandeld warden. In deze bijlage warden de 
namen van de macro's en van het hoofdbestand aangegeven met hoofletters cursief, de 
ANSYS-commando's met hoofdletters en de APDL variabelen cursief. Het hoofdbestand en de 
hoofdmacro's (die andere macro's aansturen) zijn vet weergegeven. De daadwerkelijke 
ANSYS logfiles en macro's zijn in een ander lettertype gegeven. De logfiles en de macro's zijn 
tekstbestanden die door het programma warden aangeroepen. 
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Figuur 155: stroomdiagram logfile Figuur 156: stroomdiagram met macro's 
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DQEK,LQG 

De stappen 1, 2, 3 en 4 in figuur 156 worden aangestuurd door het hoofdbestand DOEK.WG. 
In dit bestand worden tevens de namen van de uitvoerbestanden vastgelegd, de te gebruik:en 
elementen gedeclareerd en belangrijke gegevens voor de volgende stappen opgeslagen: 

/COM,ANSYS REVISION 5.1 

/FILNAM,doek 
/TITLE,doek 
/NOPR 
/OUTPUT,doek,uit 
/GOPR 

/PREP7 

yeg=1.0 
yvb=1.5 
ET, 1,LINK10 
KEYOPT, 1,2,2 
KEY OPT, 1,3,0 
ET,2,LINKS 

·usE,dinput 
•usE,dgeom 
•usE,dreal 
•usE,delem 
•usE,dcon 
•usE,dbvs 

FINISH 
/POST1 

ETABLE,lepel1,lepel, 1 

FINISH 

35 12:03:45 01/02/1996 

In het uitvoerbestand (in dit geval doek.uit) beschrijft ANSYS alle handelingen die zijn 
verricht. Dit kan van pas komen als er nog fouten in het programma zitten. In het uitvoer
bestand is dan precies na te gaan waar de fout is gemaakt. Het opgeven van een naam met het 
commando /FILNAM zorgt ervoor dat alle door ANSYS gemaakte bestanden van de 
betreffende berekeningen eenvoudig te herkennen zijn. In dit geval zullen ze met doek 
beginnen (zoals doek.tri, doek.etab, etc). 

Er worden twee elementen gebruikt: LINK 8 en LINK 10. LINK 8 is een drie-dimensionaal 
staafelement LINK 10 is een drie-dimensionaal kabelelement Met de 'key-options' 
(KEYOP'f , ... ) is aangegeven dat het kabelelement enkel trek kan opnemen, maar dat het 
element bij ontspannen toch nog een heel geringen stijfheid overhoudt. Voor de lensliggers 
betekent dit dat a1s de bovenkabel zich ontspant de afstandhouders toch nog enigszins 
gesteund zullen worden door de kleine 'rest'stijfheid van de elementen van de bovenkabel. 
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De macro's worden afzonderlijk toegelicht Met het commando *USE, ... wordt een bepaalde 
macro opgeroepen en de commando's in die macro uitgevoerd. Na de berekening van de even
wichtstoestand worden de heersende rekken van alle elementen opgeslagen met het ET ABLE 
commando. Deze zijn later nog nodig. 
Overigens wordt in de berekening van de vormbepaling al het eigen gewicht van doek en 
kabels meegenomen met een belastingfactor van 1,0 (yeg=l,O). De door DOEK.WG aan
geroepen macro's worden nu toegelicht. 

DINPUT 

In de macro DIN PUT worden alle belangrijke variabelen gedefinieerd. Ze staan gesorteerd per 
macro: 

!DGEOM 

!DREAL 

!DBSN 

!DTBWI 

basiS=100000 
peilb=7500 
peilo=7500 
freqr=S 
freqs=B 
freqd=4 
freqdr=freqd•treqr 
freqds=freqd•treqs 
freqrS=freqr*freqs 
freqdrs=freqd*freqr*freqs 

bistr=6.0e-2 
bistS=B.0e-2 
*DO,tel, 1,freqdr 
bistr%tel"/o=bistr 
bists%tel-1 o/o=bists 
*ENDDO 

Ekab=1.5e5 
Esta=2.1e5 
Abokab=2346 
Aonkab=3245 
horvS=1500e3 
ddik=0.7 
Ast0=22400 
Ast1=8480 
Ast2=7100 
Ast3=5880 
Ast4=3860 
peg=5.5e-6*yeg 
ysta= 7 .Be-S*yeg 

psneeuw=0.56e-3*yvb 

! Overspanning lensligger in mm 
! Peil van de bovenkabel in mm 
! Peil van de onderkabel in mm 
! Zie tekst 
! Zie tekst 
! Zie tekst 

! Zie tekst 
! Zie tekst 

Elasticiteitsmodulus van de kabels in N/mm**2 
Elasticiteitsmodulus van het staal in N/mm**2 
Doorsnede van de bovenkabels in mm**2 
Doorsnede van de onderkabels in mm**2 
Voorspankracht in N (zie tekst) 
Dikte van het doek in mm 

. Doorsnede afstandhouder centrum in mm**2 
! Doorsnede afstandhouders in ring 1 in mm**2 
! Doorsnede afstandhouders in ring 2 in mm**2 
! Doorsnede afstandhouders in ring 3 in mm**2 
! Doorsnede afstandhouders in ring 4 in mm**2 
! Eigen gewicht van het doek in N/mm**2 
! Eigen gewicht van het staal in N/mm**3 

! Sneeuwlast in N/mm**2 

! pail onderkabel=7,5 men pail bovenkabel=7,5 m dan: 
PA=1196e-6*yvb ! Druk in punt A in N/mm**2 
PB=287e-6*yvb ! Druk in punt B in N/mm**2 
PC=24e-6*yvb ! Druk in punt C in N/mm**2 
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! DGEOM: De eerste variabelen spreken voor zich. Metfreqr wordt aangegeven uit hoeveel 
velden een halve lensligger bestaat. Een veld wordt afgescheiden door twee 
afstandhouders. Als een wielconstructie van boven wordt bekeken vonnen de 
velden ringen, gerekend vanuit het centrurn. Als je vanuit het centrurn van 
iedere lensligger de n-de afstandhouder neemt, vonnen deze samen de n-de ring. 
Vandaar de letter r van ring infreqr. Metfreqs wordt het aantal segmenten van 
de totale ringconstructie bedoeld. Ieder segment wordt af gescheiden met twee 
halve lensliggers (s van segment infreqs). De d infreqd staat voor doek. Met 
deze variabele wordt aangegeven in boeveel stukken bet doek wordt verdeeld 
per veld van de lensligger. Dit is in figuur 37 te zien als bet aantal doekkabeltjes 
tussen twee opeenvolgende afstandhouders. Het aantal komt ook terug in de 
opdeling van de bovenkabel van de lensligger, zoals te zien is in figuur 61. 

! DREAL: De meeste variabelen die hier gedeclareerd worden spreken voor zich. De 
variabelen bistr en bists zijn belangrijk voor de vonnbepaling van het doek. 
Zoals al venneld in §3.1.3 geschiedt de vormbepaling door het aannemen van 
een initiele rek van enkele of van alle doekkabels. Wat de precieze initiele rek 
van een willekeurige doekkabel zal worden staat geheel open. In dit geval is er 
een splitsing gemaakt tussen doekkabeltjes in de ring- en segmentrichting (zie 
ook figuur 88). Met de "DO-loop" wordt aan iedere kabel in de ringrichting een 
initiele rek van 0,06 en aan iedere kabel in de segmentrichting een initiele rek 
van 0,08 gegeven. Zoals al in §3.3 aangegeven is moet acbteraf bekeken worden 
of de aangenomen waarden goed waren. Als dit niet het geval is zal een andere 
rekverdeling moeten worden aangenomen. 
Met horvs wordt de totale horizontale component van de voorspankracht 
bedoeld. Dit is uitgelegd in §4.3.1. 

! DBSN: Sneeuwlast afhankelijk van de gebruikte belastingfactor. 

! DTBWI: De windlastfactor zoals volgt uit de NVN_ENV-1991 (zie figuur 92). 

DGEOM 

De geometrie wordt vastgelegd en alle te gebruiken knooppunten worden gedefinieerd. 

!hoek van de segmenten vastleggen 
Pl=ACOS(-1) 
alpS=360'1reqs 
strar=basis/(2*freqdr) 

!straal per ring vastleggen 
*00,tel,O,freqdr 
stra%tei°/o=tel*strar 
*ENDDO 
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<@lffi> 
!hoogte van iedere ring vastleggen 

*DO,tel,0,freqdr,freqd 
A=4*stra%tel%**2/(basis**2) 
hoog b%tel°/o=( 1-A) *peilb 
hoogo%tel°/o=(1-A)*peilo 
*ENDDO 
*DO,tel1,freqd,freqdr,freqd 
A=hoogb%tel1 % 
B=hoogb%tel1-freqd% 
delhoogb=(A-8)/f reqd 
C=hoogo%tel1 % 
D=hoogo%tel1-freqdo/o 
delhoogo=(C-D)lfreqd 
hoogteb=hoogb%tel1-freqd% 
hoogteo=hoogo%tel1-freqd% 
teller=1 

•oo,teI2,tel1+1-freqd,tel1-1 
hoogb%teI2°/o=hoogteb+teller*delhoogb 
hoogoo/otel2o/o=hoogteo+teller*delhoogo 
teller=teller+1 
*ENDDO 

*ENDDO 

!knopen van doek en bovenkabel vastleggen 
*00,tel, 1,freqdr 
CSYS,1 
A=freqs*tel**2-freqs*tel+20001 
N,A,tel*strar,0.5*alps,hoogb%tel°/o 
N,A+tel*2,tel*strar,-0.5*alps,hoogbo/otel% 
CSYS,0 
FILL,A,A+tel*2 
*ENDDO 
N,284,0,0,peilb 
N, 1 e4,0,0,-peilo 

!knopen van onderlens vastleggen 
CSYS,1 
*DO,tel,freqd,freqdr-freqd,freqd 
A=freqs*tel**2-freqs*tel+ 10001 
N,A,tel*strar,0.5*alps,-hoogoo/otel% 
N,A+tel*2,tel*strar,-0.5*alps,-hoogoo/otelo/o 
*ENDDO 

!knopenassen aan randen roteren 
NSEL,S 111 1 e4,2e4, 1 e4 
*00,tel, 1,freqdr 
A=freqs*tel**2-freqs*teI+20001 
NSEL,A,,,A,A+teI*2,tel*2 
*ENDDO 
*DO,tel,freqd,freqdr-freqd,freqd 
A=freqs*tel**2-freqs*tel+ 10001 
NSEL,A,,,A,A+tel*2,tel*2 
*ENDDO 
NROTAT,ALL 
NSEL,ALL 
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De onderlinge hoek tussen twee lensliggers wordt berekend (alps ), evenals de veldlengte 
tussen twee afstandhouders (strar). Daama wordt de afstand tot het centrum van ieder knoop
punt op de bovenkabel vastgelegd (stra%tel%, met tel die het nummer van de "ring" van het 
betreffende punt aangeeft). Met de volgende twee DO-loops wordt de hoogte van iedere ring 
vastgelegd. Deze hoogte kan verschillend zijn voor de onder- en de bovenzijde (hoogo en 
hoogb) bij niet-symmetrische lensliggers. 
De knopen van de lensligger worden gedefinieerd in een cylindrisch coordinatenstelsel. Van 
ieder punt worden dan afstand tot het centrum (x*strar), de hoek met de hoofd x-as (x*alps) 
en de hoogte van de betreffende ring vastgelegd (hoogb en hoogo). Er hoeft slechts een seg
ment berekend te worden bij de vormbepaling, dus worden slechts twee halve lensliggers 
gedefinieerd. 
De afstand tussen de knopen op de bovenkabel van twee naastgelegen lensliggers moet in een 
aantal stukken verdeeld worden. Op de grenzen van deze stukken worden de knooppunten van 
de doekkabelelementen gedefinieerd. Het carthesisch assenstelsel wordt weer aangenomen om 
de knooppunten van de doekkabels op een recbte lijn tussen de twee lensliggers te leggen 
(anders zou bet FILL-commando resulteren in een reeks knooppunten in een boog tussen de 
lensliggers ). 
De knoopnummering is tamelijk ingewikkeld. Alie knoopnummers van de bovenkabel en van 
het doek (tussen de bovenkabels) beginnen met 20000. Voor de knoopnummers op de onder
kabel geldt een startwaarde van 10000. Bij dit getal wordt een nummer opgeteld, waarmee de 
positie van bet punt vastligt. Dit nummer begint met O voor de centrumknoop. Vervolgens 
wordt per ring (bestaande uit knopen op bet doek en op de bovenkabel) verder geteld. De 
telling is te zien in figuur 157. 

~qnl!rt ::Jt-,+~"J ~qnl!rt 8 

rirq I 

xqnt!d~ qnt!rtl 
rinq2 

J ~=~~~ qnt!rt2 :,t:(jnl!nt 

xqnt!nl ~ 

Figuur 157: nummering van de knopen van het doek en de bovenkabel 

De nummering van de knopen op de eerste lensligger wordt, afhankelijk van het null¥11er van 
de ring, als volgt gegeven: 

knoopnummer = freqs * R 2 
- freqs * R + 1 

(51) 
met R = ringnummer 
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V oor de onderkabel wordt de telling van de bovenkabel overgenomen. Alie nummers die in het 
doek voorkomen ontbreken dus bij de onderzijde van de constructie. 
In figuur 158 is de uiteindelijke situatie van het vastleggen van de knopen te zien. 

································· ··································· ····································· ······································· ········································· 

Figuur 158: eindresultaat van het vastleggen van alle knooppunten 

V oor de berekening van een enkel segment moeten er bepaalde opleggingen op de boven- en 
onderkabel gedefinieerd worden. Deze werken loodrecht op het vlak van de betreffende lens
ligger. Dit zal nog bij de macro DCON worden laten zien. Orn die opleggingen eenvoudig aan 
te brengen moeten de knoopcoordinaatassen van de knopen op de lensligger overeenkomen 
met de richting van de lensliggers. Als dit niet gebeurt blijven de knoopcoordinaatassen even
wijdig aan het (carthesische) hoofdassenstelsel. Met het commando NROTAT worden de 
knoopcoordinaatassen van alle op dat moment geselecteerde kn open ( de kn open van de lens
ligger) geroteerd, totdat de assen evenwijdig lopen aan het tijdelijk gedefinieerde assenstelsel. 
In dit geval is dat een cylindrisch assenstelsel (CSYS,1). 

DREAL 

In deze macro worden de zogenaamde realconstanten van de te gebruiken elementen vast
gelegd. Voor de kabel- en staafelementen zijn dit de doorsnede en de initiele rek. Aangezien de 
initiele rek voor iedere doekkabel en lensligger kabel anders kan zijn, moeten de realconstanten 
tabellen per element vastgelegd worden. 

OS=basis*sin(alps*PV360)/(2*freqdr) 
or=basis *cos( alps *Pl/360Y(2*freqdr) 

!reals doeksegmentkabels 
*DO,tel1, 1,freqdr 
A=freqs*tel1 ••2-freqs*tel1+ 1+ 1 e4 
R,A+tel1,os*ddik,bists0 

*DO,tel2, 1,tel1-1 
R,A+tel1 +tel2,os*ddik,bists%tel2% 
R,A+tel1-tel2,os*ddik, bists%tel2% 
*ENDDO 

*ENDDO 
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!reals doekringkabels 
orx%freqdro/o=sqrt(hoogb%freqdr-1 % .. 2+or .. 2)/2 
*DO,tel, 1,freqdr-1 
dh=(hoogb%tel-1 %-hoogbo/otel+ 1 %)/2 
orx%telo/o=Sqrt(dh .. 2+or""2) 
A=freqs•teI••2-freqs•tel+20001 
R,A,orx°/4tel°/4 "ddik,bistr%tel°/o 
R,A+2*tel-1,orx°/4tel°/4 *ddik,bistr%tel°/4 
*ENDDO 
*DO,teI1, 1,freqdr-1 
A=freqs*tel1 **2-freqs*tel1 +20001 +tel1 

*DO,tel2, 1,tel1-1 
R,A+tel2-1,orx°/otel°/4 *ddik,bistr%tel2% 
R,A-tel2,orx°/otel°/o *ddik,bistr°/otel2% 
*ENDDO 

*ENDDO 

!reals lenskabels 
horvsb=horvs*peilo/(peilo+peilb) 
horvs0=horvs *peilb/(peilo+peilb) 
*D0,tel, 1,freqdr 
A=(hoogbo/otel-1 %-hoogbo/otel%)**2 
B=strar**2 
staafl=sqrt(A+B) 
wvspb=staafl*horvsb/strar 
istbo%telo/o=wvspb/(Ekab*Abokab) 
R, 7000+tel,Abokab/2,istbo%tel°/4 
*ENDDO 
*DO,tel,freqd,freqdr,freqd 
A=(hoogoo/otel-freqd%-hoogoo/otel%)**2 
B=(strar*freqd)**2 
staafl=sqrt(A+B) 
wvspa=staafl*horvso/(strar*freqd) 
iston%tel°/o=WVspo/(Ekab* Aonkab) 
R,4000+tel,Aonkab/2,istono/otel°/o 
*ENDDO 

!reals afstandhouders 
*DO,tel,freqd,freqdr-freqd,freqd 
R, 1 OOO+tel,Ast%teVfreqd%/2 
*ENDDO 
R, 1000 ,AstO/freqs 

MP ,EX, 1,860 
TBDELE,MELAS, 1 
TB,MELAS, 1, 1,8 
TBTEMP,0 
TBPT,DEFI, 1 e-2,8.6 
TBPT,DEFI ,2e-2, 12.4 
TBPT,DEFI ,3e-2, 14.6 
TBPT ,DEFI ,4e-2, 17 .5 
TBPT,DEFl,5e-2, 19.5 
TBPT,DEFl,6e-2,21.3 
TBPT,DEFl,7e-2,22.9 
TBPT,DEFl,47e-2,64.0 
MP,DENS, 1,peg/2 
ACEL.,,1 
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MP,EX,3,Ekab 
MP ,DENS,3,ysta 
ACEL,,,1 
MP,EX,4,Esta 
MP,DENS,4,ysta 
ACEL,,,1 

Bijlage 4.1 

In de eerste twee delen van de macro worden doorsnede en initiele rekken van de doekkabels 
vastgelegd. De doorsnede volgt uit de maaswijdte van het doekkabelnet op de betreffende 
plaats en de dikte van het doek. De initiele rekken zijn aangenomen in de macro DINPUT. 
Ook voor de kabels van de lensliggers moeten doorsnede en initiele rekken vastgelegd worden. 
Aangezien slechts een segment berekend wordt, hoeft hiervoor slechts de halve doorsnede van 
de werkelijke doorsnede genomen te worden. Hetzelf de geldt voor de doorsnede van de 
afstandhouders. Op iedere lensliggers sluit nu pas een helft van bet begrenzende doek aan. 
De voorspankrachten van de kabelelementen hangen af van de totale horizontale component 
van de voorspankracht in onder- en bovenkabel en de hoek die het betreffende element maakt 
ten opzichte van bet horizontale vlak. Vervolgens wordt samen met de elementlengte, 
doorsnede en elasticiteitsmodulus de initiele rek van het element bepaald. 
Er worden drie materialen gebruikt. De tekst na het commando MP,EX,1,860 definieert een 
multilineair spanning-rek verband van de doekkabelelementen. Dit verband is niet-lineair, maar 
wel elastisch (fB,MELAS). Het verloop zoals gegeven in figuur 29 is in 8 stukken gelineari
seerd. Met MP,DENS,peg/2 en ACEL,,,1 wordt de massa per volume eenheid van het doek 
gedefinieerd voor berekeningen met eigen gewicht (zie ook §4.4.2). Het tweede materiaal 
(teller 3: MP, .. ,3) is het staal van de kabels. Dit heeft een lagere elasticiteitsmodulus dan het 
staal van de afstandhouders, omdat de strengen in een kabel meer rek geven doordat ze zich 
enigszins afwikkelen. Ook van dit materiaal is de massa per volume eenheid gedefinieerd. Het 
derde materiaal (teller 4: MP, .. ,4) is bet staal van de afstandhouders. Ook hiervan is de massa 
per volume eenheid gedefinieerd. 

DELEM 

In deze macro worden de elementen in bet model geplaatst. Voor ieder element wordt de 
begin- en eindknoop, het materiaalnummer en het nummer van de realconstanten tabel 
aangegeven. 

!doekringkabels vastleggen 
TYPE,1 
MAT,1 

*DO,tel1, 1,freqdr-1 
A=freqs *tef 1 ••2-freqs *tel 1 +20001 

*OO,te12, 1,tel1 
REAL,A+tel1 +tel2-1 
EN ,A+tel 1-te12,A+tel 1-tel2,A+tel1-tel2+ 1 
EN,A+tel1+tel2-1,A+tel1+tel2-1,A+tel1+tel2 
*ENDDO 

*ENDDO 
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!doeksegmentkabels vastleggen 
MAT,1 

REAL,1e4+2 
EN, 1 e4+2,2e4,2e4+2 
*DO,tel1,2,freqdr 
A=freqs*(teI1-1)**2-freqs*(tel1-1 )+1+1 e4 
B=freqs*tel1 **2-freqs*tel1+1+1 e4 
REAL,B+tel1 
EN,B+tel1,A+tel1-1 +1 e4,B+tel1 + 1 e4 

*DO,tel2, 1,tel1-1 
REAL,B+tel1+te12 
EN,B+tel1+tel2,A+tel1-1+tel2+ 1 e4,B+tel1+te12+ 1 e4 
EN,B+tel1-tel2,A+tel1-1-tel2+1 e4,B+tel1-tel2+1 e4 
*ENDDO 

*ENDDO 

!lenskabels boven vastleggen 
MAT,3 

REAL,7001 
EN,7101,20000,20001 
EN,7201,20000,20003 
*OO,tel,2,freqdr 
A=freqs*(tel-1 )**2-freqs*(tel-1 )+20001 
B=freqs*tel**2-freqs*tel+20001 
REAL,7000+tel 
EN, 7000+ 1 0O+tel,A,B 
EN,7000+200+tel,A+2*(tel-1 ),B+2*tel 
*ENDDO 

!lenskabels onder vastleggen 
REAL,4000+freqd 
EN,41 OO+freqd, 1OOOO,freqs*freqd**2-freqs*freqd+10001 
EN,4200+freqd, 1OOOO,freqs*freqd**2-freqs*freqd+10001 +2*freqd 
*DO,tel,2*freqd,freqdr-freqd,freqd 
A=freqs • (tel-freqd)**2-freqs* (tel-f reqd)+ 10001 
B=freqs*tel**2-freqs*tel+ 10001 
REAL,4000+tel 
EN,4000+ 1 0O+tel,A,B 
EN,4000+200+tel,A+2*(tel-freqd),B+2*tel 
*ENDDO 
A=freqs *(freqdr-freqd) **2-freqs *(freqdr-freqd)+ 1 0001 
B=freqs *freqdr**2-freqs *freqdr +20001 
REAL,4000+freqdr 
EN,4000+ 1 0O+freqdr,A,B 
EN,4000+200+freqdr,A+2*(freqdr-freqd),B+2*freqdr 

!afstandhouders vastleggen 
TYPE,2 
MAT,4 

REAL,1000 
EN, 1000, 10000,20000 
*OO,tel,freqd,freqdr-freqd,freqd 
REAL, 1 OOO+tel 
A=freqs*tel**2-freqs*tel+ 10001 
EN, 1000+100+tel,A,A+10000 
EN, 1000+200+tel,A+tel*2,A+ 1 00OO+tel*2 
*ENDDO 
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Bij de nummering van de elementen wordt een onderscheid gemaakt tussen de af standhouders 
(lOOO+nummer), de onderkabels van de lensliggers (4000+nummer), de bovenkabels van de 
lensligger (7000+nummer}, de doeksegmentkabels (l0000+nummer) en de doekringkabels 
(20000+nummer). 
De toegevoegde nummers van de doekringkabels bestaan uit de laatste 4 cijfers van het 
nummer van de beginknoop van het element. De toegevoegde nummers van de doeksegment
kabels bestaan uit de laatste 4 cijfers van het nummer van de eindknoop van het element. Dit is 
te zien in de figuren 159 en 160. 

20018 200'5I 

200/<7 200'52-
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Figuur 159: nummers doekringkabels 

I 
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Figuur 160: nummers doeksegmentkabels 

Het toegevoegde nummer van de boven- en onderkabels van de lensligger bestaat uit het 
segmentnummer * 100 + het ringnummer van de eindknoop van het betreffende element. Dit is 
te zien in de figuren 161 en 162. 
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Figuur 161: nummers bovenkabel Figuur 162: nummers onderkabel 

Het toegevoegde nummer van de afstandhouder bestaat uit het segmentnummer * 100 + het 
ringnummer van zowel de begin- als de eindknoop. Dit is te zien in figuur 163. 

rinq 4- rinq :!I rinq Z rinq I rinq O rinq I rinq Z rinq:, rinq 4-

Figuur 163: nummers van de afstandhouders 
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numerieke modellering, ontwerp en uitvoering 

DCON 

Alle opleggingen (rollen en schamieren) warden aangebracht 

!opleggingen bovenlens 
•oo,tel, 1,freqdr-1 
A=freqs •tel**2-freqs•tel+20001 
D,A,UY, 
D,A+2*tel,UY, 
•ENDDO 

!opleggingen onderlens 
•oo,tel,freqd,freqdr-freqd,freqd 
A=freqs •tel**2-freqs •tel+ 10001 
D,A,UY 
D,A+2•tel,UY 
•ENDDO 

!opleggingen hoek dakrand/bovenlens 
A=freqs •treqdr .. 2-freqs •treqdr +20001 
D,A,ALL 
D,A+2•treqdr,ALL 

!opleggingen dakrand en centrumknopen 
A=freqs •treqdr .. 2-freqs •treqdr +20001 
D,A,ALL,,,A+2•treqdr 
D, 1OOOO,UX.,,20000,10000,UY 

Er wordt in eerste instantie slechts een segment berekend. Het is een symmetrische constructie 
met een symmetrische belasting. Alle knopen van de lensliggers zullen bij deze belasting niet uit 
het vlak van de lensligger bewegen. De knopen worden door rolopleggingen vastgehouden in 
het vlak (vandaar ook dat in de macro DGEOM de coordinaatassen van de knopen van de lens
ligger geroteerd zijn naar de richting van het vlak van de lensligger, dit maakt nu het aan
brengen van de roloplegging in de juiste richting een stuk eenvoudiger). 
De twee knopen in het centrum mogen slechts omlaag verplaatsen. Hier zijn twee 
rolopleggingen aangebracht om verplaatsingen in het horizontale vlak tegen te gaan. Verder 
zijn de lensliggers aan de uiteinden schamierend opgelegd, evenals alle doeksegmentkabels. Dit 
alles is te zien in figuur 164 en 165. 

..:1::: 
--

-
- - ... ... .. 

--=-~ 
1"'-fs::~ 

Figuur 164: opleggingen van boven af 

ople:qqinqe:n in vlak van 
/ de: len~liqqe:r 

Figuur 165: opleggingen van de zijkant 
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DBJ!S. 

In de macro DBVS wordt de berekening van de evenwichtstoestand gestart. 

FINISH 
/SOLU 

ANTYPE,O 
NLGEOM,1 
SSTIF,1 
NROPT,FULL, 
NEQIT,250 
CNVTOL,u,, 1 e-5 
CNVTOL,F,, 1e-5111 
TIME,1 

OUTRES,ALL,ALL 

SOLVE 

Bijlage 4.1 

Als eerste wordt in ANSYS de preprocessor afgesloten met het FINISH-commando en 
vervolgens wordt met het commando /SOLU de solution fase gestart. Met de volgende rij 
commando's wordt aangegeven dater een statische berekening volgt (ANTYPE,0), met kleine 
rekken en grote vervormingen (NLGEOM), dat er gebruik wordt gemaakt van de volledige 
Newton Rhapson Procedure (NROPT,FULL) met een maximum aantal iteraties van 250 per 
substep (NEQIT), dat de convergentiecriteria voor de Newton Rhapson Procedure zowel op 
de krachten als de verplaatsingen slaan (CNVTOL) en dat de eindtoestand een teller 1 mee 
krijgt (TIME). Dit laatste is niet zo van belang, maar als er bijvoorbeeld een belasting zou 
worden aangebracht, wat later ook nog zal gebeuren, dan kan bij de resultaten aan deze teller 
worden gezien welk deel van de totale belasting is aangebracht. Met het OUTRES commando 
wordt aangegeven welke resultaten ANSYS na de berekening moet bewaren. De daad
werkelijke berekening wordt gestart met het commando SOL VE. 

GEBRUIKER 

In de logfile staat aangegeven dat de rekken van het doek worden opgeslagen. Dit gebeurt in 
de postprocessor. Hierin kan de gebruiker ook spanningen, knoopverplaatsingen, reactie
krachten en dergelijke opvragen, om daarmee te controleren of de berekende evenwichtsvorm 
aan alle eisen, wensen en aannames voldoet. Is dat niet het geval, dan zal de berekening 
opnieuw gestart moeten worden. Anders kan de constructie met eigen gewicht en sneeuw, of 
windbelasting berekend worden. 
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DQEKSN 

In deze hoofdmacro worden de macro's aangestuurd die het doek berekenen onder een 
belasting van eigen gewicht (y eg = 1,2) en sneeuw (y vb = 1,5). De stappen 6 tot en met 8 van 
figuur 155 en 156 worden door deze hoofdmacro uitgevoerd. De ANSYS-sessie van de 
stappen 1 tot en met 4 mag niet helemaal afgebroken zijn, aangezien een aantal gegevens 
hiervan nog nodig zijn voor de nieuwe berekening. 

/OUTPUT,doek,uit,,APPEND 

*USE,dmgeom 
*USE,dmreal1 
*USE,delem 
*USE,dtcon 

FINISH 
/SOLU 

ANTYPE,0 
NLGEOM,1 
SSTIF,1 
NROPT,FULL, 
NEQIT,250 
CNVTOL,u,. 1 e-3 
CNVTOL,F,. 1 e-3,. 1 
TIME,1 
NSUBST,10 

yvb=1.5 
yeg=1.2 

*USE,dbsn 

OUTPR,BASIC,ALL 
OUTRES,ALL,ALL 

SOLVE 
FINISH 
/POST1 

ETABLE,ls1 ,LS,1 
NSEL,S,NODE,.20000 
NSEL,A,NODE,.21738,217 47,9 
NSEL,A,NODE,.21945,21954,9 
NSEL,A,NODE,.23181,23469,288 
/OUTPUT,d6d,txt,,APPEND 
PRNSOL,U 
PRETAB,Is1 
NSEL,ALL 
PRRSOL, 
/OUTPUT,doek,uit,,APPEND 
/GOPR 
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~lffi> Bijlage 4.1 

Het model wordt helemaal opnieuw opgebouwd, uitgaande van de vervormde toestand van de 
laatste berekening. Dit is vooral van belang voor de doekkabelelementen, omdat anders een te 
grote fout gemaakt wordt met de lengte van de elementen in de stijfheidsmatrix (zie §3.1.3). 
Als eerste worden alle knopen herplaatst in de macro DMGEOM. Dan worden alle real
constanten aangepast (de initiele rekken van de kabel- en staaf elementen) in DMREALJ en de 
elementen opnieuw geplaatst in DELEM. De opleggingen worden aangebracht in DCON en de 
sneeuwlast in DBSN. De te gebruiken belastingfactoren zijn gedeclareerd in DOEKSN (yvb = 
1,5 en yeg = 1,2) en de berekening wordt gestart met het commando SOLVE. De belasting 
wordt in 10 stappen aangebracht (NSUBST,10). Zo is achteraf meer informatie beschikbaar 
over het belasting-vervormingsgedrag. Daarna worden in de postprocessor een aantal resul
taten van de berekening opgeslagen (ET ABLE, PRNSOL, PRET AB, PRRSOL). 
De macro's DELEM en DCON zijn al eerder behandeld; op de volgende bladzijdes worden de 
macro's DMGEOM, DMREALJ en DBSN toegelicht 

DMGEOM 

Alie knopen worden opnieuw geplaatst. Dit gebeurt door voor iedere knoop de verplaatsingen 
tijdens de vormbepaling op te tellen bij de oorspronkelijke positie van de knopen. 

FINISH 
/PREP7 

CSYS,0 

!knopen van doek verplaatsen 
•oo,tel1, 1,freqdr 
A=freqs •tel 1 ••2-treqs •tel1 +20001 

•oo,teI2,o,teI1 •2 
C=A+tel2 
xc=NX(C)+UX(C) 
ye=NY(C)+UY(C) 
ZC=NZ(C)+UZ(C) 
N,C,xc,yc,zc 
*ENDDO 

*ENDDO 

!middenknoop boven + onder verplaatsen 
xa=NX(20000)+UX(20000) 
ya=NY(20000)+UY(20000) 
za=NZ(20000)+UZ(20000) 
N,20000,xa,ya,za 
xa=NX(10000)+UX(10000) 
ya=NY(10OO0)+UY(10000) 
za=NZ(100OO)+UZ(10000) 
N, 10000,xa,ya,za 
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!knopen van onderlens verplaatsen 
•oo,tel,freqd,freqdr-freqd,freqd 
A=freqs*tel**2-freqs*tel+ 10001 
B=A+2*tel 
xa=NX(A)+UX(A) 
ya=NY(A)+UY(A) 
za=NZ(A)+UZ(A) 
xb=NX(B)+UX(B) 
yb=NY(B)+UY(B) 
zb=NZ(B)+UZ(B) 
N,A,xa,ya,za 
N,B,xb,yb,zb 
*ENDDO 

numerieke modellering, ontwerp en uitvoering 

NX(K) geeft de oorspronk:elijke x-coordinaat van de knoop met nummer K. UX(K) geeft de 
verplaatsing in de x-richting van knoop K. Opgeteld levert dit de x-coordinaat van knoop Kin 
de vervormde toestand, gerekend in het glob ale assenstelsel. Hetzelf de gaat op voor de globale 
y- en z-richting. Dezelfde knoopnummering a1s bij de vormbepaling wordt aangehouden. 

DMREALI 

De constructie wordt helemaal herbouwd. Dit betekent dat ook de inwendige spanningen uit de 
laatste berekening mee moet worden genomen. De spanning-rek relatie voor de doekkabels is 
niet-lineair. Dit maakt het ingewikkeld om de spanningen uit de laatste berekening om te zetten 
naar een initiele rek in de nieuwe situatie. Veel eenvoudiger is bet om de rekken uit de oude 
situatie direct om te zetten naar initiele rekken in de nieuwe situatie. 

!reals doeksegmentkabels 
·oo,teI1, 1,freqdr 
A=freqs*tel1 ••2-freqs*tel1+ 1+1 e4 
*GET,istr,elem,A+tel1,etab,lepel1 
RMODIF ,A+tel1,2,istr 

*D0,tel2, 1,tel1-1 
*GET,istra,elem,A+tel1 +tel2,etab ,lepel1 
*GET,istrb,elem,A+tel1-tel2,etab,lepel1 
RMODIF ,A+tel1 +tel2,2,istra 
RMODIF,A+tel1-tel2,2,istrb 
*ENDDO 

*ENDDO 

!reals doekringkabels 
*DO,tel, 1,freqdr-1 
A=freqs*tel**2-freqs *tel+20001 
B=A+tel*2-1 
*GET,istra,elem,A,etab,lepel1 
*GET,istrb,elem,B,etab,lepel1 
RMODIF ,A,2,istra 
RMODIF ,8,2,istrb 
*ENDDO 
*DO,tel1, 1,freqdr-1 
A=freqs*teI1 ••2-freqs*tel1+20001 +tel1 
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*DO,tel2, 1,tel1-1 
*GET,istra,elem,A+tel2-1,etab,lepel1 
*GET,istrb,elem,A-tel2,etab,lepel1 
RMODIF ,A+tel2-1,2,istra 
RMODIF,A-tel2,2,istrb 
*ENDDO 

*ENDDO 

!reals lenskabels 
*GET,istra,elem,7101,etab,lepel1 
RMODIF,7001,2,istra 
•oo,tel,2,freqdr 
A=freqs*(tel-1 )**2-freqs*(tel-1 )+20001 
B=freqs•tet••2-freqs*tel+20001 
*GET,istra,elem,7000+1 0O+tel,etab,lepel1 
RMODIF ,7000+tel,2,istra 
*ENDDO 
*DO,tel,freqd,freqdr,freqd 
*GET,istra,elem,4000+ 1 OO+tel,etab,lepel1 
RMODIF ,4000+tel,2,istra 
*ENDDO 

!reals afstandhouders 
*GET,istra,elem, 1 000,etab,lepel1 
RMODIF, 1000,2,istra 
*DO,tel,freqd,freqdr-freqd,freqd 
*GET,istra,elem, 1000+1 0O+tel,etab,lepel1 
RMODIF, 1 000+tel,2,istra 
*ENDDO 

Bijlage 4.1 

De initiele rekken in de realconstanten tabellen warden aangepast door de rekken in de oude 
situatie (lepell) op te roepen (met bet commando *GET) en de tweede waarde in de real
constanten tabel (= initiele rek: RMODIF, .. ,2, .. ) te veranderen in de betreffende rek. De door
snede van de elementen blijft onveranderd. 

DELEM 

Is al eerder toegelicbt. 

DCQN 

Is al eerder toegelicbt. 

/lBSN. 

Er zijn meerdere sneeuwlastverdelingen mogelijk. Hier is een gelijkmatig verdeelde sneeuwlast 
over de projectie van bet oppervlak aangenomen. 
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!DBSN: gelijkmatig verdeelde belasting over projectie van oppervlak van een segment van de totale constructie 

projop=os•or 
FCUM,ADD 
F ,20000,FZ,-projop"psneeuw/4 

•oo,tel, 1,freqclr-1 
A=freqs•teI••2-freqs•tel+20001 
F,A,FZ,-projop"psneeuw/2,,A+2"tel,2"tel 
F ,A+ 1 ,FZ,-projop •psneeuw, ,A+2"tel-1 
"ENDDO 

A=freqs•freqdr""2-freqs•treqdr+20001 
F,A,FZ,-projop"psneeuw/4,,A+2"freqdr,2"freqdr 
F,A+1,FZ,-projop"psneeuw/2,.A+2"freqdr-1 

De sneeuwbelasting bedraagt l,5*0,56 = 0,84 kN/m2
• Dit is gerekend op de projectie van het 

dakoppervlak zoals te zien is in figuur 166. 

Figuur 166: sneeuwlast op het doek 

Er wordt voor het gemak bij het bepalen van de sneeuwlast per knoop uitgegaan van de 
uitgangsvorm van het doek, zoals gegeven is in figuur 38. Het lastoppervlak (gemeten op de 
horizon tale projectie) is voor alle knopen in het doek gelijk. Dit is eenvoudig te zien in figuur 
37. Dit lastoppervlak hoeft slechts een keer berekend te worden (= os*or) en vervolgens, 
vermenigvuldigd met de belastingpsneeuw, aangebracht als puntlast op iedere knoop. 

GEBRUIKER 

De gebruiker kan in de ANSYS postprocessor alle benodigde resultaten bekijken. lndien 
volgens de gebruiker een aanpassing gewenst is, zal de gehele berekening (vanaf stap 1) 
opnieuw moeten worden uitgevoerd. Als de constructie voldoet kan vervolgens een wind
berekening gedaan worden. Er moet weer uitgegaan worden van de situatie mi de vorm
bepaling (maar v66r de sneeuwbelasting). Dit kan op twee manieren gebeuren. 6f de stappen 1 
tot en met 4 worden herhaald, om vervolgens de stappen 9 tot en met 13 uit te voeren, 6f de 
resultaten van de vormbepaling zijn opgeslagen. Deze kunnen dan opgeroepen worden en in de 
stappen 9 tot en met 13 gebruikt worden. 
Het uitvoeren van de stappen 9 tot en met 12 gebeurt door het aanroepen door de gebruiker 
van de hoofdmacro DOEKT met het commando *USE,doekt. 
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DQEKT 

In deze macro wordt het doek berekend onder een belasting van eigen gewicht (yes= 0,9: 
ongunstig) en wind (yvb = 1,5). Met de macro worden de stappen 9 tot en met 12 aangestuurd. 

/OUTPUT,doek,uit,,APPEND 

•usE,dmgeom 
*USE,dtgeom 
*USE,dmreal2 
*USE,delem 
*USE,dtelem 
*USE,dtcon 

FINISH 
/SOLU 

ANTYPE,0 
NLGEOM,1 
SSTIF,1 
NROPT,FULL, 
NEQIT,250 
CNVTOL,u,. 1 e-3 
CNVTOL,F,. 1 e-3,. 1 
TIME,1 
NSUBST,4 

yeg=0.9 
yvb=1.5 
·usE,dtbwi 

OUTPR,BASIC,ALL 
OUTRES,ALL,ALL 

SOLVE 
FINISH 
JPOST1 

ETABLE,ls1 ,LS, 1 
NSEL,S,NODE,,20000 
NSEL,A,NODE,,21738,21747,9 
NSEL,A,NODE,,21945,21954,9 
NSEL,A,NODE,,23181,23469,288 
/OUTPUT,d6d,txt,,APPEND 
PRNSOL,U 
PRETAB,ls1 
NSEL,ALL 
PRRSOL, 
/OUTPUT,doek,uit, ,APPEND 
/GOPR 

Het model wordt helemaal opnieuw opgebouwd, uitgaande van de vervormde toestand van de 
vormbepalingsberekening. 
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V oor de windberekening wordt uitgegaan van een belasting zoals te zien is in figuur 92. Het is 
een, over de as evenwijdig aan de windrichting, symmetrische belasting. In de richting van de 
wind verloopt de druk lineair van A naar B en vervolgens naar C. De winddruk is constant 
over de lijnen loodrecht op de windrichting. In figuur 167 is de drukverdeling gegeven voor 
een gebouw met een hoogte h van 20 m, een diameter d van 100 m en een hoogte f van 7 ,5 m. 

f'/r. 

LCCJ::rs_.l__.l__.l_---=f':r::[?=::c:===~f'C 

d 

Figuur 167: winddrukverdeling in een snede evenwijdig aan de windrichting 

Deze drukverdeling wordt verkregen door het optellen van de interne overdruk in het gebouw 
bij de externe drukverdeling zoals gegeven in fi.guur 92. De drukk:en op de punten A, B en C 
zijn ook terug te vinden in de begin invoermacro DINPUT. 
De belasting is symmetrisch om de lensligger evenwijdig aan de windrichting. Er zou dan ook 
slechts de halve totale constructie uitgerekend hoeven te worden. Er is toch gekozen om een 
model te maken van de totale constructie, zodat eventueel een andere asymmetrische belasting 
toegevoegd kan worden. Dit wil zeggen dat het enkele segment uit de vormbepalings
berekening herbouwd en wordt vervolgens gecopieerd wordt naar alle andere segmenten. 
Als eerste worden alle knopen herplaatst in de macro DMGEOM. Dan worden alle real
constanten tabellen aangepast in DMREAL2 en de elementen van het enkele segment worden 
opnieuw geplaatst in DELEM. De knopen van het enkele segment worden gecopieerd tot de 
volledige constructie in de macro DTGEOM. In de macro DTELEM worden de elementen van 
het enkele segment gecopieerd (met dezelfde realconstanten). De opleggingen worden aan
gebracht in de macro DTCON. Daarna wordt de windlast aangebracht in de macro DTBWI. De 
te gebruiken belastingfactoren zijn gedeclareerd in de hoofdmacro DOEKTen de berekening 
wordt gestart met het commando SOL VE. 
Orn de rekentijd te verkorten wordt de belasting in slechts vier stappen aangebracht. Indien de 
belasting in een keer wordt aangebracht krijgt ANSYS moeilijkheden met de berekening. In het 
laatste deel van DOEKT worden enkele belangrijke resultaten opgeslagen. 
De macro's DMGEOM en DELEM zijn al eerder behandeld. Op de komende bladzijdes 
worden de andere macro's toegelicht. 

DMGEQM 

Is al eerder toegelicht. 
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DMREAL2 

De macro is hetzelfde als DMREALl, echter met een wijziging. Tot nu toe werd iedere keer 
een segment berekend. Dan werd slechts de halve doorsnede van de onderkabel, bovenkabel en 
de afstandhouders meegenomen (zie Aonkab/2, Abokab/2, Ast%tel%/2 en AstO/freqs in de 
macro DREAL). In de macro DMREAL2 wordt niet alleen de rek uit de berekening van de 
evenwichtsfiguur bij de vormbepaling omgezet naar initiele rekken, maar wordt ook de door
snede van de kabels en af standhouders van de lensliggers aangepast Dit gebeurt door ook de 
eerste waarde uit de realconstanten tabel aan te passen (RMODIF, .. ,l, .. ) 

!reals doeksegmentkabels 
*DO,teI1, 1,freqdr 
A=freqs*tel1 **2-freqs*tel1+1+ 1 e4 
*GET,istr,elem,A+tel1,etab,lepel1 
RMODIF,A+tel1,2,istr 

*DO,tel2, 1,tel1-1 
*GET,istra,elem,A+tel1 +tel2,etab,lepel1 
*GET,istrb,elem,A+tel1-tel2,etab,lepel1 
RMODIF,A+tel1+tel2,2,istra 
RMODIF,A+tel1-te12,2,istrb 
*ENDDO 

*ENDDO 

!reals doekringkabels 
*DO,tel, 1,freqdr-1 
A=freqs*tel**2-freqs*tel+20001 
B=A+tel*2-1 
*GET,istra,elem,A,etab,lepel1 
*GET,istrb,elem,B,etab,lepel1 
RMODIF ,A,2,lstra 
RMODIF,8,2,lstrb 
*ENDDO 
*DO,tel1, 1,freqdr-1 
A=freqs*tel1 **2-freqs*teI1+20001 +tel1 

*D0,tel2,1,tel1-1 
*GET,istra,elem,A+te12-1,etab,lepel1 
*GET,istrb,elem,A-tel2,etab,lepel1 
RMODIF ,A+tel2-1,2,istra 
RMODIF ,A-tel2,2,istrb 
*ENDDO 

*ENDDO 

!reals lenskabels 
*GET,istra,elem,7101,etab,lepel1 
RMODIF,7001,1,Abokab,istra 
*OO,tel,2,freqdr 
A=freqs*(tel-1 )**2-freqs*(tel-1 )+20001 
B=freqs*tel**2-freqs*tel+20001 
*GET,istra,elem,7000+ 1 OO+tel,etab,lepel1 
RMODIF,7000+tel, 1,Abokab,istra 
*ENDDO 
*DO,tel,freqd,freqdr,freqd 
*GET,istra,elem,4000+ 1 00+tel,etab,lepel1 
RMODIF ,4000+tel, 1,Aonkab,istra 
*ENDDO 
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!reals afstandhouders 

DELEM 

*GET,istra,elem, 1 0OO,etab,lepel1 
RMODIF, 1000,2,istra 
•oo,tel,freqd, freqdr-f reqd,freqd 
*GET,istra,elem, 1000+ 1 OO+tel,etab,lepel1 
RMODIF, 1 0OO+tel, 1 ,Ast%tel/freqd%, istra 
*ENDDO 

Is al eerder toegelicht. 

DTGEOM 

numerieke modellering, ontwerp en uitvoering 

De knopen van een enkel segment, die al geplaatst zijn in de macro DMGEOM, warden nu 
gecopieerd tot de volledige constructie. 

!lensknopen copieren naar volledige constructie 
CSYS,1 
*D0,tel, 1,freqdr 
A=freqs*tel .. 2-freqs*tel+20001 
NGEN,freqs-1,2*tel,A+2*tel,,,0,-alps 
*ENDDO 
•oo,tel,freqd,freqdr-freqd,freqd 
A=freqs*tel**2-freqs*tel+ 10001 
NGEN,freqs-1,2*tel,A+2*tel,,,0,-alps 
*ENDDO 

!roteren assen van alle lensliggerknopen 
NSEL,S,,, 1 e4,2e4, 1 e4 
*D0,tel, 1,freqdr 
A=freqs•tel**2-freqs*tel+20001 
NSEL,A,,,A,A+tel*2*(freqs-1 ),2*tel 
*ENDDO 
*DO,tel,freqd,freqdr-freqd,freqd 
A=freqs *tel**2-freqs *tel+ 10001 
NSEL,A,,,A,A+tel*2*(freqs-1 ),tel*2 
*ENDDO 
NROTAT,ALL 
NSEL,ALL 

!doekknopen copieren naar volledige constructie 
*DO,tel, 1,freqdr 
A=freqs*tel**2-freqs *tel+20001 
NGEN,freqs,2*tel,A+ 1,A+2*tel-1,,,-alps 
*ENDDO 
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Bijlage 4.1 

Als eerste worden alle lensliggerknopen gecopieerd, uitgaande van een cylindrisch assenstelsel. 
Dit gebeurt door een bestaande knoop C te nemen en deze A keer te copieren, waarbij bij 
iedere knoop de afstand D tot bet centrum (= x-coordinaat) betzelfde blijft, evenals de boogte 
F (= z-coordinaat) van de knoop. Wat wel verandert is de boek die de knoop maakt ten 
opzicbte van het oorspronkelijke carthesiscbe assenstelsel. Deze za1 bij iedere nieuwe knoop 
met E toenemen (= de boek alps in bet borizontale vlak tussen twee lensliggers). Het nummer 
van iedere nieuwe knoop is met B toegenomen ten opzicbte van de laatst geplaatste knoop. Dit 
alles is terug te vinden in de NGEN-commando's: NGEN,A,B,C, .. , .. ,D,E,F. 
Na het plaatsen van alle knopen van de lensliggers worden weer de knoopcoordinaatassen 
geroteerd. Daartoe worden eerst alle te roteren knopen geselecteerd met de NSEL
commando 's en vervolgens wordt bet daadwerkelijke roteren uitgevoerd met bet commando 
NROTAT,ALL. Indien vervolgens NSEL,ALL zou zijn vergeten, zou ANSYS alle andere 
knopen niet meer kunnen gebruiken. 
In bet volgende deel worden alle knopen van bet doek gecopieerd met bet NGEN commando. 
De nummering van alle knopen is terug te zien in figuur 157. 

DTELEM 

In deze macro worden de elementen uit bet eerste segment gecopieerd naar de volledige 
constructie. 

!ringelementen van doek copieren naar volledige constructie 
·oo,tel, 1,treqdr-1 
A=freqs *tel**2-freqs *tel+ 1 +284 
ENGEN,2*tel,freqs,2*tel,A,A+2*tel-1, 1 
EMODIF,A+freqs*2*tel-1,-2,A 
*ENDDO 

TYPE,1 
MAT,1 
!segmentkabels doek definieren voor volledige constructie 

REAL,1e4+2 
•oo,tel,2,freqs 
EN, 1 e4+tel*2,2e4,2e4+tel*2 
*ENDDO 
*00,tel, 1,freqs-1 

*DO,tel1,2,freqdr 
A=freqs*(tel1-1 )**2-freqs*(teI1-1 )+1+ 1e4+(2*tel*(tel1-1)) 
E3=freqs*tel1 **2-freqs*tel1 + 1 + 1 e4+2*tel*tel1 
REAL,B+tel1-2*tel*tel1 
EN,B+tel1,A+tel1-1 + 1 e4,B+tel1+ 1 e4 

•oo ,tel2, 1,tel1-1 
REAL,B+tel1 +tel2-2*tel*tel 1 
EN,B+tel1+tel2,A+tel1-1+tel2+ 1 e4,B+tel1+tel2+ 1 e4 
EN,B+tel1-tel2,A+tel1-1-tel2+ 1 e4,B+tel1-tel2+ 1 e4 
*ENDDO 

*ENDDO 
*ENDDO 
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•oo,tel,2,freqdr 
A=freqs•(tel+ 1 ) .. 2-freqs•(tel+ 1) 
B=freqs•(tel-1 ) .. 2-freqs•(tel-1 )+ 1 
EMODIF,A+1e4,-1,B+2e4 
•ENDDO 

numerieke modellering, ontwerp en uitvoering 

!lenskabels boven definieren voor volledige constructie 
•oo,tel1,2,freqdr 
A=freqs•(tel1-1 )°2-freqs•(tel1-1 )+1 
B=freqs•tel1 .. 2-freqs•tel1 + 1 

·oo,tel2,3,freqs 
REAL,7000+tel1 
EN,7000+te12•1 OO+tel1,A+(tel2-1 )*(tel1-1 )*2+2e4,B+(tel2-1 )*teI1 •2+2e4 
•ENDDO 

•ENDDO 
•oo,tel,3,freqs 
REAL,7001 
EN,7001+teI•100,2e4,2e4-1+2•tel 
•ENDDO 

!lenskabels onder definieren voor volledige constructie 
•oo,tel1,freqd•2,freqdr-freqd,freqd 
A=freqs•(tel1-freqd) .. 2-freqs•(tel1-freqd)+ 1 
B=freqs•tel1 .. 2-freqs•tel1 + 1 

•oo,tel2,3,freqs 
REAL,4000+tel1 
EN,4000+tel2•1 OO+tel1,A+(tel2-1 )*(tel1-freqd)*2+ 1 e4,B+(tel2-1 )*teI1 •2+1 e4 
•ENDDO 

•ENDDO 
•oo,tel,3,freqs 
X=freqd 
A=freqs•x .. 2-freqs•x+ 1 
REAL,4000+freqd 
EN,4000+freqd+tel•100, 1 e4,A+2•(tel-1 )*freqd+ 1 e4 
x=freqdr-freqd 
Y=freqdr 
A=freqs •x .. 2-freqs •x+ 1 
B=freqsy•2-treqs•y+ 1 
REAL,4000+freqdr 
EN,4000+freqdr+tel•1 OO,A+2*(tel-1 )*x+ 1 e4,8+2•(tel-1 )*y+2e4 
•ENDDO 

!afstandhouders copieren naar volledige constructie 
•oo,tel,freqd,freqdr-freqd 
ENGEN, 1 00 ,freqs-1 ,2•tel, 1200+tel 
•ENDDO 

Net als bij het copieren van knopen met het NGEN-commando kan hetzelf de gedaan worden 
voor elementen met het ENGEN-commando. Er wordt dan wel van uitgegaan dat voor de 
elementen de nummers van de begin- en eindknoop bij iedere copie met eenzelf de waarde 
toenemen. Dit geeft problemen met de grens van de nummering bij het eerste segment. In 
figuur 168 is te zien water gebeurt als doek-ringkabelelement 20020 8 keer wordt gecopieerd. 
Bij de begin- en eindknoop (20020 en 20021) wordt iedere keer 4 opgeteld (= 2*tel in het 
ENGEN-commando). 
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Figuur 168: copieren van doekringkabels met de problemen bij de nummering-grens 

Deze fout wordt ongedaan gemaakt met het commando EMODIF. 
Bij de doeksegmentkabels worden eerst de elementen die in het centrum uitkomen geplaatst 
Dit kan niet met het ENGEN-commando, omdat de nummers van de beginknoop niet, maar de 
nummers van de eindknopen wel aangepast moeten worden. Vandaar het gebruik van het EN
commando in de DO-loop (met vooraf het vastleggen van de benodigde realconstanten 
tabellen). 
Ook bij het copieren van de andere doeksegmentkabels kan het ENGEN-commando niet 
gebruikt worden omdat bij iedere copie de nummers van de begin- en eindknoop van een 
element met een andere waarde moeten toenemen. Ook daar wordt element voor element 
opnieuw geplaatst. Toch ontstaat dan bij de grens van de nummering bij het eerste segment een 
probleem. Dit is te zien in figuur 169. 

Figuur 169: copieren van doek-segmentkabels met de problemen bij de nummering-grens 

Deze fout wordt ongedaan gemaakt met het EMODIF-commando. 
Alle kabels van de lensliggers worden stuk voor stuk gedefinieerd, aangezien copieren met het 
ENGEN-commando weer niet mogelijk is. In iedere halve lensligger stijgt het nummer van het 
element met 100. De beginknoop stijgt met 2 keer het ringnummer van de ring waarop de 
beginknoop ligt. Hetzelfde geldt voor de eindknoop. Helaas liggen begin- en eindknoop niet op 
dezelfde ring. De toename van de knoopnummers is dus ook niet gelijk. Zie als voorbeeld een 
element van de bovenkabel van een lensligger in figuur 170. 
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xqnt:ril 

xqne:ri2 

Figuur 170: nummering van de bovenka.bels van de lensliggers 

Het copieren van de afstandhouders is eenvoudig. Het nummer van de begin- en eindknoop 
nemen evenveel toe. Ook ontstaan er geen problemen bij de grens van de nummering bij het 
eerste segment. Per segment neemt het nummer van een afstandhouder toe met 100. 

DTCON 

Alle oude opleggingen (voor het eerste segment) worden verwijderd, alle nieuwe opleggingen 
worden geplaatst. 

!opleggingen bovenlens verwijderen 
•oo,tel, 1,freqdr-1 
A=freqs •teI**2-freqs •tel+20001 
DDELE,A,UY,A+2*tel,2*tel 
*ENDDO 

!opleggingen onderlens verwijderen 
•oo,tel,freqd,freqdr-freqd,freqd 
A=freqs*tel**2-freqs*tel+ 10001 
DDELE,A,UY,A+2*tel,2*tel 
*ENDDO 

!opleggingen centrumknopen verwijderen 
DDELE, 1OOOO,ALL,20000,10000 

!alle opleggingen aan de rand 
A=freqs *freqdr**2-freqs *freqdr +20001 
D,A,ALL,,,A+freqs*2*freqdr-1 

Na het verwijderen van alle opleggingen worden er scharnierende opleggingen geplaatst bij alle 
randknopen. Dit zijn de eindknopen van de lensliggers en de eindknopen van de buitenste 
doeksegmentkabels. Dit alles resulteert in een compleet model, zoals gegeven in figuur 171. 
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Figuur 171: totale wielvormige constructie inclusief de opleggingen 

DTBWI 

In deze macro wordt de windbelasting aangebracht op het doek. 

!DTBWI: wind volgens NVN-ENV 1991 uitgaande van cilinder onderbouw en dak als deel van bol 
lineaire interpolatie tussen A,B en C 

CSYS,O 
FCUM,ADD 
!wind op centrum 

pres=PB 
Fwiz=2*or*os*pres 
F,2000,FZ,Fwiz 

!wind op eerste segment (uitgezonderd bovenkabel lensligger) 
*OO,tel, 1,freqdr-1 
A:freqs*tel**2-freqs*tel+20001 
preS=(2*(PC-PB)*NX(A))/basis+PB 
Fwiz=os*or*pres 
B=(hoogbo/otel-1 %-hoogbo/otel+ 1 %)/2 
Fwix=B*os*pres 

F,A+1,FZ,Fwiz,,A+tel*2-1 
F,A+1,FX,Fwix,,A+tel*2-1 

*ENDDO 

!wind op middelste segment (uitgezonderd bovenkabel lensligger) 
*OO,tel, 1,freqdr-1 
A:freqs *tel**2-freqs *tel+20001 +freqs *tel 
preS=(2*(PB-PA)*NX(A))/basis+PB 
Fwiz=or*os*pres 
B=(hoogbo/otel-1 %-hoogbo/otel+ 1 %)/2 
Fwix=B *os *pres 

F,A+ 1,FZ,Fwiz,,A+tel*2-1 
F,A+1,FX,-Fwix,,A+tel*2-1 

*ENDDO 
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!wind op andere segmenten (uitgezonderd bovenkabel lensligger) 
*DO,tel0, 1,freqs/2-1 

*DO,tel1, 1,freqdr-1 
A=freqs*tel1 **2-freqs*tel1 +20001 
B=A+tel0*tel1 *2 

*DO,tel2,1,2*teI1-1 
C=B+tel2 

*IF,NX(C),GE,0,THEN 
preS=(2*(PC-PB)*NX(C))/basis+PB 
*ELSE 
pres:(2*(PB-PA)*NX(C))/basis+PB 
*ENDIF 

Fwiz=<>r*os*pres 
D=(hoogb%tel1-1 %-hoogb%tel 1 + 1 % )/2 
Fwixy=D*os*pres 
Fwb<=Fwixy*cos(alps*tel0*PV180) 
Fwiy=Fwixy*sin(alps*tel0*PV180) 
E=(freqs+ 1-2*tel0)*2*tel1 
F,C,FZ,Fwiz,,C-2*te12+E,E-2*te12 
F,C,FY,-Fwiy 
F,C-2*tel2+E,FY,Fwiy 
F,C,FX,Fwb<,,C-2*teI2+E,E-2*tel2 
*ENDDO 

*ENDDO 
*ENDDO 

!wind op de randen in knoopcoordinaat richting 
*D0,tel0, 1,freqs/2 

*DO,tel1, 1,freqdr-1 
A=freqs*tel1 **2-freqs *tel1 +20001 
B=A+tel0*tel1 *2 

*IF,NX(B),GE,0,THEN 
preS=(2*(PC-PB)*NX(B))/basis+PB 
*ELSE 
preS=(2*(PB-PA)*NX(B))/basis+PB 
*ENDIF 

Fwiz=or*os*pres 
C=(hoogb%tel1-1%-hoogb%tel1+1%)/2 
Fwixy=C*os*pres 

*IF ,tel0,EQ, 1,THEN 
E=-2*tel1 
F,B+E,FZ,Fwiz,,B,-E 
F,B+E,FX,Fwixy,,B,-E 
*ELSE, 
E=(freqs+ 1-2*tel0)*2*tel1 
F,B,FZ,Fwiz,.B+E,E 
F,B,FX,Fwixy,,B+E,E 
*ENDIF 

*ENDDO 
*ENDDO 

Zoals al eerder vermeld is de grootte van de winddruk constant over lijnen loodrecht op de 
windrichting. In lijnen evenwijdig aan de windrichting varieert de druk van PA naar PB naar 
PC. Er wordt van uitgegaan dat de wind waait in de globale x-richting van de constructie. Dit 
betekent dat de grootte van de winddruk in een bepaald punt enkel afhankelijk is van de x
coordinaat van bet punt 
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De druk werkt ecbter loodrecbt op bet doekoppervlak. Dit betekent dat de ricbting van de uit 
de winddruk resulterende puntlast in een knoop afuankelijk is van de ricbting van bet doek in 
bet betreffende punt. Orn de omzetting van oppervlaktebelasting naar puntlast eenvoudiger te 
maken wordt uitgegaan van de oorspronkelijke uitgangsvorm van het doek, v66r het doen van 
de vormbepaling. De ricbting van de windpuntlast (resulterend uit de winddruk in bet gebied 
rond een knoop) is dan afuankelijk van het segment en de ring waarin de puntlast ligt. Dit is te 
zien in de_ figuren 172 en 173. 

PA 

flrr:5.r, i f fC rirt:1 I rirt:1 I 

rirt:1-::> 

~q~rt~ 

Figuur 172: windlasten ajhankelijk van positie Figuur 173: richting ajhankelijk van ring 

Het aantal segmenten van de doekconstructie is altijd een veelvoud van twee. Er zijn dan zeker 
twee segmenten waar de windknoopkracbten ontbonden kunnen worden in enkel de x-ricbting 
en de z-richting (segment 1 en 5 in figuur 172). 
De windkrachten worden gedefinieerd in de richting van de knoopassen. Voor de knopen in 
het doek komt dit overeen met het globale carthesische assenstelsel. De knopen van de lens
liggers zijn geroteerd naar de richting van het vlak van de liggers. De windkrachten op de 
bovenkabels van de lensliggers worden afzonderlijk gedefinieerd. 
Als eerste wordt de windkracht in de centrumknoop berekend en geplaatst. Deze kracht werkt 
verticaal. De grootte wordt bepaald door de winddruk in het centrum (PB) en de grootte van 
het doekoppervlak rond het centrum. Voor de grootte van het doek wordt gekeken naar de 
projectie van het doek op het horizontale xy-vlak. Er kan dan berekend worden dat deze 
oppervlakte een grootte heeft van 2*or*os, waarbij or en os de lengtes van de doekkabeltjes in 
respectievelijk segment- en ringrichting zijn, zoals te zien in figuur 174. De lengtes zijn 
gemeten in de projectie op het xy-vlak. 

o - af~ondhoud~r 

Figuur 174: de doeklengtes or en os gemeten in het horizontale xy-vlak 
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De puntlasten uit de wind in bet eerste segment bebben slecbts een x- en een z-component Als 
eerste wordt de winddruk (pres) bepaald in een bepaald punt. Dit gebeurt door te kijken naar 
de x-coordinaat van bet betreffende punt en lineair te interpoleren tussen de drukken PB en PC 
(zie figuur 92 en 167). Als de druk bekend is wordt deze omgerekend naar een kracbt in x- en 
in z-ricbting, afhankelijk van de bellingsboek van bet doek in bet betreffende punt (terug te 
vinden in de variabelen B en or) en de breedte van bet doek (terug te vinden in de variabele 
os). Dit is terug te zien in figuur 175. 

Fwiz Fwif 

rinq(;~,; n 

or/2 I or/2 or/2 

Figuur 175: richting van de windlast ajhankelijk van de helling van het doek 

Het totale boogteverscbil H/2 wat overbrugd wordt door bet stukje doek dat de betreffende 
knoop omringt wordt gegeven door: 

H 2 = ( hoogte(ringi-1) - boogte(ringi+l)) / 2 (52) 

De lengte ~ in segmentrichting van het stukje doek dat de betreffende knoop omringt wordt 
gegeven door: 

or H ~---=--
cosa 2sina 

(53) 

De resultante van de windlastcomponenten werkt loodrecht op bet doek. De grootte van deze 
kracht F wil wordt gegeven door: 

or 
= pres *OS*--

cos a 
H 

= preS*OS*--
2sina 
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De verticale component F w;z van deze totale kracht kan uit de projectie van het strookje doek 
op het horizontale xy-vlak (=or) worden berekend: 

orcosa 
F. = F ·t*COSCX = preS*OS*--- = preS*OS*Of 

wiz WI cos a (55) 

De component F wa in x-richting wordt bepaald door het hoogteverschil van het betreffende 
strookje doek: 

. Hsina H 
F wix = F . * sm ex = pres * os * --- = pres * os * -

wit 2sin a 2 (56) 

In de eerste DO-loop van de macro is deze afleiding opgenomen. H wordt berekend uit de 
hoogtes van de ringen die grenzen aan de ring waarvoor de omrekening wordt gedaan. De 
druk pres volgt uit de in de invoermacro DIN PUT gegeven waardes voor PA, PB en PC. De 
variabelen os en or volgen uit de verdeling van het doek in de kabeltjes. Deze liggen voor heel 
het doek vast en zijn al in DREAL berekend. 
De tweede DO-loop berekent de windkrachten in het middelste segment. In figuur 172 is dat 
segment 5. De procedure verloopt hetzelfde, al wordt de druk pres nu berekend uit een lineaire 
interpolatie van de drukken PA en PB, athankelijk van de x-coordinaat van de betreffende 
knoop. 
De derde DO-loop bepaalt de windkrachten in de andere segmenten. Dit gebeurt voor de ene 
helft van de constructie (de segmenten 2, 3 en 4 in figuur 172). De hier berekende krachten in 
x-, y- en z-richting worden symmetrisch aangebracht op de knopen in de segmenten van de 
andere helft van de constructie ( de segmenten 6, 7 en 8 in figuur 172 ). Afhankelijk of het punt 
een positieve of een negatieve x-coordinaat heeft, wordt voor het berekenen van de druk pres 
lineair geinterpoleerd tussen PA en PB of tussen PB en PC. Dit gebeurt met de commando's 
IF, THEN, ELSE en ENDIF. De druk wordt, athankelijk van de ligging van het punt in het 
segment (het ringnummer), omgerekend naar een kracht in z-richting (zie F w;z in figuur 175) en 
een kracht in het xy-vlak. Deze laatste is te vergelijken met Fw;x in figuur 175: F wix1 is slechts 
athankelijk van de drukpres, de breedte os en de hoogteverandering van het strookje doek in 
het betreffende punt, uitgedrukt in de variabele D (zie Hin figuur 175). Deze laatste is 
athankelijk van de ring waarop de betreffende knoop ligt 
De kracht Fwu, wordt ontleedt in een kracht Fwa en een kracht Fwiy door te kijken in welk 
segment het betreffende punt. Uit deze gegevens zijn de componenten in x- en y-richting te 
berekenen. 
Met de serie F-commando' s worden de krachten in de verschillende richtingen op iedere knoop 
aangebracht. Dit wordt meteen ook gedaan voor de symmetrische wederhelft van iedere 
knoop, echter met een negatieve kracht in de y-richting vanwege de symmetrie. 
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In de laatste DO-loop van de macro DTBWI wordt de windbelasting aangebracht op de knopen 
van de bovenkabels van de lensliggers. Dit gebeurt weer voor de helft van de constructie, 
waarna deze belasting op de symmetrische knopen wordt gecopieerd. Eerst wordt gekeken of 
de x-coordinaat al dan niet positief is. Dit voor de lineaire interpolatie tussen 6f PA en PB, 6f 
PB en PC. Uit de hiermee berekende druk wordt de windkracht in z-richting bepaald. Uit het 
nummer van de ring van de betreffende knoop (en het boogteverschil tussen de vorige en de 
volgende ring) wordt de windkracbt in bet xy-vlak berekend. Deze puntlast werkt in de lengte
ricbting van de lensligger. Door rotatie van de knoopcoordinaatassen van de knopen in de lens
liggers naar bet cylindriscb systeem komt deze ricbting overeen met de x-as van de knopen van 
iedere lensligger. De berekende kracht in bet globale xy-vlak kan dus als puntlast werkend in 
de knoop x-ricbting worden gedefinieerd. 
Na bet berekenen van de windlast met bet SOL VE-commando in de hoofdmacro DOEKT 
kunnen de resultaten bekeken worden. 

GEBRUIKER 

In de ANSYS postprocessor kunnen de resultaten bekeken en opgeslagen worden. De 
resultaten kunnen ook grafiscb worden weergegeven, zoals bijvoorbeeld de vervormde 
toestand van de constructie in figuur 176 (hierbij zijn de vervormingen met een factor 5 
vergroot). 

Figuur 176: vervormde toestand van de constructie onder een windbelasting 

In bijlage 4.2 zijn nog enkele plaatjes gegeven van de normaalspanningen in de doekkabeltjes. 
De berekening is nu afgerond (tenzij men nog niet tevreden is met de resultaten en de 
berekening met andere invoergegevens opnieuw moet worden uitgevoerd). 
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OPMERKINGEN 

Nog enige opmerkingen over de bele rekenprocedure. De gebruiker dient op enkele punten in 
te grijpen door de resultaten die tot dan toe zijn verkregen te bestuderen en de rest van de 
berekening aan te sturen. 
Het is ook mogelijk een zogenaamde BATCH-job op te starten. De gebele berekening wordt 
dan meerdere malen uitgevoerd, iedere keer met andere (vooraf opgegeven) invoergegevens. 
Dit kan gebruikt worden om een parameterstudie te doen, maar ook om verschillende varianten 
te vergelijken. Vooraf dienen dan alle gewenste gegevens bekend te zijn. Deze worden dan 
opgeslagen. Het wordt moeilijk om acbteraf van een bepaalde berekening nog andere gegevens 
te verkrijgen. 

Een windberekening kost erg veel tijd. Vooral voor de wat grotere constructies kan de 
berekening ± 10 uur duren op de gebruikte computer. Het zou voor een verder onderzoek dan 
ook de moeite lonen om bet programma aan te passen zodat slecbts een belft berekend wordt. 
Ook is bet maximum aantal knopen beperkt Indien slechts de halve constructie wordt 
berekend kan ook gekozen worden om de netfijnheid toe te laten nemen. Natuurlijk wordt dan 
bet voordeel van de kortere rekentijd weer teniet gedaan, maar de modellering zal wel 
betrouwbaardere resultaten geven. 
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Bijlage 4.2: Enkele spanningsverdelingen in het doek 

In deze bijlage worden enkele spanningsverdelingen in het doek getoond. De gebruikte 
invoergegevens zijn terug te vinden in de macro DINPUT. Als eerste is in figuur 177 de 
spanningsverdeling te zien na het aanbrengen van de voorspanning door de aannames van de 
initiele rekken. In figuur 178 is de spanningsverdeling te zien na het aanbrengen van de 
sneeuwlast. In figuur 179 Is de spanningsverdeling te zien na het copieren van het eerste 
segment naar de totale constructie en het vervolgens aanbrengen van de windlast. 

r=-~--~+-----
.. -•-·· ·······--····· 

---.----·······-··••·····-

--------.\------
L L--

-----1 

AN 
G) NOV 18 1996 

14,24,11 
PLOT NO - 1 

- ~~::~2 
- 40-747 
- 44_915 
- 49_082 -f;l!!oi!I 53 _ 25 
c::J 57_418 

- 61-585 

- ~~:;~3 

Figuur 177: spanningsverdeling van een segment in de voorspanjase 

-151-





J\N 

I I 

G) NOV 18 1996 
13,40,23 
PLOT NO. 1 

- 49.229 
- 51.296 
- 53.362 
- 55.429 
- 57.495 
~ 59.561 
CJ 61.628 
- 63.694 

- ~~:~g 

81}/age 4.2 

Figuur 178: spanningsverdeling in een segment na het aanbrengen van de sneeuwlast 
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Figuur 179: spanningsverdeling in a/le segmenten na het aanbrengen van de windlast 
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