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Het afstudeerproject omvat het ontwerp van 
een hangar, annex tentoonstellingsruimte, voor 
een watervliegtuig genaamd "Spruce Goose". 
Het kader waarbinnen dit afstudeerproject heeft 
plaatsgevonden is de integratierichting van de 
capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen. Dit 
betekent dat niet alleen op de constructieve 
aspecten gelet wordt bij het ontwerpen van een 
dergelijke constructie, maar ook rekening 
gehouden wordt op andere bouwkundige 
disciplines. 
Door integratie van deze bouwkundige 
disciplines is getracht het afstudeerproject tot 
een goed einde te brengen. 

Het ontwerp van deze hangar, annex 
tentoonstellingsruimte, omvat zowel het 
constructief als architectonisch ontwerp van 
fundering, detaillering en 
hoofddraagconstructie aan de hand van een 
fictief programma van eisen. 

Zoals hierboven beschreven betreft het bouwwerk 
een hangar / tentoonstellingsruimte waarin het 
watervliegtuig "Spruce Goose" gehuisvest gaat 
worden. Dit watervliegtuig wordt gekenmerkt door 
de grote afmetingen. De vleugelspanwijdte is 97,5 
meter, de lengte is 66,4 meter en de totale hoogte 
van het toestel, inclusief staartvlak, is 24, 1 meter. 
Door deze kolossale afmetingen behoeft het 
constructief ontwerp een andere aanpak dan 
traditionele constructies. Met andere woorden: er 
moet een constructie ontworpen worden die deze 
afmetingen kan overspannen. 

Orn aanknopingspunten te creeren voor dit 
ontwerpproces zijn er vooronderzoeken gemaakt 
welke betrekking hebben gehad op de volgende 
zaken: het watervliegtuig "Spruce Goose", een 
locatie onderzoek en bouwfysica. 

Na dit locatieonderzoek is aangevangen met het 
ontwerp van het bouwwerk, waartoe een aantal 
voorontwerpen zijn gemaakt. Na dit uitgebreide 
ontwerpproces is het ontwerp uitgegroeid tot een 
lichte draagconstructie, die in dit geval een 
kabelconstructie betreft, waarvan de plattegrond 
een driehoek moet voorstellen met aan elke zijde 
een cirkelsegment. Deze vorm leent zich goed 
voor tentoonstellingsdoeleinden, aangezien men 
vanuit elke hoek van het gebouw algeheel 
overzicht heeft op het tentoongestelde. 
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De hoofdconstructie bestaat uit een 
kabelconstructie die op de randen van de 
plattegrond afgetuid zijn. Het geheel wordt 
ondersteund door vier kolommen die in de 
resultante van de krachten uit deze 
kabelconstructie zijn geplaatst, teneinde een 
constructie te creeren waarin alleen zuivere trek 
en/of druk optreedt. De dakbedekking van deze 
constructie is een lichtdoorlatend doek dat 
puntsgewijs op de kabelconstructie wordt 
bevestigd. Het gebruik van kunstlicht in het 
gebouw bij dagsituaties is op deze wijze niet 
noodzakelijk, in nacht- of avondsituaties 
daarentegen wel. Dit geschiedt door indirecte 
lichtinstraling met lichten die in de vloer zijn 
verwerkt en die de plattegrond verlicht. Bijkomend 
voordeel van deze bestraling is het oplichtende 
karakter van het gebouw op zich, hetgeen een 
effect van een lampion teweeg brengt. 

Aan de hand van het vooronderzoek is een locatie 
bepaald waar bouwwerk geplaatst zou kunnen 
worden. Deze locatie is gelegen in het Markermeer 
aan de noordzijde van het eiland Pampus, welk 
een kunstmatig eiland is, dat op ongeveer 3,5 
kolometer noordelijk van Muiden, 10 kilometer 
oostelijk van Amsterdam en 4,5 kilometer westelijk 
van Zuidelijk Flevoland ligt. Deze locatie is 
gekozen door de waterrijke omgeving voor het 
stijgen en landen van dit watervliegtuig en de 
toeristische activiteiten die ontplooid kunnen 
worden in samenwerking met het eiland Pampus. 

Door de complexiteit van de kabelconstructie is bij 
de vormbepaling gebruik gemaakt van de 
computer met behulp van het programma TENT. 
Dit is een vormbepalingsprogramma dat door 
middel van krachtdichtheid een kabelconstructie 
genereert, die tevens voldoet aan het 
knoopevenwicht in de constructie. De definitie van 
deze krachtdichtheid is als volgt: 

q = FI 1 in [Nim], 

Waarbij deze q niet gezien moet worden als een 
lijnlast. Door toepassing van deze krachtdichtheid 
in samenwerking met de knoopcoordinaten is het 
mogelijk een constructie te verwezenlijken waar 
geen gebruik gemaakt wordt van 
materiaalgrootheden, zoals elasticiteitsmoduli, 
oppervlakte e.d. 
De uitvoer van een dergelijk programma zegt 
alleen iets over het voorspanniveau van de 
constructie. 
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Na berekening van alle voorspankrachten in de 
kabels aan de hand van het programma TENT, is 
het model in ANSYS 5.4 ingevoerd. Dit is een 
rekenpakket dat gebaseerd is op de Eindige 
Elementen Methode en rekening kan houden met 
het niet-lineair gedrag en stress-stiffening, wat een 
gedrag is van kabelconstructies. 
Met behulp van dit pakket kan de constructie van 
belastingen voorzien warden, waarna de 
kabelkrachten en vervormingen berekend warden. 
Het bleek dat de vervormingen en de 
kabelkrachten onbeheersbaar groat waren. Door 
het treffen van een aantal constructieve 
maatregelen is het gelukt deze wel beheersbaar te 
maken. 
De kabelkrachten in de constructie zijn 
voornamelijk afhankelijk van de initiele rek, welke 
ongeveer 90% van de kabelkracht tot zich neemt 
en waarvan de formula als volgt opgesteld wordt: 

i;=F/EA 

Waarin F de optredende trekkracht op de kabel is, 
E de elasticiteitsmodulus en A de oppervlakte van 
de desbetreffende kabel. Door een van de termen 
onder de deelstreep te verhogen is het mogelijk de 
spanningen en doorbuigingen beheersbaar te 
houden. 

De maximale vervormingen zijn ten opzichte van 
de basissituatie, hetgeen eigen gewicht met 
voorspanning is, bedraagt ongeveer 1,43 meter, 
waarbij de maximale kabelkracht 105300 kN 
bedraagt. Deze waarden zijn in verhouding tot de 
constructie acceptabel, daar er overspanningen 
gemaakt word en van ongeveer 100 meter. 

Nadat de constructie gedimensioneerd is, zijn de 
belangrijkste knooppunten gedetailleerd. Er is 
rekening gehouden met de grate krachten op deze 
knooppunten en de montagevolgorde. 

Als laatste fase van het afstudeerproject is de 
fundering gedimensioneerd, of beter gezegd het 
schip, aangezien het geheel drijft in het water. 
Deze fundering bestaat uit een stalen ponton van 
ongeveer 22000 vierkante meter en die in belaste 
situatie een diepgang heeft van ongeveer 3,5 
meter. 

De deur die het gebouw tegen weersinvloeden 
moet beschermen bestaat uit staalplaten die door 
middel van vormvaste driehoeken een zelfstandig 
constructief en architectonisch karakter vormt. 
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Dit constructief zelfstandige refereert aan de 
werking van de deur. Deze is niet met de 
hoofddraagconstructie verbonden, maar wordt 
middels een railsysteem op zijn plaats gehouden, 
waarbij de belastingen middels trek- en 
drukkrachten via de rails in de fundering vloeien. 

Figuur 1: kabelsconstructie met deur en fundering 

Figuur 2: ligging bouwwerk ten opzichte van pampus 
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Voorwoord 

Deze afstudeerscriptie is opgesteld ter afsluiting van mijn studie tot bouwkundig ingenieur aan de 
Technische Universiteit te Eindhoven, faculteit Bouwkunde, capaciteitsgroep constructief ontwerpen. 
Het is een weergave van de verrichte werkzaamheden die zijn uitgevoerd ten behoeve van het 
afstudeerproject "Ontwerp van een hangar c.q. tentoonstellingsruimte voor de "Spruce Goose" 

In dit verslag warden zowel het architectonische als het constructief ontwerp uiteengezet, welke op 
basis van een fictief programma van eisen zijn uitgevoerd. 
Het architectonisch ontwerp bevat behalve het ontwerp van een hangar oak een locatie -onderzoek. 
Het constructief ontwerp behelst het ontwerp van een hangar c.q. tentoonstellingsruimte met alle 
aspecten in constructieve zin, zoals detaillering en fundering. 

Het afstudeerproject is uitgevoerd onder toeziend oog van de afstudeercommissie, welke uit de 
volgende leden bestaat: 

dhr. ir. W.J.J. Huisman, voorzitter 
dhi. ii. \N.H.M. Schijns 

dhr. ir. H.J. Fijneman 

capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen 
cape1citciby, ucµ Uitvut:r ir 1y:st1:::1.;h11it:k 1.;.q. 
Architectonisch Ontwerpen 
capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen 

Tijdens dit afstudeerproject is dankbaar gebruik gemaakt van de diverse faciliteiten, aangeboden door 
de TU Eindhoven, de faculteit lucht- en ruimtevaarttechniek van de TU Delft, Stichting Nederlandse 
Bibliotheek voor Lucht - en Ruimtevaart in het Aviodome te Schiphol en het Micheal King Smith 
Evergreen aviation educational center museum in Mc. Minnvill, Oregon, USA. 
Op deze plaats dank ik de heer dr. M. de Wit voor zijn adviezen met betrekking tot de bouwfysica, 
mevrouw dr. ir. M. Bakker voor haar adviezen omtrent het eindige elementen pakket ANSYS, de heer 
ir. M. Vullings voor zijn adviezen omtrent het vormbepalingsprogramma TENT en Stichting Pampus 
voor hun adviezen omtrent de grondgesteldheid in desbetreffend gebied. 

lk hoop dat dit afstudeerproject zal bijdragen in een beter inzicht van lichte draagconstructies, en houd 
mij van harte aanbevolen voor opmerkingen naar aanleiding van dit afstudeerproject 

Frank Krijnen, 
Helkant, juni 1999 
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Samenvatting 

Het watervliegtuig "Spruce Goose" behoeft een hangar c.q. tentoonstellingsruimte in Nederland. 
Door middel van een fictief programma van eisen, waarin zowel eisen over het bouwwerk als ligging 
warden beschreven, wordt een architectonisch en constructief ontwerp gemaakt voor realisering van 
dit bouwwerk, waarbij door middel van integratie tussen deze twee vakgebieden getracht wordt tot een 
definitief ontwerp te komen. 
Aangezien het bouwwerk als lichte draagconstructie wordt ontworpen, is deze integratie in een vroeg 
stadium van dit project aanwezig, omdat dergelijke constructies vormbepalend zijn voor het uiteindelijk 
ontwerp. Hiertoe warden een aantal voorontwerpen gemaakt, waarna hieruit een schetsontwerp 
gekozen wordt teneinde tot een constructief ontwerp te komen. 

Dit constructief ontwerp omvat de volgende zaken. 

Het vormbepalen van een dergelijke constructie door middel van een maquette en het 
computerprogramma Tent. In deze fase wordt de uiteindelijke vorm van de constructie en gebouw 
bepaald. 
Het dimensioneren van de verschiliende constructieve eiementen met het eindig eiementen 
pakket Ansys. 
Het ontwerpen en dimensioneren van constructieve aansluitingen, zowel constructief als 
architectonisch. 
Het ontwerpen en dimensioneren van een funderingsconstructie. 

Het architectonisch ontwerpen is in bovenstaande opsomming minder nadrukkelijk aanwezig, 
aangezien in dat stadium de vorm van het gebouw bekend is. 
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1.1 Probleemstelling 

Het watervliegtuig, met de bijnaam "Spruce goose", gaat in Nederland tentoongesteld warden 
en behoeft hiervoor een hangar annex tentoonstellingsruimte. Door de kolossale afmetingen 
van het watervliegtuig, welke ruwweg in een kubus past met een grondvlak van 100 bij 70 
meter met een hoogte van 25 meter, warden de vrije overspanningen en hoogtes van de 
constructie groat voor constructieve begrippen, welke een andere aanpak behoeft dan de 
bekende traditionele constructies. De overspanningen brengen onder andere problemen in de 
funderingsconstructie, zwaarte van de constructieve elementen en de detaillering van de 
knopen, aangezien de krachten en spanningen vele malen grater zijn dan "normaal". 
Aangezien het bouwwerk niet alleen uit een hangar voor de "Spruce Goose" bestaat, dient 
tevens een goede locatie te warden gezocht waar het vliegtuig tentoongesteld kan warden. 

1 .2 Doelstelling 

De doelstelling van dit afstudeerproject is het ontwerpen van een hangar annex 
tentoonstel!ingsruimte ten behoeve van de "Spruce Goose", welke zowel een architectonisch 
als constructief ontwerp zal zijn door integratie van deze vakgebieden in het afstudeerproject. 
Het ontwerp zal zich alleen richten op de hoofdfunctie van het gebouw, waarbij entree, 
ontvangstruimten, kaartverkoop, toiletten e.d. buiten beschouwing warden gelaten. 
Met betrekking tot de architectuur zullen navolgende zaken warden onderzocht en uitgewerkt : 
het ontwerpen van een overkapping in de vorm van lichte materialen zoals (staal}kabels en 
doek. Tevens wordt er een locatie-onderzoek gemaakt. Er dient een geschikte plaats te 
warden gevonden waar het vliegtuig en het gebouw het meest tot hun recht komen. 
Hierbij wordt gekeken naar toeristische activiteiten die het gebouw en het vliegtuig kunnen 
ontplooien en de ligging zelf, waarbij stijg-, landingsruimte en andere factoren van belang zijn 
voor een vliegtuig van dit formaat. 
Constructief gezien wordt alles uitgewerkt wat met de hoofdfunctie te maken heeft. Hieronder 
warden de volgende onderdelen verstaan: berekening van hoofddraagconstructie en fundering 
met aansluitingen die hieruit voortvloeien. 

1.3 Programma van eisen 

Het programma van eisen voor dit afstudeerproject is in samenwerking met de 
begeleidingscommissie samengesteld en bevat de volgende punten: 

Het vliegtuig moet in een afgesloten constructie passen en er zonder al te veel 
modificaties aan de constructie erin en eruit kunnen. 
Er dient voldoende plaats te zijn voor stijg- en landingsruimte voor het vliegtuig 
De locatie van het bouwwerk moet de mogelijkheid hebben om toeristische activiteiten te 
kunnen ontplooien. 
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2.1 lnleiding 

Orn aanknopingspunten te creeren voor het ontwerpproces dient er een vooronderzoek plaats 
te vinden. Dit onderzoek richt zich in eerste instantie op o.a. de afmetingen en overige zaken 
van het vliegtuig, aangezien het vliegtuig de belangrijkste factor is van het project. 

Bij dit onderzoek is dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van de faculteit lucht- en 
ruimtevaarttechniek van de Technische Universiteit Delft, Stichting Nederlandse Bibliotheek 
voor Lucht- en ruimtevaart en het Micheal King Smith Evergreen aviation educational center 
museum in mc.Minnvill, Oregon, USA, waar het vliegtuig momenteel tentoongesteld staat. 

In tweede instantie is in het vooronderzoek gekeken naar een geschikte locatie voor het 
ontwerp, omdat dit een vereiste is in het programma van eisen. De locatie kan van invloed zijn 
op zowel het constructieve, als het architectonische ontwerp van het bouwwerk. Voorbeeld 
voor het constructieve ontwerp kan een vochtige omgeving zijn. Bij het architectonisch ontwerp 
kan gedacht warden aan de vorm van het bouwwerk ten opzichte van de omgeving. 

Tijdens het vooronderzoek is in mindere mate gekeken naar vergelijkbarn constiUcties omdat 
deze niet voorhanden zijn. De bouwfysica is in een later stadium onderzocht, nadat het 
voorontwerp al gerealiseerd is. 

2.2 De "Spruce Goose" 

2.2.1 Inleiding 

Zoals al eerder beschreven wordt, is de "Spruce Goose" een watervliegtuig dat eenmalig 
gebouwd is. De officiele naam voor de "Spruce Goose" is HK-1, waarbij de "H" voor de 
belangrijke industrieel Howard R. Hughes staat, miljonair in de 40er en 50er jaren in Amerika. 
De letter "K" staat voor Henry J. Kaiser, eveneens een belangrijk industrieel. 
Het nummer "1" staat voor het eerste vliegtuig dat Hughes en Kaiser samen gebouwd hebben. 
De naam "Spuce Goose" is door het Amerikaanse publiek verzonnen omdat het watervliegtuig 
geheel uit hout en triplex bestaat (spruce betekend hout) 

2.2.2 Historie 

In 1942 werd door de Amerikaanse regering het idee geopperd om een vliegtuig te maken 
voor troepentransport e.d. naar het Europese vasteland, waar tentijde de 2e wereldoorlog in 
voile gang was. Traditioneel transport over water was niet mogelijk door de Duitse 
onderzeeeroorlog in de Atlantische oceaan waardoor er veel schepen gekelderd werden. 
Orn dit probleem te omzeilen moest er een luchtbrug komen, verzorgd door vliegtuigen met 
een capaciteit van 750 bepakte soldaten of een 60 tons Sherman tank, die de mogelijkheid 
hadden om op voile zee te landen en te stijgen. 
Hiertoe werden twee mensen aangetrokken die deze - voor die tijd ongekende- klus konden 
klaren: Howard R. Hughes en Henry J. Kaiser. Zij ontvingen 18 miljoen dollar van de 
Amerikaanse regering om twee vliegende prototypes te bouwen. 

In november 194 7 was het watervliegtuig klaar en kon men aan de tests beginnen. 
Omdat de 2e wereldoorlog voorbij was, kreeg het project geen overheidsfinanciering meer, 
daar er geen noodzaak meer voor het vliegtuig was. Dientengevolge financierde Hughes het 
project zelf. Uiteindelijk heeft het vliegtuig slechts twee maal het luchtruim gekozen. 
De eerste keer was tijdens de test in november 1947, waarbij het vliegtuig onder grate 
publieke belangstelling per ongeluk een vlucht van ongeveer 1600 meter maakte. 

De tweede keer dat het vliegtuig het luchtruim koos was tijdens het transport naar zijn huidige 
standplaats in het Michel King Smith Evergreen Aviation Educational Center Museum in 
Mc.Minnvill, Oregon, USA, alwaar de "Spruce Goose" met een kraan - genaamd "Herman the 
German" - in het museum getild werd. 
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2.2.3 specificaties "spruce goose" 

In onderstaande figuur ziet u het vliegtuig met daarbij een gestippelde boeing 747 getekend, 
om een indicatie van de afmetingen te verkrijgen 

Figuur 1: aanzichten "Spruce Goose" met gestippelde boeing 7 4 7 

Vleugelspanwijdte: 
Vleugelkoorde romp: 
Vleugelkoorde tip: 
Maximals vleugeldikte: 
Vleugeloppervlak: 
Totale lengte: 
Totale hoogte: 
Rompwijdte: 
Romphoogte: 
Staartvleugelspanwijdte: 
Staarthoogte: 
Ledig gewicht: 
Laadvermogen: 
Tankinhoud: 
Vermogen: 
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97,536 m. 
15,570 m. 
5,811 m. 
3,368 m. 

1061,881 m2 
66,462 m. 
24,088 m. 

7,620 m. 
9,144 m. 

34,442 m. 
16,154 m. 

136,078 ton 
58,967 ton 

52995,000 Liter 
24000 pk 
17897 kW 

Faculteit Bouwkunde 
biz. 5 

Capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen 



~otwe,p ,ao eeo haoga,iteotooostemogsruimte voo, de "Spruce Goose" Afstudeerproject van Frank Krijnen 

Topsnelheid: 
Kruissnelheid: 
Landingssnelheid: 
Vliegbereik: 
Diameter propellers: 
Motoren: 

2.3 Locatie-onderzoek 

2.3.1 Inleiding 

351 
282 
126 

5633 
5,187 

km/u 
km/u 
km/u 
km 
m 
8 pratt & Whitney 28 cilinder, 
2237, 1 kW (3000 pk) elk 

Zoals in programma van eisen al omschreven staat, zijn er twee zaken belangrijk voor de 
locatie van het bouwwerk, waarin "Spruce Goose" tentoongesteld wordt. 

De locatie van het bouwwerk moet de mogelijkheid hebben om toeristische activiteiten te 
kunnen ontp!ooien. 
Er dient voldoende plaats te zijn voor stijg- en landingsruimte voor het watervliegtuig. 

Bij dit locatie-onderzoek zijn wij {de begeleidingscommissie en ondergetekende) er van 
uitgegaan dat het vliegtuig nog steeds operationeel is en dus zonder problemen kan vliegen, 
iets waarvan men momenteel nog niet zeker is omdat het maar twee tests heeft ondergaan, 
waarvan een vliegend. 

Zoals voorheen beschreven betreft het hier een watervliegtuig, hetgeen inhoudt dat het geen 
landingsgestel heeft en er dus voor een waterrijke omgeving gezocht dient te warden. 
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2.3.2 Locatie 

In eerste instantie is - zoals hierboven beschreven- gezocht naar een locatie met een 
waterrijke omgeving, waar veel publiek naar toegetrokken kan warden en welke een 
binnenwerkse ruimte heeft van minimaal de afmetingen van het watervliegtuig; 
nl. 70 x 100 meter. Voor het gemak is gekeken naar een locatie waar een bouwwerk van 
150 x 200 meter geplaatst kan word en. 

De volgende locaties zijn getoetst aan bovenstaande eisen: 

A. Het aviodome te Schiphol airport: 

La Aviodome 

◄ Amsterdam A4 

Figuur 2: situatie Schiphol Airport 

Voor deze locatie is in eerste instantie gekozen, omdat hier al een lucht- en ruimtevaart 
museum gevestigd is. Probleem van deze locatie is, dat er geen ruimte is om een bouwwerk 
van dit formaat te herbergen. Orn een indicatie van de afmetingen te krijgen: het aviodome 
heeft een diameter van ongeveer 50 meter. 
Gezien het gebrek aan ruimte en water is daarna gekozen voor plaatsing van het bouwwerk 
aan de andere kant van rijksweg A4. Op deze locatie is wel genoeg ruimte en in mindere mate 
water. Probleem van deze locatie is ten eerste: het publiek moet de rijksweg over steken 
aangezien er geen voetgangerstunnel aanwezig is, en ten tweede: de hoeveelheid water aan 
deze kant is niet toerijkend voor stijgen en landen van het watervliegtuig, er is namelijk een 
geul nodig die geschat is op 150 meter breed en 3,5 km lang is. Deze schatting is gemaakt 
aan de hand van de start- en landingsbanen van Schiphol airport en de breedte van het 
watervliegtu ig. 
Door bovenstaande zaken is afgezien deze locatie te kiezen als standplaats voor de "Spruce 
Goose". 
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B. "Het IJ" in Amsterdam 

Figuur 3: situatie "Het IJ" in Amsterdam 

Voor deze locatie is gekozen omdat Amsterdam en haar havens een toeristische trekpleister is 
voor zowel binnen- als buitenland. 
Zoals in figuur 3 te zien is, heeft het IJ in Amsterdam geen gebrek aan ruimte en water. 
Het vliegtuig zou in de buiten-lJ, rechts van de zeerburger tunnel in figuur 3, kunnen starten en in 
de markerwaard kunnen stijgen en landen. 
Probleem van deze locatie is dat er vanuit Het IJ een aantal obstakels overwonnen moeten 
warden om in de markerwaard te komen. Allereerst zijn dat de Oranjesluizen en daarna de 
Schellingwouderbrug, beiden links naast de zeeburgertunnel in figuur 3. 
Bij nadere bestudering van deze obstakels blijkt dat zij niet de vereiste breedte van 100 meter 
hebben om het vliegtuig vanuit Het IJ naar de buiten-lJ te laten taxien. Hierdoor is wederom deze 
locatie afgewezen als standplaats voor de "Spruce Goose" 
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C. Het fort Pampus voor Amsterdam. 

· ·.Ran ' 
,/>"' ,,,, 

Figuur 4: situatie fort Pampus 

Deze locatie voldoet ruimschoots aan de eisen die in het programma van eisen gesteld zijn: 
plaats en water in overvloed. De mogelijkheid om op het fort te bouwen is niet aanwezig omdat de 
afmetingen van het fort hiervoor te klein zijn. Daarentegen kan er wel in de naaste omgeving 
gebouwd warden; de diepte rand het fort pampus is ongeveer 4 meter, waarbij het zomer- en 
winterpeil 20 centimeter verschillen. 
De ruimte voor stijgen en landen is hier oak volop aanwezig. Orn een indicatie van de afstanden 
te krijgen: Muiden ligt op 3,5 kilometer van pampus, Amsterdam op 10 kilometer en Flevoland op 
4,5 kilometer, daar we een geschatte stijg- en landingsruimte nodig hebben van 3,5 kilometer (zie 
A), zijn deze afstanden ruim voldoende. 
Het fort pampus trekt veel toerisme welke voor het grootste gedeelte in de zomer plaats vindt. 
Hierdoor is deze locatie oak uitstekend om een tentoonstellingsruimte annex hangar te plaatsen 
aangezien er al een trekpleister is waar toeristen aanwezig zijn in de nabijheid. 

Door bovenstaande factoren is in samenwerking met de begeleidingscommissie ervoor gekozen 
om de omgeving van het fort Pampus aan te wijzen als locatie, waar het de tentoonstellingsruimte 
annex hangar voor de "Spruce Goose" geplaatst zal warden. 
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2.4 Het fort Pampus 

2.4.1 Inleiding 

Zoals al eerder beschreven bevindt het fort zich op 3,5 kilometer van Muiden in de 
Markerwaard. 
Voordat het fort een toeristisch karakter had, had deze een militaire functie, welke de 
verdediging van Amsterdam was, samen met een aantal andere verdedigingswerken die "de 
stelling van Amsterdam" genoemd werd. 
De stelling was een centraal reduit, een laatste toevluchtsoord voor het teruggedrongen eigen 
leger, en pampus was hierin het fort welke Amsterdam tegen oorlogsbodems vanuit de 
toengenaamde Zuiderzee moest verdedigen. 

De naam Pampus is vernoemt naar een zandbank die voor de ingang van Het IJ lag en die bij 
laag water het de schepen het onmogelijk maakte om Amsterdam binnen te varen, hier komt 
ook de uitdrukking "Voor Pampus liggen" vandaan. 
Met de bouw van het fort is in 1887 begonnen en in 1895 is het fort gereed. In 1952 werd het 
fort afgedankt a!s militair bouwwerk vanwege een aantal factoren: de intrede van het vliegtuig 
in de 1 e wereldoorlog, de verdere rijkwijdte van de kannonnen en de afsluiting van de 
Zuiderzee door de afsluitdijk. Sinds de militaire opheffing heeft het fort een tijd van algehele 
verwaarlozing gekend door gebrek aan beheer en onderhoud. In 1990 heeft de overheid het 
fort overgedragen aan de Stichting Pampus welke verder verval van het eiland heeft proberen 
in te dammen en er een toeristische trekpleister van heeft gemaakt. 
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Figuur 5: het fort Pampus 
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2.4.2 Ontsluiting Pampus 

Het fort is alleen te bereiken via de zuidzijde van het eiland waar zich een aanlegsteiger 
bevindt welke de bootdienst naar muiden gebruikt om aan te meren. 

2.4.3 Afmetingen 

De afmetingen zijn alle te herleiden naar de middelpunten van de geschutskoepels en hun 
verenigingslijn. Het peilniveau is het Amsterdams Peil. 

Glacis (eiland) 

Oppervlakte 
Totale lengte 
Totale breedte 
Binnenwater 
Basaltring 
Laagwater 
Hoogte van oever tot fort 

Fort 

Oppervlakte 
Vloerniveau 
Geschutskoepels 
Koepeldoorsnede bu itenwerks 
Dikte wanden 

2.4.4 Draag- en scheidingsconstructie 

3 ha. 
204 m. 
163 m. 

16 m. 
2 m. 

0,25 m.-AP 
5,5 m. +AP 

0,65 ha. 
0,5 m. +AP 
11 m. +AP 
15 m. 

1 m. 

Het fort is gefundeerd op ongeveer 4000 houten palen met een lengte van 11 meter. Orn een 
goede werkvloer te verkrijgen, en later het eiland goed beloopbaar te maken, is ongeveer 
35000 kubieke meter klei afgevoerd en vervolgens 43000 kubieke meter zand terug gepompt. 
Het fort dat hierop is geconstrueerd bestaat uit metselwerk en beton met hier en daar een 
dilatatievoeg en gronddekking. 
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3.1 lnleiding 

Zoals in volgende tekeningen te zien is, zijn bijna alle ontwerpen in 3D ontworpen met behulp van 
het programma Autocad, release 14. Dit is gedaan om een betere visualisering te verkrijgen van 
de ontwerpen. Daar lichte draagconstructies nogal rand en complex van vorm zijn, is een drie
dimensionale tekening duidelijker dan een twee-dimentionale. De eerste ontwerpen zijn wel twee
dimensionaal getekend om een indicatie te kunnen verkrijgen over de afmetingen van het 
bouwwerk, tevens zijn deze tekeningen gemaakt om te kunnen aftasten wat de mogelijkheden 
van een dergelijke constructie zijn. 

Nadat de vooronderzoeken zijn afgerond, is aangevangen met diverse voorontwerpen van het 
bouwwerk. Hiertoe is in eerste instantie een tekening gemaakt van het watervliegtuig in 2D. Er is 
gekozen voor een tekening in 2D omdat de ronde vormen van de constructie in 3D erg moeilijk te 
verwerken zijn. 
Bij deze tekening, die als onderlegger voor de ontwerpen wordt gebruikt, is een afgeronde 
omtreklijn getekend die een ruimte van 5 meter moet voorstellen tussen het watervliegtuig en een 
fictieve omtrek. Binnen de gehoekte omtreklijn is het niet mogelijk elementen te plaatsen zoals 
kolommen e.d., omdat deze de minimale afstand moet voorstellen voor het binnentaxien van het 
vliegtuig. 

Figuur 6: tekening "Spruce Goose" met fictieve omtreklijnen 
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Het binnentaxien kan op twee manieren geschieden. 
De eerste manier is voorwaarts. Hierbij is de vleugelspanwijdte de bepalende factor voor de 
kolomafstand, waarbij het staartvlak maar voor een gedeelte van het bouwwerk de hoogte 
bepaalt. De tweede manier is achterwaarts. Hiervoor is de gehoekte omtrek de bepalende factor, 
waarbij het staartvlak over de volle lengte de hoogte van het bouwwerk bepaalt. 

Bij de voorlopige ontwerpen wordt gezocht naar een plattegrond waarbij de ruimte, met name het 
vloeroppervlak, optimaal benut wordt. Bij de meeste hangars blijft het vloeroppervlak grotendeels 
onbenut omdat deze rechthoekig van vorm is. Bij volgende voorlopige ontwerpen wordt getracht 
het vloeroppervlak optimaal te gebruiken. Dit houdt in dat de buitenvorm van het bouwwerk de 
functie ervan onthult. 

Zoals op de voorlopige ontwerpen te zien is, wordt er nog geen rekening gehouden met de 
ondergrond waarop het bouwwerk gebouwd gaat worden. Er is !outer en alleen gekeken naar de 
constructie bovengronds. 
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3.2 Voorontwerp A 
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Figuur 7: voorontwerp A 

Zoals eerder beschreven zijn de eerste ontwerpen een aftasting van de mogelijkheden. 
In dit ontwerp is gekozen om het vliegtuig achterwaarts in het bouwwerk te laten taxien. 
De hoofdconstructie bestaat uit driedimensionale vakwerkbogen, welke door middel van 
vakwerkliggers aan elkaar verbonden en gestabiliseerd worden. 
De dakhuid bestaat uit een doekconstructie die het zonlicht overdag in mindere mate 
doorlaat. 
De afmetingen van de constructieve elementen zijn op schattingen gestoeld, waarbij in dit 
stadium geen berekeningen zijn gemaakt. 
De grote driedimensionale vakwerkbogen zijn 180 meter breed en 35 meter hoog. De dikte van 
de boog is 5 meter. Deze maten zijn de buitenwerkse maten van de boogconstructie. 
De kleine boog heeft een afmeting van 90 meter breed en 35 meter hoog, waarbij de dikte 
eveneens 5 meter bedraagt. 
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De vorm is afgeleid van de traditionele militaire hangars die uit gewapend beton bestaan en ook 
een boogconstructie bevatten. Voorbeelden van deze militaire hangars zijn te zien op vliegbasis 
Gilze-Rijen in Noord-Brabant. Een modificatie op deze militaire hangars is reductie van het 
vloeroppervlak door de vorm van het bouwwerk, dat zo min mogelijk "loze" ruimte veroorzaakt 
door toepassing van grote en kleine driedimensionale vakwerkbogen, waardoor het 
achtergedeelte van het gebouw minder breed is dan de voorzijde. 

Nadeel van dit ontwerp is de ruimte naast de vliegtuigvleugels die onbenut wordt gelaten. 
Hierdoor wordt bovenstaand argument tenietgedaan en de toepassing van driedimensionale 
vakwerkbogen die in mindere mate tot het vakgebied van de lichte draagconstructies behoren. 

Technische Universiteit ~ Eindhoven Faculteit Bouwkunde 
biz. 16 

Capaciteitsgroep Construclief Ontwerpen 



~otwe,p '"" "" haoga,/teotooostemogs,,;mte voo, de "Sp'"ce Goose" Afstud,e,projeci vao F,aok Krijoeo 

3.3 Voorontwerp B 
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Figuur 8: voorontwerp B 

Zoals al bij voorontwerp A is beschreven, wordt gestreefd naar een optimale benutting van het 
vloeroppervlak. Hiertoe is er een modificatie toegepast op voorontwerp A die navolgende 
wijzigingen inhoudt. 
De driedimensionale vakwerken worden niet doorgezet tot aan de fundering, maar stoppen bij 
een van de fictieve omtreklijnen, welke de binnenwerkse hoogte begrenst. 
Op deze plekken warden kolommen geplaatst die afgetuid warden op de fundering, teneinde het 
gebouw in het vlak van de driedimensionale vakwerken te stabiliseren. Door deze modificatie 
wordt het vloeroppervlak beter benut, hetgeen een voordeel is ten opzichte van voorontwerp A. 
Een ander voordeel is de toepassing van tuien, waardoor er een toeppassing van lichte 
draagconstructies is. Het nadeel van dit voorontwerp is dat het vloeroppervlak zich niet leent voor 
tentoonstellingsruimte. Kortom het vloeroppervlak is wel goed benut, maar een bezoeker heeft 
vanuit bepaalde punten in het bouwwerk geen algeheel overzicht over het vliegtuig. Een van deze 
punten is bijvoorbeeld bij de vleugels, waardoor men het staartstuk niet kan zien. De constructie 
is - zoals op tekening aangegeven - zuiver een staalconstructie met een kleine toepassing van 
lichte materialen en niet - zoals de begeleidingscommissie en ondergetekende het voor ogen 
hebben - een lichte draagconstructie, waardoor er afgezien is van de voorlopige ontwerpen A en 
B. 
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3.4 Voorontwerp C 
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Figuur 9: voorontwerp C 

In dit voorontwerp is - in tegenstelling tot het voorgaande - wel een toepassing gezocht in een 
lichte draagconstructie, door gebruik van vlakke kabelspanten. Voor de vormbepaling zijn wel 
ontwerprichtlijnen toegepast, van toepassing op de kabelspanten. Een van deze richtlijnen is 
bepaling van de doorhang van de kabel, die op ongeveer 1/20 van de overspanning is gesteld. 
Voordeel van dit voorontwerp is dat door toepassing van vlakke kabelvakwerken de 
hoofddraagconstructie relatief slank is ten opzichte van voorafgaande driedimensionale 
vakwerkbogen, waardoor de hoofddraagconstructie er niet zo "zwaar'' uitziet. 
Het watervliegtuig zal in dit ontwerp voorwaarts in het bouwwerk getaxied worden, waardoor de 
hoogte van het bouwwerk alleen ter plaatse van het staartvlak iets hoger zal zijn ten opzichte van 
de romp. Dakbedekking in dit ontwerp is wederom een doek. 

De zichtlijnen in dit ontwerp zijn optimaal, daar er vanuit elk punt in het bouwwerk overzicht is 
over het watervliegtuig. Het nadeel hiervan is dat het vloeroppervlak wederom niet optimaal benut 
wordt aangezien naast de romp en ter plaatse van de staartvleugels teveel onbenutte ruimte 
overblijft. Hiertoe kan beter worden overgegaan tot een constructievorm welke een mengeling is 
van voorontwerp Ben C, waarbij het achtergedeelte beter wordt ontworpen, zodat de zichtlijnen 
op het vliegtuig optimaal blijven. 
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3.5 Voorontwerp D 

Figuur 10: voorontwerp D 

Deze tekening is 3D opgezet omdat de vorm te complex is om in 2D op te zetten zoals in de 
rechterfiguur van figuur 10 te zien is. 

Bij dit ontwerp is in eerste instantie het voeroppervlak geoptimaliseerd - zoals in de slotopmerking 
van voorontwerp C te lezen is - door aan het vloeroppervlak van voorontwerp B schuine zijde toe 
te voegen om de bezoeker een optimaal zicht op het watervliegtuig te bieden. Zoals uit de 
tekening op te maken valt, wordt het vliegtuig achterwaarts in het bouwwerk getaxied. Dit omdat 
er een versmalling aanwezig is aan de achterzijde van het bouwwerk. Orn een speelser karakter 
te verkrijgen van het bouwwerk zijn er aan de voor- en achterzijde van het ontwerp ronde vormen 
toegepast in het vloeroppervlak. 
Evenals in ontwerp B bestaat de hoofdconstructie wederom uit driedimensionale spanten, met 
een modificatie hierop: de bovenranden zijn stalen profielen en de onderrand, rand en 
wandstaven bestaan uit staalkabels die voorgespannen worden. De elementen die de 
hoofdconstructie aan elkaar moeten koppelen zijn vlakke kabelvakwerken. De kolommen zijn 
groter in aantal en zijn geplaatst op de fictieve omtrek, zodat het vliegtuig alleen achterwaarts 
binnen kan taxien. 
Zoals op isometrie en langdoorsnede te zien is, zijn de eindvakwerken onder een hoek geplaatst. 
De reden van deze modificatie is het volgen van de ronde vormen in het grondvlak. 
De dakhuid van deze variant is wederom doek. Stabilisatie van de hoofdconstructie wordt 
verzorgd door stabilisatiekruizen en/of stabilisatiewanden tussen de kolommen in de buitenomtrek 
van het ontwerp. 
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3.6 Voorontwerp E 

Figuur 11: voorontwerp E 

De plattegrond bij dit ontwerp heeft de vorm van een wankelmotor-zuiger, dat een driehoekige 
figuur is waarbij de zijden uit cirkelsegmenten bestaat. Het voordeel van deze vorm is ten eerste 
het speelse karakter van het vloeroppervlak en ten tweede het onbelemmerde zichtveld vanuit elk 
punt in het bouwwerk. 
De hoofddraagconstructie zijn een tweetal driedimensionale vakwerken welke gestabiliseerd 
warden door tuien die afspannen op de fundering en waarop een doekhuid aangebracht. Het 
principe van deze constructie is volgens het fietswiel-principe: de velg van een fietswiel kan 
relatief slank blijven door de grate trekkracht die door de spaken geleverd wordt. Het fietswiel zijn 
in dit geval de driedimensionale vakwerken in samenwerking met de tuien, waarbij het 
driedimensionale vakwerk de velg voorstelt en de spaken de tuien die het vakwerk afspant. Door 
deze constructieve toepassing kan het vakwerk slanker warden uitgevoerd. Nadeel van deze 
constructie is dat ondanks het fietswiel-principe, de zwaarte van de driedimensionale vakwerken 
nag steeds groat is door de grate overspanning en de grate knooplast die wordt veroorzaakt in de 
ontmoeting van de twee bogen. 
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3. 7 Voorontwerp F 

Figuur 12: voorontwerp F 

Bij dit ontwerp is de vorm het vloeroppervlak van voorontwerp E, het "wankelmotormodel" 
doorgezet, omdat blijkt dat dit de vorm is die het meest aanspreekt en eveneens een optimaal 
vloeroppervlak creeert. Ter verduidelijking van figuur 12: de linkerfiguur van figuur 12 is een 
draadmodel, de rechterfiguur stelt een isometrie voor. 
Zoals uit de figuren valt op te maken, bestaat de constructie alleen uit trek- en drukelementen. 
De druk elementen zijn de tien kolommen die de constructie overeind houden. 
De trekelementen zijn de hoofspanten en koppelspanten die alien uit vlakke kabelspanten 
bestaan. Hierbij moet aangetekend worden dat deze trek en druk, zuivere trek en druk zijn. 
Kortom: er zijn geen, of zeer kleine momenten aanwezig in de constructie. 
Het bouwwerk wordt aan de voorkant afgetuid om het gebouw op zijn plek te houden, omdat het 
anders achterover zou hellen door de trek die wordt verzorgd door de tuien aan de achterzijde 
van het gebouw. Het dak bestaat uit doek. 
De vorm van de constructie is wederom bepaald met simpele rekenregels die betrekking hebben 
op vlakke kabelvakwerken uit de lichte draagconstructies. 
Uit de figuur valt op te maken dat het watervliegtuig achterwaarts wordt binnengetaxied. 
Zoals in eerdere voorlopige ontwerpen wordt aangegeven, is het vloeroppervlak zoals hierboven 
beschreven een vorm die voor het betredende publiek in het bouwwerk, het meeste zicht geeft op 
het tentoongestelde watervliegtuig. Deze vorm zal in de volgende ontwerpen worden doorgezet. 

Nadeel van deze constructie is de hoeveelheid tuien aan de voorzijde, waardoor het dichte 
karakter van het bouwwerk uit zijn verband wordt gerukt. Hiertoe dient de voorzijde van het 
bouwwerk aangepast worden. 
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3.8 Voorontwerp G 

Figuur 13: voorontwerp G 

Zoals in figuur 13 is aangegeven (de linker figuur een draadmodel, de rechter figuur een 
isometrie) wordt dit ontwerp gekenmerkt door de driedimensionale boog die onder een hoek 
geplaatst is. Voorontwerp G is een modificatie op voorontwerp F, waarin de tuien vervangen zijn 
door de boog omdat deze de helderheid van het ontwerp tenietdoet. 
De boog is aan de voorkant afgespannen op de fundering, welke het grondoppervlak middels 
tuien volgt. De constructieve werking en materiaaltoepassing van het bouwwerk is hetzelfde als 
die van voorontwerp F. 
Nadeel van dit ontwerp is de toepassing van een element in de constructie, waarin de 
materiaaleigenschappen niet optimaal benut warden zoals bij de rest van de constructie. 
De tuien en kolommen warden hierin wel optimaal benut omdat deze respectievelijk op zuivere 
trek en druk belast warden, waardoor deze relatief slank kunnen blijven. De boog daarentegen is 
een constructief element waarin dit niet aanwezig is, aangezien de trek en drukstaven nagenoeg 
dezelfde afmetingen hebben. 
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3.9 Voorontwerp H 
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Figuur 14: voorontwerp H 

Zie figuur 14, waarin de linker figuur een draadmodel en de rechterfiguur een isometrie van 
voorontwerp His. 
In dit ontwerp is de drukboog van voorontwerp G vervangen door een trekboog, die vele malen 
slanker is dan het driedimensionale vakwerkspant van ontwerp G. 
Hierdoor zijn alle constructieve elementen zo goed mogelijk benut volgens het krachtenspel in de 
constructie. Waar trekkrachten ontstaan komen staalkabels, waar drukkrachten ontstaan komen 
kolommen. 
Nadeel van deze en soortgelijke voorafgaande ontwerpen zijn de hoeveelheid kolommen die in 
het bouwwerk staan, waardoor het watervliegtuig er moeilijk in te taxien is. Tevens is de kans dat 
een kolom geraakt wordt zeer groot. Door het vorenstaande moet er een tweede draagweg 
gezocht worden, hetgeen erg moeilijk is met de toepassing van kabels en doek. 
Orn dit probleem op te lossen zou het aantal kolommen van acht stuks gereduceerd moeten 
warden tot een geschat minimum van vier stuks, waardoor bovenstaand probleem opgelost kan 
warden. 
Ander minpunt van dit ontwerp is de externe kabel aan de voorkant, die wel slank is, maar geen 
deel uitmaakt van de dichte hoofdconstructie, waardoor deze zeer weersafhankelijk is. Hierbij 
moet gedacht worden aan wisselde temperaturen door zonlicht en corrosievorming door regen. 
Oplossing van dit probleem kan gezocht worden in het toepassen van een trekkabel aan de 
binnenzijde van het bouwwerk. 
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3.10 Voorontwerp I 

Figuur 15: voorontwerp I 

Zoals in het draadmodel {de linkerfiguur van figuur 15) is te zien, is de hoeveelheid kolommen in 
dit voorontwerp gereduceerd tot 4 stuks. De plattegrond is ongewijzigd ten opzichte van de vorige 
modellen, die we voor het gemak maar "wankelmotor-model" genoemd hebben. 
Omdat in de vorige ontwerpen de constructie binnen het ontwerp zat - met uitzondering van de 
voorpartij - is in dit ontwerp ervoor gekozen om de trekring van voorontwerp H te handhaven, met 
een kleine modificatie hierop, waardoor deze zich in het bouwwerk bevindt. 
Zoals in figuur 15 te zien is, heeft het ontwerp een heldere en simpele opzet. De plattegrond leent 
zich goed voor tentoonstellingsdoeleinden, omdat in het bouwwerk het overzicht goed blijft over 
het watervliegtuig. Het gehele bouwwerk wordt nu omsloten door een doekconstructie, al dan niet 
met staalkabels, ter versteviging van het doek. Een kleine wijziging in dit ontwerp zou de 
kolomrichting kunnen zijn, die bijvoorbeeld in de resultante van de doekkrachten geplaatst zou 
kunnen warden. 
In samenspraak met de afstudeercommissie is dit ontwerp tot definitief ontwerp gekozen. 
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Hoofdstuk 4 

Schetsontwerpen 
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4.1 lnleiding 

In tegenstelling tot ontwerpen met kolommen en balken in staal, hout of beton, is de vorm van 
een lichte draagconstructie pas bepaald als er enig rekenwerk aan gedaan is. Hiermede 
bedoel ik niet de zwaartes van de kabels, maar de vorm van de gehele constructie. 
In eerste instantie is getracht de vorm - zoals bij voorontwerp I - zoveel mogelijk te handhaven 
voor zover dit fysisch mogelijk is. De vorm zoals in voorontwerp I is alleen op de 
basisrekenregels gestoeld, die een doorhang van de kabel aangeven van ongeveer 1/20 van 
de overspanning. Deze rekenregels zeggen niets over de voorspankracht e.d. die op de kabels 
wordt gezet. 
Orn enig gevoel van deze voorspankracht te verkrijgen, is in eerste instantie is door 
ondergetekende een draadmodel van de constructie gemaakt op een schaal van 1 : 500. 
Dit model geeft tevens een indicatie over de werkelijke doorhang en vorm van de constructie. 
Dit is een goede oefening om gevoel te krijgen in een geheel nieuw vakgebied waarin 
geconstrueerd gaat worden. 
De volgende stap in dit voorlopig ontwerp is het invoeren van de constructie in een 
cornputerprogramma die de vormbepaling van de constructie verzorgt, waarbij een indicatie 
van de voorspankrachten in staalkabels bekend wordt middels een bepaalde nieuwe 
grootheid, waarop dieper wordt ingegaan in de rest van dit verslag. 
Laatste stap in dit ontwerpproces is het invoeren van de constructie - waarvan inmiddels de 
vorm al vaststaat - in een driedimensionaal raamwerkprogramma, om de zwaartes van de 
diverse constructieve elementen te bepalen. 

4.2 Schetsontwerp 

Het schetsontwerp is, zoals eerder aangegeven, geent op voorlopig ontwerp I en is - zoals de 
naam al aangeeft - een voorlopige schets van het ontwerp. Hiermede wordt gedoeld op de 
vorm die in deze fase nog niet rekentechnisch bepaald is. 
Zoals in het voorlopig ontwerp is beschreven, bestaat de hoofdconstructie !outer en alleen uit 
druk- en trekelementen. Er zijn dus geen of zeer kleine momenten aanwezig in de constructie 
in vergelijking tot de krachten die optreden. De trekelementen, waarvan gezegd kan worden 
dat deze zuivere trek opnemen, bestaan uit het doek en/of de staalkabels die over de gehele 
constructie zijn gespannen. De drukelementen bestaan uit kolommen die, in tegenstelling tot 
voorontwerp, in de richting van de resultante van de krachten worden geplaatst, welke uit het 
doek c.q. kabels vloeien. Hierdoor worden de trekkrachten beter verdeeld over de gehele 
constructie. 

4.3 Maquette 

Zoals in de inleiding aangegeven, is er een maquette gemaakt met een schaal van 1 : 500 om 
de krachtswerking en de vormbepaling van het schetsontwerp te realiseren, alvorens deze in 
een vormbepalingsprogramma in te voeren, teneinde gevoel te krijgen voor deze 
trekconstructies. De maquette dat een draadmodel moet voorstellen van de constructie, 
bestaat uit dun metselkoord, daar er een materiaal moet worden toegepast dat de werking van 
staalkabels e.d. moet simuleren. Het toegepaste materiaal van de maquette mag hiertoe geen 
grote rekken oftewel elasticiteit hebben, aangezien staalkabels e.d. deze ook niet hebben in de 
praktijk. In onderstaande foto's wordt de maquette weergegeven. 
De steunpunten waarop de kabels afspannen en de plaats van de kolommen zijn op basis van 
de driedimensionale tekening van voorontwerp I bepaald. De trekkracht op de kabels is in 
eerste instantie op gevoel gedaan, waarbij de vormen van het voorontwerp zoveel mogelijk zijn 
behouden. 
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Figuur 16: bovenaanzicht maquette 

Figuur 17: vooraanzicht maquette 
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Figuur 18: zijaanzicht maquette 
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4.4 Toegepaste materialen 

Aan de hand van voorlopig ontwerp I en de maquette is bekeken welke materialen het best tot 
hun recht komen in de "tent"- constructie die het schetsontwerp moet voorstellen. 
In eerste instantie is gedacht aan een doekconstructie waaronder een viertal kolommen 
geplaatst warden. Probleem van deze toepassing is de hoge doekspanningen die optreden 
door de grate overspanningen die het schetsontwerp heeft. Op basis van referentieprojecten 
en de adviezen van ir. W.J.J. Huisman, is er gekozen voor een staalkabelconstructie waarop 
het doek wordt bevestigd. Voordelen hiervan zijn dater doek gebruikt kan warden dat geen 
grate sterkte-eigenschappen behoeft te bezitten en de vrijheid waarmee zowel architectonisch, 
als constructief met de constructie om gesprongen kan warden. 

Voor de buitenhuid van het bouwwerk is gedacht aan een enigszins lichtdoorlatend doek, 
zodat in de dagsituatie geen gebruik gemaakt dient te warden van binnenverlichting. 
In avond en nachtsituaties wordt hiervan wel gebruik gemaakt. Hierbij wordt gedacht aan 
binnenverlichting die indirect licht op het vloeroppervlak straalt door lampen verwerkt in de 
vloer die tegen het doek stralen. Hierdoor ontstaat de voornoemde indirecte lichtva!. 
De hoofdvorm van de constructie is dus een staalkabelconstructie, ondersteund door een 
viertal kolommen, waarop een goed lichtdoorlatend doek is bevestigd . 

4.5 Vormbepaling van een constructie door middel van computersimulatie 

4.5.1 Inleiding 

Zoals eerder in dit verslag beschreven, wordt voor de definitieve vormbepaling van de 
constructie een computerprogramma gebruikt dat ten eerste de definitieve onbelaste vorm 
genereert, en ten tweede een indicatie van het voorspanniveau van de diverse kabels 
genereert. 
Het programma dat hierbij gebruikt wordt heet het programma "TENT", welk een hulpmiddel is 
bij het ontwerpen van lichte draagconstructies. De toepassing van dit programma moet 
gezocht warden in kabelnetten, staafwerken, gediscretiseerde membranen en schalen. 

4.5.2 Programma TENT 

Het ontwerpen van een constructievorm zoals het schetsontwerp lijkt op het eerste gezicht 
relatief eenvoudig. De ontwerper schetst een aantal gekromde vormen die op het gevoel juist 
zijn. Zoals eerder beschreven, is er in een vroeg stadium behoefte aan een exacte vorm; de 
vorm die in dit geval de uiteindelijke constructie zal zijn. Het is belangrijk dat deze vorm ook 
direct aan een aantal constructieve eisen voldoet. 

Zoals eerder wordt aangegeven is een maquette gemaakt om inzicht te verkrijgen in de vorm 
van de constructie en bepaalde constructieve grootheden, zij het heel summier. Dit is een 
methode die vaak bij het ontwerpen van lichte draagconstructies wordt toegepast. Een goed 
alternatief voor deze bewerkelijke werkwijze is het ontwerpen met behulp van een computer 
die deze vorm relatief eenvoudig kan bepalen, waarbij door invoer een kabelconstructie 
gegenereerd wordt, die tevens voldoet aan knoopevenwicht in de constructie. Wijzigingen in 
de constructie zijn door toepassing van een computer gemakkelijker te verwezenlijken dan in 
een model, waardoor er sneller ingegrepen kan warden in zowel het constructieve, als het 
architectonische ontwerpproces. 
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4.5.3 Werkwijze TENT 

De basis van TENT is de "krachtdichtheid methode", waarbij door middel van een willekeurige 
topologie een aantal steunpunten en fysische gegevens de geometrie van de constructie 
worden bepaald, waarbij in elke knoop van de constructie knoopevenwicht aanwezig is. 

Zoals methode hierboven aangeeft is de basis van de methode krachtdichtheid, hetgeen een 
relatief nieuw begrip is en waarvan de definitie als volgt is: 

q = S / L = kracht (N) / lengte (m) 

S k1 (x,y,z) k2 (x,y,z) S 
~ .. ,,_ _______ ---4·■ c::::::::> 

l L J 
Met behulp van de knoopcoordinaten x, y, z en de krachtdichtheid worden 
evenwichtsvergelijkingen opgesteld in x-, y-, en zonodig z- richting, waarbij diagonale krachten 
worden ontbonden in de richting van de hoofdrichtingen x, y en z. 

De lengte van de elementen wordt met behulp van de stelling van pytagoras bepaald, aan de 
hand van de ligging van de knopen in de drie-dimensionale ruimte. In dit geval een 
tweedimensionaal voorbeeld: 

= 

De evenwichtsvergelijkingen worden als volgt opgesteld: 

L Fhorizontaal = L F x 

L F vertikaal = 

= 0 

= 0 

om evenwicht te verkrijgen worden de volgende vergelijkingen opgesteld: 

+ 

+ 

De "n" in deze formula moet het knoopnummer voorstellen waaraan knoop 1 gekoppeld is. Met 
andere woorden: voor elke knoop dient deze vergelijking te worden opgesteld, waarbij het 
aantal termen in de vergelijking het aantal staven voorstellen welke aan knoop 1 gekoppeld 
zijn. Dus als knoop 1 een ontmoeting van vier staven is, bestaat de vergelijking uit 4 termen. 
De factor F moet een externe kracht voorstellen welke in die bepaalde richting ontbonden is. 
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Vorenstaande vergelijkingen kunnen door de intrede van de krachtdichtheid herschreven 
warden in een formula waarvan de hoofdvorm als volgt is: 

Bij vergelijkingen met "n"- knopen, krijg je een "n"- vergelijkingen met "n"- onbekenden in de 
x- en y- richting, 

Deze vergelijkingen warden in een matrix geplaatst waar de verschillende coordinaten van de 
knopen berekend warden met behulp van bekende factoren, waarna middels deze coordinaten 
de lengte bepaald kan warden. 
De kracht in de elementen kan warden berekend uit de krachtdichtheid, door deze lengte te 
vermenigvuldigen met de waarde van de krachtdichtheid. 

Zoals uit bovenstaande formulas vernomen kan warden, wordt de waarde van "q" willekeurig 
gekozen, teneinde een geometrie te verkrijgen welke goed is. 
De waarde van "q" heeft duidelijk invloed op de geometrie en men kan met deze waarde de 
vorm van de geometrie sturen. 
Door de "q" in samenwerking met de staaf voor te stellen als een elastiek, wordt de werking 
hiervan snel duidelijk. Het elastiek wordt stijver naarmate men de krachtdichtheid verhoogt van 
een staaf. Hierdoor zal enerzijds de gehele constructie in de richting van deze staaf getrokken 
warden, anderzijds verplaatst de constructie zich in tegengestelde richting bij verlaging en dus 
ontspanning van het elastiek. 

Uit de formulas kan opgemaakt warden dat hierin geen materiaalgrootheden zoals 
elasticiteitsmoduli, treksterktes etc. zijn verwerkt. De snedegrootheden die door het 
programma gegenereerd warden zijn dus geen waarden waarmee de dimensies van de 
diverse constructie-elementen bepaald kunnen warden; het is een verhouding tussen deze 
snedegrootheden. 
Orn de werkelijke snedegrootheden te bepalen, dient er een andere computertoepassing 
gezocht te warden, zoals een driedimensionaal raamwerkprogramma. 
De uitvoer van TENT zegt dus alleen iets over het voorspanniveau, niet over de werkelijke 
voorspanning. 
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4.6 Vormbepaling van de hangar c.q. tentoonstellingsruimte 

4.6.1 Schetsontwerp A 

Door middel van programma TENT - zoals beschreven in paragraaf 4.4 - is begonnen met de 
vormbepaling van de constructie. 
Hierbij is de maquette als onderlegger gebruikt. De steunpunten die in het programma worden 
ingevoerd zijn dezelfde steunpunten als in de maquette die aan de hand van voorontwerp I zijn 
bepaald. Het verschil tussen de maquette en het schetsontwerp is de vorm van het raster. In 
de maquette zijn de kabels niet op de rasterknopen verbonden, waardoor er geen 
rechthoekige raster ontstaat. Bij de vorm van schetsontwerp A zijn deze kabels wel verbonden 
in de knopen, waardoor hier wel een rechthoekig raster ontstaat. 
In figuur 19 is het schetsontwerp A weergegeven in bovenaanzicht. 
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Figuur 19: bovenaanzicht schets ontwerp A 
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Het schetsontwerp A bestaat uit een aantal verschillende rechthoekige rasters die schematisch 
zijn weergegeven in de onderstaande figuur. 

Figuur 20: schematische weergave schets ontwerp A 

Het schetsontwerp bestaat zoals eerder aangegeven uit kabelnetten en hoofdkabels. De 
kabelnetten warden begrensd door de hoofdkabels, die in de figuur dikker zijn getekend. 
Deze hoofdkabels warden toegepast zodat de krachtdichtheid in de kabelnetten gelijk kan 
blijven, waardoor de dimensies van de kabels in zo'n kabelnet beperkt blijven. De 
krachtdichtheden zijn in deze figuur voor de kabelnetten gesteld op 1, die van de hoofdkabels 
varieren van 4 tot 16 kN/m. 
Met kN/m wordt in het vervolg geen lijnlast bedoeld, maar de krachtdichtheid die op het 
desbetreffende element aanwezig is. 

De opbouw van deze kabelconstructie is als volgt in het programma ingevoerd. 
Allereerst zijn de steunpunten (in dit geval 66 stuks) een voor een ingevoerd. 
Door een optie in het programma, die volledige vierhoekige netten genereert, warden de 
kabelnetten gevormd en aan elkaar gekoppeld op de aangrenzende knopen van reeds 
gevormde steunpunten en kabelnetten. 
De kabelconstructie licht nu nag op het z-vlak en door aan de toppen van de kolommen een 
z-waarde toe te kennen van 40 meter, verkrijgt de constructie een derde dimensie. De 
krachtdichtheden zijn in deze fase nag een, oak die van de hoofdkabels. 
Als laatste fase warden de krachtdichtheden van de hoofdkabels op zodanige wijze veranderd 
dat deze de vorm van de maquette volgen. 

Het probleem van deze werkwijze is het afwezig zijn van de kolommen, welke noodzakelijk zijn 
om de richting van de resultante van de kracht te bepalen. Het tweede probleem is dat TENT 
geen trek- en drukelementen samen kan genereren, omdat er dan een aantal foutmeldingen in 
het programma verschijnen, waardoor er geen vormbepaling meer mogelijk is. 
Orn dit probleem te omzeilen wordt in plaats van een drukkolom een trekkolom gecreeerd. 
Door de hoogte van het steunpunt aan de basis van de kolom te vermenigvuldigen met 2 en 
de richting door te zetten naar deze hoogte wordt het "lucht-" steunpunt bepaald. Dit punt is de 
basis van de trekkolom, de top, of beter gezegd in dit geval de voet en wordt wederom met 
het aansluitingspunt in het net gekoppeld. Door deze rekentruc toe te passen, is het in een 
later stadium mogelijk om in bijvoorbeeld een driedimensionaal raamwerkprogramma de kolom 
weer op zijn oorspronkelijke plaats te plaatsen, zodat er niets verandert aan de 
krachtdichtheden in de constructie. 
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Na uitvoering van het bovenstaande en nadat de z-waarde van de punten is vrijgelaten, moet 
de constructie weer uitgericht worden, met andere woorden: de krachtdichtheden moeten weer 
bijgesteld worden om de kolom en de hoofdkabels op hun plaats te krijgen in de ruimte. 

De afmetingen van figuur 19 zijn als volgt: 

- Breedte hoofdconstructie: 208 
- Lengte hoofdconstructie: 167 
- Vrije ruimte tussen voorkolommen: 131 
- Vrije ruimte tussen achterkolommen: 69 
- Vrije ruimte tussen voor- en achterkolommen: 82 
- Gemiddelde maaswijde kabelnetten: 15 
- Hoogste punt hoofconstructie: 40 

meter 
meter 
meter 
meter 
meter 
meter 
meter 

Orn een indicatie te verkrijgen van de constructie wordt in figuur 21 een tweetal isometrien 
getoond. 

Figuur 21: lsometrieen schetsontwerp A 

Zoals uit figuur 21 is af te leiden, verschilt de vorm van deze figuur niet veel met die van de 
eerder gemaakte maquette. Verschillen met de maquette zijn de vrij regelmatige mazen die in 
de maquette niet of nauwelijks aanwezig zijn. 
In hoofdzaak is schetsontwerp A opgezet om te kijken of de maquette klopt en om het 
programma TENT onder de knie te krijgen. 
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4.6.2 Schetsontwerp B 

Zoals bij de voorontwerpen, wordt bij elk nieuwe schetsontwerp een modificatie aangebracht 
op de vorige, teneinde een goed constructieve en architectonisch ontwerp te verkrijgen. 
In voorafgaande tekeningen van het schetsontwerp, valt op te maken dat de vorm nogal ruw 
en hoekig is, een gegeven dat bij voorontwerp I niet voor ogen gehouden is. 
Orn deze hoekigheid enigszins uit te vlakken is bij dit schetsontwerp de maaswijdte met de 
helft verkleint, deze is bij schetsontwerp A gemiddeld 10 x 10 meter, bij schetsontwerp B is 
getracht deze te verkleinen naar 5 x 5 meter. In figuur 22 is te zien dat de kabels die in 
schetsontwerp A naar een steunpunt aan de achterzijde samenkomen, vervangen zijn door 
een aantal kabels, uitgesmeerd over de plattegrond. De reden van deze modificatie is de grote 
trekkracht die ontstaat in de fundering door de hoeveelheid kabels die hier samenkomen. 
Waneer deze kabels beter verdeeld worden over de fundering zal deze puntlast niet ontstaan. 

Figuur 22: bovenaanzicht schetsontwerp B 

De steunpunten van dit schetsontwerp zijn, conform figuur 22, ongewijzigd gebleven en zijn op 
de randen van de wankelmotorachtige plattegrond geplaatst. Hierdoor zijn de buitenwerkse 
maten en hoogten ongewijzigd gebleven. 
De invoer van deze constructie is op dezelfde wijze geschied als die van schetsontwerp A, 
waarbij opgemerkt moet worden dat ook bij dit schetsontwerp trekkolommen toegepast zijn in 
verband met de beperking van het programma TENT. Voor de schematische weergave van 
deze constructie wordt verwezen naar figuur 20 die de schematische weergave van 
schetsontwerp A weergeeft. 
Zoals al op te merken valt uit de 2 schetsontwerpen is er in dit stadium geen deur of afsluiting 
van de voorzijde aanwezig. Dit probleem wordt in een later stadium van het afstudeerproject 
bekeken en zal in volgende hoofdstukken uitvoerig beschreven worden. 
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Probleem bij een dergelijke tentconstructie is het regenwater dat waterzakken kan 
veroorzaken, hetgeen vergelijkbaar is met een slecht opgezette kampeerbungalowtent, waarbij 
dit probleem oak kan optreden. Orn dit te voorkomen is het peilniveau aan de voorzijde van de 
tentconstructie hoger dan aan de achterzijde, waardoor er voldoende afwatering naar de 
achterzijde is. De schuinte van het dak bedraagt 5 centimeter per meter, wat ruim voldoende 
is. 

Figuur 23: isometrien van schetsontwerp B 

Figuur 24: zijaanzicht schetsontwerp B 

In figuur 24 wordt de afwatering van het dak beter zichtbaar gemaakt door middel van de pijlen 
die het midden van het dak aangeven. 
Zoals in de isometrien af te leiden is, is de middenlijn van het dak - waar tevens een 
hoofdkabel zit - dieper uitgesneden dan de rest van het dak. Door aan de hoofdkabel die hier 
loopt een grotere krachtdichtheid toe te kennen, wordt de afwatering beter door de goat die 
hierdoor ontstaat. 
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De afmetingen van schets ontwerp B zijn als volgt: 

- Breedte hoofdconstructie: 208 
- Lengte hoofdconstructie: 167 
- Vrije ruimte tussen voorkolommen: 131 
- Vrije ruimte tussen achterkolommen: 69 
- Vrije ruimte tussen voor- en achterkolommen: 82 
- Gemiddelde maaswijde kabelnetten: 10 
- Hoogste punt hoofconstructie: 40 
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4.6.3 Schetsontwerp C 

Ook bij dit schetsontwerp is getracht de maaswijdte te verkleinen teneinde de constructie een 
gladder uiterlijk te laten verkrijgen. Deze maaswijdteverkleining is ook terug te voeren naar het 
uitvoeringsstadium waarin dit bouwwerk gebouwd moet worden. 
Orn het net beloopbaar te maken is een maaswijdte gewenst van 0,5 x 0,5 meter, aangezien 
het ondoenlijk is om voor de bevestiging van het doek en het monteren van de constructie een 
torenkraan of soortgelijk hijsmateriaal voor iedere bouwvakker te laten komen. 
Deze maaswijdte heeft een tweetal functies in uitvoeringsfase. Ten eerste het - zoals 
hierboven omschreven - beloopbaar maken van het net en ten tweede uit veiligheidsoogpunt:. 
Door een gat van 0,5 x 0,5 meter zal een volwassene niet snel vallen, daar men met de armen 
en schouders blijft steken achter de randen hiervan. In de uitvoeringsfase zal er ten alle tijde 
een veiligheidsnet moeten hangen. Dit is op grote hoogten volgens de arbeidsinspectie 
verplicht is, mits men veiligheidsgordels draagt die op een punt in de constructie verbonden 
zijn 

Probleem van deze maaswijdte is het programma TENT. Bij toepassing van deze maaswijdte 
in deze constructie zijn ongeveer 120.000 knopen nodig, die onmogelijk door het programma 
TENT gegenereerd kunnen worden {het geschatte plafond van dit programma is 8.000 
knopen). We spreken dan niet over het aantal staven in de constructie bij deze maaswijdte 
{deze zullen ongeveer het drievoudige ervan zijn, dus een kleine 350.000 stuks). 
Vanwege dit probleem moeten er een aantal concessies gemaakt worden. Wordt de 
constructie voor een gedeelte met deze maaswijdte uitgerekend, of proberen we onder het 
plafond te blijven in het programma TENT. 
Deze laatste optie is genomen in schetsontwerp C. Er wordt getracht een maaswijdte te 
creeren van 2,5 bij 2,5 meter, waarbij de vertaalslag naar 0,5 bij 0,5 meter wordt gemaakt door 
in een later stadium, nadat de constructie is ingevoerd in het driedimensionaal 
raamwerkprogramma ANSYS, de gevonden oppervlakte en elasticiteitsmodulus van de kabel 
bij 2,5 meter te delen door 5, waardoor de oppervlakte van de kabel gelijk is aan een 
constructie ingevoerd met een maaswijdte van 0,5 bij 0,5 meter. In onderstaande figuur 25 
wordt schetsontwerp C weergegeven. 
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Zie figuur 25, waarbij de volgende wijzigingen zichtbaar zijn in het bovenaanzicht van 
schetsontwerp C. Zoals in de figuur te zien is, wordt de vorm niet wezenlijk bernvloed door 
verdichting van de maaswijdte. De achterzijde van het schetsontwerp is zoals bij B verdeeld 
over de omtrek bij het vloeroppervlak, zodat de lasten beter verdeeld warden over de 
funderingsconstructie. Met deze gedachte is de hoeveelheid kabels, -die aansluiten aan de 
toppen bij de achterkolommen - oak gereduceerd. Het raster sluit nu aan op de hoofdkabels 
ernaast. Deze modificatie is tweeledig. Ten eerste wordt de trekkracht beter verdeeld en ten 
tweede wordt door deze modificatie de stijfheid gereduceerd ter plaatse van de achterkolom. 
Wanneer hier meerdere kabels samen zouden komen, zouden deze zeer dicht of tegen elkaar 
lopen, waardoor dit een stijf geheel zou warden. Hierdoor zou de flexibiliteit van de gehele 
constructie teniet warden gedaan. Ten derde wordt door deze oplossing getracht een 
gelijkmazig net te verkrijgen over de gehele constructie. 

I 

Figuur 26: zijaanzicht schetsontwerp C 

Zoals uit figuur 26 op te maken valt, is er iets veranderd aan de hoogte van de kolommen. 
De kolommen aan de voorzijde, rechterzijde van figuur 26, zijn nu op 50 meter gesteld, terwijl 
de kolommen aan de achterzijde ongewijzigd zijn gebleven op 40 meter. De reden van deze 
verhoging is de goat (middels pijlen aangegeven in figuur 26) die door deze modificatie een 
betere afwatering verkrijgt aan de voorzijde. In vorige schetsontwerpen was deze nagenoeg 
horizontaal tot 1 0 meter van de voorzijde. 
Tevens is de voorzijde van de constructie in dit schetsontwerp voorzien van een gelijkmazig 
net, teneinde een uniformiteit van knopen te verkrijgen in de constructie. 
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In onderstaande figuur 27 zijn de isometrien van schetsontwerp C weergegeven waarmee 
bovenstaande tekst beter verduidelijkt kan worden. 

Figuur 27: isometrien schetsontwerp C 

De afmetingen van bovenstaand schetsontwerp zijn als volgt: 

Breedte bouwwerk: 207,5 meter 
Lengte bouwwerk 166,5 meter 
Vrije overspanning tussen kolommen aan voorzijde: 130,5 meter 
Vrije overspanning tussen kolommen aan achterzijde:68,5 meter 
Vrije overspanning tussen voor- en achterkolommen: 82,0 meter 
Maaswijdte gemiddeld : 2,5 x 2,5 meter 
Hoogste punt voorzijde: 50,0 meter 
Hoogste punt achterzijde: 40,0 meter 

Breedte ingang voorzijde: 
Hoogte ingang voorzijde: 
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In onderstaande geschematiseerde figuren warden de hoofdkabels en rasters weergegeven. 

~ ~ 

Figuur 28: geschematiseerde weergave schetsontwerp C, waarin rasterkabels weergegeven 

Figuur 29: geschematiseerde weergave schetsontwerp C waarin hoofdkabels weergegeven 
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Zoals uit figuren 28 en 29 is te zien warden de rasterkabelnummers aangegeven met een "R". 
De hoofdkabelnummers warden met een "K" aangegeven, dit om verwarring te voorkomen in 
de rest van dit afstudeerproject. 

De gevonden waarden van de krachtdichtheden zijn als volgt. 

Voor de hoofdkabels: 

K1: 
K2: 
K3: 
K4: 
KS: 
K6: 
K7: 
KB: 
K9: 
K10: 
K11: 
K12: 
K13: 
K20: 
K21: 

Kolommen voorzijde: 
Kolommen achterzijde: 

Voor de rasterkabels: 

R1xy: 
R1z: 
R2xy: 
R2z: 
R3xy: 
R3z: 
R4xy: 
R4z: 
R5xy: 
R5z: 
R6xy: 
R6z: 

60 kN/m1 

160 kN/m 1 

125 kN/m1 

160 kN/m1 

0,7 kN/m 1 

85 kN/m1 

0,7 kN/m1 

45 kN/m1 

65 kN/m1 

35 kN/m1 

8 kN/m1 

45 kN/m 1 

65 kN/m1 

30 kN/m1 

30 kN/m 1 

11 kN/m1 

4 kN/m 1 

1 kN/m 1 

1 kN/m1 

1 kN/m 1 

1 kN/m 1 

1 kN/m1 

1 kN/m1 

0,7 kN/m 1 

0,7 kN/m 1 

1 kN/m1 

1 kN/m 1 

0,5 kN/m1 

1 kN/m1 

Zoals eerder opgemerkt wordt gestreefd naar een uniforme krachtdichtheid voor de 
rasterkabels om gelijke diameters te verkrijgen in de dimensioneringsfase van dit project 

Bij het bekijken van de tekeningen van schetsontwerp C zou nag een aanpassing op dit 
ontwerp gemaakt kunnen warden. De maaswijdte zou precies 2,5 bij 2,5 meter gemaakt 
kunnen warden. In samenspraak met de begeleidingscommissie is er voor gekozen dit niet te 
doen, gezien de tijd die hierin gestoken zou moeten warden. Aangezien er doek op de 
hoofddraagconstructie wordt bevestigd, hoeven er geen gelijke mazen berekend te warden. Dit 
zou wel moeten waneer de hoofddraagconstructie uit doek bestaat. Dan zouden de doekbanen 
in breedte varieeren hetgeen zeer onwenselijk en bewerkelijk is in het uitvoeringsstadium. 
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In samenspraak met de begeleidingscommissie is ervoor gekozen schetsontwerp C tot 
definitief ontwerp te kiezen, daar de laatste wijzigingen zoals hierboven omschreven 
bewerkelijk zijn en te veel tijd zouden kosten in het afstudeerproces. De volgende stap in dit 
ontwerpproces is de invoer van dit schetsontwerp in een driedimensionaal 
raamwerkprogramma, waarbij de externe belastingen geplaatst kunnen warden teneinde de 
diameters van de kabels te bepalen. 
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Hoofdstuk 5 

Afdichting voorzijde 
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5.1 lnleiding 

Zoals bij de meeste hangars, dient dit bouwwerk afgesloten te worden tegen weersinvloeden 
zoals wind en regen. Door deze afsluiting kan een goed binnenklimaat in het bouwwerk 
gerealiseerd worden, zodat bezoekers het enigszins behaaglijk kunnen hebben bij bezoek aan 
deze tentoonstellingsruimte c.q. hangar voor de "Spruce Goose". 

5.2 Deuren in "normale" hangars 

Zoals de figuren van schetsontwerp C aantonen, zijn de hangardeuren voor dit bouwwerk vrij 
kolossaal van grootte. De breedte van het te sluiten gat is 135,5 meter. Het hoogste punt is 35 
meter, hetgeen redelijk snel naar O meter gereduceerd wordt. 
In eerste instantie is naar traditionele hangardeuren gekeken om enige referenties te 
verkrijgen. Probleem van deze deuren zijn de vorm en kleine afmetingen. Daar de meeste 
hangars rechthoekig van vorm zijn, zijn de deuren die deze afsluiten ook rechthoekig. 
Er worden diverse ophangsystemen gebruikt. Een voorbeeld hiervan zijn roldeuren die 
vertikaal naar het dak rollen. Deze deuren worden meestal toegepast bij kleinere hangars, 
aangezien het gewicht van deze deuren bij grotere afmetingen grote constructieve 
consequenties geeft bij dakconstructies, die in dat geval zeer zwaar uitgevoerd moeten 
worden. Bij grotere hangars worden schuif- en vouwdeuren toegepast om het gewicht van 
deze deuren direct op de fundering af te laten dragen. Deze deuren verplaatsen zich 
horizontaal. 

Probleem bij toepassing van bovenstaande deuren is dat ten allen tijde krachten op de 
hoofdconstructie worden afgedragen. Bij roldeuren is dit een vertikale last op het dakvlak ten 
gevolge van het eigen gewicht van de deur en een horizontale last ten gevolge van de 
windbelasting. Bij vouw- en schuifdeuren is dit alleen een horizontale belasting ten gevolge van 
de windbelasting. 
In eerste instantie zou een vouw- of roldeur een goede keuze kunnen zijn, aangezien deze 
geen grote vertikale belastingen in de constructie teweegbrengen die de vorm van de voorkant 
verandert. Bij toepassing van roldeuren zou dit wel het geval zijn, waardoor er een 
hulpconstructie toegepast zou moeten worden dit type deur. 
De vertikale belastingen ten gevolge van een roldeur zouden de vorm van de constructie 
dusdanig veranderen, dat de vorm van schetsontwerp C drastisch zou wijzigen. 
Probleem bij toepassing van een vouw- of roldeur is de vorm van het te dichten gat. 
Het is geen probleem om in de fundering een geleiderail te plaatsen waarin de deur schuift. 
De vorm van de bovenkant is daarentegen wel een probleem, omdat de vorm zich niet leent 
voor een bovenrail, welke nodig is bij toepassing van deze deur, simpelweg omdat de deur 
zich niet meer kan verplaatsen doordat deze zich klem rolt ten gevolge van de schuine of 
afgeronde bovenzijde van het gat. 

Er dient dus een deur ontworpen te worden die - constructief gezien - geheel onafhankelijk is 
ten opzichte van de constructie, zodat er geen problemen ontstaan bij toepassing en gebruik 
van de deur met betrekking op de vervormingen in het kabelnet. 
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5.3 Ontwerp hangardeur 

Met inachtneming van voornoemde problemen bij toepassing van "traditionele" hangardeuren 
is aangevangen met het ontwerpen van een hangardeur, waarbij alleen rekening gehouden 
dient te worden met de vorm van het te dichten gat. 
Al snel wordt dan gedacht aan een type deur die is ingeklemd in de fundering en waarbij de 
deur een grote stijfheid dient te hebben ten gevolge van de windbelasting. 
In onderstaande figuur 30 wordt de werking van twee opties schematisch weergegeven die 
bovenstaande eigenschappen bevatten. 

Figuur 30: schematische weergave hangardeur 

In de linkerfiguur van figuur 30 wordt de deur daadwerkelijk ingeklemd in de fundering. Het 
rolmechanisme hier dan ook in de fundering verwerkt middels een aantal geleidewielen. De 
deur blijft op zijn plaats door deze geleidewielen en het eigen gewicht van de deur. Door deze 
optie kan de deur onafhankelijk van de constructie blijven, waardoor de problemen met 
"traditionele" deuren omzeild worden. Probleem bij deze toepassing is de dikte die de deur 
nodig heeft om genoeg stijfheid te verkrijgen tegen de windbelasting en de verdiepte ligging 
van de geleidewielen. Waneer deze geleidewielen stuk zouden gaan moet de gehele deur eruit 
gehaald worden teneinde reparaties te plegen. Dit zou zeer onderhoudsonvriendelijk zijn. 

Een andere mogelijkheid is de toepassing van het mechanisme, afgebeeld in de rechterfiguur 
van figuur 30. In deze figuur wordt gebruik gemaakt van een vaste geleiderail, welke in de 
fundering wordt gestort en waarop een vakwerkconstructie wordt geplaatst die vele malen 
lichter kan worden uitgevoerd dan de optie in de linkerfiguur. Door de driehoekige vorm van de 
deur blijft de deur vormvast. Het moment uit de deur ten gevolge van windbelasting wordt 
middels trek- en drukkrachten overgedragen aan de fundering. Hiertoe dient het geleide 
systeem zowel aan de bovenzijde, als aan de onderzijde van wielen te worden voorzien, 
vergelijkbaar als die van een achtbaan in een attractiepark. 
Bij problemen aan het rolmechanisme dient slechts een wiel vervangen te worden, waarbij de 
gehele deur op zijn plaats kan blijven. 

Gezien het feit dat de hoofconstructie ook licht van vorm is, en de gebruiksvriendelijkheid 
ervan, wordt het systeem in de rechterfiguur gebruikt als verdere toepassing van de deur. 
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5.4 Definitief ontwerp hangardeur 

Met de gegevens omschreven in paragraaf 5.2 is gestart met het definitieve ontwerp van de 
hangardeur. Door de eenvoudige constructieve werking ben ik vrij snel tot een definitief 
ontwerp van de hangardeur gekomen. Zie onderstaande figuur 31 . 

Figuur 31: definitief on twerp hangardeuren 

Zoals in bovenstaande figuur zichtbaar is, wordt de constructieve werking zoals eerder 
beschreven toegepast op deze deuren, welke de optie met vormvaste driehoeken is. 
De afdichting van het gat in de constructie wordt verzorgd door twee hangardeuren die op een 
cirkelvormige geleiderail zijn geplaatst. De deuren zelf bestaan uit driehoekige dunne aan 
elkaar gelaste staalplaten. De stijfheid van de deur wordt uit de driehoekige vorm van de 
doorsnede van de deur gehaald. Door de cirkelvormige baan waarin de deur loopt verkrijgt de 
deur - door vergroting van de momentenarm - meer stabiliteit. 
Ook architectonisch gezien is de deur een element dat zich distantieert van de rest van de 
constructie. Door de hoekige vorm van de deur en het gladde karakter van de 
hoofdraagconstrcutie wordt er een duidelijke scheiding aangegeven tussen de deur en de rest 
van het bouwwerk. Hierdoor worden problemen zoals het zoeken van een voorkant en ingang 
van een gebouw opgelost en blijft het ontwerp zeer helder van karakter. 

De afmetingen van de hangardeuren zijn als volgt: 

Hoogste punt deur: 
Breedte deur: 
Dikte deur aan basis: 
Straal geleiderail: 
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35 meter 
72 meter 
8 meter 
97 meter 
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Hoofdstuk 6 

Geografische ligging 
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6.1 lnleiding 

Zoals al in hoofstuk 2 is beschreven, hebben de begeleidingscommissie en ondergetekende 
ervoor gekozen het bouwwerk nabij het fort, oftewel het eiland Pampus te plaatsen om 
uiteenlopende redenen die in bovenstaand hoofstuk zijn beschreven. 
Bij bestudering van de afmetingen van het bouwwerk en het fort, kan men concluderen dat het 
te plaatsen bouwwerk nogal overweldigend overkomt ten opzichte van het fort Pampus. Orn 
een voorbeeld te geven: het te realiseren bouwwerk heeft een hoogste punt van 50 meter 
terwijl Pampus 10 meter boven de waterspiegel uitsteekt. 
Dit geeft natuurlijk problemen, omdat Pampus als het ware opgeslokt wordt. Derhalve dienen 
er weloverwogen beslissingen gemaakt te worden over de plaatsing van de tent, dat het 
karakter van Pampus niet aangetast wordt. 

6.2 Geografische ligging bouwwerk 

De oppervlakten en afmetingen van het te plaatsen bouwwerk en het fort Pampus zijn 
nagenoeg even groat. De hoogten daarentegen verschillen dusdanig dater goed 
omgesprongen moet worden met het plaatsen van het bouwwerk, wil men geen 
horizonvervuiling krijgen. Hiertoe dienen de afstanden tot het vaste land nader bekeken 
worden, waarbij deze van Muiden het belangrijkste is, aangezien vanuit deze plaats de twee 
"eilanden" het beste zichtbaar zijn. 
Het bouwwerk zal dus in ieder geval noordelijker moeten liggen dan Pampus, zodat het eiland 
ten alien tijden nog zichtbaar blijft. Tevens dient er een relatie tussen Pampus en het 
bouwwerk zijn, anders zou het zo kunnen zijn dater geen toeristische ontplooirng plaatsvindt, 
waardoor de hoofdgedachte bij dit project, hangar c.q. tentoonstellingsruimte voor de "Spruce 
Goose", niet gerealiseerd kan worden. De ingang van het te bouwwerk dient naar Pampus 
gericht te worden, zodat in mooi weersituaties de hangardeuren geopend kunnen worden en 
het vliegtuig zichtbaar wordt vanuit Pampus, hetgeen nieuwsgierigheid en de nodige 
bezoekers zal opleveren. Voorwaarde is dat de eilanden niet te ver van elkaar liggen. 
Te dicht bij elkaar kan ook niet, anders zou het vliegtuig geen mogelijkheid hebben om zich uit 
de hangar te taxien. Met inachtneming van het vorenstaande, zou een afstand tussen de twee 
eilanden van 300 meter voldoende zijn. 
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In onderstaande figuur 32 wordt de ligging van deze twee "eilanden" weergegeven. 

N 

Figuur 32: geografische ligging van het bouwwerk t.o.v. Pampus 

Bij de plaatsing van het bouwwerk wordt - conform figuur 32 - gebruik gemaakt van de 
symmetrieassen van beide bouwwerken. De symmetrieas van het te realiseren eiland wordt in 
het verlengde gelegd met die van Pampus, om een samenwerking tussen de twee eilanden te 
creeren. 
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In onderstaande figuren 33 en 34 wordt een beeld geschetst van de twee eilanden ten 
opzichte van de kust bij Muiden. 

Figuur 33: ligging l.o.v. Muiden Figuur 34: uitzicht vanuit de kust van Muiden 

Zoals U ziet in figuur 34, is Pampus met het te realiseren bouwwerk nauwelijks te zien vanuit 
de kust van Muiden. Hierdoor vindt er nauwelijks of geen horizonvervuiling plaats. Doordat 
Pampus vanuit Muiden voor de hangar ligt, blijft deze ten alien tijde zichtbaar, hetgeen niet het 
geval zal zijn vanuit Amsterdam of Almere, aangezien de afstand te ver weg is om Uberhaupt 
iets te zien. 
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Figuur 35: pampus met hangar 
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Hoofdstuk 7 

Globale dimensionering schetsontwerp 

Technische Universiteit ~ Eindhoven Faculteit Bouwkunde 
biz. 51 

Capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen 



~"tweo> """ ee, haegacite,too,stem,,,,,;mte '""" de "Spruce Goose" Afst"deecpcoject """ Fraak Kc;ja,a 

7.1 lnleiding 

Het afstudeerproject is nu in het stadium van globale dimensionering beland, aangezien de 
vorm en ligging van de kabels en raster bepaald zijn. Tevens is de locatie van het bouwwerk 
bekend, waardoor er rekening gehouden moet warden met de belastingen die in het 
desbetreffende gebied gelden. Deze globale dimensionering wordt enkel gedaan om de 
diameters van kabels en rasters te bepalen, met de daaraan gekoppelde voorspankracht, daar 
wij met het programma TENT alleen een indicatie krijgen van de verhoudingen tussen deze 
voorspan krachten. 
Bij de globale dimensionering wordt een vereenvoudiging toegepast. Deze vereenvoudiging 
houdt in dat de kabels berekend warden als kabels in vlakke kabbelspanten, in plaats van 
kabels in de constructie zoals deze op dit moment bekend is. Dat wil zeggen dat alleen de 
draagkabels berekend warden op hun maximale kracht (de spankabels zijn op dat moment 
geheel ontspannen). De spankabels warden bij deze berekening niet meegenomen omdat de 
voorspanning niet bekend is. 

7.2 Theorie 

Net zoals bij berekening van een ligger, dienen er allereerst een aantal belastinggevallen 
opgesteld te warden teneinde een accurate globale dimensionering uit te kunnen voeren. 
Omdat er met kabels gewerkt wordt in dit project, kunnen wij niet met de "normale" 
mechanicamodellen werken, aangezien deze kabels geen stijfheid bezitten. 
Het is dus zaak om in plaats van momenten, trekkrachten te berekenen aan de hand van de 
belasting die hierop staat. Omdat de belastingen die op de kabels in dit project over het 
algemeen driehoekslasten zijn, dient hiervoor een model opgesteld warden waaruit op 
eenvoudige wijze de trekkracht vloeit. Dit is hieronder voor een belastinggeval tweemaal 
uitgewerkt, daar deze trekkracht met een driehoekslast varieert met de doorbuiging en lengte 
van de kabel. 

7.2.1 Bepaling Ven H bij een driehoeksbelasting, optie 1 

L 
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¼L 
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= -HF+ V ½ L- ½ q1 L ¼ L- 1/8 q2 L 1/6 L 
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H = ------ + 
Bf 12f 

Gemiddelde van deze 2 waarden 

q1L2 q2 L2 
Hgem = ------ + 

Technische Universiteit t{v Eindhoven 

8f 18f 

Faculteit Bouwkunde 
biz. 53 

Capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen 



~otwe,p ,ao eeo haogacl•mtooostelllogso,/mte voo, de "Spo,oe Goose" Alstudee,p,ojed ,rao Fraok KMjoeo 

7.2.2 Bepaling Ven H bij een driehoeksbelasting; optie 2 

L 

V 

H 

A 

¼L 
( ) 

½L 

I:V=O 

= - H f + V ½ L - ½ q1 L ¼ L - ¼ q2 L ¼ L 

H = + 
8f 16f 

Deze vergelijking geeft een hogere waarde dan optie 1. Hierdoor wordt voor deze 
driehoeksbelasting gekozen om de hoofdkabels te dimensioneren. 
Kortom; bij verdere berekeningen wordt van optie 2 uitgegaan bij globale dimensioneringen. 
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7.2.3 Gedrag vlakke kabelspanten 

Zoals bij de inleiding is beschreven, wordt de globale dimensionering van de hoofdkabels in de 
constructie op basis van vlakke kabelspanten gedaan. 
Dit zijn spanten die door middel van het spannen van kabels hun stijfheid verkrijgen, waarbij 
onderscheid gemaakt wordt tussen span- en draagkabels, welke verbonden warden door 
hangers. ( zie figuur 36) 

Hangers 

onder- of spankabel 

Figuur 36: een vlak kabelspant 

De vorm van de boven- en onderkabel is een kettinglijn en komt voort uit de vorm die een 
enkele kabel aanneemt indien deze belast wordt met een gelijkmatig verdeelde belasting zoals 
sneeuwbelasting. De kettinglijn wordt wiskundig benaderd door een parabool die praktisch is 
voor de vormbepaling van een kabelspant. 
De knooppunten van een dergelijk spant kunnen gezien warden als scharnierpunten, 
waardoor het een statisch overbepaalde constructie is. Zie onderstaande vergelijkingen. 
warden: 

S+R 
S+R 
S+R 

< 2K 
= 2K 
< 2K 

statisch overbepaalde constructie 
statisch bepaalde constructie 
statisch onbepaalde constructie 

Hierin is "S" het aantal staven, "R" het aantal reactiekrachten en "K" het aantal knooppunten. 
Een statisch overbepaalde constructie is niet vormvast en is pas in staat belasting op te 
nemen nadat er grate vervormingen hebben plaatsgevonden. 
Deze overbepaalde constructie kan zich stijf gedragen indien deze is voorbelast door een 
bepaald belasting, zodat de invloed van de daarna opgelegde belasting kleiner is op de totale 
vervorming van de constructie. Dit verstijvende effect van voorbelasten is grater naarmate de 
deze voorbelasting grater is, waarbij de richting van de voorbelasting niet hetzelfde hoeft te 
zijn als de richting van de daarna geplaatste belasting. 
Het voorbelasten geschiedt in dit geval door het voorspannen van de kabels, waarbij gesteld 
kan warden dat door voorspannen vervormingen optreden. 
Door de spankabel aan te spannen zal middels de hangers de draagkabel omlaag getrokken 
warden, waardoor er als het ware een belasting op staat. Deze voorspanning zorgt ervoor dat 
het kabelspant zich stijf gaat gedragen en weerstand kan bieden aan de uitwendige belasting 
die op de draagkabel staat. 
Er moet dus eerst vervorming optreden om weerstand te kunnen bieden aan een uitwendige 
belasting, Dit wordt in de literatuur geometrisch niet-lineair gedrag genoemd, wat wil zeggen 
dat bij verhoging van de belasting de kabel, de doorbuiging van de kabel niet evenredig wordt 
verhoogd, kortom de vervorming loopt niet lineair met het belastingsniveau, maar zal zich door 
de voorbelasting stijver gedragen. 
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Een kabelspant kan opgevat warden als twee samengestelde enkele kabels met elk een eigen 
veerkarakterestiek, zoals weergegeven in figuur 37. Uit de veerkarakteristieken van de enkele 
kabels is een veerkarakteristiek voor het kabelspant te bepalen, welke wordt weergegeven in 
figuur 38. Uit deze figuur blijkt dat het kabelspant zich stijver gedraagt dan de afzonderlijke 
kabels. 

F 

I 
w 

Figuur 37: geometrisch niet- lineair gedrag 

r Spankabel 

Pds 

r Draagkabel 

Ps 

r 

Wd 

Wds 

Figuur 38: gedrag vlakke kabelspanten 

In bovenstaande figuur zijn volgende aanduidingen weergegeven: 

Pds: Belasting op kabelspant 
Ps: Belasting op spankabel 
Pd: Belasting op draagkabel 
Wds: Verticale verplaatsing in het midden van het spant bij belasting Pds 
Ws: Verticale verplaatsing in het midden van de spankabel bij belasting Ps 
Wd: Verticale verplaatsing in het midden van de spankabel bij belasting Pd 
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Uit figuur 38 blijkt dat het spant zich stijver gedraagt dan de afzonderlijke kabels op zich. 
Het kabelspant is met name geschikt voor het dragen van een gelijkmatig verdeelde belasting. 
Bij het belasten zal de spanning in de draagkabel toenemen en in die van de spankabel 
afnemen. Dit kan doorgaan totdat de spankabel spanningsloos wordt en de gehele belasting 
opgenomen wordt door de draagkabel, waardoor het spant zich minder stijf gaat gedragen. 
Het is dan ook zaak dit punt te vermijden door genoeg spanning te zetten op de spankabel. 
In figuur 38 is tevens te zien dat de voorspankracht in de spankabels ongeveer de helft van de 
maximale op te nemen spanning is. Dit zal in een later stadium meegenomen worden bij het 
voorspannen van de constructie. 
Kabelspanten zijn ook geschikt om asymmetrische belastingen op te nemen, zij het minder 
dan symmetrische belastingen. In geval van asymmetrische belastingen dienen er schoren 
tussen de hangers geplaatst te worden om de vervormingen binnen de perken te houden. 
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7.3 Globale dimensionering hoofdkabels 

Bij de globale dimensionering wordt - zoals eerder aangegeven - een vereenvoudiging van 
constructie toegepast, waardoor gebruik gemaakt kan worden van gedrag van vlakke 
kabelspanten en afleidingen, zoals beide beschreven zijn in paragraaf 6.1. 
In onderstaande dimensionering zal een berekening plaatsvinden op basis van de maximale 
draagkracht in het spant, hetgeen inhoudt dat de spankabel spanningsloos is, waardoor alle 
belasting op de draagkabel wordt gezet. Hierdoor kunnen de spankabels niet berekend 
warden. Als spankracht wordt de helft van de maximale belasting aangehouden, zoals eerder 
beschreven in paragraaf 6.1. 

Bij de globale dimensionering wordt een veranderlijke belasting van 1 kN/m2 toegepast, welke 
de sneeuwlast voor moet stellen op het bouwwerk. Het eigen gewicht van de kabels wordt niet 
meegenomen omdat deze in vergelijking met deze veranderlijke belasting vele malen kleiner 
is. Deze globale dimensionering kunt u in de bijlage aantreffen. Hieronder wordt een overzicht 
gegeven van de diameters en de daaruit vloeiende krachtdichtheid. 

De toegepaste kabels zijn staalkabels van het merk Pfeiffer, met het type Spiral Strand 1 x 37, 
waaNan de bulkfactor ( br) 0,75 is en de strandingfactor (Sr) 0,87. De elastisiteitsmodulus 
wordt gesteld op 170 +/- 5 kN/m2 gesteld. 

Bij bepaling van de trekkracht wordt gebruik gemaakt van de volgende formulas, beschreven 
in paragraaf 6.1. Deze trekkracht wordt in onderstaande formulas weergegeven met de factor 
F1, 

Voor bepaling van de oppeNlakte van de kabels wordt gebruikt gemaakt van de volgende 
formula: 

waarin: A de oppeNlakte van de kabel is 
F, de trekkracht op de kabel is 
fy;d de vloeigrens van het staal is 
br de bulkfactor is 
Sr de stranding factor is 

De factor 2,4 in de formule is een veiligheidsfactor welke voorgeschreven wordt door de 
Nederlandse Norm. In het veNolg wordt met rekenkracht een trekkracht bedoeld welke 
inmiddels vermenigvuldigd is met deze factor van 2,4 

In onderstaande tabel worden de diverse staalkabels met diameters weergegeven, hierbij 
staat tevens de krachtdichtheid die aan de hand van de rekenkracht en lengte wordt berekend. 
De lengte in onderstaande tabel heeft betrekking op de lengte van de kabel tussen de knopen, 
welke de aansluitingen zijn op de netkabels. 
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Kabel F, ( kN) L (m) q (kN/m 1
) A (mm2) D (mm) 

HK2 51754,6 2,654 9087 50521 254 
HK3 28347,5 2,409 5115 27672 188 
HK4 51754,6 2,654 9087 50521 254 
HK5 15435,9 4,182 4485 15068 139 
HK6 10342, 1 1,300 3348 10096 113 
HK 7 15435,9 4,182 4485 15068 139 
HK8 43104,2 2,679 8610 42076 231 
HK9 35365,0 2,567 6228 34522 210 
HK12 43104,2 2,679 8610 42076 231 
HK13 35365,0 2,567 6228 34522 210 

Tabel 1: afmetingen, en snedengrootheden hoofdkabels 

De waarden in bovenstaande tabel zijn richtwaarden en kunnen niet toegepast warden in de 
uiteindelijke berekening, aangezien deze in dit stadium nog niet vergeleken zijn met de uitvoer 
van het programma TENT. Met het programma TENT warden alleen verhoudingen 
aangegeven tussen de diverse kabels in de constructie en niet een waarde waarmee 
daadwerkelijk gerekend kan warden. Het is dus belangrijk om middels bovenstaande tabel een 
vermenigvuldigingsfactor te bepalen, waarmee de waarden die uit TENT vloeien 
vermenigvuldigd kunnen warden. Wordt hiervan geen gebruik gemaakt, zal de vorm van de 
constructie drastisch veranderen omdat deze niet gerelateerd is aan de invoer die in TENT 
gemaakt is. 

In TENT wordt gerekend met krachtdichtheden. Het is raadzaam om ook deze als 
vergelijkingsmateriaal te gebruiken, door bovenstaande krachtdichtheden te delen met de 
krachtdichtheden uit TENT. Hieruit vloeien een aantal factoren voort. 

Met behulp van deze factoren kan een uiteindelijke factor bepaald warden, waarmee de 
krachtdichtheden uit het programma TENT vermenigvuldigd kunnen warden. In dit geval wordt 
voor de hoogste factor gekozen (na berekeningen 95). Deze berekening treft u in de bijlage 
aan. Aangezien de rasterkabels en hoofdkabels een samenhangend geheel zijn, warden de 
krachtdichtheden uit TENT van deze twee kabelsoorten vermenigvuldigd met 95, waarna de 
oppervlakte, diameters en andere grootheden bepaald kunnen warden. 

Aan de hand van deze nieuwe krachtdichtheid kan door middel van de lengtes tussen de 
knopen in de kabels, de voorspankracht bepaald warden die - zoals eerder beschreven - op de 
helft van de maximale belasting gesteld is. 

Alie bovenstaande berekeningen vindt u terug in de bijlagen. Hier wordt aan de hand van de 
vermenigvuldigde krachtdichtheden (q * 95) een nieuwe diameter berekend, welke in het 
programma ANSYS ingevoerd wordt. Uit de berekening met het driedimensionale 
raamwerkprogramma ANSYS zal blijken of de waarden juist zijn. 
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Hoofdstuk 8 

Bouwfysica 

Faculteit Bouwkunde 
biz. 60 

Capaciteitsgroep Construclief Ontwerpen 



~olwe,p vao "" haogac/leotooostemogsrulmte voo, de "Spn,.,, Goose" Afsiud,e,project vao Fr.mk K<ljoeo 

8.1 lnleiding 

Zoals eerder beschreven bestaat het bouwwerk uit een tentconstructie. 
Bij toepassing van tentconstructies in het verleden zijn in een paar gevallen problemen 
ontstaan bij toepassing van het doek. Deze problemen waren vooral vochtproblemen die 
ontstonden door condensvocht op de binnenzijde van het doek. 
De bouwfysica van deze constructie zal zeer summier opgepakt worden aangezien er 
constructief wordt afgestudeerd en niet bouwfysisch. Hiertoe zijn een paar gespreken geweest 
met dr. Martin de Wit van de capaciteitsgroep Fysische Aspecten in de Gebouwde Omgeving, 
kortweg FAGO genoemd, van de vakgroep bouwkunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. De aangedragen oplossingen zijn gebaseerd op de jarenlange ervaring en 
kundigheid van de heer dr. De Wit . 

8.2 Ontstaan van condens op doek 

De condens aan de binnenzijde van het doek ontstaat alleen bij een heldere, wolkenloze 
nachte!ijke herne!, door de nachte!ijke instra!ing vanuit de herne!. 
Door deze instraling kan ruwweg gezegd worden dat de oppervlaktetemperatuur van het doek 
ongeveer 3,6 graden Celsius lager is dan de buitentemperatuur. Omdat er een onverwarmd 
binnenklimaat heerst, kan gesteld worden dat deze oppervlaktetemperatuur aan de 
binnenzijde ook 3,6 graden lager is dan het binnenklimaat, waardoor zich door condensatie 
water gaat vormen op de binnenzijde van het doek. 
Een voorbeeld van deze nachtelijke instraling is het ijsvrij maken van de auto in de winter. 
Waneer de auto onder een afdak staat hoeft er niet gekrabd te worden, staat deze auto 
daarentegen niet onder een afdak, dient er gekrabd te worden teneinde het voertuig ijsvrij te 
krijgen. 
Het is dus zaak om deze condens op een of andere manier te vermijden, anders zou het als 
het ware gaan regenen in het bouwwerk doordat er condensdruppeltjes naar beneden vallen, 
hetgeen niet wenselijk is. 

8.3 Oplossingen 

8.3.1 Spanning op constructie zetten 

Deze oplossing is vergelijkbaar als die van een autoruitverwarming. Treed er condens op, dan 
breng je spanning op een weerstandsdraad die in of om de kabels zit, waardoor deze warmer 
wordt dan de omgeving metals gevolg dater geen condensatie kan optreden, aangezien de 
oppervlaktetemperatuur van het doek hierdoor wordt verhoogd. De spanning die gebruikt 
wordt is net zoals bij autoruitverwarming laag en brengt geen gevaar met zich mee. 
Bij toepassing van deze oplossing dient er geen water zoals open grachten in het bouwwerk 
aanwezig te zijn. 
De spanning op de constructie dient alleen op de constructie gezet te worden bij dreigende 
condensatie. Dit zou bijvoorbeeld door middel van een aantal sensoren zoals 
vochtigheidsmeters en temperatuur bepaald kunnen worden. Door middel van deze sensoren 
en een computer kan het dauwpunt bepaald worden, waardoor door dezelfde computer een 
seintje gegeven kan worden naar een apparaat die de spanning op de constructie zet. 
Voordeel van deze oplossing is dat de constructie zichtbaar en de lichtdoorlatendheid van het 
doek gehandhaafd blijft. Nadeel is dat dit een hogere electriciteitsrekening over de gehele 
levensduur van het bouwwerk zal opleveren. 
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8.3.2 Aanbrengen van isolatie 

Volgens de heer dr. De Wit zou een isolatie met een dikte van een centimeter voldoende zijn 
om van de problemen af te zijn. Met deze isolatie kunnen de grootste condensproblemen 
opgelost zijn omdat de nachtelijke instraling geen invloed meer heeft op de binnenzijde van 
het bouwwerk. 
Bij deze optie dient de binnenzijde vrij te zijn van open water. 
Probleem van deze toepassing is dat het doek minder flexibel zou zijn door de isolatie die 
hierop gelijmd wordt. Een andere oplossing zou de toepassing zijn van een dubbel doek 
waartussen isolatie zit. Orn condens te voorkomen, moeten de twee lagen doek echter 
luchtdicht zijn. 
Bij beide toepassingen zal het doek minder lichtdoorlatend zijn wat weer een nadeel is omdat 
er dan in dagsituaties kunstlicht toegepast moet warden teneinde voldoende licht in het 
bouwwerk te verkrijgen. 

8.3.3. Gebruik maken van dubbel doek 

Hiermee wordt een dubbel doek bedoeld, waartussen door middel van blowers warme lucht 
gecirculeerd wordt. Deze oplossing dient wederom luchtdicht te zijn, wat naar mening van de 
heer dr. De Wit geen optimum is. Daarbij is niet zeker of de circulatie op alle plaatsen gaat 
plaatsvinden. Er is een redelijke kans dat bij de toppen van het bouwwerk weinig, dan wel 
geen circulatie plaatsvindt. Hierbij komt een ander probleem om de hoek kijken: de 
geluidsoverlast van de blowers die een vorm van irritatie kunnen zijn. 

8.3.4. Toepassing van gootjes e.d. 

Bij deze oplossing wordt de condens afgevoerd middels druppelvangers naar gootjes, 
vanwaar het verder naar buiten wordt getransporteerd. Bij deze oplossing wordt het doek 
enkelvoudig gehouden, zodat bovenstaande nadelen niet aanwezig zijn. 
De meeste condens zal zich vormen op de zijwanden van het bouwwerk en kan het via het 
doek in gootjes lopen op de begane grand. De gootjes dienen alleen bij horizontale elementen 
aangebracht te warden, welke zich alleen in het dakvlak bevinden. 
Aangezien dit dak 's morgens het meeste zonlicht krijgt, zal ook hier het eerst de condens weg 
zijn. Neem hierin mee dat door de reflectie van het water de zonintensiteit grater is, waardoor 
het condensprobleem nog sneller wordt opgelost. 
Het enige probleem bij deze oplossing is dat er gootjes in het zicht blijven en eventuele 
algengroei bij grate hoeveelheden condens die gedurende langere tijd in het gebouw 
aanwezig is. 

8.4 Definitieve oplossing 

Als definitieve oplossing wordt de laatste oplossing met gootjes gebruikt. Er moet hierbij 
aangetekend warden dat er een modificatie toegepast wordt om de gootjes op een speelsere 
wijze te vervangen. Door toepassing van stukken doek onder het dak, welke als goat fungeren 
wordt het water afgevoerd. Bij deze oplossing zal het daglicht genoeg zicht op de constructie 
geven, waardoor deze niet achter deze doekstukken verdwijnt en waarbij de 
lichtdoorlatendheid van het doek niet zal afnemen, zoals bij enkele oplossingen in 
paragraaf 7.2. Tevens blijft de flexibiliteit van het doek gewaarborgd. 
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Hoofdstuk 9 

Berekeningsmethode definitief ontwerp 

Technische Universiteit t(B Eindhoven Faculteit Bouwkunde 

biz. 63 
Capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen 



~atwe,p vaa "" haoga,/teatooo,t,mags,u;mte voo, do "Spruce Goose" Afstudee,prnject ,ao Fraak Krijoea 

9.1 lnleiding 

Zoals eerder beschreven wordt in hoofdstuk 4, is in samenspraak met de 
begeleidingscommissie, schetsontwerp C tot definitief ontwerp gekozen. 
In eerste instantie zal dit definitief ontwerp als invoer gebruikt warden in het driedimensionaal 
raamwerkprogramma Eindig Elementenpakket ANSYS. Tijdens de verdere berekeningen van 
de constructie zullen er - indien nodig - aanpassingen gemaakt warden in voorspanniveau, 
diameters van de kabels en andere zaken die van toepassing zijn op deze constructie. 

In de voorgaande hoofstukken is beschreven dat de constructie vergeleken kan warden met 
een vlak kabelspant dat haar stijfheid ontleent aan de voorspanning die erop gezet wordt 
middels een spankabel. 
Tevens is aangegeven dat deze kabelconstructies zich geometrisch niet-lineair gedragen. 
Dit laatste kan problemen geven bij een berekening in een Eindig Elementenpakket zoals 
ANSYS. Bij een normale berekening met een dergelijk pakket wordt geen rekening gehouden 
met de stijfheid van de constructie die veroorzaakt wordt door reeds aanwezige belastingen 
zoals voorspanning. Tevens is een dergelijke constructie statisch overbepaald en dus niet 
vormvast, waardoor het in de normale eindige elementenformulering geen enkele stijfheid 
heeft. Het is dus zaak am in ANSYS een methode te vinden am gedrag te kunnen berekenen. 

9.2 Programma ANSYS: E.E.M (Eindig Elementen Methode) bij kabelconstructies 

Het programma ANSYS wordt gebruikt am reele definitieve waarden en grootheden te 
verkrijgen. 
ANSYS is een rekenpakket dat is gebaseerd op de Eindige Elementen Methode of kortweg 
E.E.M. Bij deze methode wordt de constructie verdeeld in een eindig aantal elementen van 
eenvoudige geometrie die met elkaar verbonden warden middels knooppunten. Eindig slaat op 
de grootte en het aantal vrijheidsgraden van het element. Aan deze elementen kunnen 
bepaalde materiaal- en doorsnedegrootheden warden toegekend. Door het vastleggen van het 
gedrag van ieder element afzonderlijk kan het gedrag van de constructie als geheel warden 
omschreven. 

9.2.1 Geometrische niet-lineairiteit 

Orn bruikbare waarden en grootheden te verkrijgen dienen een aantal problemen overwonnen 
te warden. Een statisch overbepaalde constructie ontleent haar stijfheid aan de voorspanning 
en het geometrisch niet- lineaire karakter van dergelijke constructies. 
ANSYS kan niet direct een niet-lineaire berekening uitvoeren. Orn toch een dergelijke 
berekening te maken wordt in het programma gebruik gemaakt van een methode op basis van 
lineaire berekeningen, welke door middel van de Newton Rhapson Procedure een niet-lineaire 
uitkomst geeft. Hierbij wordt middels een iteratief proces bekeken of het verschil in het in- en 
uitwendige evenwicht voldoende klein is, hetgeen oak wel de residubelasting wordt genoemd. 
lndien de residubelasting grater is dan de toegestane tolerantie, ofwel nauwkeurigheid, wordt 
er wederom een lineaire benadering gemaakt middels een volgende iteratiestap. Dit proces zal 
doorgaan totdat de residubelasting wel klein genoeg is. 

Onder invloed van het niet-lineaire gedrag, zal de constructie zich stijver gedragen naarmate 
de vervormingen toenemen. Binnen ANSYS wordt de tangent(stijfheids)matrix [KJ na iedere 
iteratiestap aangepast in de vorm van de initial displacement stiffness matrix [KJ Hiermee 
wordt de invloed van de vervorming van de constructie, welke rotaties zijn, op de totale 
constructiestijfheid in rekening gebracht. 
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9.2.2. Stress Stiffening 

Een kabelconstructie is een statisch overbepaalde constructie welke zijn stijfheid ontleent aan 
de voorspanning in de constructie en/of de belasting die op de constructie aangebracht wordt. 
Hoe groter deze "voor'' belasting, hoe kleiner de invloed zal zijn van een later opgebrachte 
belasting op de vervormingen van de constructie, mits goed gekozen. Uit het bovenstaande 
kan worden opgemaakt dat de stijfheid niet alleen afhankelijk is van de 
materiaaleigenschappen en vorm, maar tevens van de inwendige krachten. 

Normaal gesproken zou een E.E.M.-pakket geen rekening houden met inwendige krachten, 
wat ertoe kan leiden dat bij overbepaalde constructies nullen op de hoofddiagonaal van de 
stijfheidsmatrix ontstaan, waardoor dit stelsel van vergelijkingen niet oplosbaar is. 
Dit probleem wordt opgelost door middel van een stress-Stiffenings Matrix [K"] waardoor er 
geen nullen op de hoofddiagonaal ontstaan. Dit geschiedt alleen maar indien er normaalkracht 
en dus belasting aanwezig is op het element. De stress-stiffenings matrix wordt opgeteld bij de 
normale stijfheidsmatrix en brengt zo de toegevoegde stijfheid ten gevolge van voorspanning 
en/of be!asting in rekening. Deze stress-stiffenings matrix wordt bij e!ke iteratiestap aangepast 
aan de hand van de voorafgaande belastingtoestand van de constructie. 

9.2.3. Volledige Newton Rhapson Procedure 

Er wordt in ANSYS de Newton Rhapson Procedure toegepast om door middel van lineaire 
berekeningen een niet lineaire uitkomst te verkrijgen. 
Deze procedure is een wiskundig iteratief proces die met een aantal lineaire stappen het 
werkelijke niet-lineaire gedrag van een constructie benaderd. ANSYS gebruikt deze procedure 
bij het oplossen van een niet-lineair probleem. De procedure wordt grafisch weergegeven in 
onderstaande figuur 39. 

P(uo) + Kt(uo) * i::, u 

P(u) 

Uo U1 U2 U3 
----1>W 

Figuur 39: newton Rhapson benadering van een niet lineaire functie 

De figuur geeft het belastingvervormingsdiagram weer van een constructie met een 
vrijheidsgraad, die weergegeven wordt middels de kromme P(u). P(u) stelt de inwendige 
kracht voor en is afhankelijk van verplaatsing W. F is hierin de uitwendige belasting op de 
constructie. 

Technische Universiteit t(v Eindhoven Faculteit Bouwkunde 

biz. 65 

Capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen 



~,twe,p va, een haaga,/teotooostem,g,'"imte voo, de "Spruce Goose" Afstudeerproject van Frank Krijnen 

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

Waarbij evenwicht is indien: 

ofwel: 

P(u0 + Au) 

P(u0 + Au) 

R(u0 + Au) 

= F 

= F - P(u0 + Au) = 0 

Hierin wordt R(u0 + Au) de residu belasting genoemd. 

Deze residubelasting geeft de grootte aan van het verschil tussen de in- en uitwendige 
krachten. Dit verschil wordt veroorzaakt door de slechte (lineaire) benadering van de 
inwendige krachten. Pas als 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 het bovenstaande eerste twee vergelijkingen als volgt: 

Met: 

Kan Au bepaald worden als: 

F - P(u0) 

F - P(u0) 

Au 

= 

= R (u0) 

= 1/K1 (u0 ) * R(u0 ) 

u1 = u0 + Au is de lineaire benaderde oplossing voor de evenwichtssituatie. lndien R(u 1) 

groter is dan de vereiste nauwkeurigheid, is een volgende iteratie noodzakelijk. Voor deze 
nieuwe situatie geldt het volgende: in de omgeving van u1 wordt P(u) benaderd door: 

Er is evenwicht indien: = F 

ofwel: = F - P(u1 + Au) = 0 

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. Deze handelingen kunnen als volgt beschreven worden. 

1. maken lineaire benadering 

• 2. bepalen van residu 

• 3. controleren nauwkeurigheid ~ 4. 

4. voltooiing terekening 
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In ANSYS wordt gebruik gemaakt van 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 elementen bij 
een bepaalde verplaatsing Liu. 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 ook wel ingenieursrek genoemd wordt gegeven door: 

= 

De volledige Newton Rhapson Procedure past de stijfheid aan bij het begin van iedere 
volgende iteratie. De stijfheid is in de grafische voorstelling van de methode weergegeven als 
K1 (u1): de raaklijn van P(u) in het punt u;. 
Bij een eindige elementen benadering wordt deze stijfheid gegeven door de tangent (stijfheids) 
matrix [K1], welke de som is van de volgende 3 matrices. 

[KJ = [K0] + [KiJ + [K0 ] 

[K0) is de normale stijfheidsmatrix in het oorspronkelijk coordinaatsysteem. Het toevoegen van 
de initial displacement stiffness matrix [KiJ brengt de invloed van grote rotaties op de totale 
(globale) constructiestijfheid matrix in rekening. Hiermee wordt de bijdrage van het 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 [K0 ) is de stress siffeningsmatrix, welke 
rekening houdt met de invloed van de normaalspanningen in elementen op stijfheid van deze 
elementen in dwarsrichting. 

Bij een normals eindige elementen berekening zijn de volgende zaken voor de stijfheid van 
belang: de vorm van de constructie, de aansluitingen en de snedengrootheden van de 
verschillende elementen en materiaalgrootheden. Dit alles is terug te vinden in de 
constructiestijfheidsmatrix hiertoe is bovenstaande tangent stijfheidsmatrix opgesteld waarbij 
bij iedere lineaire benadering een stress-stiffenings matrix wordt toegevoegd waarbij wordt 
gekeken naar de aanwezige belasting in het element. Deze levert een extra bijdrage aan de 
stijfheid. 

Het toevoegen van de initial displacement stiffness matrix [KiJ en de stress-stiffeningsmatrix 
geschied niet automatisch in ANSYS. De gebruiker van het rekenpakket dient dit zelf aan te 
geven in een zgn. LOG-File met de comando's NLGEOM,ON en SSTIFF,ON. 

Probleem van de Volledige Newton Rhapson Methods is de lange rekentijd die het programma 
nodig heeft teneinde de goede uitkomsten te verkrijgen. Dit zal normaliter niet optreden omdat 
de meeste constructies vrij klein van omvang zijn. Hier wordt het aantal staven en knopen 
bedoeld die de constructie bevat. 
Daar het definitief ontwerp omen nabij de 9000 knopen en 14000 staven bevat, is het 
wenselijk dat er in het aanvangstadium snelle aanpassingen kunnen gemaakt worden. Hiertoe 
wordt de volledige Newton Rhapson Methods als het ware ingekort tot 2 rekenstappen. 
Dientengevolge krijgt men feitelijk een 2e orde berekening, waarvan de rekentijd aanzienlijk 
korter is dan de ne orde berekening. 
Men kan eigelijk stellen dat deze 2e orde berekening feitelijk de onvolledige Newton Rhapson 
methode is. 
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9.2.4. Niet Volledige Newton Rhapson Methode 

Er kan dus worden gesteld dat een 2e orde berekening feitelijk een niet-volledige Newton 
Rhapson Methode is. 
Met het "niet volledige" wordt eigelijk bedoeld dater niet doorgerekend wordt totdat de residu
belasting voldoende klein is, maar dat na 2 rekenstappen het iteratieproces beeindigd wordt. 

Orn een 2e orde berekening te starten in ANSYS, dient men alleen het commando SSTIFF,ON 
in de logfile te plaatsen 

Uit figuur 39 kan warden afgeleid dat de Newton Rhapson Methode snel convergeert en dat na 
2 rekenstappen de nauwkeurigheid al dicht bij de werkelijkheid ligt. 
Men weet echter niet hoe dicht deze benadering bij de werkelijkheid ligt. 
Teneinde deze afwijking te kunnen bepalen en conclusies te kunnen trekken over voornoemde 
methode, is door ondergetekende een aantal kleine proefsommen gemaakt. In deze 
proefsommen is een bepaalde hoofkabel gebruikt uit het definitieve ontwerp, namelijk 
hoofdkabel 9, welke een overspanning heeft van 80 meter, op twee steunpunten met een 
puntlast in het midden van de kabel. 
De hoofdopzet van deze proefsommen is feitelijk het onderzoeken wat de invloed van de 
begindoorhang (Ub) is op de zuiverheid van de uitkomsten. Variabelen in deze proefsommen 
zijn de begindoorhang (Ub) en de kracht (F2) die op het element geplaatst wordt. Het een en 
ander wordt door middel van onderstaande tekening verduidelijkt. 

knoop 1 F2 knoop 3 

knoop 2 

40 40 

80 

Figuur 40: schema Proefsom 

De waarden van Ub varieren van 1 tot en met 40 meter, de waarde van F2 varieert van 2900 
tot en met 11600 kN. 
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De berekeningsstappen om tot een goed resultaat te komen zijn als volgt: 
Allereerst wordt een 1 e orde berekening gemaakt met de twee variabelen zoals hierboven 
beschreven teneinde een voorspankracht te verkrijgen en die voor dit schema reeel is. Deze 
voorspankracht is de helft van de normaalkracht die ontstaat in de staven door de kracht F2, 
welke in de 1 e orde berekening op 5800 kN is gesteld. 
De voorspankracht wordt hierna middels een initiele rek aangebracht op de staven, waarna 
men een 2e orde berekening laat uitvoeren door het commando SSTIFF,ON toe te voegen in 
de logfile. De resultaten hiervan warden hierna in een spreadsheetprogramma ingevoerd. 
Als laatste wordt de ne orde berekening uitgevoerd door bij de logfile van de 2e orde 
berekening het commando NLGEOM,ON toe te voegen. Deze resultaten warden wederom in 
een spreadsheetprogramma geplaatst, teneinde de resultaten van de 2e orde berekening en 
de ne orde berekening te kunnen vergelijken. 

De uitvoer van beide berekeningen bevatten de krachten die in de steunpunten ontstaan, de 
normaalkracht in de kabel en de verplaatsing van de knopen. 
Het moge duidelijk zijn dat maar een paar uitkomsten met elkaar vergeleken kunnen worden 
aangezien sommige waarden gelijk zijn, zoals de verplaatsing van steunpunten e.d. 

De waarden die belangrijk zijn om te vergelijken, zijn de vertikale doorbuiging in knoop 2 
(u;z;kn2), De horizontale kracht in de steunpunt 1 (F;y;kn1) - deze is in steunpunt 3 hetzelfde 
aangezien de figuur symmetrisch is - en de normaalkracht in de kabel (F;t;kab). 
Deze waarden zijn middels navolgende formula tot procentuele afwijkingen vertaald, teneinde 
tot een vergelijk te kunnen komen: 

( [uitvoer 2e orde] - [uitvoer ne orde] ) / [uitvoer ne orde] = x % I 100 

Orn procenten te kunnen verkrijgen dienen de waarden met 100 vermenigvuldigd te warden. 

In onderstaande figuren warden de grafieken weergegeven waarin deze procentuele afwijking 
wordt weergegeven. Op de x-as wordt de kracht in kN weergegeven, op de y-as de 
procentuele afwijking. In de figuur warden 3 lijnen weergegeven die de begindoorbuiging 
voorstellen in meters. 

0,14 

0,12 

';' 0,1 
'E 
0 .. 
C 

:i: 0,08 .. 
~ .. 
';' 0,06 .. 
~ .. 
~ 0,04 

0,02 

0 

-+-Ub=1 

---Ub=10 

Ub=40 

U;z;kn2 ((2e orde • ne orde)/(ne orde) 

Belastlng op knoop 2 

-J--_..;.;,._;,._~~~~~~~~~~~;,._...__;,._,--;,~~~.;g;,;;,;;,.__..,_;,.__;;;;,;;j -+-Ub=1 

F2=2900 F2=11600 

0 0,030787382 0, 124730534 

0 0,010997008 0,02963853 

0 0,000260343 0,000790139 

Grafiek 1: vergelijking van de vertikale doorbuiging in knoop 2 

·-tt-Ub=10 

Ub=4D 
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F;t;kab {(2e orde-ne orde)/(ne orde)) 

0 

-0,01 

-0,02 

-;-
'E -0,03 
0 ., 
C 

:i'. -0,04 ., --Ub=1 

~ ---Ub=10 ., 
-0,05 'r 

Ub=40 ., 
~ -0,06 ., 
~ 

-0,07 

-0,08 

-0,09 
F2=2900 

--Ub=1 0 -0,01485974 -0,081915789 

---Ub=10 0 -0,00034229 -0,002183017 

Ub=40 0 0 0 

Belastlng op kn00p 2 

Grafiek 2: vergelijking van de horizontale kracht in steunpunt 1 

F;y;kn1 ((2e orde-ne orde)/(ne orde) 

0 

-0,01 

-0,02 

-;-
~ -0,03 
., 
~ -0,04 ., --Ub=1 
'E 
0 ---11---Ub=10 ., 

-0,05 'r Ub=40 ., 
'E 
0 

-0,06 ., 
~ 

-0,07 

-0,08 

-0,09 
F2=2900 F2=5800 F2=11600 

--Ub=1 0 -0,014631033 -0,08126708 

---Ub=10 0 -0,000265018 -0,002213614 

Ub=40 0 0 0 

belastlng op knoop 2 

Grafiek 3: vergelijking van de normaal kracht in de kabel 
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Uit de grafieken kan worden opgemaakt dat de onnauwkeurigheid van de 2e orde berekening 
toeneemt naarmate de begindoorbuiging kleiner wordt. Dit is middels de lijn van Ub=1 in alle 
drie de grafieken aantoonbaar, welke de grootste procentuele afwijking weergeeft. Ook blijkt 
dat de kracht die op de kabel staat van grote invloed is, aangezien bij verdubbeling van F2 in 
alle drie gevallen de procentuele afwijking ongeveer verviervoudigt. 
Bij vergelijking tussen de verplaatsingen en de krachten valt op dat de procentuele afwijking 
van de doorbuigingen ongeveer twee maal zo groot zijn als die van de krachten. 

Over de gehele linie kan geconcludeerd worden dat de 2e orde berekening een goede 
methode is om globale dimensioneringen uit te voeren, aangezien de grootste procentuele 
afwijking voor de krachten op 8,2% ligt en die van de doorbuigingen op 12,4% bij een slecht 
gekozen voorspanning en respectievelijk 1,5% en 3, 1 % voor een goed gekozen voorspanning. 
Een goed gekozen voorspanning met een niet te vlakke constructie is dus van belang om tot 
een goed eindresultaat te komen. 
Aangezien er in de situatie van het definitief ontwerp al een aantal berekeningen gemaakt zijn 
om de voorspanning te bepalen van de constructie middels eenvoudige rekensommen kan 
geconcludeerd worden dat de "niet-volledige Newton Rhapson Procedure oftewel een 2e orde 
berekening vo!doende nauwkeurig is voor de te dimensioneren constructie. 
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9.3. lnvoer in ANSYS 

9. 3. I. Inleiding 

De invoer in van de constructie in ANSYS vindt plaats middels een logfile. Deze logfile wordt 
geschreven in Parametric Design Language (PDL) welke in principe een programmeertaal is. 
Met deze taal is het mogelijk om de plaats van de knooppunten te omschrijven en deze te 
verbinden door middel van elementen met bepaalde materiaal- en doorsnedegrootheden. 
Voor de kabels wordt het element LINKS gebruikt, hetgeen een driedimensionaal staafelement 
is dat alleen normaal druk- en trekkracht kan opnemen. Voor de constructie had ook een 
LINK10 gebruikt kunnen worden die alleen trek kan opnemen. Dit element is niet gebruikt om 
opstartproblemen in het programma ANSYS te voorkomen, aangezien dit element zich 
uitschakelt wanneer er druk optreedt, waardoor er ongewenste verschijnselen kunnen 
optreden en het rekenproces vertraagd kan worden. 
De knoopnummering is in dit geval afhankelijk van de knoopnummering in het programma 
TENT, de staafnummering kan daarentegen wel zelf gekozen worden. 

9.3.2. Invoer knopen en elementen van het definitief ontwerp in ANSYS 

Zoals in eerdere hoofdstukken is beschreven, wordt bij de vormbepaling van de constructie 
gebruik gemaakt van het programma TENT. Vanuit deze vormbepaling wordt het E.E.M .
pakket ANSYS gebruikt om deze constructievorm van belastingen te voorzien en te toetsen op 
sterkte en doorbuiging. Het zou dus gemakkelijk zijn als deze uitvoer ook door ANSYS 
gelezen kan worden zodat er geen 9.000 * 3 knoopcoordinaten ingevoerd dienen te worden 
en 14.000 * 2 aansluitingen van staven. 
Probleem is dat TENT hiervoor geen uitvoer genereert die direct door ANSYS gelezen kan 
worden. Ander probleem bij deze uit voer dat de staven geen nummer hebben, in de uitvoer 
staat alleen dat een bepaalde staaf aan die twee knoopnummers gekoppeld zijn. 

Orn nu de knopen en staven te kunnen invoeren moet dus een noodgreep gemaakt worden, 
zodat het grootste gedeelte vanuit TENT in ANSYS gelezen kan worden. 
Nu genereert TENT wel een uitvoer in ASCII die door het spreadsheetprogramma EXCEL van 
Microsoft gelezen kan worden. Door deze file in te lezen kunnen er in ieder geval op 
eenvoudige wijze staafnummers worden toegevoegd aan de staven door in de cellen een 
automatische nummering te plaatsen, die voor de knoopaansluitingen staan. Nadat deze in 
EXCEL zijn geplaatst, kan geconverteerd worden naar het tekstverwerkingsprogramma 
WORD van Microsoft. 
WORD biedt de mogelijkheid bepaalde tekens op eenvoudige wijze te vervangen. Wanneer 
bijvoorbeeld een spatie vervangen dient te worden door een tab, kan dit op kinderlijk 
eenvoudige wijze geschieden door een "zoek en vervang" -routine, die in dat geval alle spaties 
vervangt door een tab. 
Dit kan dus ook geschieden voor bepaalde tekens die het programma ANSYS niet kan lezen, 
welke door zo'n routine omgezet kan worden in leesbare tekst voor ANSYS. 
Als laatste wordt door middel van WORD de desbetreffende invoer weer in ASCII gezet, zodat 
ANSYS het weer kan lezen. 
In de tabel op navolgende pagia wordt de uitvoer van de uitvoer van TENT weergegeven in 
tabel 2. 
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*************************************************************************************** 
TENT 98 Januari 1999 TU-Eindhoven 

Resultaten: projectnaam: sprucedef 
*************************************************************************************** 

COORDINATEN STEUNPUNT REACTIES 
Knoop X y z Fx Fy Fz Fr 

1 0.00000 36.55900 0.00000 -249.87083 2.81281 -285.77529 379.61936 
2 0.32100 39.05900 0.00000 -1.64286 0.03255 -1.79426 2.43298 
3 0.68200 41.55900 0.00000 -1.70606 0.04431 -1.79675 2.47809 
4 1.08400 44.05900 0.00000 -1.75793 0.05460 -1.79569 2.51353 

*************************************************************************************** 

ELEMENT KRACHT LENGTE ELEMENT KRACHT LENGTE 
1- 2 2.52052 2.52052 1- 269 379.61936 2.37262 
2- 3 2.52593 2.52593 2- 270 2.43298 2.43298 
3- 4 2. 53211 2. 53211 3- 271 2.47809 2.47809 
4- 5 2.53895 2.53895 4- 272 2.51353 2.51353 

Tabel 2: uitvoer TENT 

Zoals weergegeven in tabel 2, genereert de uitvoer van TENT geen knoopnummers. Er wordt 
alleen de begin- en de eindknoop weergegeven van het desbetreffende element. 

In onderstaande tabel 3 wordt de invoer van ANSYS uitgebeeld. Duidelijk is het verschil in 
notatie van de knopen, waarbij een N voor het knoopnummer moet staan gevolgd door het 
knoopnummer, de x-coordinaat, de y-coordinaat en de z-coordinaat. 
Tevens is zichtbaar dat er een elementnummer aanwezig is waarvoor de letters EN staat, 
hierna staat het nummer, de beginknoop en eindknoop. 
Opvallend is het ontbreken van spaties en tabs tussen de getallen, iets wat wel aanwezig is in 
de uitvoer van TENT 

N,1,0.00000,36.55900,0.00000 
N,2,0.32100,39.05900,0.00000 
N,3,0.68200,41.55900,0.00000 
N,4,1.08400,44.05900,0.00000 

EN,1,1,2 
EN,3,2,3 
EN,5,3,4 
EN,7,4,5 

Tabel 3: invoer van knopen en elementen in ANSYS 

Door nu deze spaties in WORD te vervangen door niets, kan de uitvoer van TENT gelezen 
worden door ANSYS. 
De volgende stap is het toekennen van grootheden aan de elementen, daar deze niet 
aanwezig zijn bij de uitvoer van TENT. Dit geschiedt op de normale wijze, die vergelijkbaar is 
met de invoer van een "normale" driedimensionale constructie. 
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9.3.3 Invoer voorspankracht van de kabels in ANSYS 

De hoofdkabels hebben een voorspankracht die de kabels kunnen opnemen, welke in dit 
stadium op de helft van de maximaal op te nemen belasting is. 
Deze maximaal op te nemen belasting is aan de hand van een globale dimensionering van de 
hoofdkabels berekend. 
Orn deze voorspankracht in ANSYS in te voeren zijn er twee mogelijkheden. 
De eerste mogelijkheid is een initiele rek toe te kennen aan de kabels: door de kabels in te 
korten ontstaat er een voorspankracht. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende formules: 

E = Al / I = cr/E 

Deze formule kan omgeschreven warden naar: 

E = F/EA 

De termen in het tweede gedeelte van bovenstaande formule zijn alien bekend door de globale 
dimensionering die hieraan voorafgegaan is. 

De tweede mogelijkheid is het aanbrengen van een temperatuurlast. Door een lagere 
temperatuur toe te kennen aan de kabel zal deze krimpen en ontstaat er een voorspankracht. 
Bij deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt van soortgelijke formules zoals bovenstaande. 

Waarin a de thermische uitzettingscoefficient van het materiaal is en At het verschil tussen de 
temperatuurlast en de referentietemperatuur. 

Deze formule kan met behulp van bovenstaande formules omgeschreven warden naar: 

At = F /(EA a) 

Met deze formule kan de gewenste temperatuurverlaging berekend warden. 

Gekozen is voor de eerste mogelijkheid, waarin een initiele rek is toegepast, aangezien er in 
een later stadium een temperatuurlast op de constructie gezet wordt, teneinde de 
vervormingen bij verschillende temperatuurverhogingen te onderzoeken. 

Bij de definitie van de initiele rek wordt een kleine tout gemaakt, omdat er wordt gerekend met 
de doorsnede van de ongerekte kabel. Bij rekken zal de kabeldoorsnede kleiner warden door 
de dwarscontractie ten gevolge van de trek op de kabel. Doordat deze verwaarloosbaar klein 
is zal deze tout niet meegenomen warden in verdere berekeningen. 

Als laatste moet aangetekend warden dat alleen het commando SSTIFF in de log-file gebruikt 
dient te warden om een 2• orde berekening te verkrijgen. De constructie kan hierna berekend 
warden, mits er geen tauten in de invoer staan. 
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Hoofdstuk 10 

Dimensionering definitief ontwerp 
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10.1 lnleiding 

In hoofdstuk 9 wordt beschreven dat het definitieve ontwerp berekend met een Eindig 
Elementen Pakket, waarbij dit ontwerp in grate lijnen overeenkomt met het schetsontwerp dat 
gekozen is. De modificatie op het schetsontwerp zijn de grootheden, zoals de 
elasticiteitsmodulus en oppervlakte van de kabels en het voorspanniveau van de kabels, die 
tijdens de berekening van het definitief ontwerp aangepast warden, teneinde de juiste 
verhoudingen te verkrijgen. 
In het definitief ontwerp is gerekend met 10 verschillende belastinggevallen, welke in een 
volgende paragraaf uitvoeriger beschreven zullen warden. 
De vervorming van de constructie is vooral afhankelijk van het voorspanniveau. In het vorige 
hoofstuk is te zien dat het voorspanniveau afhankelijk is van de gekozen elasticiteitsmodulus 
en de oppervlakte van desbetreffende kabel. Hoe hoger het voorspanniveau, hoe grater de 
kabeldoorsnede, hoe grater de krachten die op verbindingen en fundering staan. 
Het is dus zaak een voorspanniveau te kiezen welke de kabeldiameters en vervormingen 
beheersbaar houden. 
Hoe groat deze maximale vervormingen mogen zijn voor een dergelijke kabelconstructie is 
niet in de fingerende normen omschreven, waardoor er een maximale vervorming gekozen 
dient te warden. In samenwerking met de begeleiders is gekozen voor een vervorming van 
1,5% van de overspanning. Een overspanning van 100 meter mag dus een vervorming van 1,5 
meter hebben. Uitgangspunt van deze vervorming is de vorm van de constructie zelf. 
Deze heeft al een sterke mate van kromming, waardoor bij grate vervormingen niet goed 
zichtbaar is hoe groat deze vervorming is. Dit in tegenstelling tot constructies die recht zijn. 
Hierbij is goed zichtbaar wanneer er een grate doorbuiging ontstaat ten gevolge van de 
belasting. Op korte afstanden is dit effect daarentegen wel goed zichtbaar waneer dit in de 
constructie optreedt. Het is dus zaak om grate vervormingen tussen kleine afstanden binnen 
de perken te houden. 

10.2 Belastingen 

10.2.1 Sectoren 

Bij de toepassing van LINK 8 als staafelement voor schematisering van de kabels, is de 
belasting alleen aan te brengen als knoopbelasting. 
Deze knoopbelasting is afhankelijk van de maaswijdte van het net, welke de belasting per 
vierkante meter opneemt in samenwerking met het doek. Daar het een onmogelijke taak is om 
voor elke knoop de juiste oppervlakte en belasting te berekenen, is het dak in sectoren 
verdeelt, waar een gemiddelde maaswijdte wordt berekend aan de hand van de aanwezige 
maaswijdten. 
In de figuur op navolgende pagina wordt de opdeling van sectoren weergegeven. 

Technische Universiteit tQ1 Eindhoven Faculteit Bouwkunde 

biz. 76 
Capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen 



~otwe,p vao eeo haoga,/leotooostemogsruimte "'"" de "Sp,uce Goose" Afutudee,pcojecl vao F<aok KriJoeo 

R4R 

R1Lm R2Lm R2Rm R1Rm 

R1Lv 
R2Lv R2Rv R1Rv 

R6L R6R 
R5L R5LR 

Figuur 41: opdeling van het dakvlak in sectoren 

De gemiddelde maaswijdte en hoeken t.o.v. de horizon van de verschillende sectoren zijn als 
volgt: 

Sector Lengte 
(m) 

R1Lv 2.53 
R1Lm 2.52 
R1La 2.49 
R1Rv 2.53 
R1Rm 2.52 
R1Ra 2.49 
R2Lv 2.30 
R2Lm 2.31 
R2La 2.52 
R2Rv 2.30 
R2Rm 2.31 
R2Ra 2.52 
R3Lv 2.38 
R3Lm 2.33 
R3La 2.31 
R3Rv 2.38 
R3Rm 2.33 
R3Ra 2.31 
R4L 1.99 
R4R 1.99 
R5L 2.41 
R5R 2.41 
R6L 2.29 
R6R 2.29 
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Breedte Oppervlak 
(m) (m2) 

2.55 6.45 
2.42 6.09 
2.41 6.00 
2.55 6.45 
2.42 6.09 
2.41 6.00 
2.32 5.35 
1.80 4.16 
1.31 3.12 
2.32 5.35 
1.80 4.16 
1.31 3.12 
1.26 2.99 
1.10 2.56 
1.02 2.36 
1.26 2.99 
1.10 2.56 
1.02 2.36 
1.27 2.52 
1.27 2.52 
2.44 5.89 
2.44 5.89 
4.06 9.30 
4.06 9.30 
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Helling X Helling y 
(graden) (graden) 

52 2 
43 2 
47 2 
-52 2 
-43 2 
-47 2 
6 8 
2 7 
14 8 
-6 8 
-2 7 

-14 8 
15 38 
4 44 
0 36 

-15 38 
-4 44 
0 36 
5 45 
-5 45 
57 42 
-57 42 
3 55 
-3 55 
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Door deze verdeling is het mogelijk om belastingen die normaliter per vierkante meter worden 
aangebracht, aan te brengen middels een puntlast op de knoop en deze tevens op te delen in 
een x-, y- en z-richting, aangezien de meeste belastingen loodrecht op het vlak van deze 
sectoren werken. 

I 0.2.2 Belastinggevallen definitief ontwerp 

Met de in het programma TENT bepaalde definitieve ontwerp, ingevoerd in ANSYS en de 
sectoren als omschreven in paragraaf 10.2.1., kan aan de hand van belastingen het definitieve 
ontwerp gedimensioneerd worden. 
Hiertoe worden de belastinggevallen, conform omschrijving in de NEN 6702: belastingen en 
vervormingen, toegepast op het definitieve ontwerp waarna met deze belastingcombinaties 
gemaakt worden. Deze combinaties kunnen weer onderverdeeld worden in: 
belastingcombinaties voor uiterste grenstoestand (voor sterkteberekeningen) en 
belastingcombinaties voor bruikbaarheidsgrenstoestand (voor doorbuigingsberekeningen). 

De volgende belastinggevallen zijn sarnengesteld aan de hand van de NEN 6702: 

1 . Eigen gewicht met voorspanbelasting 
2. Sneeuwbelasting 
3. Wind van voor met overdruk 
4. Wind van voor met onderdruk 
5. Wind van links/rechts met overdruk 
6. Wind van links/rechts met onderdruk 
7. Wind van achter met overdruk 
8. Wind van achter met onderdruk 
9. Temperatuurstijging van 30 graden (zomersituatie) 
10. Temperatuurdaling van 25 graden (wintersituatie) 

Uit bovenstaande belastinggevallen kan worden afgeleid dat er geen rekening is gehouden 
met regenbelasting. Deze belasting is niet meegenomen in de berekening omdat er voldoende 
afschot aanwezig is op het dak en zijwanden. Met name het dak zou hierbij een cruciale rol 
kunnen betekenen, zij het niet dat deze een afschot heeft van 10 meter op 80 meter, hetgeen 
volgens ondergetekende voldoende is om geen wateraccumulatie te laten ontstaan, waardoor 
dit belastinggeval buiten beschouwing gehouden kan worden. 

Als kanttekening moet nog geplaatst worden dat belastinggeval 1 en 2 evenwijdig met de 
z-richting werken en belastinggeval 3 tot en met 8 loodrecht op het beschouwde vlak werken. 
Belastinggeval 9 en 10 hebben geen uitwendige krachtsrichting, aangezien dit een 
temperatuurverhoging c.q. -verlaging is, welke in feite een inwendige kracht is. 

De belastingcombinaties zijn gemaakt met belastinggeval 1, in combinatie met belastinggeval 
2 tot en met 10, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen uiterste- en 
bruikbaarheidsgrenstoestand. 
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10.2.2.1 Permanente belasting 

De permanente belasting ten gevolge van de kabelconstructie kan automatisch meegenomen 
warden in de berekening. 
Door de volumieke massa van het gebruikte materiaal bij de materiaalgrootheden op te geven 
in ANSYS, met de toepassing van een zwaartekracht van 10 m/s2

, wordt de permanente 
belasting automatisch meegenomen in alle berekeningen 
Door de richting van de zwaartekracht negatief te nemen aan de z-richting, welke loodrecht op 
het grondvlak staat, wordt deze belasting in de juiste richting gezet. 

10.2.2.2 Veranderlijke belasting: sneeuwbelasting 

De sneeuwbelasting werkt, zoals eerder beschreven, loodrecht op het grondvlak, waardoor de 
resultanten van de krachten in x- en y- richting nul zijn. Er treedt alleen in de z-richting een 
kracht op in de knoop. 

Deze sneeuwbelasting wordt per vierkante meter grondvlak uitgerekend, met in achtneming 
van de hoek die het beschouwde dakvlak met de horizon maakt. 
Door middel van de tabel op pagina 73 kan de sneeuwlast dan warden omgezet in een 
puntlast, waardoor deze als knoopbelasting op de knopen aangebracht kan warden. 

prep; sneeuw = C; * Psn; rep [kN/m2
] 

p sn; rep = 0.7 kN/m2 

C; = 0,8 voor 0° <a< 30° 
C; = 0,8((60-a)/3) voor 30°< a< 60° 
C; = 0 voor a> 60° 

Hierin word met a de hellingshoek van het dakvlak in graden bedoeld. 
De bovenstaande formula kan nu omgevormd warden tot een puntlast middels onderstaande 
formule: 

F rep; sneeuw = A* C; * Psn;rep [kN] 

Waarin A en C; afhankelijk zijn van de oppervlakte en hellingshoek van de beschouwde sector. 

10.2.2.3. Veranderlijke belasting: windbelasting 

De windbelasting werkt - in tegenstelling tot de sneeuwbelasting - loodrecht op het vlak, 
waardoor deze belasting ontbonden wordt in een x-, y- en z-richting. 
Deze opdeling kan geschieden door gebruikmaking van de hoeken als weergegeven in de 
tabel. Ter controle kan later onderstaande formule warden gebruikt om te zien of de ontbonden 
belasting wel klopt: 

F = 
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De windbelasting wordt aan de hand van de volgende formules bepaald. 

Prep = 

f;ndex = A* Prep 

Waarin: 

Prep 

Cdim 
Cindex 
<p1 

Pw 
A 

= 

= 
= 
= 

= 
= 

de windbelasting door winddruk, windzuiging, windwrijving en over- of onderdruk 
in kN/m2 

een factor die de afmetingen van een bouwwerk in rekening brengt 
de windvormfactoren, zoals externe druk, zuiging, onder en overdruk en wrijving 
de vergrotingsfactor die de dynamische invloed op het bouwwerk in rekening 
brengt 
de extreme waarde van de stuwdruk in kN/m2 

het beschouwde oppervlak waarop de windbelasting loodrecht werkt, deze A 
wordt aan de hand van de tabel op pagina 85 bepaa!d. 

De waarden waarvoor de windbelasting is bepaald, gelden voor Gebied 1; onbebouwd, waarin 
voor dit definitief ontwerp de volgende waarden zijn bepaald aan de hand van NEN 6702: 

= 
= 
= 
= 

1,62 kN/m2 voor gebouw van 50 meter hoog 
0.84 voor gebouw van 200 x 160 meter 
1 
1 

= externe druk of zuiging op de vlakken, afhankelijk van de plaats van de 
windbelasting en de hellingshoek van de beschouwde sector, deze waarden zijn 
aan de hand van figuur 24, 25 en 26 in de NEN 6702 bepaald. In de bijlage kunt 
u deze waarden vinden voor de verschillende windbelastingen welke in tabellen 
zijn weergegeven. 

= interne overdruk of onderdruk, de waarden voor deze belasting zijn respectievelijk 
+0.3 en -0.3 

= windwrijving op de beschouwde sectoren. 

Bij de bepaling van de windbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende 
belastinggevallen: 

3. Wind van voor met overdruk 
4. Wind van voor met onderdruk 
5. Wind van links/rechts met overdruk 
6. Wind van links/rechts met onderdruk 
7. Wind van achter met overdruk 
8. Wind van achter met onderdruk 

10.2.2.3 Veranderlijke belasting: belasting ten gevolge van temperatuurverschillen 

Deze belasting wordt op de gehele constructie gezet, waarbij onderscheid gemaakt wordt 
tussen een zomer- en wintersituatie. 

De waarden voor de verschillende situaties zijn als volgt: 

Wintersituatie 
Zomersituatie 

-25° C 
+30° C 
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10.3. Maatgevende belastingcombinaties 

Aan de hand van de belastingen en belastingcombinaties zoals die in voorgaande paragrafen 
zijn omschreven, kunnen de maatgevende combinaties bepaald worden. 

Deze maatgevende combinaties zijn als volgt voor de verschillende vlakken en sectoren: 

Maatgevende combinatie vlak links en rechts: wind van links + onderdruk + eigen gewicht 
en voorspanning 

Maatgevende combinatie dakvlak (opbuigend): wind van voor + overdruk + eigen gewicht en 
voorspanning 

Maatgevende combinatie dakvlak 

Maatgevende combinatie achtervlak 

10.4. Globale dimensionering definitief ontwerp 

10.4.1 Inleiding 

sneeuwbelasting + eigengewicht en 
voorspanning 

wind van achter + onderdruk + eigen gewicht 
en voorspanning 

Zoals eerder vermeld zijn de fingerende normen met betrekking tot sterkte en stijfheid niet 
toepasbaar op kabelconstructies. Ten eerste kan gesteld worden dat kabels niet als normale 
constructieve elementen behandeld kunnen worden en ten tweede kunnen toelaatbare 
vervormingen niet zomaar gelijk gesteld worden aan de normale vormvaste constructies. 
Hiertoe zijn een aantal rekenregels in het leven geroepen door ondergetekende en de 
afstudeerbegeleiding teneinde het project tot een goed resultaat af te ronden. 

Uit NEN 3508 blijkt dat de berekende maximals kabelkracht met 2,3 vermenigvuldigd dient te 
worden. Deze norm heeft betrekking heeft op hijskabels. Dergelijke kabels moeten vooral 
sterkte hebben t.g.v. dynamische invloeden, zoals het aantal hijsbewegingen. Aangezien 
ondergetekende en de begeleidingscommissie deze factor nogal aan de hoge kan vinden is 
ertoe overgegaan de factor 1,25 te kiezen, zodat de kabels uiteindelijk tot 80% van hun 
maximals belasting belast kunnen worden, conform de norm voor voorgespannen staal in 
betonconstructies. 

Ten tweede wordt afgeweken van de fingerende norm dat dakconstructies niet meer door 
mogen buigen dan 0.003 maal hun overspanning. Deze is in deze kabelconstructie op 
ongeveer 1,5% van de overspanning gekozen. 

10.4.2 Globale dimensionering op doorbuiging 

Nadat bovenstaande belastinggevallen ingevoerd zijn in ANSYS, in combinatie met de 
geconverteerde constructie vanuit TENT met de bijbehorende materiaalgrootheden en staven, 
kan een eerste berekening gemaakt worden. 

In eerste instantie is de initiele rek bepaald aan de maximaal opneembare spanning in de 
kabels. Deze initiele rek is gesteld op 60% van de maximaal opneembare kabelkracht. 
Al gauw bleek dat de kabeldoorsneden die bij de globale dimensionering zijn bepaald voor 
invoer van de kabels in ANSYS, beschreven in hoofdstuk 7.3, niet voldeden aan de 
doorbuiging van 1.5%. 
Hierop zijn een aantal constructieve maatregelen toegepast die de stijfheid vergroten van de 
constructie, welke in navolgende paragrafen worden beschreven. De vergroting van de 
stijfheid heeft in feite betrekking op de volgende formula: 

f; = F/EA 
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10. 4.2.1 Aanpassing van het voorspanniveau 

Met deze constructieve maatregel moet goed worden opgepast dat de inwendige krachten de 
maximale belasting van 80% niet overschrijden. 
Er kan kortweg gezegd worden dat verhoging van het voorspanniveau automatisch een 
verstijving van de constructie teweegbrengt. 

10. 4.2.1 Vergroting van de kabeldoorsneden 

Het vergroten van de kabeldoorsneden heeft in feite niet veel effect op de kabelconstructie, zij 
het niet dat hiermee het voorspanniveau verhoogd kan worden, aangezien de kabels nu meer 
belasting kunnen opnemen. 

10.4.2.2 Verhoging van de elasticiteitsmodulus 

Dit is in feite een noodgreep, waarbij geen gebruik gemaakt kan worden van standaard 
staalkabels die een elasticiteitsmodulus hebben van ongeveer 1,6 x 105

• Door deze E te 
verhogen naar 2.1 x 105

, die van "gewoon" staal is, wordt de stijfheid 1,3 maal hoger. Deze 
noodgreep kan alleen maar toegepast worden wanneer gebruik gemaakt wordt van parallelle 
kabels in plaats van gedraaide staalkabels. Het moge duidelijk zijn dat dit alleen toegepast 
wordt op de hoofdkabels van de constructie, daar hier al snel de toepassing van standaard 
kabels niet meer mogelijk is. 

10.4.3 Globale dimensionering op sterkte 

De sterkte van de kabel is van groot belang bij toepassing van kabelconstructies omdat de 
stijfheid van de constructie sterk afhankelijk is van de sterkte van de kabel. 
De sterkte van de kabels is afhankelijk van de oppervlakte en de treksterkteklasse van de 
desbetreffende kabel. In vorige paragrafen is gesteld dat deze sterkte niet de 80% van de 
maximale totale belasting mag overschrijden, waardoor er dezelfde reductie optreedt in de 
treksterkteklasse. Voor de rasterkabels is een treksterkteklasse van 1770 N/mm2 gekozen en 
voor de hoofdkabels is een treksterkteklasse van 1960 N/mm2 gekozen. Die na reductie 
respectievel ij k 1416 en 1568 N/mm2 word en. 
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Afstudeerproject van Frank Krijnen 

10.2. Doorbuigingen en spanningen van de maatgevende belastingcombinaties 

10.5.1 Eigen gewicht met voorspanning 

MN 

L WY 

Lwx 

ANSYS 5.4 
MAY 25 1999 
14:40:36 
NODAL SOLUTION 
STEP=l 
SUB =3 
TIME=l 
USUM (AVG) 
RSYS=O 
PowerGraphics 
EFACET=l 
AVRES=Mat 
DMX =.807095 
SMX =.807095 

0 
CJ .08%77 
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- .269032 
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. 62774 
- . 717418 
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Afstudeerproject Frank Krijnen: Hangar voor Spruce Goose 
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Figuur 42: eigen gewicht met voorspanning: gesommeerde verplaatsingen 

ANSYS 5.4 
MAY 25 1999 
14:40:58 

WY 
Lwx 
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Afstudeerproject Frank Krijnen: Hangar voor Spruce Goose 

Figuur 43: eigen gewichl met voorspanning: spanningen in construclie 
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Zoals uit de doorbuiging figuur op te maken valt, is de begindoorbuiging na aanbrengen van 
eigen gewicht en voorspanning 807 mm. Dit zijn de gesommeerde verplaatsingen, waarvoor 
de formule geldt: U101 = (U/ + U/ + U/ }112

• De verplaatsingen in x-, y- en z -richting kunt u in 
de bijlagen van dit verslag vinden. In de spanningsfiguur valt op dat de voorspanning een 
groot aandeel levert in de spanningen t.o.v. de veranderlijke belastingen die later in deze 
paragraaf aan bod komen. De spanning t.g.v. de voorspanning zit op sommige plaatsen al 
dicht tegen de 80% die voor ogen gesteld wordt als maximale belasting. 

Als kanttekening moet geplaatst worden dat deze situatie de basis vormt voor de volgende 
belastingcombinaties. Kortom: de doorbuiging van bovenstaande figuur moet afgetrokken 
worden van de belastingcombinaties die hierna volgen. Allereerst zullen de maatgevende 
belastingcombinaties worden weergegeven, waarna hieruit conclusies uitgetrokken worden. 
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10.2.2. Maatgevende belastingcombinatie zijvlakken: wind van links met onderdruk 
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Figuur 44: wind van links met onderdruk: gesommeerde verplaatsingen 
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Afstudeerproject Frank Krijnen: Hangar voor Spruce Goose 
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Figuur 45: wind van links met onderdruk: spanningen in constructie 
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10.2.3. 

Afstudeerproject van Frank Krijnen 

Maatgevende combinatie dakvlak (opbuiging): wind van voor met overdruk 
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Afstudeerproject Frank Krijnen: Hangar voor Spruce Goose 

Figuur 46: wind van voor met overdruk: gesommeerde verplaatsingen 
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Figuur 47: wind van voor met overdruk: spanningen in constructie 
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10.2.4. Maatgevende combinatie dakvlak: sneeuwbelasting 

MN 

L 
Afstudeerproject Frank Krijnen: Hangar voor Spruce Goose 

Figuur 48: sneeuwbelasting: gesommeerde verplaatsingen 
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Figuur 49: sneeuwbelasting: spanningen in constructie 
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10.2.5. Maatgevende combinatie achterkant: wind van achter met onderdruk 
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Figuur 50: wind van achter met onderdruk: gesommeerde verplaatsingen 
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Figuur 51: wind van achter met onderdruk: spanningen in constructie 
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10.5.6. Conclusies verplaatsingen en spanningen 

De verplaatsingen in x-, y- en z- richten van alle belastingcombinaties treft u aan in de 
bijlagen. 
Naar aanleiding van de uitvoer, die op de vorige pagina's middels figuren zijn weergegeven 
kunnen de valgende canclusies gemaakt warden: 

De windbelasting van links is een maatgevende combinatie voor de zijwangen van de 
canstructie omdat hier de grootste doorbuigingen optreden, namelijk 1,43 meter, welke binnen 
de tolerantie van 1,5% valt die gesteld is. 
Tevens is te zien dat de spanningen in deze zijwangen hun maximum hebben op 1560 N/mm2 

wat precies 80% van de maximale kabelkracht is van de rasters die hier aanwezig zijn. 
Hierdoor kan geconcludeerd worden dat de gekozen kabeldoorsneden en voarspanning, die in 
een volgend hoofdstuk behandeld worden, goed gekozen zijn ten aanzien van sterkte en 
stijfheid. 

Voor het dak daarentegen zijn twee belastingcombinaties maatgevend, namelijk wind van 
varen met overdruk vaar de verplaatsingen in de positieve z-richting en sneeuwbe!asting veer 
verplaatsingen in de negatieve z-richting. Deze zijn maximaal respectievelijk 1.401 meter 
opwaarts en 0,40 meter neerwaarts, welke wederom binnen de toleranties liggen van 1,5%. 
Ook is bij deze belastingcombinaties te zien dat de spanningen precies op 80% van de 
maximale last liggen, waardoor dezelfde conclusie getrokken kan worden als in de varige 
belastingcombinatie. 

De achterkant heeft met een maatgevende belastingcombinatie te maken: wind van achteren 
met onderdruk. Ook bij deze belastingcombinatie ligt de doorbuiging binnen de tolerantie van 
1,5%, deze is maximaal 0,72 meter. Ook bij deze combinatie is zichtbaar dat de spanningen 
hun maximum hebben bereikt. 

De algemene conclusie van het bovenstaande is dat de gehele constructie zowel aan stijfheid, 
als aan sterkte voldoet. 

1 O .6 Bijzondere belastingcombinaties / rekenmethoden 

10.6.1. Temperatuurverhoging c.q. temperatuur verlaging 

Met deze paragraaf wordt in feite gedoeld op de temperatuurverhoging c.q. 
temperatuurverlaging in de constructie. Wanneer de figuren in de bijlagen bestudeerd worden 
kan gecancludeerd worden dat een temperatuurverhoging c.q. -verlaging van 25° C geen 
noemenswaardige verplaatsingen en spanningen oplevert. De verplaatsingen worden door de 
verhaging ongeveer 50 mm meer en door de verlaging 50 mm minder, welke op een 
verplaatsing van gemiddeld 1000mm of meer nog geen 5% is. 

10.6.2. ne- orde berekening 

Orn de conclusies - gemaakt in paragraaf 9.2.4. - te kunnen onderbouwen en te verifieren, is 
een ne arde berekening gemaakt van een van de belastingcombinaties, namelijk wind van 
links met anderdruk in bruikbaarheidsgrenstoestand. 
Hierbij zijn de gesommeerde verplaatsingen van de ne-orde berekening vergeleken met die 
van de 2e-orde berekening. Uit de 2e orde berekening volgt een maximale doorbuiging aan de 
linkerzijde van de constructie van 1723 mm, terwijl dit bij de ne-orde berekening 1676 mm 
bedraagt. Dit is een afwijking van 47 mm, hetgeen een procentuele afwijking is van 3% die 
binnen de afwijking van de eenvoudige constructie van paragraaf 9.2.4 ligt, tussen de 1,5 en 
3, 1 % . Ten aanzien van de spanningen zien we dezelfde afwijking. 
Er kan dus gecancludeerd warden dat bij deze canstructie de 2e-arde berekening nagal 
conservatief van karakter is, aangezien de doorbuigingen en spanningen hoger zijn dan dat ze 
in "werkelijkheid" optreden. 
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Als algemene conclusie kan worden gesteld dat een 2e-orde berekening een goede methode 
is om een constructie als deze globaal te dimensioneren. 
Let wel: de conclusie betreft slechts deze constructie. Welke afwijking er over het algemeen 
optreedt, is voor ondergetekende onduidelijk en wil derhalve geen algemene conclusie over de 
2e- orde methode plaatsen omdat hiervoor meer onderzoek gepleegd moet worden. 
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Hoofdstu k 11 

Dimensionering kabels 
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11.1 lnleiding 

Conform opgave in hoofdstuk 4, wordt de constructie verdeeld in hoofd- en rasterkabels, 
waarbij de rasterkabels weer onderverdeeld warden in sectoren. Het is de bedoeling dater 
gestreefd wordt naar een rasterkabel die zo veel mogelijk uniform is, zodat de 
verbindingsmiddelen oak uniform zijn. Daarentegen zijn de hoofdkabels niet uniform, 
aangezien de belasting die hierop staat nogal varieert in grootte. 

11.2 Hoofdkabels 

De hoofdkabels bestaan uit parallelle strengen om de elasticiteitsmodulus omhoog te brengen, 
zodat de kabeldiameter gereduceerd kan warden. 
De parallelle strengen die samen de hoofdkabels vormen, zijn strengen met een diameter van 
5.23 mm en een treksterkte van 1960 N/mm2 

• De initiele rek in deze kabels is laag omdat 
anders de gestelde eis van 80% van de maximale treksterkte, al snel overschreden wordt door 
de opgelegde belastingcombinaties. 
In onderstaande tabel warden de hoofdkabels weergeven; waarin de vo!gende zaken 
omschreven staan: 
Aansys: dit is de oppervlakte die in ansys is ingevoerd, waarbij deze later vermenigvuldigd 

is met een bulkfactor, een stranding factor en een vermenigvuldigingsfactor om de 
goede kabeldiameter te verkrijgen. De bulkfactor en strandingfactor zijn factoren 
die de vulgraad van de kabel voorstellen. 

Awerkelijk: dit is de werkelijke oppervlakte na vermenigvuldiging van bovenstaande factoren 
met Aamsus· 

dit is de initiele rek die op de kabels gezet is, welke voor de meeste kabels op 
65% van de maximale belasting is gesteld 

Als maximale materiaalfactoren zijn de volgende getallen aangehouden: 

E: 2.1 * 105 N/mm2 

crmax: 1568 N/mm2 welke 80% van de maximale spanning is. 

Het spreekt voor zich dat de kolommen geen voorspanning behoeven. 
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~~ii• 

Hoofdkabel 1 0,044281 0,072775 0,006584 3387,6 1,030E+05 3487 328,92 

Hoofdkabel 2 0,045027 0,074002 0,006584 3444,7 1,048E+05 3487 328,92 

Hoofdkabel 3 0,045235 0,074343 0,006584 3460,6 1,053E+05 3487 328,92 

Hoofdkabel 4 0,045027 0,074002 0,006584 3444,7 1,048E+05 3487 328,92 

Hoofdkabel 5 0,002030 0,003336 0,006584 155,3 4,724E+03 313 99,18 

Hoofdkabel 6 0,019529 0,032097 0,006584 1494,0 4,545E+04 1645 226,58 

Hoofdkabel 7 0,002030 0,003336 0,006584 155,3 4,724E+03 313 99,18 

Hoofdkabel 8 0,021309 0,035021 0,006584 1630,2 4,959E+04 1645 226,58 

Hoofdkabel 9 0,044237 0,072704 0,003292 3384,3 1,029E+05 3487 328,92 

Hoofdkabel 10 0,015208 0,024994 0,006584 1163,4 3,539E+04 1267 198,88 

Hoofdkabel 11 0,003688 0,006061 0,006584 282,1 8,583E+03 313 99,18 

Hoofdkabel 12 0,021309 0,035021 0,006584 1630,2 4,959E+04 1645 226,58 

Hoofdkabel 13 0,044237 0,072704 0,003292 3384,3 1,029E+05 3487 328,92 

Hoofdkabel 20 0,018518 0,030434 0,006584 1416,7 4,310E+04 1645 226,58 

Hoofdkabel 21 0,018518 0,030434 0,006584 1416,7 4,310E+04 1645 226,58 

Tabel 5: kabelgrootheden hoofdkabels 

Zoals in bovenstaande tabel zichtbaar is, is de maximale kabeldoorsnede met parallelle 
strengen 329 mm met een maximale last van 105400 kN. Tevens is te zien dater 5 
verschillende diameters toegepast warden van resp. 329, 227, 198 en 99 mm. 
De opbouw van deze parallelle kabels wordt op de volgende pagina's zichtbaar gemaakt. 
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Figuur 52: opbouw van hoofdkabels 1,2,3,4,9 en 13 
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Figuur 53: opbouw van hoofdkabels 6,8, 11,20 en 21 
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Figuur 54: opbouw van hoofdkabel 10 
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19 strengen ffll!I diameter van 5 24 mm 

313strengen 

19zeshceken 

" 

Figuur 55: opbouw van hoofdkabels 5,7 en 10 

Alie hoofdkabels bestaan uit substrengen die de vorm van een zeshoek hebben die op hun 
beurt weer uit strengen met een diameter van 5.24 mm (zie bovenstaande figuur). 

11.3 Rasterkabels 

De rasterkabels bestaan uit kabels die uit voorraad leverbaar zijn bij diverse kabelfabrikanten. 
In dit geval is gekozen voor de firma Pfeifer, daar deze firma ervaring heeft met dit soort 
kabelconstructies. 
Alie kabels bestaan uit het type Full Locked Cable WS-1, welke in tegenstelling tot de 
hoofdkabels gedraaide kabels zijn, waarbij de buitendiameter gekenmerkt wordt door het 
gladde karakter (in elkaar hakende strengen). De binnendraden bestaan uit ronde strengen 
met gelijke diameters. 
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Figuur 56: doorsnede van een rasterkabel 
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In onderstaande tabel worden de verschillende rasterkabels weergegeven, waarbij de 
aanduidingen en eenheden dezelfde zijn als die van de hoofdkabels. De EA is in dit geval 
gedeeld door 5, aangezien in ANSYS een maaswijdte van 2,5 meter wordt toegepast welke in 
werkelijkheid 0,5 meter is. 

Rasterkabel 1 xy 0,001154 0,001600 0,006185 2,009E+03 1,63E+03 0,017144 18 

Rasterkabel 1 z 0,001963 0,002721 0,006185 3,417E+03 2,78E+03 0,022358 23 

Rasterkabel 2xy 0,000529 0,000734 0,006185 9,215E+02 7,49E+02 0,01161 12 

Rasterkabel 2z 0,001165 0,001614 0,006185 2,027E+03 1,65E+03 0,01722 18 

Rasterkabel 3xy 0,000544 0,000754 0,006185 9,474E+02 7,70E+02 0,011772 12 

Rasterkabel 3z 0,000610 0,000846 0,006185 1,062E+03 8,63E+02 0,012466 13 

Rasterkabel 4xy 0,000318 0,000440 0,006185 5,531E+02 4,49E+02 0,008995 9 

Rasterkabel 4z 0,000400 0,000555 0,006185 6,971E+02 5,66E+02 0,010098 10 

Rasterkabel 5xy 0,000836 0,001158 0,006185 1,454E+03 1,18E+03 0,014586 15 

Rasterkabel 5z 0,000941 0,001304 0,006185 1,638E+03 1,33E+03 0,015481 16 

Rasterkabel 6xy 0,001159 0,001607 0,006185 2,018E+03 1,64E+03 0,017182 17 

Rasterkabel 62 0,001007 0,001396 0,003092 1,753E+03 7,12E+02 0,016014 16 

Rasterkabel 0,001963 0,002721 0,003092 3,417E+03 1,39E+03 0,022358 23 
1x onder 

Tabel 6: grootheden van rasterkabels 

Uit tabel 6 kan worden opgemaakt dat het verschil tussen de grootste en kleinste diameter 14 
mm is. Als uitgangspunt bij de invoer van TENT heeft ondergetekende gesteld dat de 
constructie zo optimaal mogelijk moet worden benut en waneer bij alle kabels dezelfde 
diameter gebruikt zou worden, zou dit streven niet behaald worden. 
Met deze diameters is het daarentegen wel mogelijk om uniforme verbindingen te ontwerpen 
omdat de diameters hiervan niet zo veel varieeren als die van de hoofdkabels. 
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Hoofdstuk 12 

Dimensionering kolommen 
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12.1 lnleiding 

Het definitief ontwerp bestaat uit voornamelijk een trekconstructie met vier uitzonderingen 
hierop: de kolommen die het geheel moeten dragen. 
Deze kolommen zijn pendelstaven die alleen druk hoeven op te nemen. Door de kolommen 
aan de einden conisch uit te voeren, wordt deze werking zowel constructief als architectonisch 
uitgedrukt. Deze vorm heeft als voordeel dat de kolomdoorsnede optimaal wordt benut. Aan de 
uiteinden wordt de maatgevende belasting bepaald door de druk normaalkracht, terwijl in het 
midden van de kolom het instabiliteits verschijnsel knik de maatgevende factor is, waardoor 
hier een groter traagheidsmoment en doorsnede nodig zijn teneinde dit knikverschijnsel te 
kunnen opnemen. 

12.2 Dimensionering kolommen 

De krachten waarmee de kolommen aan de voor- en achterzijde worden belast zijn 
respectievelijk 182926 kN en 49038 kN. In de bijlage is de dimensionering en toetsing 
gemaakt, waarbij ten eerste een dimensionering en toetsing op knik is uitgevoerd, waarna een 
dimensionering en toetsing op druk is uitgevoerd om het conische karakter te verkrijgen van 
de kolommen voor en achter. Deze dimensionering en toetsing leverden de volgende 
kolomdoorsneden op: 

Kolommen voor: 

Kolommen achter: 

diameter buisprofiel midden: 3000 
Diameter buisprofiel uiteinden:2600 
Wanddikte buisprofiel: 85 
Lengte buisprofiel: 53.3 

diameter buisprofiel midden: 2000 
Diameter buisprofiel uiteinden: 1700 
Wandikte buisprofiel: 40 
Lengte buisprofiel: 43.3 

mm 
mm 
mm 
m 

mm 
mm 
mm 
m 

In onderstaande tekening worden bovenstaande grootheden verduidelijkt 
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Figuur 57: kolommen voor en achier 
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3000 2000 

Doorsnede kolom voor (midden) Doorsnede kolom achier (midden) 
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Figuur 58: Doornseden kolommen voor en achter 
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Hoofdstuk 13 

Detaillering kabelconstructie 
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13.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk warden de detailleringen van de kabelconstructie uitgewerkt, welke 
voortvloeien uit de dimensionering van het definitieve ontwerp. 
Deze detaillering bestaat uit aansluitingen die de kabelconstructie onderling maakt en de 
aansluitingen aan de fundering. De grootte van deze aansluitingen zijn vooral afhankelijk van 
de over te brengen krachten en de montageprocedure van de te ontwerpen details. 
Het uitgangspunt van de detaillering is uniforme details gebruiken welke het aantal 
verschillende details beperken. De details zijn slechts globaal gedimensioneerd aan de hand 
van NEN 6770: staalconstructies en aan de hand van adviezen van firma De Haan/ 
Hoogerwerff te Dongen die zowel staalkabels, als eindverbindingen levert voor de bouw en 
offshore. 
De details geven niet meer dan een reeel beeld aan mogelijkheden bij een dergelijke 
kabelconstructie. In onderstaande tekening wordt het verloop van raster-, sub- en hoofdkabels 
weergegeven bij de linker voorkolom. De rasterkabels sluiten op elkaar aan, en warden via 
subkabels verbonden aan de hoofdkabels. De subkabels warden om de 10 meter verbonden 
mi:>t rl,:, hnnfrlkahelc:. 

Figuur 59: kabelconstructie ter plaatse van linker voorkolom 
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13.2. Aansluiting rasterkabels onderling 

De staalkabels in het raster bestaan, zoals eerder aangegeven, uit kabels van het merk Pfeifer 
die een maaswijdte hebben van ongeveer 0.5 meter. De maat voor deze rastermaat is 
tweeledig. Ten eerste is deze rastermaat gekozen ten behoeve van het uitvoeringsstadium. 
Door de kleine rasterafmeting kunnen werknemers over het raster lopen. Ten tweede heeft dit 
het gunstige effect dat de staalkabels relatief klein in diameter kunnen blijven. In onderstaande 
tekening wordt de aansluiting tussen de rasterkabels onderling weergegeven. 

1~ 

~ M16 10.9 

Bovenaanzicht knoop 

M16 10.9 ;:! 

ZiJaanzicht knoop 

1~ 

~ Cilinderkopschroef met binnenzeskant, M16 

15 0 150 
C1l1nderkopschroef M16 

Bovenaanzicht knoop met aansluiring doek Onderaanzicht eksel 

ZiJaanzicht knoop met aansluiting doek Doorsnede doekaanslurhng 

Figuur 60: aansluiting van rasterkabels onderling 

Zoals in bovenstaande tekening zichtbaar is, kan deze aansluiting gebruikt worden voor alle 
rasterkabels in de constructie, waarbij alleen de diameter van de kabels varieert. 
Door toepassing van twee klemverbindingen is het mogelijk een verbinding te verkrijgen die 
enigszins kan roteren en die eenvoudig te monteren is. 
Op de plaatsen waar het doek bevestigd wordt aan het raster, wordt de bout vervangen door 
een "paddelstoel", welke op eenzelfde wijze de kabels met elkaar verbindt. Het doek kan vrij 
over het onderste gedeelte glijden, waardoor het doek gespannen kan warden alvorens deze 
vast te maken op de paddestoel. Door met een priem een gat te maken in het doek, ter plaatse 
van de verbinding, kan de zeskantschroef met deksel erop geschroefd warden om het doek te 
bevestigen. De boven- en onderhelft van de paddelstoel zijn voorzien van rubbers, zodat er 
geen vocht in de verbinding kan komen hetgeen corrosie zou kunnen veroorzaken. 
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13.3 Bevestiging rasterkabels aan subkabels 

Zoals in begin van dit hoofdstuk is omschreven, warden de rasterkabels middels een subkabel 
verbonden aan de hoofdkabels. Deze subkabels warden om de 10 meter verbonden aan de 
hoofdkabels, teneinde het aantal verbindingen op de hoofdkabels te reduceren. De subkabels 
zijn gedimensioneerd aan de hand van het programma ANSYS en hebben een diameter van 
60mm. 
De eindverbindingen in onderstaande tekeningen zijn aan de hand van adviezen van de firma 
De Haan/ Hoogerwerff ontworpen. 

Stalrn prn, Hll 119 borgmg 

H24119 

Zijaanmht klemkoppeling 
Bnestigingspunten 

Bovenaanzicht klemkoppeling 

Figuur 61: aansluiting van rasterkabels op subkabels 

In figuur 61 is een gegoten eindverbinding van de rasterkabels zichtbaar. 
Het "gegoten" slaat op de aansluiting tussen de staalkabels en verbinding. De verbinding zelf 
bestaat een gietstuk uit staal. De staaldraad wordt uitgeplozen en in deze verbinding 
aangebracht, waarna door middel van kunstharst de staalkabel aan de verbinding gegoten 
wordt. In principe moet de hars als een wig gezien warden welke voorkomt dat de uitgeplozen 
staaldraad uit het verbindingsstuk getrokken wordt. 
De rand en eindafstanden, alsmede de pendikte van de eindverbinding zijn berekend aan de 
hand van NEN 6770, waarvan de uitvoer in de bijlage aanwezig is. 
De eindverbinding van de rasterkabels wordt door middel van een pen en barging verbonden 
aan de rasterkabels. 

De verbinding op de subkabels is een klemverbinding. In bovenstaande tekening zijn twee van 
dit soort verbindingen getekend. In de linkerfiguur wordt een verbinding weergegeven welke 
dient voor rasterkabels die onder een hoek aansluiten aan de subkabel. De rechterfiguur geeft 
de aansluiting van de kabels waneer deze onder een zeer kleine hoek aansluiten. 
De klemverbinding in de linkerfiguur heeft een bredere basis om het moment zo klein mogelijk 
te maken ten gevolge van de horizontale component van de kracht in deze verbinding. 
In de rechter verbinding hoeft dit niet, aangezien hier geen of zeer weinig moment optreedt. 
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De meest rechtse figuur op de tekening op voorgaande pagina is het zijaanzicht van beide 
verbindingen, waarbij de subkabel is doorgesneden. 
Op de klemverbindingen zijn extra bevestigingspunten aangebracht ten behoeve van 
ophangen en/of aanbrengen van paddestoelen ten behoeve van de bevestiging van het doek. 

Hieronder wordt een klemverbinding van een subkabel weergegeven met een 
bevestigingspunt voor het doek. 

Staten pen; M30 10.9 

Staten pen; M3D 1D 9 

Figuur 62: aansluiting rasterkabels aan subkabels met doekbevestiging. 

M24 10 9 

be~est1g1ngspunt 

ZtJaanzicht ldemkoppel1ng 
Met doekbevestiging 

Uit de figuur valt op te merken dat er niet gevarieerd wordt in paddestoelgrootte. Er is getracht 
deze centraal op de kabels aan te sluiten middels de extra bevestigingspunten op de 
klemverbinding. De paddestoel wordt op een verhoogde steel geplaatst om het doek goed 
over de hoofdkabels te kunnen laten vloeien. Bevestiging van het doek geschiedt op een 
zelfde wijze als die bij de rasterkabels. 
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13.4. Aansluiting subkabels aan hoofdkabels 

Zoals eerder is aangegeven, worden de subkabels om de 10 meter verbonden aan de 
hoofdkabels. Deze verbinding is wederom een klemverbinding zoals aangegeven in 
onderstaande figuur. 

M24 10.9 419 

Bovenaanzicht helft verbinding ZiJaanz,cht helft verb1nding 

Bovenaanz,cht verbinding subkabels Zi1aanz1cht verbind,ng subkabels 

Figuur 63: aansluiting subkabel aan hoofdkabel 

De klemverbinding is een verbinding waarbij door middel van een aantal bouten een 
klemkracht op de kabel wordt gezet, waardoor er evenwijdig aan de kabel kracht opgenomen 
kan worden. De verbinding aan de subkabel is eveneens een klemverbinding waarbij de rand
en eindafstanden, alsmede de penverbinding met borging volgens de geldende voorschriften 
zijn berekend. Probleem van de klemverbinding van de hoofdkabel is de vorm van de kabel, 
deze is namelijk niet precies cirkelvormig door de zeshoekige opbouw van de kabel. Hierdoor 
zouden er piekspanningen kunnen optreden ter plaatse van de strengen die iets buiten deze 
cirkel liggen. Dit probleem word opgelost door de verbinding eerst aan te brengen, zonder dat 
er veel kracht op de bouten worden gezet die de klemmende werking verzorgen,. Vervolgens 
dient er een kunsthars in de verbinding gespoten te worden die door de rubber ringen in de 
verbinding niet naar buiten kan lopen. Wanneer deze hars is uitgehard, kan de volledige 
klemkracht op de kabel worden gezet, waarna de subkabel bevestigd kan worden middels een 
pen met borging. 
Orn de buigingsstraal zo gelijkmatig te kunnen volgen is de verbinding van de subkabel aan de 
hoofdkabel in twee stukken gemaakt, waardoor er geen plotselinge hoeken kunnen optreden. 

Ook op deze verbinding zijn extra bevestigingspunten aangebracht ten behoeve van de 
paddestoelen die in deze punten worden aangebracht (zie rechter figuur). 
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13.5 Aansluiting subkabel aan fundering 

Net zoals bij beeindiging van de rasterkabels aan de subkabels in het dakvlak van de 
constructie warden er ook subkabels ter plaatse van de fundering aangebracht, teneinde het 
aantal verbindingen te reduceren in deze zones. De aansluiting van de rasterkabels geschiedt 
op dezelfde wijze als aangegeven in paragraaf 13.3. Deze subkabels warden wederom om de 
1 O meter bevestigd aan de fundering middels verbindingen (zie figuur 64 ). 

MS6 10 9 MS611.9 MS61D.9 
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Bovenaanz1Cht verb1nd1ng subkabels aan funderrng 
Aanslu1tmg fundermg 

MS6 10.9 

Z1Jaanzicht verb,nding subkabels aan fundering 

Figuur 64: aansluiting subkabels aan fundering 

De klemverbinding van de subkabels is - conform bovenstaande figuur - hetzelfde als die van 
de aansluiting aan de hoofdkabels. Deze klemverbinding wordt verbonden aan een verbinding 
die het mogelijk maakt om de constructie na te spannen op begane grondniveau door de 
wartel die midden in de verbinding zit. 
Door toepassing van linkse en rechtse schroefdraad, kan de verbinding naar believe in- of 
uitgedraaid warden. De eindverbindingen van de wartel zijn beiden voorzien van een pen met 
barging, waardoor er rotaties mogelijk zijn. 
Het spreekt voor zich dat bovenstaande verbinding volgens de geldende voorschriften zijn 
gedimensioneerd. 

Technische Universiteit tQ1 Eindhoven Faculteit Bouwkunde 

biz. 106 
Capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen 



~otwe,p ,a, eeo haoga,/teotooostelUogs,uimte "'°' de "Sp,uce Goose" Afstudee,projed "'" F,aok Krijoeo 

13.6 Aansluiting hoofdkabels aan kolom 

Deze verbinding brengt de grootste problemen met zicht mee. Door de grate diameter van de 
hoofkabels wordt deze eindverbinding - die oak een gietverbinding is zoals bij de rasterkabels
nogal groat en zwaar van karakter. Dit is opgelost door de hoofdkabel aan de einden middels 
een broekstuk te splitsen in 7 kleinere kabels, waarvan de eindverbinding aanzienlijk kleiner is. 
Een en ander wordt aan de hand van onderstaande tekening verduidelijkt. 

-- _\___ 
I 

Figuur 65: aansluiting hoofdkabels aan kolom. 

Deze eindverbindingen zijn verbonden met een kunsthars aan de hoofdkabels volgens 
hetzelfde procede als die van de rasterkabels, zij het dat hier een schaalvergrating optreedt 
door de diameters van de hoofdkabels. De eindafstanden, alsmede pendiameter zijn wederam 
volgens de geldende voorschriften berekend. 
In de tekening is zichtbaar dat het aansluiten direct op de kolom niet mogelijk is, door de grate 
spreiding van de kabels. Dit wordt opgelost door de kolom aan de bovenzijde te verbreden 
zodat er wel aansluitmogelijkheden ontstaan. De kolomkom wordt in een komend hoofdstuk 
uitvoeriger beschreven. 
Het broekstuk zorgt ervoor dat de kabels gelijkmatig uitwaaieren naar de kolom toe, zodat oak 
hier geen plotselinge hoeken ontstaan. 
Op tekening is zichtbaar dat de platen waaraan de verbinding vastgemaakt wordt verjongen. 
Dit wordt opgelost door op de dunnere plaat ringen aan te brengen en vast te lassen. De reden 
van deze verjongen is materiaalgebruik en lasbaarheid. De grate doorsnede van de plaat is 
alleen nodig aan de einden t.p.v. de verbinding, waar een piekspanning ontstaat t.g.v. de 
trekkracht op de pen. Naarmate men dichter bij de kolomkop komt, wordt deze piekspanning 
gelijkmatig verdeeld in het staal, waardoor de doorsnede op deze plaats kleiner kan warden en 
de las gemakkelijker gemaakt kan warden door de dunnere doorsnede van de verbinding aan 
de kolomkop. 
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13.7 Aansluiting hoofdkabels aan fundering 

Ook bij deze verbinding is gekozen voor verdeling van de hoofdkabel in zeven kleinere kabels, 
waardoor de eindverbinding kleiner is. In onderstaande tekening is zichtbaar dat de 
verbindingsplaten verjongen door gebruik van ringen die op de verbindingsplaat warden 
gelast. 

Figuur 66: aansluiting van hoofdkabel aan fundering 

Ook bij deze eindverbinding wordt een broekstuk toegepast teneinde de kabels beter uit elkaar 
te laten vloeien. De verbindingen warden om een centraal punt omcirkeld om het uniforme 
karakter en gelijke kabellengten te behouden. 
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13.8 Aansluiting aan verbreding kolom 

Zoals u ziet in paragraaf 13.6, is de kolomdiameter van 3 meter niet toerijkend om de 
hoofdkabels te verbinden. Hiervoor wordt de kolomkop verbreedt volgens onderstaande figuur, 
waarbij tevens de aansluitingen van de hoofdkabels zijn aangegeven. 
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Figuur 67: verbreding ter plaatse van kolomkop met aansluitingen van hoofdkabels 

De kolomkop heeft een zeskantige doorsnede, waarbij de krachten direct afgevoerd worden 
naar de kolom middels de platen die radiaalsgewijs aansluiten op de kolom. 
Door de verstevigingsschotten wordt voorkomen dat het plaatdeel, dat de buitenste kabels 
aan elkaar verbindt, recht getrokken wordt. 
De aansluitingen van de kabels zijn dezelfde als in paragraaf 13.6 omschreven. 
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14.1 lnleiding 

Net zoals bij een normaal, traditioneel project is de montageprocedure voor een 
kabelconstructie van groot belang, wil men uiteindelijk een gebouw hebben staan. 
Deze montageprocedure is voornamelijk afhankelijk van de elementen en knoopaansluitingen 
waarbij een aantal uitgangspunten in acht genomen moet warden, welke voornamelijk op de 
manuren betrekking hebben, aangezien deze factor tegenwoordig het grootste deel van de 
bouwkosten voor hun rekening neemt. Hiervoor dient de detaillering van de constructie simpel 
van opzet te zijn, waarbij zo min mogelijk verschillende elementen en verbindingen toegepast 
warden. Een ander punt dat betrekking heeft op het bovenstaande is het zoveel mogelijk 
prefabriceren van kabels en verbindingen, zodat er niet op moeilijke plaatsen in de constructie 
verbindingen gemaakt moeten warden onder slechte omstandigheden. De kabels dienen 
vooraf op lengte gemaakt te warden en voorzien te warden van eindverbindingen , hetgeen 
onder grote nauwkeurigheid moet geschieden. 

14.2 Montageprocedure kabelconstructie 

De uitgangspunten zoals in de inleiding zijn omschreven hebben geleid tot de volgende 
montageprocedure. 

1. De kabellengten en eindverbindingen warden onder grote nauwkeurigheid op de 
fabriek gemaakt en met elkaar verbonden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
de hoofdkabels en rasterkabels. De rasterkabels zijn allen kabels die vrij in de handel 
verkrijgbaar zijn en kunnen dus zonder problemen op lengte warden gemaakt en van 
een eindstuk warden voorzien. 
De hoofdkabels daarentegen zijn kabels die uit parallelle draden bestaan die op de 
fabriek gefabriceerd en omwikkeld moeten warden. Tevens warden de broekstukken 
en eindverbindingen van deze kabels op de fabriek aan de staalkabels verbonden 
en/of gegoten. 

2. De kolommen warden aangevoerd over water, gezien de lengte en grootte, waarna 
deze afgesteund warden met tijdelijke voorzieningen zoals kabels e.d. 
Voordat de kolommen op hun definitieve plaats warden gezet, wordt er eerst op toppen 
een lier geplaatst die in een later stadium voldoende kracht heeft om de 
kabelconstructie op zijn plaats te hijsen. Er warden onder de kolomvoeten vijzels 
geplaatst, die in een later stadium de staalconstructie op spanning zetten. 

3. Het net wordt op de grond in elkaar gefabriceerd, waarbij de verbindingen gemaakt 
warden aan de hoofd-, sub-, en rasterkabels. De hoofd- en subkabels warden hierna 
verbonden aan de fundering. 

4. Nadat het net volledig aan elkaar verbonden is, kan door middel van de lieren in de 
kolomtoppen het net omhoog gehesen warden tot het punt waar de hoofdkabels aan 
de kolomkoppen bevestigd dienen te warden. De lieren kunnen hierna verwijderd 
warden. 

5. Wanneer alle verbindingen goed geborgd en nagekeken zijn, wordt middels vijzels 
onder de kolomvoeten de constructie op de juiste voorspanning gezet. Dit zou gemeten 
kunnen warden door de verlenging van de hoofdkabels, de oliedruk in de vijzels of de 
verhoging van de kolommen. Nadat de goede spanning is bereikt warden de vijzels 
verwijderd en wordt de definitieve kolomvoet onder de kolom geplaatst en afgelast. 

6. De dakvlakken die niet genoeg op spanning zijn, kunnen extra op spanning gebracht 
warden, door middel van de wartels aan de subkabels bij de fundering. 
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14.3 Montageprocedure doek 

Nadat de gehele kabelconstructie op spanning is gezet, kan het doek aangebracht warden. 
Het doek wordt in gedeelten aangebracht, daar het niet mogelijk is om deze oppervlakte in 
een keer af te dekken. Deze gedeelten warden begrensd door de hoofdkabels in de 
constructie. 
De montageprocedure van het doek is als volgt: 

1. Het doek wordt over de paddelstoelen getrokken tot het doekeinde bij een hoofdkabel 
of de fundering is 

2. Middels de gesealde ogen, wordt het doek met spanbanden gespannen, tot de 
gewenste vorm en voorspanning is bereikt. Deze spanbanden warden aan de andere 
zijde bevestigd aan het kabelraster. In onderstaande figuur zijn deze ogen zichtbaar. 
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Figuur 68: Doekverbinding met gesealde ogen en jacobs ladder 

7 

I 

I 
_J 

3 Het doek wordt aan elkaar verbonden middels een zogenaamde jacobsladder. Dit is in 
feite een soort knoopsysteem waarbij het ene doekeinde is voorzien van ogen en het 
andere doekeinde is voorzien van gesealde lippen, die ook een oog bevatten. De lip wordt 
door het oog van het te verbinden doek gestoken, waarna door de volgende lip het geheel 
geborgd wordt. 

4. De verbinding van het doek aan de fundering wordt middels een ingesloten staalkabel 
gedaan, welke puntsgewijs aan de fundering wordt bevestigd 
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5. Nadat alle doekdelen aan elkaar verbonden zijn door de jacobsladder, worden de 
overlappingsgebieden waterdicht gemaakt, middels een doekstuk dat met fohnen aan het 
doek geplakt wordt. 

6. Vervolgens wordt het doek bevestigd aan het net. Dit geschied door het aandrukken van 
het net op een paddestoel, waardoor het schroefgat aan de bovenzijde van de paddestoel 
zichtbaar wordt. Ter plaatse van dit schroefgat steekt men een priem door het doek 
teneinde de zeskantbout met deksel te kunnen bevestigen en aandraaien. 

7. De spanbanden verwijderen, waardoor de voorspanning van het doek overgenomen wordt 
door de verbindingen van het doek aan de fundering, raster en hoofdkabels. 

8. Plexiglazen kolomtoppen worden gemonteerd op de grond, waarbij allereerst de 
staalconstructie aan elkaar gebout I gelast wordt waarna het plexiglas erin geplaatst kan 
worden 

9. De plexiglazen kolomtoppen worden omhooggehesen middels een mobiele kraan en 
afgebout op de kolomkop. De werking van deze toppen is hetzelfde als een paraplu en 
behoeven alleen verbinding aan de kolomkop. Aan de doekzijde is geen verbinding, hier is 
een ventilatieopening van ongeveer een halve meter aanwezig. 
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Figuur 69: plexiglazen kolomtoppen 

1 O. De kabelconstructie met doek is klaar voor gebruik. 
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Hoofdstuk 15 

Architectonische beelden 
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15.1 lnleiding 

Dit hoofdstuk is slechts in het !even geroepen om sommige punten van het definitieve ontwerp 
aan te stippen, die een belangrijk punt vormen van de definitieve constructie, teneinde een 
goed beeld te kunnen scheppen van de uiteindelijke vorm. 

15.2 Architectonische beelden 

Figuur 70: Linkervoorkant van constructie met kolomtop en hangardeur 
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Figuur 71: kolomtop met uitstekende hoofdkabels en kolom 
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Figuur 72: Aanzicht hangardeur linkervoorkant met kolomtop 
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Hoofdstuk 16 

Ontwerp funderingsconstructie 
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16.1 lnleiding 

Zoals aangegeven in de inleiding, bevat het constructief ontwerp van dit afstudeerproject oak 
het ontwerp van een funderingsconstructie. Het voordeel van een lichte draagconstructie als 
hoofdconstructie is het lichte karakter van de constructie, waarbij met name de elementen 
slank overkomen. Dit in tegenstelling tot normale stalen constructies, waarbij dezelfde 
overspanning een profiel gekozen moet warden dat vele malen zwaarder is. 
Nadeel van dit soort constructies is de zware funderingsconstructie die nodig is, wil men de 
krachten kunnen opnemen uit de diverse kabels. Kortom: wat boven licht van karakter is, moet 
onder zwaar van karakter zijn. In dit hoofdstuk wordt het ontwerp en globale dimensionering 
van de fundering uiteengezet. 

16.2 Ontwerpproces van fundering hoofdconstructie 

Men is bij het ontwerp uitgegaan van een fundering op staal of op palen. Al gauw is gebleken 
dat het gewicht van de fundering met kabelconstructie dusdanig licht van gewicht is, dat er de 
mogelijkheid is om deze in feite als drijvend ponton uit te voeren, aangezien de gehele 
constructie in het IJsselmeer wordt geplaatst. 
Als enige eis voor een ponton moet gelden dat deze een diepgang heeft van minder dan 4 
meter, aangezien dit de minimale waterdiepte is. 
Hierop zijn een aantal varianten bedacht waarvan in een later stadium een definitief ontwerp is 
gekozen. 

16.2.1. Betonnen variant fundering hoofdconstructie 

Het moge duidelijk zijn dat na bestudering van de kabelkrachten uit de vorige hoofdstukken, 
het ontwerpen van een dergelijke fundering geen makkelijke opgave is, omdat de krachten die 
hieruit in de fundering vloeien nogal groat zijn. In eerste instantie is voor een betonnen 
fundering gekozen. Aangezien er veel staal nodig is, wil men deze kabelkrachten als 
staalconstructie kunnen opnemen. De hoofdopzet van deze variant is een radiaalsgewijs 
verloop van uitkragende liggers die naar de kolommen lopen, waarbij het dek met de 
onderkant van de fundering als plaat gezien kan warden. Waneer men de kabelkrachten nader 
bestudeert blijkt dat ongeveer 90% van deze kracht in feite een permanente belasting is door 
de voorspanning en eigen gewicht. De rest van de kabelkracht, die ongeveer 10% is van de 
totale kabelkracht, wordt verzorgt door de variabele belasting zoals wind en sneeuw. Bij grate 
vervormingen van de fundering is het mogelijk dat de kabelconstructie ontspant. Het is dus 
zaak om die 10% variabele belasting goed in de gaten te houden, aangezien de variatie hierin 
de grootste factor van variabele vervorming oplevert. 
Orn de 90% permanente belasting op te nemen zijn er twee mogelijkheden. De eerste is een 
liggersysteem dat in samenwerking met het dek een plaat vormt. De vervormingen van deze 
ligger hebben geen invloed op de kabelconstructie, daar deze eenmalig zijn bij het 
voorspannen van de constructie. Het tweede systeem, waarop dieper is ingegaan, is hetzelfde 
systeem als het eerste, met hierop een modificatie. De 90% variabele belasting wordt 
opgenomen door balast aan de randen van het ponton, welke door middel van bakken gevuld 
met zand wordt opgenomen. De rest van de krachten warden middels de plaatwerking van het 
ponton opgenomen. Bij dimensionering van deze variant komen de volgende grootheden naar 
voren. De hoogte van het ponton is bij deze variant 10 meter hoog, waarbij het boven en 
onderdek 1 meter dik zijn. Door de hoogte van 10 meter is het mogelijk een extra vloer in te 
passen die op de helft van deze 10 meter geplaatst kan warden. Hier kunnen diverse 
tentoonstellings- en opslagruimten geplaatst warden. Tijdens de berekeningen van deze 
variant, met inachtneming van het bovenstaande, is duidelijk geworden dat de diepgang van 
dit ponton meer dan de gestelde 4 meter is, namelijk 8,5 meter. Hierdoor is gekozen voor een 
andere variant. 
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16.2.2. Stalen variant fundering hoofdconstructie 

Zoals in de vorige paragraaf is geconcludeerd, is de diepgang van het ponton te groot om te 
kunnen varen, waardoor er gesnoeid moet worden in eigen gewicht. 
Als eerste kijkt men natuurlijk of men niet de ballast kan verwijderen, aangezien deze een 
groot deel van het drijfvermogen weg neemt. Tevens kan men stellen dat twee vloeren van 1 
meter dik beton ook niet ten gunste van het drijfvermogen is. 
De enige manier om dit probleem op te lossen is het toepassen van een staalconstructie 
waarbij de balast verwijderd is en de dekken en liggers in staal uitgevoerd worden. 
De werking van de constructie is hetzelfde als die van de betonnen variant waarbij de 
permanente belasting in dit geval niet door ballast wordt opgenomen, maar door de liggers die 
in samenwerking met de vloeren een plaat vormen. 
De diepgang van dit geheel is ongeveer 3,5 meter bij volledige extreme belasting, waardoor 
deze variant tot definitief ontwerp is gekozen. 

16.3. Definitief ontwerp fundering hoofdconstructie 

Het definitief ontwerp van de fundering wordt dus geheel in staal uitgevoerd, teneinde het 
eigengewicht van het geheel zo laag mogelijk te houden. 
In onderstaande tekening worden de dimensies van de fundering van de hoofdconstructie 
weergegeven, om een indicatie te verkrijgen over de grootte van dit ponton. 

ler1gte boog = 175,2 m 

Lengte boog = 42.1 m 
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Lengteboog = 141,7 m 
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Figuur 73: fundering met dimensies 

-----. 

In de tekening zijn de hoofdmaten weergegeven welke volgens het verloop van de 
hoofdkabels lopen. Aan de hand van deze tekening is begonnen om de spanten globaal te 
dimensioneren aan de hand van "vergeet me nietjes" en andere basisrekenregels. Hierbij is 
elke keer van de grootste uitkraging uitgegaan, aangezien deze de maatgevende is. 
In onderstaande tekening is het spanten verloop weergegeven. 
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Figuur 74: spantenverloop in fundering. 

Zoals uit de tekening is af te leiden is de hart op hart afstand van de spanten gemiddeld 4 
meter, waarop liggers warden geplaatst met een hart op hart afstand van 2 meter. 
Hierop warden het stalen dek bevestigd die uit stalen platen bestaat met verstevigingsribben 
die puntsgewijs aan de platen 2ijn gelast waardoor de dikte van de vloer aan2ienlijk 
gereduceerd kan warden. 
Hoogte van het ponton is 8 meter dat in samenwerking met de hart op hart afstand van de 
uitkragende liggers een optimum is. Dit optimum is bepaald aan de hand van een 
spreadsheetprogramma dat voornamelijk afhankelijk is van het traagheidsmoment van de 
totale ligger. Het traagheidsmoment van een dergelijke uitkragende ligger is daarop vooral 
afhankelijk van de oppervlakte van de boven- en onderstaaf, de hoogte van de totale ligger en 
de hart op hart afstand. De belasting op de2e liggers 2ijn in tegenstelling tot de werkelijkheid 
per strekkende meter berekend. Dit is gedaan door de totale trekkracht uit de kabels te delen 
door de omtrek van de figuur, waardoor men een belasting per strekkende meter krijgt. De2e 
is voor de permanente belasting 1200 kN/m 1 en voor de veranderlijke belasting 120 kN/m 1 . De 
overspanning waarmee gerekend is, is op 55 meter gesteld, aange2ien de2e afstand ongeveer 
de gemiddelde lengte is van de uitkraging. Gesteld is dat de ligger ten gevolge van de 
variabele belasting niet meer dan 30 mm mag opbuigen, welke ongeveer 5% is van de initiele 
rek van de hoofdkabels. De2e eis is gesteld 2odat de kabelconstructie 2ich niet kan 
ontspannen. 

Aan de hand van bovenstaande gegevens 2ijn er een aantal variabelen ontstaan waarmee het 
bovenstaande optimum bepaald kan warden aan de van de volgende 2aken: oppervlakte van 
het profiel, Hoogte van het profiel en dus het ponton en de hart op hart afstand. 

Door de toepassing van een uniforme ligger in de constructie in samenwerking met de 
verschillende uitkragingslengten is het mogelijk dat de ene ligger een grotere doorbuiging krijgt 
dan de andere. Dit probleem wordt opgelost door een randbalk rond het ponton die de2e 
doorbuigingen probeert uit te vlakken. Aan de hand van een berekening is gebleken dat de 
doorbuiging aan de achter2ijde van het ponton tweemaal 20 groat 2ijn ten op2ichte van de 
2ijkanten en aan de voor2ijde tweemaal 20 klein. Aange2ien we van een kleine doorbuiging 
t.g.v. variabele belasting uitgaan van ongeveer 30 mm, moet dit geen probleem 2ijn. 
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Ter plaatse van de aansluitingen van de liggers onder de kolommen wordt een betonnen 
aansluiting gemaakt omdat het onmogelijk is om zoveel stalen liggers aan elkaar te bouten. In 
onderstaande tekening wordt een en ander zichtbaar gemaakt. 

Gewapend betonnenk,rn 

Sto1ienprofie1W92h42h118B 

ShlenprofielW92h42h118B 

Figuur 75: bovenaanzicht en doorsnede stalen ponton 

In figuur 75 zijn de uitkragende spanten zichtbaar die aansluiten op de betonnen kern, welke in 
de hartlijn van de kolommen ligt. De boven- en onderrand zijn zoals eerder aangegeven 
berekend met eenvoudige rekenmethoden en bestaan uit profielen W 920 x 420 x 1188. Deze 
stalen profielen worden gekenmerkt door hun grote oppervlakte van 151400 mm2 en zijn H
vormig. De hoogte van dit profiel is 1066 mm, breedte 457 mm, de dikte van het lijf is 61 mm 
en de dikte van de flenzen zijn 109 mm. Het gewicht van een dergelijk profiel is 1188 kg per 
meter, hetgeen in dit geval samen met het eigen gewicht van de constructie een positieve 
werking heeft op het spant, aangezien deze belasting neerwaarts is in tegenstelling tot de 
kabel krachten. 

Aan de hand van bovenstaande hart op hart afstand kunnen de balken en vloeren berekend 
worden welke geschied is volgens de fingerende voorschriften. Waarbij de belastingen als 
volgt gesteld zijn. Het dek en de vloer eronder heeft een veranderlijke belasting van 5 kN/m2

• 

Het onderdek dat in aanraking komt met het water, heeft een variabele belasting van 40 kN/m2 

ten gevolge van de waterdruk die op 4 meter gesteld is. 
Hieruit zijn de volgende vloerdikten en balkzwaarten gevloeid, waarbij opgemerkt moet worden 
dat de vloeren in een later stadium door middel van verstevigingsribben een dikte krijgen van 
10mm. 

Bovendek: 
en vloer -1 

Onderdek: 

dikte stalen dek met overspanning van 2000 mm: 
zwaarte profiel met overspanning 4000 mm: 

24 mm 
IPE200 

dikte stalen onderdek met overspanning van 2000mm: 44 mm 
zwaarte profiel met overspanning 4000 mm: HEB240 
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Aan de hand van het vorenstaande is de diepgang bepaald, welke in gebruiksfase, bij extreme 
belastingen 3600 mm bedraagt en in vaarstadium 2500 mm. 

Er kan opgemerkt worden dat het dek ten alle tijden 4 meter boven de waterspiegel zou 
uitsteken waardoor het vliegtuig niet meer kan uitvaren. 
Dit wordt opgelost door de ruimte onder vloer-1 volte pompen met water, waardoor het 
waterniveau gelijk komt te staan met de grachten in het bouwwerk, het mogelijk maakt om het 
vliegtuig uit de hangar te laten taxien. 

16.4 Definitief ontwerp fundering deur 

De fundering van de deur wordt apart bevestigd aan de fundering van de hoofdconstructie, 
zoals aangegeven in paragraaf 16.3. De opbouw en werking is hetzelfde als die van het 
hoofdponton en in onderstaande tekening wordt de fundering van de deur weergegeven. 

_T ____ r---------~----7-
/ ___ -I------------\-__ \ 

\ --

Technische Universiteit tiB Eindhoven 

\ 
\ 

Len9tera1l: 262.6m 

Figuur 76: bovenaanzicht deurfundering 
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Figuur 77: verloop en doorsnede van spanten fundering deur. 

Zoals op bovenstaande figuren zichtbaar is, is de opbouw van de fundering hetzelfde als die 
van het hoofdponton. De spanten lopen radiaalsgewijs vanuit een fictief punt, waarop 
wederom een boven en onderdek bevestigd wordt middels tussenbalken. 
Het onderdek kan in dit geval lichter uitgevoerd worden, daar dit ponton een kleinere 
waterverplaatsing heeft. In bovenstaande tekening is zichtbaar dat de rails, waarin de 
hangardeur zich cirkelvormig beweegt, bestaat uit een verdiept gedeelte. Dit is gedaan zodat 
er ook van onderaf een goede afdichting is tegen regen en wind, aangezien er ruimte ontstaat 
tussen de geleiderail en de wielen van de deur. Ter plaatse van de grachten is geen rail 
aanwezig en door de stijfheid van de deur is dit geen probleem. Aangezien de deur geheel uit 
vormvaste driehoeken bestaat, geleidt deze zichzelf naar het volgende railsgedeelte. 
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In onderstaande tekening wordt een doorsnede over het hart van het ponton weergegeven. 

Figuur 78: doorsnede over het hart van het ponton. 

Hierop is zichtbaar dat de pontons alleen op de bovendekken met elkaar verbonden zijn. Dit 
geschiedt via wartels die men aan kan draaien. Door de windbelasting op de deur zal het 
hoofdponton in extreme situaties omlaaggedrukt worden, welke een zakking oplevert van 52 
mm hetgeen echter ten opzichte van de 160 meter lengte erachter minimaal is. 

Het deurponton zelf heeft een diepgang van 1350 mm in gebruiksfase en 800 mm in vaarfase. 
Ook dit ponton kan met water gevuld worden, waardoor deze ook op waterniveau kan zakken. 

In beide pontons zal nog extra ballast aangebracht moeten worden willen beide pontons 
waterpas drijven. 
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16.5 Verankering funderingen 

Het totale ponton dient net zoals bij een schip verankerd te worden, wil het niet wegdrijven ten 
gevolge van wind en golfslag. Hiertoe dienen verankeringen ontworpen worden die voldoende 
stijf zijn om weerstand te bieden aan de windbelasting en golfslag. 
De totale windbelasting op het bouwwerk is bepaald op 11000 kN en voor de golfslag is 
gerekend met 1 meter hoogteverschil tussen voor- en achterkant, waardoor er een extra 
belasting ontstaat van 2000 kN ten gevolge van deze golfslag. 
De verankering dient dus een horizontale kracht te kunnen opnemen van 13000 kN. 
Dit is in de praktijk niet op te nemen door palen, waardoor er al snel gezocht wordt naar een 
anker, die door middel van het eigen gewicht en wrijving met de bodem weerstand kan bieden 
tegen die 13000 kN ten gevolge van voornoemde belastingen. 
Bij het ontwerp van het anker zijn de volgende eisen gesteld: 

1. Het anker moet verplaatsbaar zijn 
2. Het anker zit voor een gedeelte in de grond. 

Uit deze eisen is een ontwerp van een betonnen cilindervormige bak voortgekomen, waarin 
zand gestort wordt dat als ballast gebruikt wordt. Dit zand kan - indien nodig - eruit gepompt 
worden waardoor de bak drijft. 

De bodemgesteldheid van het gebied rond Pampus is als volgt: er heerst een waterdiepte van 
3,5 meter waaronder 1,5 meter klei is. Hieronder beginnen de zandlagen waarin gefundeerd 
kan worden. De eerste 5 meter zijn dus niet bruikbaar om een anker in te verankeren. 
Gekozen is voor een anker van10 meter hoog , waardoor deze 5 meter diep in de zandlaag zit. 
Aan de hand van de hoek van inwendige wrijving die op 30° is gesteld en de trekkracht op het 
anker, kan het aantal m3 zand berekend worden om weerstand te bieden tegen deze 
trekkracht. Uit berekening is gebleken dat een anker van 10 meter hoog en met een diameter 
van 17 meter voldoet. 
Door de passieve gronddruk ten gevolge van 5 meter zand, wordt er een veiligheid ingebouwd 
waardoor in feite het anker veel meer kracht kan opnemen. Aangezien de trekkracht in feite 
een dynamische belasting is die veel krachtwisselingen kent is het wenselijk om deze 
passieve gronddruk groot te hebben. In dit geval is dit 22000 kN, waardoor er totaal aan 
trekkracht 35000 kN opgenomen kan worden. 
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Figuur 79: verankering pontons 
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16.6 Montage fundering 

Het moge duidelijk zijn dat de montage van deze fundering geen eenvoudige opgave is, 
gezien de totale oppervlakte van ongeveer 22000 vierkante meter . 
Zoals eerder is aangegeven bestaat de fundering uit een drijvend ponton welke verankerd 
wordt. Pontons van normale afmetingen worden normaliter in een dok gemaakt, waarna deze 
te water worden gelaten. Deze methode kan ook toegepast worden, zij het dat de afmetingen 
zich niet voor een droogdok lenen, zodat er een droogdok gemaakt moet worden. Dit kan 
geschieden door aan de kustlijn van het IJsselmeer een dijk te leggen en het water wat 
hierbinnen staat weg te pompen zodat er een "natuurlijk" droogdok ontstaat, waarin men de 
fundering kan maken. Waneer de fundering klaar is, kan men de dijken doorsteken, waardoor 
het dok vol water loopt en het geheel gaat drijven. De gehele fundering kan gemaakt en 
afbouwd worden in dit dok, inclusief de kabelconstructie erboven, waarbij alle voorspanning op 
de constructie gezet kan worden. Het doek daarentegen moet later aangebracht worden 
aangezien er bij een geringe wind bij wijze van spreken al sprake zou zijn van een -met deze 
afmetingen onhandelbare - zeilboot . 
Het geheel kan middels sleepboten naar Pampus vervoerd Worden, waarna men de ankers op 
de juiste plaats laat afzakken in de boden middels een eerder gegraven gat en de 
zandbelasting. Het kunstmatige eiland kan nu verankerd en afgebouwd worden. 
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Hoofdstuk 17 

Architectonische beelden totale constructie 
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Figuur 80: rechtervooraanzicht hangar met ponton 
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Figuur 81: Aanzicht hangar met ponton 
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Figuur 82: Achter aanzicht hangar met ponton 
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Hoofdstuk 18 

Conclusies en aanbevelingen 
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17 .1 Conclusies 

Zoals u wellicht aan de dikte van dit verslag kunt zien, komt er nogal wat kijken bij het 
ontwerpen van een dergelijke kabelconstructie. Voordat de vorm van de definitieve 
overkapping bekend is, wordt er veel gegist over de vorm van de constructie. Dit in 
tegenstelling tot een "normale" staalconstructie met een rechthoekig karakter waar in een 
vroeg stadium de vorm bekend is en waarbij de modificaties alleen betrekking hebben op de 
overspanningsrichting en zwaarte van de elementen. Pas aan het einde van zo'n project is 
duidelijk of een dergelijke constructie wel uitgevoerd kan worden, gezien de afmetingen van 
de elementen die toegepast zijn in dit project, waarbij ondergetekende menigmaal zich heeft 
afgevraagd of dit allemaal nog wel kon. 
Aan de hand van dit verslag c.q. afstudeerproject kunnen navolgende conclusies getrokken 
worden. 

Aan de doelstelling van het afstudeerproject, zoals omschreven is in paragraaf 1.2, is 
volledig voldaan, daar er een hangar annex tentoonstellingsruimte is ontworpen en 
gedimensioneerd. Hierbij moeten de detaillering en het ontwerp van de fundering niet over 
het hoofd worden gezien aangezien deze veel tijd in beslag genomen hebben. 

De 2e orde berekening, zoals door mw. dr. ir. M. Bakker is voorgesteld, is voor deze 
constructie een uitstekende methode om tot betrouwbare uitkomsten te komen, daar de 
uitkomsten van een n°-orde berekening 5% afwijken in positieve zin. 

Door grote overspanningen en voorspanning in de constructie zijn de kabelkrachten en 
grootheden nogal hoog uitgevallen, hierdoor is de fundering ook nogal zwaar van karakter. 
Desalniettemin is ondanks de grote krachten een constructie ontstaan die deze kan 
bedwingen en uitvoerbaar is. 

Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de achtergronden van de diverse rekenpakketten 
die zijn toegepast, wil men het model juist invoeren en bij de uitvoer juiste conclusies 
kunnen trekken over de uitgevoerde getallen. Bij kabelconstructies is het van belang het 
geometrisch niet-lineaire karakter en de stress-stiffening goed onder de knie te hebben 
om bovenstaande uitkomsten te kunnen toetsten op juistheid. 
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17.2 Aanbevelingen 

Natuurlijk zijn er bij dit project ook fouten opgetreden, die achterafgezien het proces en/of het 
ontwerp zouden kunnen verbeteren. Aangezien ondergetekende niet de laatste is die 
afstudeert op de Technische Universiteit Eindhoven, wil ik deze mensen behoeden voor de 
fouten die opgetreden zijn in dit project. lk wil deze aanbevelingen dan ook richten aan de 
mensen die in de toekomst een soortgelijk project willen uitvoeren. 

Zorg dater in een vroeg stadium voor goede begeleiding voor de te gebruiken 
programmatuur. Met name het programma TENT heeft vele mogelijkheden die niet snel uit 
een handleiding op te pikken zijn, waardoor de invoertijd aanzienlijk ingekort kan worden. 

Zorg in een vroeg stadium voor een koppeling tussen ANSYS en TENT. TENT genereert 
alleen de vorm ten gevolge van de voorspanning en niet de vorm aan de hand van de 
belasting, dit geschied in ANSYS, waardoor vroeg ingrijpen op het verloop van elementen 
zeer aanbevelingswaardig is, aangezien in een later stadium inmiddels al netverfijning is 
opgetreden waardoor wijzigingen zeer moeilijk uit te voeren zijn. 

Verfijn het net niet te sterk, in dit geval is een gemiddelde maaswijdte van 2,5 meter 
aangehouden, maar dit had ook 5 meter kunnen wezen aangezien de vorm hierdoor niet 
veranderd wordt. Daarentegen wordt door een netverfijning de rekentijd van de 
rekenprogrammatuur aanzienlijk verhoogd, welke kostbare tijd vergt. 
Door netverfijning zou men ook boven het plafond van een programma kunnen komen, 
waardoor helemaal niet meer gerekend kan warden. 

lk hoop dat toekomstige projecten door deze aanbevelingen een betere basis verkrijgen 
waardoor er niet te veel tijd verloren wordt door onwetendheden en/of fouten die eerder 
gemaakt zijn. 

Frank Krijnen, juni 1999 
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Aangezien de bijlagen nogal groat zijn door de hoeveelheid uitvoer van de diverse 
programma's, is in samenwerking met de begeleidingscommissie ervoor gekozen om de 
bijlagen op CD-ROM plaatsen, om zo een dik pak papier en daaruit voortvloeiend het milieu te 
sparen. 
In onderstaande opsomming warden de bijlagen weergeven die op deze CD-ROM staan. 
De gebruikte bestanden kunnen ingelezen warden door de volgende programma's: 

ANSYS 
ACAD14 
Microsoft WORD 
Microsoft EXCEL 
Microsoft Photo Editor 

In de meeste gevallen kunnen hiervoor oak gelijkwaardige programma's voor gebruikt warden 
zoals WP in plaats van WORD. 

De bijlagen zijn op hoofdstuknummer gesorteerd, zodat deze naast het verslag gebruikt 
kunnen warden. 

H2: P2.2: 

H4: P4.6: 

H6: P6.2: 

H?: P?.3: 

H9: P9.2 

H10: P10.2 
P10.5 
P10.6 

H12: P12.2 

H13: P13.2 

H16: P16.2 

P16.3 
P16.4 

Afmetingen van de Spruce-Goose 

Bepaling knoopcoordinaten t.b.v. invoer in TENT 
Definitieve vormbepaling van TENT 

Plaatjes van pampus met de tentconstructie 

Tekeningen van de verschillende hoofdkabels 
Bepaling van het voorspanniveau aan de hand van de krachtdichtheden 
in tent 
Globale dimensionering kabelconstructie aan de hand van krachtdichtheden 
in tent 

Test berekening ten behoeve van de bepaling van procentuele afwijking 
tussen 2°-orde en n°-orde berekening 

Bepaling van de belastingen 
In en uitvoer van ANSYS in beeld en schrift 
Vergelijking temperatuurbelastingen en 2°-orde met n°- orde berekening 

Globale dimensionering kolom 

Globale dimensionering verbindingen 

Globale dimensionering betonvariant 
Bepaling hoeveelheid ballast t.b.v. betonvariant 
plaatjes van zandanalogie t.b.v. bepaling scheurpatroon van plaat 
Globale dimensionering definitieve hoofdfundering 
Globale dimensionering definitieve deurfundering 
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