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Voorwoord 

Een afstudeerproject aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit te Eindhoven duurt in de regel 

een collegejaar. Ook deze scriptie is het resultaat van een collegejaar long onderzoek doen naar de invloed 

van treintrillingen op een over het spoor te bouwen hotel. Het afstudeerproject begon met het idee om een 

constructief ontwerp voor zo'n hotel te maken. Al snel trok de vraag wat de invloed van treintrillingen op het 

constructief ontwerp van het hotel is, mijn aandacht. Zozeer zelfs, dot het onderzoek naar deze invloed het 

onderwerp van het afstudeerproject is geworden. Het projectresultaat is don ook geen constructief ontwerp van 

een hotel over het spoor, moor aanbevelingen voor zo'n ontwerp. Met deze aanbevelingen kan vanuit het 

oogpunt: "beperken van trillingshinder" een constructief ontwerp van een hotel over het spoor gemaakt worden. 

Het afstudeerproject vond plaats bij ingenieursbureau Holland Railconsult. Vanaf deze plaats wil ik Holland 

Railconsult heel hartelijk bedanken voor het mogeliik maken van het afstudeerproject. lk heb een collegejaar 

long op het bureau mogen werken temidden van de vakgroep constructief ontwerpen en de vakgroep 

dynamica, beide vakgroepen: hartelijk bedankt voor de gastvrije ontvangst. lk wil twee heren met name 

bedanken: de heer L6szl6 V6k6r voor het in mij gestelde verirouwen en het mogelijk maken om het 

afstudeerproject naar mijn eigen interesse en smaak en in te richten en de heer Herke Stuit voor de uitstekende 

begeleiding bij het onderzoek vanuit zijn kennis van het onderwerp, ik heb hier veel van geleerd. 

Je kunt niet optimaal presteren als het thuisfront niet voor l 00 % achter je stoat. Marieke, jij stond zelfs voor 

meer don 100 % achter mij. Dankjewel. 

Utrecht, 30 juni 2003 

Evert Leijendekker 

----··-Holland Ra1lconsult 



"Heeft u lekker geslapen?" Treintrillingen in een over het spoor le bouwen hotel 

lnhoudsopgave 

Samenvatting 

lnleiding 

l . l Onderwerp en context 

l .2 Doelstelling en onderzoeksgebied 

1.3 Trillingen en trillingshinder 

1 .4 Opbouw van het rapport 

2 Theoretische beschouwing van een trillingspredictie 

2.1 Onderzoeksstrategie van een trillingspredictie 

Opsplitsing in deelmodellen 2.1.1 

2. l.2 Koppeling van deelmodellen 

2.2 Berekening van een trillingspredictie 

2.3 Looppad van een trilling in dit onderzoek 

2.3.1 Bron 

2.3.2 Transmissiemedium: "ondergrond en fundering" 

2.3.3 Transmissiemedium: "gebouw" 

2.4 Toetsing van de uitkomsten van een trillingspredictie 

3 Onderzoek near het trillingsprobleem voor het IBIS-hotel 

3.1 Bron (signaal) 

3.1. l Resultaten trillingsmeting 

3.1.2 Treinsignaal in de tril\ingspredicties 

3.2 T ransmissie 

3.2.1 

3.2.2 

Tweedimensionale modellering 

Ondergrond bii Amsterdam CS en fundering 

3.2.3 Gebouw 

3.3 Berekeningsstrategie 

3.3.1 

3.3.2 

Deelmodel: "ondergrond en fundering" 

Deelmodel: "gebouw" 

4 Referentiemodel 

4.1 Definitie van het referentiemodel 

4 .2 Statische analyse 

-----

2 

2 

2 

4 

5 

5 

6 

7 

8 

8 

8 

8 

9 

11 

11 

11 

12 

14 

14 

15 

16 

17 

17 

19 

20 

20 

23 

Holland Ratlconsult 



"Heeft u lekker geslapen?" Treintri/lingen in een over het spoor fe bouwen hotel 

4.3 Eigenfrequenties en eigentrillingsvormen 

4.4 Overdrachtsfunctie 

4.5 Effectieve trillingssnelheid bij een treinsignaal 

4.5. l Bepaling werkeliike effectieve trillingssnelheid voor punt 5 

4.5.2 Effectieve trillingssnelheid in de variatiestudies 

5 Variatiestudies 

5.1 Motivatie parameterkeuze 

5.2 T oelichting op de presentatie van de resultaten van de voriatiestudies 

5.3 Resultaten van de voriatiestudies voor constructieparameters 

5.3. l Variaties van de stijfheid 

5.3.2 

5.3.3 

Voriaties van de massa 

Variatie van de demping 

5.4 Uitvoering en resultaten van variatiestudie: verbindingstype 

5.4. l 

5.4.2 

5.4.3 

Scharnierende verbindingen 

Scharnierende verbindingen en een stijve kern 

Scharnierende verbindingen en stijve gevels 

5.5 Samenvatting van de resultaten 

5.6 Relatie tussen statische eisen en dynamisch geoptimaliseerde parameters 

6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

6.2 Situatiegeboden aanbevelingen voor nader onderzoek 

6.3 Niet-situatiegebonden aanbevelingen voor nader onderzoek 

Geraadpleegde literatuur 

Bijlagen: 

Bijlage A: 

Bijlage B: 

Bijlage C: 

Bijlage D: 

Bijlage E: 

Bijlage F: 

Bijlage G: 

Bijlage H: 

Beoordelingsrichtlijnen volgens SBR Richtlijn B 

Dynamica 

Procedure voor een trillingspredictie 

Parameters voor de modellering van het looppad van trillingen 

Oplossingsmethoden voor Eindige Elementen Methode 

Deelmodel: "ondergrond en fundering" 

Referentiemodel 

Resultaten variatiestudies 

----·-

24 

25 

26 

26 

28 

30 

30 

31 

33 

33 

42 

46 

47 

48 

49 

51 

54 

55 

57 

57 

58 

58 

Holland Ra1lconsult 



"Hee ft u lekker geslapen ?" Treintn1/ingen in een over he/ spoor le bouwen hotel. 

Samenvatting 

Onderwerp 

Aon een gebouwconstructie worden vele criteria gesteld, waaronder bruikbaarheidscriteria. Trillingen in 

gebouwconstructies is een voorbeeld van zo'n gebruikscriterium. Over de invloed van trillingen op 

gebouwconstructies is bij constructief ontwerpers niet veel bekend omdat trillingen in het algemeen geen rol 

spelen. Moor hoe zit dot als een gebouw over het spoor heen gebouwd goat worden, een omgeving waar veel 

trillingen voorkomen? In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op deze vraag. Hierbij is de constructie 

van een conceptschetsontwerp voor een over het spoor te bouwen hotel gebruikt. Het doe! van het onderzoek is 

het verkrijgen van inzicht in trillingshinder in een boven het spoor gebouwde constructie en de consequenties 

van deze hinder op het ontwerp van zo'n constructie. De resultaten van het onderzoek hebben geleid tot een 

aantal aanbevelingen voor een over het spoor te bouwen constructie en eventueel nader onderzoek. 

Aanpak / methode 

Er is onderzocht hoe een trillingsprobleem beschouwd kan worden, hoe het trillingsniveau in een specifieke 

situatie bepaald kan worden en of er don sprake is van trillingshinder. Wanneer sprake is van trillingshinder 

wordt vastgesteld met behulp van SBR richtlijn B. Het trillingsniveau in een situatie kan worden bepaald met 

behulp van metingen of met behulp van een trillingspredictie. Een trillingspredictie kan worden uitgevoerd door 

gebruik van computerprogramma's. Hierbij wordt het trillingsprobleem op een bepaalde manier gemodelleerd. 

In het onderzoek zijn zowel metingen als computermodellen gecombineerd. Allereerst is er een trillingsmeting 

uitgevoerd op de beoogde locatie voor het hotel. Daarnaast is de situatie van het hotel boven het spoor 

(gebouw en ondergrond) gemodelleerd in de computerprogramma's: ANSYS, GEOVIB en LS-DYNA. Met 

behulp van deze computerprogramma's is een parameterstudie uitgevoerd. Hierbij is de constructie van het 

conceptschetsontwerp als referentiesituatie gedefinieerd. Ten opzichte van deze referentiesituatie zijn de 

parameters stijfheid, massa, demping en verbindingstype gevarieerd. De resultaten van de trillingspredicties van 

alle variatiestudies zijn, conform SBR richtlijn B, uitgedrukt in de effectieve trillingssnelheid op een bepaald punt 

in de constructie. 

Variatiestudie / resultaten 

Tijdens de variatiestudies is gezocht naar trends in de waarde voor de effectieve trillingssnelheid bij variatie van 

een bepaalde parameter. Daarom kon de situatie tweedimensionaal gemodelleerd worden, immers trends laten 

zich, net als bij driedimensionale modellering, bij tweedimensionale modellering ook zien. De moat voor het 

effect bij variatie van de verschillende parameters is uitgedrukt in de absolute waarde van de richtingscoefficient 

van de trends. Door op deze manier te werk te goon kunnen de resultaten van de variatiestudies met elkaar 

vergeleken worden. 

Aanbeveli ngen 

Aanbevelingen voor nader onderzoek kunnen worden gesplitst in onderwerpen die specifiek voor deze situatie 

gelden en onderwerpen die in het algemeen relevant zijn. Specifiek voor deze situatie is voor een nauwkeurige 

----·-Holland Rallconsult 



"Heeft u lekker geslapen?" Treintr,//ingen in een over het spoor le bouwen hotel 

trillingspredictie een driedimensionale modellering gewenst. Met dit model kon don ook de invloed van 

treintrillingen in de langsrichting van het gebouw onderzocht worden. In het algemeen is nader onderzoek naar 

de wijze waarop de demping van constructies aangepast kan worden gewenst. 

Conclusies 

Voordat er conclusies getrokken warden is het van belong om te realiseren dot hier een specifieke locatie en 

situatie is onderzocht. Er is een model gemaakt wat representatief is voor de ondergrond bij Amsterdam CS het 

toegepaste bronsignaal voor de trillingspredictie is bij Amsterdam CS gemeten en het hotel boven het spoor is 

een specifiek gebouw. In deze situatie geldt dot het reduceren van de effectieve trillingssnelheid bereikt kan 

worden door de eigenfrequenties van het gebouw le verlagen. De eigenfrequenties van het gebouw warden op 

deze wijze gesepareerd van het gebied met de grootste frequentie-inhoud van het treinsignaal. Uit de 

variatiestudies blijkt dot de het toepassen van scharnierende verbindingen in de constructie in plaats van 

momentvaste verbindingen de grootste reductie van de effectieve trillingssnelheid geeft. Daarnaast zorgt een 

vergroting van de demping van de gebouwconstructie voor een grote reductie in effectieve trillingssnelheid. 

-----
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"Heeft u lekker ges/apen?" Treintri//ingen in een over het spoor le bouwen hotel 

1 lnleiding 

1 . 1 Onderwerp en context 

Bii het ontwerpen van gebouwconstructies is de aandacht van de constructief ontwerper gericht op de 

ontwerpcriteria: sterkte, stijfheid en stabiliteit. Hierbij wordt voornamelijk naar het bezwijkstadium van 

gebouwconstructies gekeken. In toenemende mate vormen ook bruikbaarheidscriteria belangrijke 

uitgangspunten voor het ontwerp. Trillingen in gebouwconstructies is hier een voorbeeld van. Dit is een 

dynamisch probleem, een vakgebied waar constructief ontwerpers slechts zijdelings mee te maken hebben. De 

laatste jaren is trillingsproblematiek in de gebouwde omgeving ten gevolge van bijvoorbeeld (rail)verkeer 

toegenomen. Deze problematiek wordt enerzijds veroorzaakt door een toename van de gevoeligheid van 

gebouwen door het toepassen van steeds slankere constructies. Anderzijds bestaat als gevolg van stedelijke 

verdichting de wens om steeds dichter bij het spoor te bouwen. Verder is er een tendens naar steeds strengere 

comforteisen waarneembaar. Deze constateringen vragen om extra aandacht voor trillingsproblematiek 

[CAU90]. 

Het in dit rapport gepresenteerde onderzoek heeft als onderwerp: trillingen in boven het spoor te bouwen 

constructies. Het onderzoek is uitgevoerd bij ingenieursbureau Holland Railconsult in het kader van een 

afstudeeronderzoek aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit te Eindhoven. De aanleiding van 

het onderzoek is het conceptschetsontwerp van de uitbreiding van het IBIS-hotel nabij Amsterdam CS, waarbii 

Holland Railconsult betrokken is geweest. De oplossing werd gevonden in het uitbreiden van het hotel aan de 

spoorzijde. De uitbreiding zal hierdoor over het spoor heen komen te staan, zie figuur 1 .1 . 

figuur 1.1: Maquette van concepfschetsontwerp voor de udbre,ding van het IBIS-hotel 

De randvoorwaarden voor het conceptschetsontwerp van dit hotel vereisten een lichte draagconstructie. 

Daarnaast is het hotel in een omgeving gepland waar veel (trein)trillingen voorkomen. De combinatie van een 

lichte draagconstructie en een omgeving met veel trillingen geeft bij dit conceptschetsontwerp aanleiding om de 

invloed van passerende treinen op het trillingsgedrag van de constructie te onderzoeken. 

----··-
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"Heeft u lekker geslopen?" Treintnllingen in een over het spoor fe bouwen hotel 2 

1 .2 Doelstelling en onderzoeksgebied 

De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in trillingsproblematiek van boven het spoor 

gebouwde constructies. T oegepast op het conceptschetsontwerp van het hotel betekent dit: "Welke gevolgen 

hebben trillingen voor het constructief ontwerp van het hotel?" Anders geformuleerd: "Hoe dient de constructie 

van het hotel ontworpen te worden zodat er geen trillingshinder optreedt?" Teneinde deze doelstelling te 

bereiken zijn trillingspredicties uitgevoerd, waarbij het conceptschetsontwerp voor het IBIS-hotel als uitgangspunt 

diende. Een trillingspredictie voorspelt het trillingsniveau op een bepaald punt. Deze trilling wordt door een 

bepaalde trillingsbron veroorzaakt. De trillingen lopen vanaf de trillingsbron door de bodem, fundering en het 

gebouw naar de ontvanger. Afhankelijk van het niveau van de trillingen zal deze ontvanger wel of geen hinder 

beleven. Elk onderdeel in het looppad van de trillingen heeft invloed op het uiteindelijke niveau van de trilling. 

Dit onderzoek concentreert zich op het laatste dee! van dot pad, voordat de trillingen de ontvanger bereiken: de 

constructie van het nieuw te bouwen hotel. De resultaten van het onderzoek hebben geleid tot een aantal 

aanbevelingen voor een over het spoor te bouwen constructie. 

1 .3 T rillingen en trillingshinder 

Definitie van trillingen binnen dit onderzoek: een trilling is een belasting op een medium die relatief snel in de 

tijd wisselt. Het medium, bijvoorbeeld een vloer in een gebouw, kan hierdoor in trilling raken. lndien iemand 

zich op een trillende vloer bevindt kan deze persoon door hinder van ondervinden. Uit wetenschappelijk 

onderzoek naar het effect van trillingen op mensen blijkt dot geluid en trillingen vaak samengaan en dot de 

effecten van beide prikkels meestal moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Worden trillingen separaat van 

geluid bekeken, don geldt dot voor de mens waarneembare trillingen ongeveer in het frequentiegebied: 1-80 

Hz liggen. Mogelijke invloeden van trillingen welke aanleiding kunnen geven voor trillingshinder zijn [RON94]: 

fysiologische effecten: deze treden doorgaans slechts op bij hoge intensiteiten. 

psychologische effecten: bijvoorbeeld angst voor gevolgen, zoals schade aan de woning of huisraad en 

hinder. 

operationele effecten: verstoringen van werkzaamheden waarbij een grote nauwkeurigheid of concentratie 

is vereist. 

verstoring van rust: bijvoorbeeld het opmerken van trillingen tijdens de sloop. 

Met behulp van SBR richtlijn B: "Trillingen; hinder voor personen in gebouwen" [SBR02] kan worden vastgesteld 

of er sprake is van trillingshinder. In deze richtlijn worden hiervoor streefwaarden gegeven. Blijft het niveau van 

de trillingen onder deze streefwaarden, don kan redelijkerwijs worden aangenomen dot normaal gesproken 

geen hinder optreedt. Deze richtlijn wordt nader besproken in paragraaf 2.3.3 en in bijlage A 

1 .4 Opbouw van het rapport 

Onderwerp van het onderzoek in dit rapport is: de invloed van treintrillingen op de constructie van een over het 

spoor te bouwen gebouw. Orn het onderzoek systematisch te beschrijven is het rapport opgebouwd volgens: 

onderwerp, theorie en methode, resultaten, conclusies en aanbevelingen. Het onderwerp van het onderzoek is 

in hoofdstuk 1 beschreven. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op theorie voor dynamische berekeningen aan de 

-----Holland Ra1lconsult 



"Heeft u lekker geslopen?" Treintrillingen in een over het spoor fe bouwen hotel 3 

hand van de methode hoe Holland Railconsult een trillingspredictie uitvoert. In het onderhavige onderzoek is 

deels van deze methode gebruik gemaakt. Het derde hoofdstuk beschrijft op welke manier het onderzoek is 

uitgevoerd. Hoofdstuk 4 goat dieper in op de rnethode van het onderzoek. Er is een referentiesituatie 

gedefinieerd van waaruit variatiestudies zijn uitgevoerd. Deze referentiesituatie wordt uitgebreid beschreven in 

hoofdstuk 4. De resultaten van de variatiestudies worden gepresenteerd in hoofdstuk 5, tevens wordt in dit 

hoofdstuk ingegaan op verklaringen voor deze resultaten. T enslotte worden in hoofdstuk 6 conclusies getrokken 

en aanbevelingen gedaan voor eventueel verder onderzoek. Er zal vooral worden ingegaan op de invloed van 

trillingen op het ontwerp van een constructie die blootgesteld wordt aan treintrillingen. 

De delen van het rapport waarin de theorie en de methode zijn beschreven, zijn volgens een vaste structuur 

opgebouwd. Deze structuur is gebaseerd op de weg die een trilling aflegt. Die weg loopt van een bron, die een 

trilling veroorzaakt, door diverse transrnissiemedia waar de trilling doorheen "loopt" (er wordt ook wel 

gesproken over het looppad van een trilling) naar de ontvanger. De trilling wordt door een ontvanger 

"gevoeld", dit voelen is letterlijk als de rnens de ontvanger van de trilling is. 

-----·-Holland Rallconsult 
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2 Theoretische beschouwing van een trillingspredictie 

In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe een trillingsprobleem beschouwd en gemodelleerd kan warden. Teneinde 

vast te stellen in welke mate van een trillingsprobleem sprake is kan een trillingspredictie gedaan warden. Een 

trillingspredictie kan warden uitgevoerd door het trillingsprobleem op een bepaalde manier te modelleren. Op 

deze wijze kan warden voorspeld wat in een specifieke situatie de invloed van een trilling op bijvoorbeeld een 

gebouwconstructie kan zijn. Naast het modelleren van een trillingsprobleem komen in dit hoofdstuk ook de 

parameters die hierbij een rol spelen aan de orde. 

Bij een onderzoek naar trillingen in te bouwen constructies kan voor de beschriiving van het looppad van 

trillingen een probleemschets wordt gemaakt volgens: bron -> transmissie -> ontvanger. Per onderdeel kunnen 

onderscheiden warden: 

bron: trein rijdend over rails, interactie trein-rails. 

transmissie: interactie rails-spoorconstructie, interactie spoorconstructie-ondergrond, interactie 

ondergrond-gebouwfundering, interactie gebouwfundering-gebouwconstructie. 

ontvanger: plaats van het meetpunt in de constructie, met andere woorden: op welk punt in de constructie 

bereikt de trilling de mens? 

In figuur 2.1 is weergegeven door welke onderdelen de trillingen in dit onderzoek lopen. 

bron: 

transmissie: 

trein 

spoorbaan, 

ondergrond, 

gebouw 

ontvanger: mens 

Figuur 2.1: Bron-transmissie-ontvanger, de rode /1/n geeft het pad weer (schetsweergave !B!S-hote1 

----·-
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"Heeft u lekker geslapen?" Treintn/lingen in een over het spoor le bouwen hotel 5 

2.1 Onderzoeksstrategie van een trillingspredictie 

Een trillingspredictie kan worden uitgevoerd met behulp van dynamische berekeningen. De theorie voor 

relevante dynamische berekeningen wordt beknopt behandeld in bijlage B. Bij de dynamische berekeningen in 

dit onderzoek is gebruik gemaakt van een aantal computerprogramma's. Deze computerprogramma's maken 

deel uit van een procedure voor een trillingspredictie, zoals ontwikkeld bij de vakgroep dynamica van Holland 

Railconsult. In deze procedure wordt een trillingsprobleem gemodelleerd in diverse computerprogramma's, ook 

wel deelmodellen genoemd. Een korte beschrijving van deze procedure inclusief de daarbij gebruikte 

computerprogramma's is opgenomen in bijlage C. Door koppeling van de modellen in deze 

computerprogramma's kan het volledige pad dot een trilling aflegt beschreven worden. Een schema van de in 

dit onderzoek gebruikte computerprogramma's en hun relatie tot elkaar is weergegeven in figuur 2.2. In 

paragraaf 3.2 wordt nader ingegaan op deze computerprogramma's. 

I 
!jl. __ ·H_I H 

1 

Figuur 2.2: Gebruikte cornpuferprograrnma/s in dit onderzoek 

onderdeel: 

trein: 

ondergrond en 

fundering: 

gebouw: 

computerprogramma: 

gemeten signaal 

GEOVIB / LS-DYNA 

ANSYS 

Het is niet noodzakelijk om de trilling in elk deelmodel te benaderen door middel van een berekening. Er 

kunnen bijvoorbeeld ook meetgegevens van een daadwerkelijke situatie worden gebruikt. Het gebruik van 

meetgegevens heeft als voordeel dot de betrouwbaarheid van de uitkomsten van een trillingspredictie toeneemt. 

De gegevens in het betreffende deelmodel zijn don geen benadering, moor geven de werkelijkheid weer. 

Uiteraard hangt deze betrouwbaarheid of van de nauwkeurigheid waarmee de metingen zijn uitgevoerd en in 

hoeverre de gemeten situatie representatief is voor dot deelmodel. In dit onderzoek is voor het onderdeel: bron 

een gemeten treinsignaal gebruikt, zie ook paragraaf 3.1. 

2.1.1 Opsplitsing in deelmodellen 

Orn het looppad van een trilling door de transmissie te kunnen beschrijven dienen de transmissiemedia 

gemodelleerd worden. Orn de verschillende onderdelen van de transmissie representatief te kunnen beschrijven 

----·-
Holland Ra1lconsult 



"Heeft u lekkergeslapen2" Treinfril/ingen in een over het spoor fe bouwen hotel. 6 

is een opsplitsing in deelmodellen noodzakeliik, De transmissie is in dit onderzoek gesplitst in een deelmodel: 

"ondergrond en fundering" en een deelmodel: "gebouw". Figuur 2.3 geeft deze splitsing weer. 

Algemene formulering van een trillingspredictie: 

In schema: l·ii-i,i w Wii-isM,iMW I ► I l·lsi,fMsl•U l 
In formulevorm: F(w) X H({J)) 

Volledige trillingspredictie: f ({J))X H ({J)) = v ({J)) 

Formulering van een trillingspredictie in dit onderzoek: 

v({J)) 

[mm/s] 

In schema: transm1ss1emed1um ( l) U._ ________ _,W NH•M•■ 1 

In formulevorm: F(w) X X v({J)) 

Volledige trillingspredictie: f ({JJ)X Ho+f ({J)) x Hgeb ({J)) = v ({JJ) [mm/s] 

waarin: f ({J)) krachtsignaal aan de bron (uitgedrukt in trillingssnelheid) [N] 

Figuur 2.3: 

H({J)) overdrachtsfunctie (van kracht naar snelheid) [mm/Ns] 

trillingssnelheid van predictie 

overdrachtsfunctie voor het deelmodel: "ondergrond en 
fundering" 

overdrachtsfunctie voor het deelmodel: "gebouw" 

{J) hoekfrequentie 

Opsplitsing van een frillingspred1die 1.,; dee/model/en, 

[mm/s] 

[mm/Ns] 

[-] 

In het onderhavige onderzoek is gezocht naor parameters die de dynamische aspecten van een gebouw 

beYnvloeden. Hierbij is aangenomen dot deze i~vloeden relatief zijn: bij de variatie van een parameter goat het 

om de invloed van die variatie op het dynamisdi gedrag van een gebouw. Het gebruik van deelmodellen maakt 

het mogelijk om deze variatiestudie efficient uit fe voeren. De modellering van het probleem in deelmodellen is 

relatief eenvoudig en de benodigde rekencapociteit en dus rekentijd bliift beperkt. 

2.1.2 Koppeling van deelmodellen 

Bij het koppelen van de verschillende deelmoc;li3llen dient op een tweetal zaken gelet te worden. In de eerste 

plaats kan het koppelen van verschillende deelmodellen problemen geven bij de modellering van de interactie 

tussen de verschillende media waar de trillingen doorheen goon. Deze media be'i'nvloeden elkaars gedrag in 

grote mate. Biivoorbeeld: de voortplanting van een trilling in een bepaald bodemprofiel vertoont afhankelijk of 

er op dit bodemprofiel wel of geen bebouwing bevindt grote verschillen. Bij de definiering van randvoorwaarden 

van de deelmodellen en de modellering zelf dient hier rekening mee te worden gehouden. 

In de tweede plaats moeten de gegevens van de verschillende deelmodellen op elkaar afgestemd ziin. Daarom 

dienen de door de in figuur 2.2 en in bijlage C genoemde computerprogramma's geproduceerde 

gegevensbestanden in sommige gevallen bewerkt te worden. Het doel van deze bewerkingen is om de gegevens 
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die het ene programma genereert (output) te vertalen naar bruikbare gegevens (input) voor een volgend 

computerprogramma. 

Door de moeiliikheden die op kunnen treden bii de koppeling van verschillende deelmodellen kan er ook voor 

gekozen worden om de hoeveelheid deelmodellen zoveel mogeliik te beperken. Dit kan bewerkstelligd worden 

door zoveel mogeliik deelmodellen in een model te integreren. Een dergeliik (driedimensionaal) gemodelleerd 

eindig elementen model, waarin de deelmodellen in een model ge"integreerd ziin, kan als de beste benadering 

van de werkelijkheid beschouwd worden. Dot komt doordat met het integreren van de deelmodellen in een 

model de interactie tussen de verschillende transmissiemedia binnen een model beschreven wordt. Zo'n model 

is echter complex en vereist veel rekencapaciteit wat zorgt voor een lange rekentijd. Bovendien is een dergeliik 

model vaak toegespitst op een bepaalde situatie, efficient varieren van parameters is don niet goed mogelijk. 

Een driedimensionaal eindig elementen model is dus voornameliik geschikt als een nauwkeurige 

trillingspredictie noodzakelijk is en in mindere mate geschikt voor parameterstudies. 

2.2 Berekening van een trillingspredictie 

Het berekeningsresultaat van verschillende deelmodellen kan worden uitgedrukt in overdrachtsfuncties. Een 

overdrachtsfunctie beschrqft hoe een bepaald punt in een model reageert op een in een ander punt opgelegd 

signaal met een bepaalde frequentie en amplitude. Dit signaal kan een kracht ziin, moor ook een verplaatsing, 

snelheid of versnelling. Een overdrachtsfunctie legt dus een relatie van twee punten ten opzichte van elkaar vast. 

In formulevorm kan de overdrachtsfunctie, voor bijvoorbeeld een signaal dot verplaatsingen beschrqft, ook 

geschreven worden als: 

waarin: ()J 

H(m) 

uu,/(cv) 

u,11 (cv) 

[-] 

hoekfrequentie 

overdrachtsfunctie 

verplaatsing (respons) 

verplaatsing (excitatie) 

[Hz] 

[-] 

[m] 

[m] 

(2.1) 

Een overdrachtsfunctie is het resultaat van een dynamische analyse van een model in het frequentiedomein, ook 

wel: harmonische analyse. Een harmonische analyse kan worden uitgevoerd voor een frequentie, moor ook 

voor een bepaalde range van frequenties. 

Door de ontkoppeling van een trillingsprobleem in deelmodellen, betreft een trillingspredictie dus het bepalen 

van de overdrachtsfuncties van de verschillende deelmodellen. Een volledige trillingspredictie kan daarna 

worden gerealiseerd door middel van het koppelen van deelmodellen. Dit koppelen kan door de kracht en de 

overdrachtsfuncties van de verschillende deelmodellen te vermenigvuldigen. In formulevorm: 

____ ,._ 
Holland Ra1lconsult 
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V (cv) = F(cv)x Ho+/ (cv)x Hgeb (co) [mm/s] (2.2) 

waarin: F(cv) krachtsignaal aan de bron {uitgedrukt in trillingssnelheid) [N] 

H (r·') overdracht deelmodel: "ondergrond en fundering" 
o+f lV 

[mm/Ns] 

[-] Hgeb (cu) overdracht deelmodel: "gebouw" 

2.3 Looppad van een trilling in dit onderzoek 

Voor het uitvoeren van een trillingspredictie ziin gegevens uit de vakgebieden treinmaterieel, spoorwegbouw, 

geotechniek en bouwconstructies nodig. Met behulp van: bron -> transmissie -> ontvanger wordt beschreven 

waar het looppad van een trilling van afhankelijk is. Voor een nadere omschrijving van de verschillende 

parameters die tiidens de modellering van het looppad benodigd ziin wordt verwezen naar bijlage D. Het 

onderdeel: "ontvanger" wordt behandeld in paragraaf 2.4. 

2.3.1 Bron 

De bron van de trilling, ook wel: excitatie, is in dit onderzoek een trein. Van belong is de snelheid waarmee de 

trein riidt, het gewicht van de trein met belading (aslast) en de samenstelling van de trein. Orn de excitatie te 

kunnen bepalen ziin niet alleen materieelgegevens nodig, moor ook gegevens van de med.ia waar de trein 

overheen rijdt. Het goat nameliik om de interactie tussen trein en spoorconstructie die de excitatie bepaalt. Deze 

interactie is onder anderen afhankelijk van de hiervoor genoemde parameters, moor volgens Steenhuis et al. 

[STE97] voornamelijk afhankelijk van: 

ligging van het spoor (random en discrete effecten) (biilage D. l ). 

dynamische karakteristieken van de trein (riituig) (bijlage D.2). 

spoorconstructie en ballastbed (bijlage D.3 en D.4). 

interactie tussen rijtuig en spoorconstructie (biilage D.5). 

2.3.2 T ransmissiemedium: "ondergrond en fundering" 

Op het pad van een trilling vormen diverse media de transmissie tussen bron en ontvanger. Na de 

spoorconstructie en het ballastbed loopt het trillingspad door de aardebaan (bijlage D.6) naar de ondergrond 

en de fundering. De aardebaan dient de spoorbaan (spoorconstructie en ballastbed) te dragen en de belasting 

die op het ballastbed wordt uitgeoefend verder te spreiden naar de ondergrond. Bovendien voorziet de 

aardebaan de spoorbaan van de nodige stabiliteit [GILOl ]. 

2.3.3 Transmissiemedium: "gebouw" 

Het gebouw vormt het laatste traiect op het pad dot een trilling van een bron naar de ontvanger aflegt. lmmers 

de ontvanger bevindt zich in het gebouw. Van het gebouw ziin niet alleen de materiaaleigenschappen zoals 

soortelijk gewicht, elasticiteitsmodulus en demping, moor vooral ook de geometrie van belong. 

Met name de demping van een bouwconstructie is moeilijk van tevoren te bepalen. Omdat dit zo moeilijk te 
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bepalen is, wordt voor de demping van bouwconstructies vaak gebruik gemaakt van richtwaarden. Tabel 2.1 

geeft een overzicht van richtwaarden voor het dempingspercentage. 

Constructiemateriaal dernping, ~ [%] 

glas (ruit) 6 

metselwerk 4 

hout 2.5 

beton 2 

voorgespannen beton 

stool 0.5 

aluminium 0.1 

Tabel 2.1: Dempingspercenfage van enke/e in de bouw faegepasfe maferialen (SP/96] 

De waarden in label 2.1 betreffen dempingswaarden van constructiematerialen als ze zijn toegepast in een 

constructie. De zuivere materiaaldemping is volgens [SP/96] minstens een orde lager. Deze grotere waarden 

voor de demping ten opzichte van de materiaaldemping is het gevolg van energieverlies. Dit kan onder anderen 

verklaard warden uit wrijvingsverlies tussen de ten opzichte van elkaar bewegende constructiedelen. De 

toegepaste verbindingstechnieken zijn hierop van grote invloed. Zo zal een constructie met veel 

boutverbindingen in vergelijking met een gelaste constructie relatief veel demping bezitten. Respectievelijk 2 - 5 

% en s l % [SPl96]. Deze constatering wordt ook onderbouwd door Oosterhout [00S96]. Oosterhout 

[00S96] behandelt !evens wrijvingsverbindingen, tussen draagconstructie en wand- en/of gevelelementen, ter 

bevordering van de demping van gebouwen. 

2.4 T oetsing van de uitkomsten van een trillingspredictie 

De uitkomst van een trillingspredictie is het trillingsniveau op het punt waar de trilling de ontvanger bereikt. De 

ontvanger is in het geval van trillingshinder de mens. Wanneer er sprake is van trillingshinder verschilt per geval. 

Bij nieuwe situaties dient op basis van de Wet Milieubeheer vooraf warden aangegeven welke trillingen en, de 

eventueel daarmee gepaarde, trillingshinder zijn te verwachten. Daarnaast dient in het kader van Milieu Effecten 

Rapportages vooraf te warden bepaaid in welke mate de aanleg en het gebruik van o.a. infrastructuur 

aanleiding kunnen geven tot trillingshinder. In paragraaf 1 .3 is SBR richtlijn B genoemd als het belangrijkste 

toetsingskader voor trillingshinder. In deze richtlijn wordt gesteld dot hinder niet per definitie onaanvaardbaar 

hoeft te zijn. Er bestaat ook acceptabele hinder, als door tegenover ook andere belangen staan zoals: vervoer, 

productie, enzovoort. Tevens stoat in SBR Richtlijn B dot het onderzoek naar de beleving van trillingen nog geen 

concrete resultaten heeft opgeleverd. Het is daarom nog niet duidelijk wanneer en in hoeverre trillingshinder 

geaccepteerd wordt. Dit gegeven maakt het erg moeilijk om trillingen normatief te beoordelen. In SBR Richtlijn B 

warden daarom streefwaarden voor trillingshinder gegeven. Deze streefwaarden zijn uitgedrukt in een 

voortschrijdende effectieve trillingssnelheid. Blijft het niveau van de trillingen onder deze streefwaarden, don kan 

redelijkerwijs warden aangenomen dot normaal gesproken geen hinder optreedt. Volgens SBR Richtlijn B 

kunnen de resultaten van een trillingspredictie behandeld warden alsof het meetresultaten zijn. De richtlijn 

beschrijft een bewerking van het "meetresultaat" tot een voortschrijdende effectieve trillingssnelheid, zie ook 

----··-
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formule (A.3) in bijlage A. De streefwaarden voor de voortschrijdende effectieve trillingssnelheid hangen van een 

aantal voorwaarden of, te weten: 

De functie van het gebouw, de volgende gebouwfuncties warden onderscheiden: 

o Gezondheidszorg. 

o Wonen. 

o Kantoor en onderwijs. 

o Bijeenkomstgebouwen. 

o Kritische ruimten (bijvoorbeeld laboratoria). 

De omstandigheden waarin de trillingen optreden: 

o Continu voorkomende trillingen, gedurende lange tijd. 

o Herhaald voorkomende trillingen, gedurende lange tijd. 

o Continu of herhaald voorkomende trillingen, gedurende een kortere periode (korter durend 

don 3 maanden). 

o lncidenteel voorkomende, kortdurende trilli ngen. 

Het tijdstip wanneer trillingen optreden: 

o Dag en avond. 

o Nacht (van 23:00 tot 07:00 uur). 

Bovendien wordt in SBR Richtlijn B onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe situaties. Het hotel in dit 

onderzoek volt onder de gebouwfunctie: wonen. Railverkeer wordt geclassificeerd als herhaald voorkomende 

trillingen, gedurende lange tijd. Voor overdag en 's avonds gelden hogere waarden voor de effectieve 

trillingssnelheid don voor 's nachts. Ter indicatie: de maximale voortschrijdende effectieve trillingsnelheid in het 

geval van de hoteluitbreiding bedraagt overdag en 's avonds en 's nachts 0.20. Dot de waarde voor de 

effectieve trillingssnelheid 's nachts net zo hoog is als overdag en 's avonds komt doordat er 's nachts veel 

minder treinen rijden. Bijlage A goat dieper in op de richtlijn, waarbij ook de bepaling van de voortschrijdende 

effectieve trillingsnelheid aan de orde komt. 
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3 Onderzoek naar het trillingsprobleem voor het IBIS-hotel 

In het voorgaande hoofdstuk is beschreven dot een trillingsprobleem opgesplitst kan worden in de onderdelen: 

bron->transmissie->ontvanger. In dit hoofdstuk komt aan de orde hoe de onderdelen: bron en transmissie in 

dit onderzoek ingevuld of gemodelleerd zijn. Het onderdeel: "ontvanger" is reeds behandeld in paragraaf 2.4. 

3. l Bron (signaal) 

In het onderzoek is gebruik gemaakt van bronsignalen afkomstig van een trillingsmeting ter plaatse. Hierdoor 

kon op relatief eenvoudige wijze een goede schatting van de excitatie verkregen worden. 

3.1 .1 Resultaten trillingsmeting 

Op maandag 20 januari 2003 is er een trillingsmeting gedaan bij Amsterdam CS. De meting vond plaats op 

het perron, ter hoogte van de locatie waar de uitbreiding van het IBIS-hotel is gepland. De maximale verticale 

trillingssnelheid van 26 gemeten treinpassages zijn in figuur 3.1 weergegeven. 

3.5 
♦ 

3 
♦ 

2.5 ♦ 

.;; 

E 2 .s ♦ ♦ 

x ♦ 
♦ 0 1.5 ♦ E i ♦ > 

♦ • 
♦ • ♦ 

♦ ♦ 

• ♦ • ♦ • • • • 0.5 • • * ♦ • t ♦ t 
0 

0 10 20 30 40 

I~_ afstand tot meetpunt [m] 
soi 

Figuur 3.1: Resultaten van de tn1/ingsmeting b1i Amsterdam CS 

Figuur 3.1 vertoont een zekere spreiding. Deze spreiding wordt onder anderen veroorzaakt doordat er geen 

onderscheid is gemaakt tussen het type en de rijsnelheid van de treinen die gemeten zijn. Verder zorgen 

oneffenheden (wissels) in de boon waar een trein overheen reed ook voor variatie in trillingssnelheden. Van 4 

verschillende treinsoorten is op basis van de trillingsmetingen de frequentie-inhoud van het snelheidssignaal 

gegenereerd, zie figuur 3.2. 
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Figuur 3.2: Treinsignalen van vier verschillende soorfen freinen. De signa/en z1/n weergegeven per O 5 Hz De grooffe van de 

amplitudes is voomame/Jik afhankehjk van de a/stand van de /rein fol het meefpunf. 

Uit figuur 3.2 blijkt dot het signaal van een goederentrein (groen) grotere amplitudes vertoont bij lagere 

frequenties don het signaal van de passagierstreinen (rood, zwart, blauw). Dit kan verklaard worden op basis 

van de formule voor de eigenfrequentie van een massaveersysteem (B.2). Een goederentrein heeft veel grotere 

aslasten don een passagierstrein vanwege een zwaardere locomotief en een grotere massa van de belading. 

Door in deze formule de massa van de trein en de stijfheid van de spoorconstructie en ondergrond in te vullen 

volgen lagere frequenties voor goederentreinen en hogere frequenties voor passagierstreinen. 

3.1 .2 T reinsignaal in de trillingspredicties 

3. 1.2. 1 Maatgevend signaal in de tril/ingspredicties 

Trillingshinder in gebouwen wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door trillende vloeren. Vloeren zijn veel 

gevoeliger voor verticale excitatie don voor horizontale excitatie. De gemeten signalen bevatten horizontale (in 

twee richtingen) en verticale componenten. Op grond van eerder door de vakgroep dynamica van Holland 

Railconsult uitgevoerde trillingspredicties is de verwachting dot met name de verticale component in de signaien 

voor trillingshinder zorgt. 

Eigenfrequenties van bouwconstructies zijn veelal laag in vergelijking met treinsignalen. Daarom is verondersteld 

dot de gebouwconstructie uit het conceptschetsontwerp voor het IBIS-hotel gevoeliger is voor laagfrequente 

excitatie. Op grand van deze veronderstellingen is in de trillingspredictie de verticale component uit het signaal 

van de goederentrein als excitatie gebruikt. 

Doordat het "maatgevende" treinsignaal op basis van kwalitatieve argumenten is geselecteerd kan het als een 

deterministische belasting warden beschouwd. Omdat dit onderzoek goat over de relatieve invloed van 

constructieparameters op het trillingsgedrag van een constructie, is er geen variantieanalyse van de amplitude 

van de signalen gedaan. Het goat om de signalering van trends in het trillingsgedrag van een constructie op 

basis van een realistisch signaal. Het is dus niet duidelijk in hoeverre het signaal werkelijk maatgevend is. 
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3. 1.2.2 Nyquisf-criterium en ft/dstapgrootte 

Het geselecteerde signaal had een tijdsduur van 30 seconden en is aan de constructie opgelegd in de vorm van 

een opgelegde verplaatsing. Hiertoe is het signaal verdeeld in tijdstappen van 0.005 seconde. De reden voor 

deze grootte van de tijdstap wordt bepaald door het zogenoemde Nyquist-criterium. Dot stelt dot als een signaal 

gediscretiseert wordt in stappen (gesampled) er voldoende punten per periode toegepast moeten worden. Er 

geldt dot hoe groter het aantal punten dot een gediscretiseerd signaal bevat is, des te nauwkeuriger het 

oorspronkelijke signaal beschreven kan worden. Met behulp van figuur 3.3 wordt dit toegelicht. 
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Figuur 3.3: Samplefreq uenfies. 
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Het signaal linksboven in figuur 3.3 heeft een frequentie van 1 0 Hz. 20 punten per periode (rechtsboven) vergt 

dus een 

samplefrequentie van: 

tijdstap van: 

l 0 Hzx20 punten = 200 Hz, dit resulteert in een 

~~=0.005s 
200Hz 

In de onderste helft van figuur 3.3 1s te zien dot minder punten per periode een steeds minder goede 

beschrijving van het signaal geven. Is een samplefrequentie kleiner don 2 maal de frequentie van het 

oorspronkelijke signaal (minder don 2 punten per frequentie) don verandert ook de energie-inhoud en de 

frequentie van het signaal (rechtsonder in figuur 3.3). Het is evident dot het toepassen van hogere 

samplefrequenties bij berekeningen meer rekentijd eisen don lagere samplefrequenties. Daarom dient er een 

optimum tussen de nauwkeurigheid waarmee het signaal wordt beschreven en de rekentijd die een analyse vergt 

gevonden te worden. 
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De ervaring binnen de vakgroep dynamica van Holland Railconsult leert dot 8 punten per periode een 

aanvaardbare discretisatie van het signaal is (linksonder in figuur 3.3). Bii een 

samplefrequentie van: 

beschriiving van: 

200 Hz, geven 8 punten per periode dus een voldoende nauwkeurige 

200Hz = 2SHz 
8 

Het geselecteerde signaal heeft de grootste energie-inhoud tussen 5 en 25 Hz, zie figuur 3.2. Een 

samplefrequentie van 200 Hz is dus goed toepasbaor op dit signaal. 

3.2 T ransmissie 

De transmissiemedia welke op het pad van een trilling liggen ziin in twee deelmodellen opgesplitst: 

ondergrond en fundering. 

gebouw. 

De bronsignalen ziin gemeten aan het oppervlak van het perron. Op dit punt goat de droagconstructie van het 

hotel over in de fundering, zie ook figuur 2.1. Bii de variatiestudies is het gebouw rechtstreeks door het gemeten 

signaal (verticale component van het signaal van de goederentrein) geexciteerd. Hierbii wordt echter 

voorbijgegaan aan het feit dot de amplitude van het signaal in de werkelijke situatie gereduceerd wordt door de 

aanwezigheid van een fundering onder het perron en een gebouw op het perron. Ten einde deze reductie in de 

amplitude van het signaal in kaart te brengen is er voor gekozen om de ondergrond en de fundering 

gezamenlijk te modelleren in een apart deelmodel. 

3.2.1 Tweedimensionale modellering 

In paragraaf 2.1 is gesteld dot het onderzoek "relatief" is en dot dit met behulp van eenvoudige deelmodellen 

onderzocht kan worden. Het deelmodel: "ondergrond en fundering" is als tweedimensionaal vlakke-rek model 

gemodelleerd. Hierbii wordt aangenomen dot: trillingsvoortplanting in de ondergrond loodrecht op de 

spoorbaan is gedurende de lengte van de spoorbaan constant. Uiteroard heeft de geometrische verspreiding 

van de trilling in de ondergrond ook invloed op de amplitude van de trilling evenwijdig aan de spoorbaan. Met 

name in het "verre-veld" is deze invloed significant. Een definiiie van "ven-e-veld" is: a!s de afstand van de bron 

tot het beschouwde punt groter is don een golflengte [RUl95]. Een verschil tussen een driedimensionaal model 

en een tweedimensionaal vlakke-rek model voor trillingsuitbreiding in de ondergrond is, dot in een 

driedimensionaal model ook met deze ruimtelijke spreiding van een trilling rekening gehouden wordt. Echter, 

aangezien de golflengte van een trilling in de ondergrond al gauw 20 meter is en de afstand tussen de 

trillingsbron en de constructie van het hotel zo'n 4 meter kan hier niet van "verre-veld" gesproken worden. 

Daarom kan een tweedimensionaal vlakke-rek model al een redeliike goede voorspelling van de 

trillingsvoortplanting geven. Voor het deelmodel: "gebouw" is aangenomen dot het waarschijnlijk is dot de 

variatie van een bepaalde parameter dezelfde trend vertoont als deze gevarieerd wordt in een tweedimensionaal 

model als in een driedimensionaal model. Een driedimensionaal model geeft hier daorom geen extra 

informatie, moor alleen extra zekerheid. Ook het deelmodel: "gebouw" is in deze studie in een 

tweedimensionaal model gemodelleerd. 

----·-
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3.2.1. l Gebruikte computerprogromma's 

Voor de verschillende deelmodellen in het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende 

computerprogromma's. Het deelmodel: "gebouw" is gemodelleerd in het eindig elementenpakket ANSYS, 

versie 5.6. ANSYS is een breed toegepast programma, verdere uitleg wordt daarom niet noodzakeliik geacht. 

Het deelmodel: "ondergrond en fundering" is gemodelleerd in GEOVIB, versie dd0l 0817. GEOVIB is een 

gestandaardiseerde invoerschil, geschreven voor het eindig elementenpakket ANSYS 5.5 of hogere versies. Met 

de invoerschil van GEOVIB wordt een model opgebouwd dot een schematisering van het gebied waarin 

trillingen berekend warden is. Door deze schematisatie in GEOVIB wordt het model geschikt gemoakt voor het 

beschrijven van trillingsvoortplanting in, met name, de ondergrond. GEOVIB is reeds een aantal iaren bii de 

vakgroep dynamica van Holland Railconsult in gebruik en wordt regelmatig gevalideerd. Een berekening, op 

basis van de gegevens die met behulp van GEOVIB zijn ingevoerd, heeft als resultaat: verplaatsingen / 

snelheden / versnellingen van de ondergrond die in de tiid verkregen zijn. Hierbij kon verwacht worden dot de 

extreme waarden voor verplaatsingen, snelheden en versnellingen afnemen naar mate de a/stand tot het spoor 

toeneemt. Het model wordt opgebouwd in ANSYS en is geschikt om zowel in ANSYS als LS-DYNA te worden 

doorgerekend. Het deelmodel: "ondergrond en fundering" is doorgerekend in LS-DYNA, versie 940.1 a. Voor 

een uitgebreide beschrijving van GEOVIB wordt verwezen naar de handleiding voor GEOVIB [WAL00]. 

Net als ANSYS is LS-DYNA een eindig elementenpakket. LS-DYNA moakt gebruik van een expliciete 

oplossingsmethode. Dit in tegenstelling tot ANSYS, dot maakt gebruik van een impliciete oplosmethode. De 

oplosmethoden worden toegelicht in bijloge E. Een voordeel van de expliciete oplosmethode is dot de 

berekening sneller verloopt. Een nadeel van de expliciete oplosmethode is dot de oplossing alleen stabiel is als 

er een voldoende kleine tijdstap gekozen wordt [GAR99]. LS-DYNA kiest zelf deze tijdstapgrootte oan de hand 

van de kortste tijd waarin een golf een element kan doorlopen. Hoe grater de elasticiteitsmodulus en hoe 

kleiner het element, hoe sneller een golf een element doorloopt, dus hoe kleiner de tijdstap wordt. Hoe kleiner 

de tiidstap is, hoe longer een berekening duurt. 

3.2.2 Ondergrond bij Amsterdam CS en fundering 

Voor de benodigde parameters voor modeiiering van grondlagen kan gebruik worden gemaakt van 

sonderingen. Helaas zijn voor de locatie voor de geplande uitbreiding geen sonderingen beschikbaar. De 

waarden van de parameters voor modellering van de ondergrond bij Amsterdam CS zijn gebaseerd op de 

gemiddelde waarden voor de conusweerstand en wriivingsgetal van een 8-tal sonderingen in de buurt van de 

locatie voor de geplande uitbreiding. De dynamische bodemparameters ziin vastgesteld aan de hand van een 

op de vakgroep dynamica van Holland Railconsult experimenteel gevonden relatie tussen de conusweerstand en 

het wrijvingsgetal (3.2). 
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[N/m 2
] (3.2) 

waarin: 
Gdyn 

dynamische glijdingsmodulus [N/m 2
] 

qc conusweerstand [MN/m 2
] 

( wrijvingsgetal (w/c x 1 00) [%] 

f dyn = G dyn X 2 X (1 + V) dynamische elasticiteitsmodulus [N/m 2
] 

waarin: V dwarscontractiecoefficient [-] 

In het conceptschetsontwerp is gekozen voor een fundering op palen. Het inheiniveau is vastgesteld op 22 meter 

beneden de bovenkant van het perron. Het model is gemodelleerd tot een diepte van 30 meter beneden de 

bovenkant van het perron. Hierdoor kan trillingsvoortplanting op diepten beneden het inheiniveau ook door het 

model beschreven warden. De ondergrond is verdeeld in een 8-tal lagen, waarvan de dikte en eigenschappen 

varieren, deze zijn weergegeven in tabel 3.1. 

laag van [m] tot [m] p [kg/m3
] qc [MN/m2] C [%] Gdvn [N/m2] V [-] Edvn [N/m2] ~ [%] 

ballastbed mv. -0.85 2400 125E6 0.2 300 E6 3 

2 (zand) -0.85 -5.6 2000 4 1.4 41 E6 0.4 115 E6 3 

3 (klei) -5.6 -7.6 1500 2.3 2.2 30E6 0.48 88 E6 5 

4 (klei) -7.6 -11 .8 1500 1 2.8 14 E6 0.48 42 E6 5 

5 (zand) - 11 .8 -14.8 2000 15.6 1.3 153 E6 0.45 443 E6 3 

6 (zand) -14.4 -19.0 2000 9.9 1.5 104 E6 0.45 301 E6 3 

7 (zand) -14.4 -19.0 2000 17.6 1 . 1 159 E6 0.45 460 E6 3 

8 (zand) -22.0 -30.0 2000 23 1 198 E6 0.45 574 E6 3 

beton 2400 13 E6 0.2 31 E9 1 

Tabel 3.1: Dynomische (bodem)poromefers in dee/model: "ondergrond en fundering" 

Het deelmodel voor de trillingsvoortplanting in de ondergrond en de fundering is gemodelleerd met vlokke-rek 

elementen (in ANSYS: PLANE42). De ondergrond kan, gegeven de veronderstellingen in paragraaf 3.2.1, op 

deze wijze gemodelleerd worden. De fundering van het gebouw heeft een zekere ruimtelijkheid welke slecht met 

dit model is te beschrijven. Het gebouw is per steunpunt gefundeerd op een poer met daaronder 5 

funderingspalen. De poer en funderingspalen zijn desondanks toch met vlakke-rek elementen gemodelleerd. 

3.2.3 Gebouw 

De constructie van het conceptschetsontwerp heeft een sterk repeterend karakter. In de richting evenwijdig aan 

het spoor is het gebouw opgebouwd uit een aantal gelijke frames, dit kan worden gezien in de figuren l. l en 

2.1. Deze frames zijn opgebouwd uit lineaire constructie-elementen (kolommen en liggers) en kunnen dus 

worden gezien als een staafconstructie. In tegenstelling tot het model voor de ondergrond is het deelmodel: 

"gebouw" opgebouwd uit tweedimensionale balkelementen (in ANSYS: BEAM3). Deze elementen zijn geeigend 

---_;•-
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voor de modellering van staafconstructies. In het deelmodel: "gebouw" ziin vanuit het referentiemodel diverse 

parameters van de gebouwconstructie gevarieerd. Hoofdstuk 4 goat in op de definiering van het 

referentiemodel en de resultaten van de variatiestudies worden behandeld in hoofdstuk 5. 

3.3 Berekeningsstrategie 

Door de berekening op een bepaalde wijze in te richten kan een volledige trillingspredictie uitgevoerd warden. 

In paragraaf 2.2 is gesteld dot het goat om het bepalen van de overdrachtsfuncties van de verschillende 

deelmodellen. 

3.3.1 Deelmodel: "ondergrond en fundering" 

Voor het deelmodel: "fundering en ondergrond" worden de overdrachtsfuncties niet direct in de trillingspredictie 

gebruikt. Op basis van de gegevens in paragrafen 3.1 en 3.2 en de mogeliikheden van tweedimensionale 

modellering in deelmodellen kan het gebruik van het deelmodel: "fundering en ondergrond" als volgt worden 

beschreven: 

T rillingspredictie: 

Onbekend is: 

Bekend is: 

F (w) X HO +f (w) X H geb. (w) = V pre. (w) 

F(w) 

V gem (w), dit kan ook geschreven warden als: 

( ) F( ) H ( ) ➔ f(w) = V gem (cv) 
V gem. {JJ = {JJ X and. {JJ 

Hand (w) 

lngevuld: v (w) gem. 
---xHa+f(w)xHgeb.(w) = V pre.(w) 
Hand (w) 

Anders geschreven: H (w) 
a+ f 

vgem (w)x---xHgeb (w) = V pre (w) 

verklaring indices: 

Hond (w) 

v (w) trillingssnelheid van predictie 
pre. 

H lw\ overdrachtsfunctie voor het deelmodel: "gebouw" 
geb \ I 

v (w) gemeten trillingssnelheid 
gem. 

H ({JJ) overdrachtsfunctie voor het deel model: "ondergrond" 
ond. 

Het deelmodel: "ondergrond en fundering" heeft als doe! om de reducerende invloed van de fundering in de 

ondergrond, met op de fundering het gebouw, op de amplitude van het gemeten signaal vast te stellen. Hiertoe 

zijn twee modellen gemaakt: een model waarbij slechts de ondergrond is gemodelleerd, met als 

berekeningsresultaat: Hand (w). En een model waarbij in de ondergrond een fundering is aangebracht, met als 

resultaat: H
0

+ r(w). Op deze fundering zijn massaveersystemen aangebracht die de aanwezigheid van het 

gebouw representeren, zie figuur 3.4 en figuur F. l in bijlage F. In bijlage F is de invoer van dit deelmodel 

bijgevoegd. De eigenschappen van de massaveersystemen zijn weergegeven in tabel 3.2. 

___ ....;_ 
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Figuur 3.4: Dee/model/en van ondergrond en fundering De linker afbeelding geeft de mode/opbouw van een ondergrond zonder 

bebouwing wee,; de rechter afbee/ding de modelopbouw van een ondergrond met bebouwing (fundering en 

massaveersystemen). 

Tabel 3.2: 

parameter afleiding waarde 

massa [ m] oplegreactie 

(veer)stijfheid (bij: {J)n = 1.5 Hz) k = (2,rwn )2 m 

demping (bij: S = l %) c = (2J"[;;; 

Eigenschappen van toegepaste massaveersystemen. 

414150 

36787470 

78065 

[kg] 

[N/m] 

[Ns/m] 

Van beide modellen zijn overdrachtsfuncties gegenereerd van het punt waar de modellen geexciteerd zijn ten 

opzichte van de punten waarop het gebouw op het perron komt te staan, zie ook afbeelding F. l in bijlage F. 

Door de overdrachtsfunctie van het model met bebouwing te delen door de overdrachtsfunctie van het model 

zonder bebouwing kan de reducerende invloed van de bebouwing op de amplitude van het signaal worden 

uitgedrukt in een getai. Dit getai kan warden omschreven als een reductiefactor voor het gemeten 

trillingssignaal. In formulevorm: 

reductiefactor(w) = _H_o+_r_(w_) 
Hond(w) 

waarin: 

[-] 

overdracht model met bebouwing 

overdracht model zonder bebouwing 

(3.3) 

Grofweg kan gesteld warden dot het gemeten signaal ongeveer 3 moal grotere amplitudes vertoont don het 

werkelijke signaal zal vertonen. Figuur 3.5 geeft een indruk van de reductie weer in een grafiek. De resultoten 

van deze berekening zijn toegevoegd in bijlage F. 
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Figuur 3.5: 

5.0E-07 ,------------;:::::========:;--1 1 
4.5E-07 j~ I - ondergrond f 11· 
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w 3.0E-07 
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frequentle 

Overdrachtsfundies van een ondergrond met bebouwing (zwart) en een ondergrond zonder bebouwing (rood). 

3.3.2 Deelmodel: "gebouw" 

19 

Er zijn vier verschillende analyses op het deelmodel: "gebouw" uitgevoerd. In de eerste plaats een statische 

analyse. De uitkomst van deze analyse is de uitbuiging van de constructie als gevolg van de horizontale en 

verticale belastingen. In de tweede plaats ziin de eigentrillingsvormen en bijbehorende eigenfrequenties 

bepaald. Het doel van deze analyse was om in relatie met de derde analyse de dominante frequenties voor 

verticale excitatie van de constructie te bepalen. Bij de derde analyse zijn van het punt van excitatie naar de 

registratiepunten de overdrachtsfuncties bepaald. In combinatie met de tweede analyse kan nu bepaald worden 

bij welke frequenties de constructie gevoelig is en welke eigentrillingsvorm hier bij hoort. Bij de vierde analyse is 

de linkeroplegging rechtstreeks door het verticale treinsignaal geexciteerd. Het effect van een bepaalde 

parameter in relatie met de opgelegde excitatie kon hiermee worden uitgedrukt in de trillingssnelheid. 
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4 Referentiemodel 

In dit hoofdstuk wordt het referentiemodel nader beschreven en worden de resultaten van de op het 

referentiemodel uitgevoerde analyses, zoals besproken in paragraaf 3.3.2, behandeld. 

4.1 Definitie van het referentiemodel 

Het conceptschetsontwerp voor de constructie van het hotel is vertaald in een referentiemodel, zie figuur 4.1. Bii 

deze vertaling is aangenomen dot alle verbindingen tussen kolommen en liggers momentvast zijn. Daarnaast is 

voor de statische analyse aangenomen dot het model scharnierend op de fundering is opgelegd. Ten aanzien 

van de dynamische analyses is het model aan de linkerzijde geexciteerd met een opgelegde verplaatsing en aan 

de rechterziide is aangenomen dot de constructie in de fundering is ingeklemd. Dit is niet volledig volgens de 

werkeliike situatie, moor gezien het relatieve karakter van het onderzoek een acceptabele aanname. 

Figuur 4.1: 

r--.. 
N 

r--.. 
N 

f 

~ 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

2 6 

10 

9 

8 

7 

6 

Referentiemodel, geometrie en afmefingen. 

Kl L 

In figuur 4.1 staan nummers boven de liggers aangegeven. Deze nummers markeren het midden van de 

betreffende ligger. Er is aangenomen dot de repons in het midden van een ligger (vloer) de meeste 

trillingshinder oplevert. Daarom zijn op deze punten de uitkomsten van de analyses geregistreerd. Als in dit 

rapport naar een verdieping wordt verwezen, don wordt dot aangegeven als biivoorbeeld: 4-9. Dit is ook te 

lezen als: ligger 4 en ligger 9. Een node re beschriiving van de eigenschappen van het referentiemodel kan het 

beste duideliik worden gemaakt aan de hand van figuur 4.2 en label 4.1: 
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Figuur 4.2: Links is een schema van de construdie van het concepfschetsonfwerp fe zien, de rode hin geeft de scheiding aan 

fussen.' "bovenbouw" en "porfaal". Van links naar rechts in het schema kan warden onderscheiden: kamer-gang

kamer. Rechts de vertaling van het concepfschetsontwerp naar een fweedimensionaal eindig elemenfenmode/. 

De geschematiseerde constructie is opgedeeld in een onderdeel: bovenbouw en een onderdeel: portaal. De 

bovenbouw is het deel van de draagconstructie waar de gebruiksruimten van het hotel in ziin gepland. Het 

portaal is het deel van de draagconstructie wat de overspanning over het spoor mogeliik maakt. 

portaal bovenbouw 

kolommen (lichtblauw) /y 0.0207 m4 kolommen (rood) /y 0.00018 m4 

A 0.0873 m2 HE300A A 0.01253 m2 

ligger (paars) /y 0.1169 m4 liggers (blauw) /y 0.00018 m4 

A 0.0981 m2 HE300A A 0.01253 m2 

elasticiteitsmodul us E 210 E 9 N/m2 

dichtheid p 7850 kg/m 3 

demping 
,... , 

% f, I 

/Y axiaal kwadratisch oppervlakte moment m4 

A oppervlak m2 

Tabel 4.1: Doorsnede- en maferiaaleigenschappen van het referenfiemodel. 

De gemodelleerde constructie van het referentiemodel is belast met massa's, Voor de dynamische analyses ziin 

dit: het eigen gewicht en de som van de permanente en het momentane deel van de veranderlqke belastingen 

op het frame. Voor de statische analyse komt hier nog de windbelasting bq. Aangenomen is dot de hart-op-hart 

afstand van de frames l l meter is en dot de vloeren en gevels van frame naar frame overspannen. In 

tegenstelling met de frameafstand komt de overspanningsrichting van de vloeren in de constructie van het 

referentiemodel niet overeen met de constructie van het conceptschetsontwerp. 
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De belastingen worden samengevat in tabel 4.2 en weergegeven in figuur 4.3. 

Tabel 4.2: 

Figuur 4.3: 

omschrijving be lasting 

wanden of gevels 

vloeren: permanent+ momentaan deel van de veranderlijke belasting 

windbelastin t.b.v. statische anal se 

300 kg/m 2 

570 kg/m 2 

1260 N/m2 

Aangenomen belasfingen op het referenfiemodel. 

' 
' 

; 

!J 

Referenfiemode/: belasfingen massa's. 

::] 
-

verticale belasting: 

vloeren (rood): 

wanden (blauw): 

horizontale belasting: 

wind (groen): 

l l x 570 = 6270 kg/m' 

l l x 300 x 2.7 = 89 l 0 kg 

l l x 1260 = 13860 N/m' 

----··-
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4.2 Statische analyse 

Op het referentiemodel en de modellen van de variatiestudies is een statische analyse uitgevoerd om eenvoudig 

te kunnen beoordelen wat het effect van een bepaalde variatie op de vervormingen van de constructie is. De 

vervormingen van de constructie van het referentiemodel zijn weergegeven in figuur 4.4. 

cJli_j( 

REFER5:NTIE 

ANSYS 5.6.l 
FEB :J 2003 
15:55:15 
PLOT NO. 
NODAL SOLL:"TION 

STEP=l 

SUB =l 
TIME=l 
USUM (AVG) 

RSYS=O 
PowerGraphics 
EFACET=l 
AVRES=Mat 
CMX =.028721 
SMX =. 028721 

-0 8 :~~~~:; 
§ :~~!~~: 
D .01s9s6 
CJ .019147 
D .022339 

- :~~~;~1 

Figuur 4.4: Tota!e vervorming van het referenfiemodel fen gevolge van de verficale en horizonta!e belasfingen, de maximale 

vervorming bedraagt hier 28. 7 mm (in rood weergegeven). 

De vervormingen die in figuur 4.4 zijn weergegeven zijn de som van horizontale en verticale vervormingen. Als 

aangenomen wordt dot de verticale vervorming in het midden van de liggers beschreven kan worden met de 

formule voor de vervorming van een tweezijdig ingeklemde ligger (4.1 ), kan de maximale horizon/ale 

vervorming bepaald worden. 

q 

rµlL .. ~m~11~i ~1~;1 __ TJT~;ll_-----n~ .. q~: 
k-/ ,_ 

L 

5= 
qL4 

verticale vervorming [mm] (4.1) 
384EI 

waarin: q gelijkmatig verdeelde belasting [N/mm] 

L lengte van de overspanning [mm] 

E elasticiteitsmodul us [N/mm 2
] 

I axiaal kwadratisch oppervlaktemoment [mm 4
] 

De horizon/ale vervorming volgt don uit: 

verticale vervorming: 62,7 x 6000
4 = 5 _6 mm 

3 8 4 X 2. 1 f 5 X 1 8 X (1 f 4 )2 

horizontale vervorming: 
5hor = .J5totaa/2 

- 5 ver/
2 

= ✓28. 72 
- 5.6 2 

= 28.1 mm 
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De maximaal toegestane horizontale vervorming bedraogt volgens NEN 6702: 

8 =-h- [mm] 
hor.max. 500 

waarin: h gebouwhoogte [mm] 

hier: 8 = 23500 = 47 mm 
hor.max. 500 

4.3 Eigenfrequenties en eigentrillingsvormen 

De eerste drie eigentrillingsvormen van het referentiemodel zijn horizontale eigentrillingsvormen, zogenaamde 

sway-modes. De frequenties waar deze eigentrillingsvormen bij optreden zijn: 0.646, l .865 en 3.027 Hz. Deze 

eigentrillingsvormen zijn met name voor horizontale belastingen van belong. De eigentrillingsvorm die bij de 4• 

eigenfrequentie van het referentiemodel hoort is de belangrijkste eigentrillingsvorm voor verticale belasting. 

Deze eigentrillingsvorm is weergegeven in figuur 4.5, de frequentie bedraagt: 4.283 Hz. 

Figuur 4.5: 
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-------- -
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ANSYS 5 .6.1 
.ll.PR 29 2003 
15:36:19 
PLOT NO. 3 
DISPLACEMENT 
STEP=l 
SUB =4 
FREQ=4 .2B3 
Powe::Graphics 
EFACET=l 
AVRES=Mat 

DMX "'· 002191 

DSCA=536. 208 
ZV eel 
DIST=l3.571 
XF =7 
'ff =12.337 
Z-BUFFER 

Eigentnllingsvorm voor de 4• eigenfrequenfie van het referenfiemodel. 

Naast de eigenfrequenties van het gehele referentiemodel is bij de variatiestudies waarschijniijk ook de eerste 

eigenfrequentie van een individuele ligger uit de bovenbouw van belong. De eerste eigenfrequentie van een 

ligger bedroagt, formule (B.2) uit bijlage B: 

stijfheid: k = l 92xf x/ 
L 3 

l 92x2l OE ~x0.00018 = 3_36 E 7 
6 

massa: m = 6270 x 6 = 37620 [kg] 

[N/m] 

In het algemeen neemt de grootte van de respons in de liggers van het referentiemodel toe met de hoogte van 

het gebouw, zie bijlage G. Daarom zijn van de overige dynamische analyses de uitspraken over de respons van 
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het gebouw gebaseerd op de respons van ligger 5. In het referentiemodel is deze vloer de bovenste verdieping 

waar trillingshinder op kan treden. Van het referentiemodel zijn de 1 • 10 eigenfrequenties en de daarbij 

horende eigentrillingsvormen bepaald, deze zijn in bijlage G biigevoegd. 

4.4 Overdrachtsfunctie 

De overdrachtsfunctie geeft de respons per frequentie weer. De amplitude van de overdrachtsfunctie geeft de 

mate van respons weer. In combinatie met de gegevens uit paragraaf 4.3 kan nu bepaald worden hoe deze 

respons zich manifesteert. 

De harmonische analyse is in de frequentierange van 0.5 tot 128 Hz per 0.5 Hz uitgevoerd, dit is gezien het 

relatieve karakter voor de variatiestudie voldoende. T eneinde voor het referentiemodel nauwkeurig de 

belangrijkste eigenfrequentie te bepalen bleek de overdrachtsfunctie per 0.5 Hz te grof gediscretiseerd. De 

harmonische analyse is voor dit doel uitgevoerd met een fijnere discretisatie: van 0 tot 16 Hz per 0.005 Hz. De 

harmonische belasting is geexciteerd in de vorm van een opgelegde verplaatsing van 1 mm bij de linker 

oplegging van de constructie. In figuur 4.6 is het resultaat van deze harmonische analyse van 0 tot 16 Hz 

weergegeven. 

Figuur 4.6: 
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Uit de overdrachtsfunctie van figuur 4.6 blijkt dot de belangrijkste eigenfrequentie van het referentiemodel 4.3 

Hz is. De grafiek van figuur 4.6 loot bij minder don ongeveer 1 Hz een steeds grotere amplitude zien. Dit kan 

als volgt verklaard worden. Een trilling, dynamische belasting, is in paragraaf 1 .3 gedefinieerd als een belasting 

die in tijd relatief snel wisselt. Hoe lager de frequentie is waarmee deze belasting in tijd varieert (bij frequenties 

kleiner don 1 Hz), hoe meer de dynamische belasting zich als statische belasting gedraagt. Heel laagfrequente 

excitatie gedraagt zich dus min of meer als een statische belasting en een statische belasting heeft een hoge 

overdracht. 
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4.5 Effectieve trillingssnelheid bij een treinsignaal 

In deze paragraaf komt een volledige trillingspredictie aan de orde. In 4.5.1 wordt beschreven hoe dit op het 

referentiemodel is toegepast. In 4.5.2 wordt behandeld hoe de resultaten van de verschillende variatiestudies 

onderling vergeleken kunnen worden met behulp van de effectieve trillingssnelheid. 

4.5.1 Bepaling werkelijke effectieve trillingssnelheid voor punt 5 

T eneinde de respons van het referentiemodel uit te drukken in de trillingssnel heid, is het referentiemodel bii de 

linker oplegging rechtstreeks met het treinsignaal geexciteerd. De berekening is uitgevoerd in het tijdsdomein, 

zie ook paragraaf 3.1 .2.2. Het treinsignaal heeft een tiidsduur van 30 seconden. Voor registratiepunt 5 is de 

respons op dit treinsignaal in de grafiek in figuur 4.7 weergegeven gedurende 30 seconden. 

Figuur 4.7: 
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Als de functie van de grafiek uit figuur 4.7 Fourier getransformeerd wordt, don wordt de trillingssnelheid van 

punt 5 in het frequentiedomein gekregen. Dit is weergegeven in figuur 4.8. 

Figuur 4.8: 
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Doordat het referentiemodel direct met het treinsignaal is geexciteerd, is geen rekening gehouden met de 

-----Holland Ra1lconsult 



"Heeft u /ekker geslapen?" Treintnllingen in een over het spoor te bouwen hotel 27 

overdracht van de ondergrond met bebouwing. lmmers ten tiide van de trillingsmeting was nog geen bebouwing 

aanwezig. Voor de werkelqke trillingssnelheid in punt 5, waarbii wel rekening gehouden is met de reducerende 

invloed van de bebouwing op de amplitude van het bronsignaal, dient de functie van figuur 4.8 

vermenigvuldigd te worden met de functie van de reductiefactor, zie paragraaf 3.3.1. De grafiek van de functie 

van de reductiefactor is weergegeven in figuur 4.9. 

Figuur 4.9: 

10 J 
0.9 • j -reduciie (s) I 0 

0.8 
4 9 

0.7 
3 8 

., 0.6 
cl 

::, 

%_0.5 
2 7 

E 
D 0.4 I 6 

03 7 
0.21 

0.1 

00· 

401 0 5 10 15 20 25 30 35 
frequentie [Hz] 

~ Kl 

Redudie van de amplitude van het bronsignaal ten gevolge van aanwezigheid van bebouwing op het perron 

(frequentiedomein) 

Door de functie van grafiek 4.9 te vermenigvuldigen met de grafiek van figuur 4.8 en het resultaat vervolgens 

Fourier te transformeren, de inverse van een Fouriertransformatie want een Fouriertransformatie goat van 

frequentiedomein naar tiidsdomein, wordt de werkeliike trillingssnelheid in het tiidsdomein verkregen. Dit 

resultaat is weergegeven in figuur 4.10. 
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Op basis van de trillingssnelheid in figuur 4.10 kan een toetsing aan SBR Richtlqn B plaatsvinden. Hiertoe dient 

van de trillingssnelheid in figuur 4.10 eerst de voortschriidende effectieve trillingsnelheid met behulp van 

formule A.3 bepaald te warden. De effectieve trillingssnelheid van punt 5 is gepresenteerd in figuur 4.11. 
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Figuur 4. 11: Werkelijke eHedieve tn!lingssne!heid van punt 5. 

De maximale effectieve trillingssnelheid van punt 5 bedraagt: 0.44. Deze waarde is hoger don de streefwaarde 

van 0.20 uit paragraaf 2.4. 

4.5.2 Effectieve trillingssnelheid in de variatiestudies 

Bij de presentatie van de resultaten van de variatiestudies is de effectieve trillingssnelheid op basis van de 

trillingssnelheid ten gevolge van de rechtstreekse excitatie van het gemeten treinsignaal bepaald. Dit is dus 

zonder rekening te houden met de reducerende invloed van de bebouwing op de amplitude van het signaal. 

Het is belangrijk te realiseren dot op basis van deze waarden voor de effectieve trillingssnelheid daarom geen 

realistische toetsing aan SBR Richtlijn B gedaan kan worden. Hier kan gesteld worden dot het onderzoek relatief 

is, de werkelijke waarde voor de effectieve trillingssnelheid is dus minder relevant. Door de resultaten van de 

verscheidene variatiestudies op deze wijze te presenteren, zijn ze onderling vergelijkbaar. 

In paragraaf 4.5. l is de werkelijke effectieve trillingssnelheid bepaald, deze effectieve trillingssnelheid is 

gepresenteerd in figuur 4.11. De mate van reductie van de amplitude van het bronsignaal kan inzichtelijk 

worden gemaakt door de effectieve trillingssnelheid van punt 5 in het referentiemodel te bepalen op basis van 

de functie van figuur 4.7. Deze, ongereduceerde, effectieve trillingssnelheid is gepresenteerd in figuur 4.12. 

Figuur 4.12: 
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Vergelijking van figuur 4.11 met 4.12 maakt duidelijk dot de reductie van het bronsignaal door de 

aanwezigheid van bebouwing ten opzichte van het gemeten signaal, zonder de aanwezigheid van bebouwing, 

ongeveer een factor 3 is. De werkelijke maximale effectieve trillingssnelheid is: 0.44, terwijl de maximale 

effectieve trillingssnelheid op basis van figuur 4.12 1 .38 is. Dit bewijst dot het essentieel is om het looppad van 

een trilling door alle transmissiemedia op de juiste wijze le modelleren. De maximale waarden voor de 

effectieve trillingssnelheid op basis van figuur 4.12 van alle registratiepunten in het referentiemodel zijn 

gepresenteerd in label 4.3. Dit zijn de waarden waarmee de resultaten van de variatiestudies kunnen worden 

vergeleken. 

registratiepunt Veff,max. y-richting Veff,max. x-richting 

1.013 0.281 5 10 

2 0.959 0.315 9 

3 1.109 0.282 3 8 

4 1.208 0.318 
2 

5 1.380 0.277 

6 0.897 0.301 

7 0.847 0.321 

8 1.096 0.279 

9 1.265 0.310 

10 1.424 0.275 

Tobe! 4.3: Maximale effedieve fril/ingssnelheden van het referenfiemodel y-richting is verficoa/, x-richling is horizonfaal 

De grafiek in figuur 4.12 is het resultaat van een berekening waarvoor 4 uur berekeningstijd benodigd was. 

Teneinde deze berekeningsduur le beperken is gekozen om het model bij de variatiestudies slechts met een deel 

van het treinsignaal te exciteren. De periode tussen 5 en 15 seconden is hiervoor geselecteerd, omdat in deze 

periode de grootste waarden voor de effectieve trillingssnelheid worden bereikt. 
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5 Variatiestudies 

Het vorige hoofdstuk ging over het referentiemodel. In variatiestudies, waarbij van het referentiemodel een 

aantal parameters zijn gevarieerd, is het trillingsgedrag van de gemodelleerde constructie onderzocht. Dit 

hoofdstuk beschrijft de uitgevoerde variatiestudies en de resultaten hiervan. De resultaten worden samengevat in 

paragraaf 5.5. 

5.1 Motivatie parameterkeuze 

Het trillingsgedrag van een constructie wordt beschreven door de dynamische bewegingsvergelijking (zie formule 

(B. l) van bijlage B). De parameters die de respons op een trilling beschriiven zijn massa, demping en stijfheid 

van de constructie (B. l ). Deze parameters zijn van verschillende constructieonderdelen gevarieerd. 

Naast de variatie van deze parameters van de constructieonderdelen is gekeken naar de invloed van het 

verbindingstype van de liggers met de kolommen. lmmers de verwachting is dot trillingshinder het meest tot 

uiting komt in de respons van de vloeren. Een ander verbindingstype verandert de stijfheid en dus de 

eigenfrequentie van de vloer en levert daarom een andere respons op. Figuur 5.1 loot het verschil in stijfheid 

van een scharnierende en ingeklemde ligger zien. Deze formules beschrijven de stijfheid van een ligger met een 

puntlast in het midden. Voor het beschrijven van de eerste eigenfrequentie van een ligger die met een 

gelijkmatig verdeelde belasting is belast is dit een goede schatting voor de stijfheid. De respons van een 

constructie waarbij scharnierende verbindingen tussen liggers en kolommen zijn gebruikt verschilt van een 

constructie waarbij al deze verbindingen momentvast zijn gemodelleerd. Dit wordt niet alleen veroorzaakt 

doordat de liggers een andere stijfheid hebben gekregen, moor vooral omdat door het toepassen van een 

ander verbindingstype het hele constructiesysteem is veranderd. 

Figuur 5.1: 

IF 

0.5 L r, C I 
V.J L 0.5 L 0.5 L 

Sfljlhe,d voor een ligger die scharnierend is opgelegd (links) en een ligger die is ingeklernd (rechts). 

Het totale overzicht aan uitgevoerde variaties is gepresenteerd in tabel 5.1, in deze tabel worden verschillende 

termen gebruikt: 

gehele constructie: de hele gemodelleerde draagconstructie, bestaande uit alle liggers en kolommen. 

bovenbouw: deel van de draagconstructie waar de gebruiksruimten van het hotel in zijn gepland, zie ook 

figuur 4.2. 

portaal: deel van de draagconstructie wat de overspanning over het spoor mogelijk maakt, zie ook figuur 

4.2. 
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variatie 

stijfheid gehele constructie 

bovenbouw 

buigstijfheid ( f/) van de kolommen in de bovenbouw 

rekstijfheid (EA) van de kolommen in de bovenbouw 

buigstijfheid van de liggers in de bovenbouw 

buigstijfheid van de ligger in het portaal 

buigstijfheid van de kolommen in het portaal 

massa bovenste verdieping 

portaal 

portaal en verdiepinqsvloeren 

demoino gehele constructie 

verbindingstype scharnierende ligger / kolom verbindingen 

scharnierende ligger / kolom verbindingen met een stijve kern 

scharnierende liqqer / kolom verbindinqen met een stijve qevelconstructie 

Tabel 5.1: Uitgevoerde variatiestudies. 

5.2 T oelichting op de presentatie van de resultaten van de variatiestudies 

Het doel van de variatiestudies is om een bepaalde trend in de respons van de constructie te vinden bij de 

variatie van een bepaalde parameter. De presentatie van de resultaten van de variatiestudies in dit hoofdstuk 

vindt plaats met grafieken voor de effectieve trillingssnelheid. Deze grafieken geven op de verticale as de 

effectieve trillingssnelheid weer. Op de horizon/ale as van de grafieken staan de relatieve stijfheid, massa of 

demping van het betreffende constructieonderdeel. Deze relatieve stijfheid, massa of demping komt overeen met 

de waarde van de parameters waar de betreffende variatiestudie mee is uitgevoerd. In de grafieken word/ een 

minimale en een maximale waarde voor de effectieve trillingssnelheid weergegeven. Hierdoor wordt een range 

in woorden voor de effectieve trillingssnelheid gecreeerd, waarbinnen de respons van alle registratiepunten van 

de gehele constructie volt. Op deze wijze kan een trend in de effectieve trillingssnelheid gesignaleerd warden die 

geldt voor de gehele constructie. Als de trend in een functie uitgedrukt word/, don geeft de grootte van de 

richtingscoefficient van deze functie de mate van gevoeligheid van een bepaalde variatie ten opzichte van het 

referentiemodel weer. 

De resultaten van de variatiestudies kunnen verklaard warden door het model van de constructie te 

schematiseren als een een-massaveersysteem. De formule voor de eerste eigenfrequentie van een een

massaveersysteem luidt (B.2): 

[Hz] (B.2) 
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De variatiestudies zijn uitgevoerd door de bepaalde parameter te varieren met: (0.125), 0.25, 0.5, 2.0, 4.0, 

8.0 en (l 6.0) maal de waarde die parameter in het referentiemodel had. Elke factor voor de variatie van de 

parameters is dus: 

een verdubbeling van de vorige factor. 

te schrijven als een macht van 2. 

Van deze eigenschappen is bij de toelichting van de resultaten van de variatiestudies gebruik gemaakt. Voor de 

formule (B.2) geldt het volgende: een verdubbeling van de stijfheid (k) geeft een ,/2. maal hogere 

l 
eigenfrequentie. Omgekeerd geldt: een verdubbeling van de massa (m) geeft een ✓2 lagere eigenfrequentie. 

Een verandering in de waarde voor de effectieve trillingssnelheid bij de variatiestudies kan don verklaard worden 

door de eigenfrequentie van het referentiemodel te beschouwen in relatie met het treinsignaal. Figuur 5.2 geeft 

deze beschouwing weer. In deze figuur is de constructie van het referentiemodel geschematiseerd als een een

massaveersysteem. 

Figuur 5.2: 
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In figuur 5.2 is de positie van de overdrachtsfunctie van het een-massaveersysteem ten opzichte van het 

treinsignaal links van het gebied met de grootste energie-inhoud. Dit is het geval bij het referentiemodel. Wordt 

in een variatiestudie de stijfheid groter of de massa kleiner, don wordt de eigenfrequentie van het een

massaveersysteem groter en schuift dus op naar het gebied waar het treinsignaal de grootste energie-inhoud 

heeft. Door de grotere energie-inhoud van het treinsignaal bij de grotere eigenfrequentie, wordt het 

massaveersysteem extra aangestoten. Dit geeft een grotere respons van het massaveersysteem en daarmee een 

vergroting van de effectieve trillingssnelheid. 
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5.3 Resultaten van de variatiestudies voor constructieparameters 

5.3.1 Varieties van de stijfheid 

De stiifheid van constructieonderdelen is een onderdeel waar juist een constructief ontwerper relatief eenvoudig 

veel invloed op uit kan oefenen. Hier wordt ook veel belong aan gehecht door constructief ontwerpers. Aon de 

parameter stijfheid is in dit onderzoek don ook veel aandacht geschonken. 

5. 3. 1. 1 St1/fheid van de gehe/e consfrucfie 

Deze analyse is uitgevoerd door de elasticiteitsmodulus van alle constructieonderdelen le varieren. 

Figuur 5.3: 
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Figuur 5.3 loot het effect van de variatie in stijfheid op de effectieve trillingssnelheid zien. Bii een toenemende 

stijfheid neemt de effectieve trillingssnelheid ook toe. De gehele constructie is kennelqk goed le schematiseren 

als een een-massaveersysteem, want de verhouding van ✓2. in de eigenfrequenties bii toenemende stijfheid is 

goed le herkennen in de grafiek van de overdrachtsfuncties, zie figuur 5.4. 

Figuur 5.4: 
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5.3. 1.2 St,jlheid van de gehele constructie, invloed van de t1/dstapgro0Me 

In paragraaf 4.5 stoat dot de berekeningsduur voor de analyse waarbij de gemodelleerde constructie 

rechtstreeks door het treinsignaal is geexciteerd beperkt is door de duur van het signaal te beperken. De 

berekeningsduur zou ook verkort kunnen worden door de tijdsstap waarin het signaal verdeeld is te vergroten. 

Deze mogelijkheid is onderzocht door de variatiestudie voor de stijfheid van de gehele constructie ook uit te 

voeren met een tijdstapgrootte van 0.015 seconde. In figuur 5.5 is het effect van deze analyse op de effectieve 

tri I lingssnel heid gepresenteerd. 

Figuur 5.5: 
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De invloed van de stijlhe,d op de eHedieve tnllingssnelheid, t1idstap van O 0 15 s (doorgefrokken l,fnen) De eHed,eve 

trillingsnelheden bf/ de f1idstap van 0.005 s z1/n weergegeven met sfreep-spafle /ijnen. 

Ook bij de een tijdstapgrootte van 0.015 seconde geeft een toenemende stijfheid een toename van de 

effectieve trillingssnelheid. Opvallend is dot de waarden voor de effectieve trillingssnelheid berekend met een 

tijdstap van 0.01 5 seconde in het algemeen veel lager zijn don de waarden voor de effectieve trillingssnelheid 

berekend met een tijdstap van 0.005 seconde. Dit wordt veroorzaakt door de veel lagere samplefrequentie, 

hierdoor kunnen hogere frequenties minder goed beschreven worden, zie ook paragraaf 3.1 .2.2. De 

tijdstapgrootte van 0.005 seconde beschrijft l O Hz met 20 punten, de tijdstopgrootte van 0.015 seconde doet 

dit met 6.67 punten. Doordat de tijdstapgrootte van 0.015 seconde het signaal dermate slecht beschrijft zijn 

hier verder geen analyses mee gedaan. 
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5.3.1.3 Sfl//heid van de bovenbouw 

Deze analyse is uitgevoerd door de elasticiteitsmodulus van alleen de bovenbouw te varieren. Op basis van 

deze variaties kunnen uitspraken gedaan worden of juist het portaal of juist de bovenbouw stijver of slapper 

moet worden gemaakt om de effectieve trillingssnelheid de reduceren. 

Figuur 5.6: 
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Figuur 5.6 loot het effect van de variatie in stijfheid van de bovenbouw op de effectieve trillingssnelheid zien. 

Eve·nals bij de variatiestudie van de stijfheid van de gehele constructie geldt dot bij een toenemende stijfheid van 

de bovenbouw de effectieve trillingssnelheid toeneemt. Op basis van figuur 5.6 kan dus geconcludeerd worden 

dot in het beschouwde geval een relatief stijf portaal gecombineerd met een relatief slappe bovenbouw tot 

lagere waarden voor de effectieve trillingssnelheid leidt. 

5.3.1.4 Buigst1/fheid van de kolommen in de bovenbouw 

Deze analyse is uitgevoerd door het axiaal kwadratisch oppervlaktemoment van de kolommen in de bovenbouw 

te varieren. 

Bij de eigentriiiingsvormen van 6.836 en 8.508 Hz (zie bijlage G) van de constructie in het referentiemodel is 

duidelijk te zien dot grote respons in de liggers ook grote respons in de kolommen veroorzaakt. Via de 

momentvaste verbindingen wordt de respons "doorgegeven" aan de kolommen. De kolommen geven bij 

excitatie met deze frequenties (6.836 en 8.508 Hz) de respons weer door aan andere liggers in de constructie. 

Met het varieren van de buigstijfheid van de kolommen in de bovenbouw kan onderzocht warden in hoeverre dit 

verschijnsel optreedt bij verschillende buigstijfheden. 
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Figuur 5.7: De invloed van de buigsfljfheid van de ko!ommen in de bovenbauw op de eHectieve tnllingssnelheid 
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Figuur 5. 7 loot zien dot de waarde voor de effectieve trillingssnelheid bij het groter worden van de buigstijfheid 

van de kolommen in de bovenbouw slechts weinig toeneemt. Het doorgeven van de respons in de liggers aan 

de kolommen treedt bij een lagere buigstijfheid van de kolommen minder op, want de waarden voor de 

effectieve trillingssnelheid zijn lager bij lagere buigstijfheid van de kolommen. Dit is te verklaren doordat een 

lagere buigstijfheid van de kolommen een lagere stijfheid van de verbinding oplevert. Een lagere stijfheid van de 

verbinding zorgt voor minder "inklemming" dus ook voor een lagere stijfheid vein de ingeklemde ligger, zie ook 

paragraaf 5. l. 

5. 3. 7.5 Reksf1/fheid van de kolommen in de bovenbouw 

Deze analyse is uitgevoerd door het oppervlak van de kolommen in de bovenbouw te varieren. Als gevolg van 

de hypothese dot voornamelijk verticale excitatie voor respons van de vloeren zorgt, is het interessant om te 

onderzoeken wat de invloed van de rekstijfheid van de kolommen op deze respons is. De eigentrillingsvormen 

van het referentiemodel bij l 0.105 en 11 .537 Hz (zie bijlage G) laten verticale respons van de kolommen zien. 

Met het varieren van de rekstijfheid van de koiommen in de bovenbouw kan onderzocht worden in hoeverre dit 

verschijnsel optreedt bij verschillende rekstijfheden. 
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Figuur 5.8: De invloed van de rekst,jfhe,d van de ko/ommen in de bovenbouw op de eHedieve tnllingssne/he,d 

De grafiek in figuur 5.8 loot een geringe afname van de effectieve trillingssnelheid zien bii toenemende 

rekstiifheid van de kolommen. De rekstiifheid van de kolommen heeft kenneliik nauwelqks invloed op de respons 

van de vloeren. De verandering van stiifheid is waarschiinliik te lokaal: het geeft geen significante verandering in 

de eigenfrequenties van de totale constructie. Figuur 5.9 bevestigt dit: het verschil tussen de hoogste en laagste 

frequentie waar een grote respons is waar te nemen is klein, dus er treedt erg weinig verschuiving van 

eigenfreq uenties op. 

Figuur 5.9: 
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Overdrachtsfundies (punt van exofalie naar punt 5, zie rechts) bi/ variafie in reksfljlhe,d van de kolommen in de 

bavenbouw. 

5.3. 7.6 Buigst1/fheid van de /iggers in de bovenbouw 

Deze analyse is uitgevoerd door het axiaal kwadratisch oppervlaktemoment van de liggers in de bovenbouw te 

varieren. Nog meer don de rekstijfheid van de kolommen in de bovenbouw wordt verwacht dot de buigstqfheid 

van de liggers grote invloed op de effectieve trillingssnelheid zou kunnen hebben. De eigenfrequentie van 

vloeren is nameliik direct afhankeliik van de stqfheid van de vloer (formule (B.2)). 
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Figuur 5.1 0: De invJoed van de buigstijlhe,d van de Jiggers in de bovenbouw op de eHectieve triJJingssneJheid 
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Uit de grafiek van figuur 5.10 bliikt dot bii variatie in de stiifheid van de liggers nauwelijks tot andere waarden 

voor de effectieve trillingssnelheid leidt. Dit wordt veroorzaakt doordat de eigenfrequentie van de liggers vanaf 

0.5 maal de stiifheid van het referentiemodel boven de 3 Hz uitkomt. Het treinsignaal vertoont vanaf 3 Hz een 

steeds grotere energie-inhoud, zie oak figuur 5.2. Zodra dus de eigenfrequenties van de liggers hierboven 

komen, warden de liggers door het treinsignaal aangestoten. Daarnaast is het verschil tussen de hoogste en 

laagste frequentie waar een grate respons is waar te nemen is klein, dus er treedt erg weinig verschuiving van 

eigenfrequenties op van de gehele constructie, zie oak figuur 5. 11. Bii deze loge frequenties heeft dit aanstoten 

bii alle verschillende stiifheden hetzelfde effect op de effectieve trillingssnelheid. 

Figuur 5.11 : 
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Overdrachtsfuncties (punt van excdatie naar punt 5, zie rechts) b,i variatie in buigst,/fheid van de Jiggers in de 

bovenbouw 

De maximale waarde voor de effectieve trillingssnelheid van de liggers 1-6 vertonen bii 4 maal de stqfheid van 

de liggers in het referentiemodel zeer hoge waarden en daardoor afwiikend gedrag van de overige liggers. Dit 

wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de kolommen van het portaal in het model doorlopen tot de liggers 1-

6, zie oak figuur 4.2, en doordat de verbinding tussen liggers en kolommen momentvast is. De veel hogere 
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stijfheid van de kolommen van het portaal ten opzichte van de kolommen in de bovenbouw heeft bij dit 

verbindingstype een grote invloed op het gedrag van de liggers. De invloed van verschillende stijfheden van 

constructieonderdelen op de dynamische interactie van deze onderdelen is in dit onderzoek niet onderzocht. 

5. 3. 1. 7 Buigst1/fheid van de Jigger van het portaal 

Deze analyse is uitgevoerd door het axiaal kwadratisch oppervlaktemoment van de ligger van het portaal te 

varieren. Omdat de ligger van het portaal de gehele bovenbouw ondersteunt kan deze ook het trillingsgedrag 

van andere constructieonderdelen (met name de liggers) be'1nvloeden. 

Figuur 5.12: 
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De invloed van de buigst,/fheid van de ligger in het porfaal op de eHedieve tnJ/ingssnelheid. 
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Uit de grafiek van figuur 5.12 blijkt dot invloed van de buigstijfheid van de ligger van het portaal op de 

effectieve trillingssnelheid per verdieping verschilt. Als afgezien wordt van verdieping l -6, is waar te nemen dot 

bij toenemende stijfheid van de ligger in het portaal aanvankelijk de effectieve trillingssnelheid per verdieping 

toeneemt. Vanaf 2 maal de stijfheid van de ligger in het referentiemodel neemt de effectieve trillingssnelheid bij 

toenemende stijfheid of. Figuur 5.13 loot bij verschillende buigstijfheden van de ligger van het portaal, slechts 

bij lagere frequenties verandering van de eigenfrequentie in punt 5 zien. Hierdoor is het verschil in effectieve 

trillingssnelheden bij variatie van de buigstijfheid van de iigger siechts gering. 
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Figuur 5.13: Overdrachtsfuncties (punt van excitatie naar punt 5, zie rechts) b,j variatie in buigstitfhe,d van de ligger in het porfaal 

5.3.1.8 Buigsfl/fheid van de kolommen van het portaal 

40 

Deze analyse is uitgevoerd door het axiaal kwadratisch oppervlaktemoment van de kolommen van het portaal te 

varieren. 

Figuur 5.14: 
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Net als de variatie in buigstijfheid van de kolommen van de bovenbouw heeft de variatie van de buigstijfheid 

van de kolommen van het portaal slechts weinig effect op de effectieve trillingssnelheid, figuur 5.14. Uit figuur 

5.15 blijkt dot de variatie van de buigstijfheid van de kolommen van het portaal geen verandering in de 

eigenfrequenties van het totale systeem bewerkstelligt. 
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Figuur 5. 15: Overdrachtsfundies (punt van excitatie naar punt 5, zie rechts) b,j variatie in buigsti;fhe,d van de kolommen in het 

porfaa! 

Ten aanzien van de ligger-kolom verbindingen werd in paragraaf 5.3.1.4 gesteld dot een momentvaste 

verbinding respons van constructieonderdelen goed kan doorgeven. Het doorgeven van de respons door de 

momentvaste verbinding tussen de kolommen ".On het portaal en de liggers in de bovenbouw (1-6) treedt bij 

deze variatierange (van 0.25 tot 8 maal de. buigstijfheid in het referentiemodel) altijd op. Dit is logisch te 

verklaren door naar de stijfheid van de kolo_mmen van het portaal en naar de stijfheid van de liggers in de 

bovenbouw te kijken. De kolommen van het por:taal zijn: 

/kolommen portaal = 0.0207 m
4 

= l l 5 
I = 0.00018m4 
liggers bovenbouw 

maal stijver don de liggers in de bovenbouw. 'Deze factor is zo groat dot variatie van de buigstijfheid van de 
~•· ~ 

kolommen in het portaal (met de factoren 0.'2?·tot 8) geen enkele invloed op de respons van de liggers heeft. 

De verbinding is bij deze variatierange altijd momentvast en zorgt dus oak voor dezelfde respons van de liggers 
t'' 

in de bovenbouw. 
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5.3.2 Varieties van de massa 

Op basis van de formule voor de eigenfrequentie van een een-massaveersysteem (B.2) kan warden verwacht 

dot de variatie van de massa precies het omgekeerde effect heeft als de variatie van de stijfheid, zie ook 

paragraaf 5.2. In de dynamische bewegingsvergelijking (B. l) is de massa gekoppeld aan de versnelling en de 

stijfheid is gekoppeld aan de verplaatsing. De versnelling heeft betrekking op het dynamische (bewegende) deel 

van de respons van een massaveersysteem en de verplaatsing op het statische dee I. Daarom heeft het varieren 

van de massa waarschijnlijk een veel groter effect op het dynamisch gedrag van de constructie don de variatie 

van de stijfheid. De massa's zijn gevarieerd door de frameafstand, 11 meter in het referentiemodel, te varieren. 

5.3.2.1 Masso op de bovensfe verdieping 

De analyse van de eigenfrequenties en eigentrillingsvormen, alsmede de analyse waarin het referentiemodel met 

het treinsignaal is geexciteerd laten zien dot bij toenemende gebouwhoogte de respons (eventueel uitgedrukt in 

effectieve trillingssnelheid) toeneemt, zie ook bijlage G. Dit gaf aanleiding om de massa op de bovenste 

verdiepingsvloer te varieren. Figuur 5.16 geeft het resultaat van deze variatie weer. 
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De grafiek in figuur 5.16 loot zien dot de effectieve trillingssnelheid in het algemeen afneemt bij toenemende 

massa op de bovenste verdieping. In de overdrachtsfunctie in figuur 5.1 7 is waar te nemen dot bij een 

l 
verdubbeling van de massa de eigenfrequentie met - .re- afneemt. Dit is dus inderdaad precies het omgekeerde 

,/2 

effect, paragraaf 5.2, ten opzichte van de variatie van de stijfheid, paragraaf 5.3.1. l. 
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Figuur 5.17: Overdrachtsfundies (punt van excitatie naar punt 5, zie rechts) b,j variatie van de massa op de bovenste verdieping. 

Heel weinig massa op deze Jigger geeft zeer hoge waarden voor de effectieve trillingssnelheid. Dit wordt 

verklaard door de belangrijkste eigenfrequentie van de ligger, deze is don (bij een massa van 0.25 maal de 

massa in het referentiemodel) ongeveer 12 Hz (figuur 5.1 7), het treinsignaal heeft hier een grote energie

inhoud, zie figuur 5.2. Dus dit levert hoge waarden voor de effectieve trillingssnelheid. De grafiek van 8 maal 

de massa ten opzichte van het referentiemodel in figuur 5.17 geeft een hoge piek bij ongeveer 2 Hz. De 

verklaring is dot bij deze massa de eerste eig~nfrequentie van de ligger 2 Hz is, dit blijkt ook uit: 

5. 3.2.2 Massa op het portaal 

Het toevoegen van massa op de bovenste verdieping van het hotel heeft als nadeel dot dit extra gewicht effect 

heeft op bijna de gehele draagconstructie. Statisch gezien is het logischer om hoge belasting zo laag mogelijk 

in het gebouw toe te passen. In het conceptschetsontwerp van de constructie van het hotel is op de onderste 

bouwlaag, in het referentiemodel: op het portaal, een installatieruimte gepland. Naast statische overwegingen is 

dit dus ook vanuit gebruikersoogpunt een logische verdieping om eventueel massa toe te voegen. Deze analyse 

onderzoekt wat het aanbrengen van massa op het porlaal voor invloed op het dynamisch gedrag van de 

constructie heeft. 

Deze variatie is uitgevoerd door de frameafstand te varieren met de in paragraaf 5.2 genoemde factoren. Dit is 

echter slechts alleen gedaan voor de vloer die op het portaal ligt. Deze variatie in massa is absoluut gezien dus 

net zoveel als de variatie van de massa op de bovenste verdieping uit paragraaf 5.3.2.1. Relatief is de 

verandering in de massa op het portaal dus beperkt, namelijk geen 0.25, 0.5, 2, 4, 8 maal de oorspronkelijke 

totale massa, moor slechts 0.88, 0.92, 1.17, 1.50, 2.17 maal de oorspronkelijke totale massa op het portaal. 

Dit wordt veroorzaakt doordat de ligger van het portaal ook belast wordt door de bovenbouw. 
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Figuur 5.18: De invloed van massa op het porfaal op de effedieve tri//ingssnelhe,d 

De grafiek voor de effectieve trillingssnelheid in figuur 5.18 loot bij toenemende massa op het portaal een 

aanzienliike afname van de effectieve trillingssnelheid zien. Net als bii de variatie van de massa op de bovenste 

verdieping geeft een loge massa op het portaal ook zeer hoge waarden voor de effectieve trillingssnelheid in 

punt 5. 
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De analyse naar de eigenfrequenties en eigentrillingsvormen gaf in de referentiesituatie bii 4.28 Hz de laagste 

eigenfrequentie waarbii de respons voornameliik verticaal gericht was, zie ook paragrafen 4.3 en 4.4. De 

overdrachtsfunctie in figuur 5.19 geeft ook bii deze frequentie een piek. Omdat de variatie van de mass□ op het 

portaal relatief gering is, is het verschil tussen de overdrachtsfuncties klein. In het algemeen ziin de resultaten 

van deze variatiestudie moeilijk te verklaren. Een relatief kleine verandering van de massa op het portaal heeft 

een groot effect op de effectieve trillingssnelheden. Het vereist nader onderzoek om deze resultaten te verklaren. 

In dit onderzoek is hier verder geen aandacht aan geschonken. 
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5.3.2.3 Massa op het porfaal en op de verdiepingsvloeren 

Bii de variatie van de parameter stiifheid bleek dot de grootste effecten op de effectieve trillingssnelheid van de 

vloeren waar te nemen waren als deze parameter betrekking had op de totale constructie. Met andere woorden: 

wanneer de resultaten van de analyses goed te verklaren ziin als de constructie als een een-massaveersysteem 

geschematiseerd kan worden. Bii de parameter massa kan deze situatie het best benaderd worden als deze 

parameter over de gehele constructie gevarieerd wordt. Dus door de massa op alle vloeren te varieren. Figuur 

5.20 geeft het effect van deze variatie op de effectieve trillingssnelheid weer. 
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In tegenstelling tot de in paragraaf 5.3.2. l en 5.3.2.2 beschreven variaties neemt bii een hele loge massa op 

de bovenste verdiepingsvloer bii de variatie in de massa op alle vloeren de effectieve trillingssnelheid niet 

extreem toe. 

Figuur 5.21: 

8 :i:l.00 

0.80 
6 

Overdrachtsfundies (punt van excilafie naar punt 5, zie rechts) b1/ variafie van de massa op het porlaal en op de 

verdiepingsvloeren. 

Opvallend in de grafiek van figuur 5.21 is dot deze voor twee maal de massa ten opzichte van de massa op 

vloeren van het referentiemodel een erg hoge piek vertoont bii ongeveer 3.5 Hz. De verklaring hiervoor is dot 

dit don (bij 2 maal de massa) de eerste eigenfrequentie van ligger 5 is: 
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stiifheid: k = l 92xf x/ 
L 3 

l 92x210 E ;x0.00018 = 3_36 E 7 
6 

mosso: m = 2 x 6270 x 6 = 37620 [kg] 

m =-1 J3.36 E7 =3.36Hz 
n 2,r \/ 75240 

46 

[N/m] 

De gehele constructie heeft in het model van de referentiesituotie de eerste eigenfrequentie voor verticole 

excitotie bii 4.28 Hz. De piek in de grofiek van 0.25 mool de mosso ten opzichte van de mosso op het 

referentiemodel bii zo'n 4.5 Hz kon niet verkloord warden. Nader onderzoek, bijvoorbeeld door de discretisotie 

van de hormonische analyse te verfijnen, kon uitsluitsel geven of de piek veroorzookt wordt door een te groffe 

discretisotie. 

5.3.3 Variatie van de demping 

De voriotie van de demping is uitgevoerd door de demping van de constructie in het referentiemodel (1 % bij 10 

Hz) te vorieren. 

Figuur 5.22: 
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De invloed van het dempingspercenfage op de ef!edieve tnllingssnelhe,d. 

5 10 

4 9 

3 8 

1/-+-max / 
I, -e-min. i 2 7 

I 6 

J J 

Figuur 5.22 loot het effect van de voriotie in dempingspercentoge op de effectieve trillingssnelheid zien. Bii een 

toenemend dempingspercentoge neemt de effectieve trillingssnelheid of. Dit kon verkloord worden met behulp 

van de overdrochtsfunctie uit figuur 5.23 en de functie voor de eigenfrequentie van een gedempt een

mossoveersysteem (B.7). Bij een verdubbeling van het dempingspercentoge neemt de amplitude of met zo'n 

30%. 
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Figuur 5.23: Overdrachtsfundies (punt van excita/ie naar punt 5, zie rechts) bi/ varialie in dempingspercentage. 
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Bij een toename van het dempingspercentage verlagen de eigenfrequenties en deze verschuiven dus uit het 

gebied waar het treinsignaal een grote energie-inhoud heeft. 

5.4 Uitvoering en resultaten van variatiestudie: verbindingstype 

In de vorige paragraaf zijn de resultaten van variatiestudies aan de hand van het referentiemodel gepresenteerd. 

Bij de toepassing van een scharnierende in plaats van een momentvaste verbinding, vertoont de constructie een 

ander dynamisch gedrag. De variatiestudie waarbij het verbindingstype is aangepast, is duidelijk van een andere 

orde don de voorgaande variatiestudies. Doordat deze variatiestudie van een andere orde is zal ook de analyse 

van eigenfrequenties en eigentrillingsvormen extra aandacht krijgen. In de eerste plaats zal onderzocht worden 

welke invloed het toepassen van een scharnierende verbinding ongeveer heeft op het dynamisch gedrag. Dit 

wordt gedaan door het referentiemodel scharnierende verbindingen te geven, in plaats van momentvaste 

verbindingen. Figuur 5.24 geeft dit weer in een constructieschema. 

Figuur 5.24: 

5 10 5 10 

4 9 4 9 

3 8 3 8 

2 7 2 7 

l 6 I 6 

~ :::;· ~ ""1 

fen ander verbindingstype. Links is het referentiemodel weergegeven, rechts de construdie met scharnierende ligger / 

kolomverbindingen. 

De scharnierende verbindingen zijn gerealiseerd door, met behulp van constraintvergelijkingen, in de knopen 
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waar de liggers met de kolommen verbonden zijn rotatie in de liggers toe te staan. Statisch gezien levert de 

verandering die in figuur 5.24 is weergegeven een constructie op die weinig stabiel is. In het vervolg van deze 

paragraaf zullen constructies worden besproken die wel stabiel zijn. Aon de hand daarvan zal ook de analyse 

van de eigenfrequenties en eigentrillingsvormen plaats vinden. 

5.4.1 Scharnierende verbindingen 

De resultaten van de variatiestudie waarbij alleen het verbindingstype is aangepast zijn weergegeven in figuur 

5.25 In deze figuur worden de effectieve trillingssnelheden van de registratiepunten van de constructie van het 

referentiemodel en van de constructie met scharnierende verbindingen weergegeven. 

Figuur 5.25: 
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De invloed van schamierende ten opzichte van momenfvaste ligger-kolomverbindingen op de effedieve 

trillingssnelheid 

Uit figuur 5.25 blijkt dot de gemiddelde reductie van de effectieve trillingssnelheid bij het toepassen van 

scharnierende verbindingen in plaats van momentvaste verbindingen zo'n 30 % is. Dit is te verklaren door 

verminderde stijfheid van de ligger, zie ook figuur 5.1, hierdoor bedraagt de eerste eigenfrequentie van de 

ligger volgens (B.2): 

stijfheid: 48x210 E 9
3

x0.00018 = S.4 E 6 
6 

massa: m = 6270 x 6 = 37620 [kg] 

[N/m] 

Bovendien gedraagt de gehele constructie zich anders bij toepassing van scharnierende verbindingen. De 

overdrachtsfunctie van figuur 5.26 loot slechts een piek zien: bij 3.5 Hz. 
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Figuur 5.26: Overdrachtsfundies (punt van excitatie naar punt 5, zie rechts) bii scharnierende /igger-ko/omverbindingen. De 

overdrachtsfundie van de referentieslfuatie is in gnjs weergegeven. 

Het signaal waarmee de constructie geexciteerd is heeft de grootste energie-inhoud bij hogere frequenties, zie 

ook figuur 5.2, dan 3.5 Hz. Dit verklaart de lagere effectieve trillingssnelheid in punt 5. Het toepassen van 

scharnierende verbindingen is dus gunstig voor het beperken van trillingshinder doordat de frequenties van de 

constructie hiermee verlaagd worden. In de volgende paragrafen wordt de invloed van scharnierende 

verbindingen in stabiele constructievarianten nader onderzocht. 

5.4.2 Scharnierende verbindingen en een stijve kern 

De stijve kern van het model wat in deze paragraaf wordt besproken is opgebouwd uit diagonalen, met dezelfde 

profielafmeting als de liggers en de kolommen uit de bovenbouw: HE300A. 

De eerste twee eigentrillingsvormen van het model met scharnierende verbindingen en een stijve kern zijn sway

modes. De frequenties van deze sway-modes zijn: 0.683 en 2. 736 Hz. De eigentrillingsvorm die bij de 3• 

eigenfrequentie van dit model hoort is de belangrijkste eigentrillingsvorm voor verticale belasting. Deze 

eigentrillingsvorm is weergegeven in figuur 5.27, de frequentie bedroogt: 3.516 Hz. 
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Figuur 5.27: 

,____J{ 

Kern en scharnierende verbindingen 

ANSYS 5.5 .1 

JUN 15 2003 

14:20:44 
PLOT NO. 
DISPLACU"lENT 

S':'EP=l 
SUB =3 
Fil.EQ-=3.516 

P0t✓etGraph1cs 

EFACET=l 
AVRES=Mat 

DMX =.002061 

DSCA=570. :2e 

zv =l 
DIST,,,13.571 
XF =7 

YF =12.337 
Z-BUFFER 

Belangnikste eigentrillingsvorm voor verficale belasting van het model met scharnierende verbindingen en een stijve 

kern. 

Van het model met scharnierende varbindingen en een stiive kern zijn de l • l O eigenfrequenties en de daarbij 

horende eigentrillingsvormen bepaald. Deze zijn in bijlage H bijgevoegd. Hierbij volt op dot bij een constructie 

met scharnierende verbindingen tussen de Jiggers en kolommen eerder "lokale" eigentrillingsvormen ontstaan, 

reeds bij de derde eigenfrequentie terwijl in de referentiesituatie deze pas vanaf de zesde eigenfrequentie 

ontstaan. 

In figuur 5.28 is de effectieve trillingssnelheid weergegeven van de referentieconstructie en van de constructie 

met de stijve kern en scharnierende Jiggers. De waarden voor de effectieve trillingssnelheid op alle 

registratiepunten in het model bij toepassing van een stijve kern en scharnierende Jiggers zijn weergegeven in 

tabel 5.2. 

Figuur 5.28: 
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De invloed van schamierende ligger-kolomverbindingen gecombineerd met een sfljve kem in de construdie op de 

effedieve tnllingssnelhe,d 
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Tabel 5.2: 

registratiepunt Veff y-richting ve11 x-richting 

l 0.687 0.230 10 

2 0.758 0.136 9 

3 0.784 0.183 

4 0.810 0.191 

5 0.953 0.118 

6 0.600 0.127 

7 0.575 0.182 

8 0.572 0.138 

9 0.547 0.204 ;J 

10 0.557 0.110 

Effectieve tnllingssnelheden van het model met een stifve kern en scharnierende verbindingen tussen Jiggers en 

kolommen, y-richting is verficaal, x-richting is horizontaa! 

Uit figuur 5.28 bliikt dot het model waarbij scharnierende verbindingen worden toegepast lagere waarden voor 

de effectieve trillingssnelheid geeft don het referentiemodel. De reductie bedraagt in dit geval gemiddeld 

ongeveer 40 %. 

Figuur 5.29: 
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Overdrachtsfuncfie (punt van excitatie naar punt 5, zie rechts) bi/ scharnierende /igger-ko/omverbindingen 

gecombineerd met een st1/ve kern in de construcfie. De overdrachtsfunctie van de referentiesituatie is in gnjs 

weergegeven. 

De grafiek van de overdrachtsfunctie in figuur 5.29 vertoont een piek bij 3.5 Hz. Dit is de eerste eigenfrequentie 

van het model met scharnierende verbindingen en een stijve kern. De reductie van de effectieve trillingssnelheid 

word/ veroorzaakt doordat deze eigenfrequentie verder van het gebied waar het treinsignaal grote energie

inhoud heeft stoat don de eerste eigenfrequentie van het referentiemodel. 

5.4.3 Scharnierende verbindingen en stijve gevels 

Een andere manier om de constructie le stabiliseren don met een stijve kern is bijvoorbeeld een stijve gevel. 

Voordeel van deze manier van stabiliseren is dot de gang gehandhaafd kan blijven. De stabiliserende 
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constructie, welke elk frame terugkeert, kan eventueel ge'i"ntegreerd worden in de wand in dwarsrichting. In het 

rekenmodel zijn de gevels van de bovenbouw verstijfd door de stijve kolommen van het portaal over de gehele 

hoogte door te laten lopen, figuur 5.30 illustreert dit. 

Figuur 5.30: 
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Schema van model met schamierende liggers en stijve gevels (links). Rechts geeft de verhouding van de 

profielafmetingen aan. 

Figuur 5.31 geeft de effectieve trillingssnelheden van de liggers in het model met de scharnierende verbindingen 

en stijve gevels en van het referentiemodel weer, de waarden zijn gepresenteerd in tabel 5.3. 

Figuur 5.31: 
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De invloed van schamierende ligger-kolomverbindingen gecombineerd met sh/ve gevels in de constructie op de 

eHectieve trillingssnelheid 
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Tabel 5.3: 

registratiepunt ve11 y-richting ve11 x-richting 

1 0.520 0.246 10 

2 0.524 0.168 9 

3 0.569 0.205 3 

4 0.575 0.216 2 

5 0.641 0.163 6 

6 0.488 0.191 

7 0.470 0.221 

8 0.441 0.198 

9 0.418 0.215 

10 0.493 0.148 

EHectieve tnl/ingssnelheden van he/ model met st,/ve gevels en schamierende verbindingen tussen liggers en 

kolommen. y-richting is verficaal, x-richting is horizontaa/. 

Uit figuur 5.31 blqkt dot de effectieve trillingssnelheid van de liggers in het model met de scharnierende 

verbindingen en stijve gevels lager is don in het referentiemodel, gemiddeld ongeveer 55 %. De oorzaak hiervan 

is hetzelfde als in het model met de stijve kern en scharnierende liggers: de loge eerste eigenfrequentie van dit 

model bij 3.5 Hz, zie ook figuur 5.32. 

Figuur 5.32: 
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Overdrachtsfunctie (punt van excifafie naar punt 5, zie rechts) bii schamierende ligger-kolomverbindingen 

gecombineerd met sftive gevels Iii de constructie. De overdrachtsfundie van de referentieslfuatie is in gn/s 

weergegeven. 

De effectieve trillingssnelheid in het model met stijve gevels en scharnierende verbindingen neemt veel minder 

met de hoogte toe, don in het referentiemodel en het model met de stijve kern en scharnierende verbindingen, 

zie ook tabel 5.3. Daarnaast is de reductie op de effectieve trillingssnelheid ten opzichte van het referentiemodel 

groter is don het model met scharnierende verbindingen en een stijve kern. Dit wordt veroorzaakt door de grote 

stqfheid van de gevels, dit zijn namelijk dezelfde profielen als van de kolommen van het portaal, zie ook 

paragraaf 5.3.1.8. 
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5.5 Samenvatting van de resultaten 

In paragraaf 5.2 is gesteld dot er in het onderzoek is gezocht naar een bepaalde trend in de resultaten. Daarom 

zijn in de presentatie van de resultaten slechts de extreme waarden voor de effectieve trillingssnelheid gegeven. 

Teneinde de trends te kwantificeren zijn de gemiddelden van de extreme waarden bepaald. Door deze 

gemiddelde waarden te benaderen met een rechte lijn, ontstaat een grafiek met een bepaalde 

richtingscoefficient. De absolute waarde van deze richtingscoefficient is een moat voor de effectiviteit van het 

varieren van de betreffende parameter. In figuur 5.33 wordt de invloed van de variatie van een bepaalde 

parameter ten opzichte van het referentiemodel in een staafdiagram weergegeven. De variatiestudie waarbii de 

buigstijfheid van de liggers in de bovenbouw is gevarieerd is niet in figuur 5.33 opgenomen. Bii deze variatie 

lagen de waarden voor de effectieve trillingssnelheid te ver uit elkaar om er een trend in te kunnen herkennen. 
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Figuur 5.33: !nvloed van varialie van een bepaalde parameter op de effedieve tnl/ingssnelheid van het referenfiemodel Rechts is de 

waarde van de richtingscoefficienf per varialie weergegeven. 

T erminologie in figuur 5.33: 

demping: variatie van de parameter: demping van de gehele constructie. 

E-tot.: variatie van de parameter: stqfheid van de gehele constructie. 

M-bov.: variatie van de parameter: massa op de bovenste verdieping. 

M-tot.: variatie van de parameter: massa op alle verdiepingen. 

E-bb.: variatie van de parameter: stijfheid van de bovenbouw. 

M-port.: variatie van de parameter: massa op de ligger van het portaal. 

1-kol. bb.: variatie van de parameter: buigstijfheid van de kolommen in de bovenbouw. 

A-kol. bb.: variatie van de parameter: rekstijfheid van de kolommen in de bovenbouw. 

1-kol. port.: variatie van de parameter: buigstijfheid van de kolommen van het portaal. 

1-lig. port.: variatie van de parameter: buigstijfheid van de liggers van het portaal. 

Uit figuur 5.33 blijkt dus dot het varieren van de demping het meest effectief is. Het effect van het toepassen van 

scharnierende verbindingen tussen liggers en kolommen in plaats van momentvaste verbindingen loot zich niet 

in een trend uitdrukken. Het toepassen van scharnierende verbindingen in plaats van momentvaste verbindingen 
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tussen liggers en kolommen levert een reductie op van de effectieve trillingssnelheid. De grootte van die reductie 

is bij toepassing van: 

stijve kern en scharnierende verbindingen tussen liggers en kolommen: 

stijve gevels en scharnierende verbindingen tussen liggers en kolommen: 

ea. 40 % 

ea. 55 % 

5.6 Relatie tussen statische eisen en dynamisch geoptimaliseerde parameters 

In de vorige paragrafen zijn de resultaten van de verschillende variatiestudies gepresenteerd. Opvallend hierin is 

dot het verlagen van de stijfheid, het vergroten van de massa en het toepassen van scharnierende verbindingen 

in plaats van momentvaste verbindingen gunstig zijn voor de effectieve trillingssnelheid. T oepassing hiervan in 

het ontwerp van een bouwconstructie conflicteert met statische eisen die aan de constructie worden gesteld. 

Voor bijvoorbeeld een ligger geldt dot bij een grotere massa een profiel met een hogere stijfheid nodig is om de 

doorbuiging te beperken. Als het profiel don ook nog eens scharnierend wordt opgelegd in plaats van 

ingeklemd is een nog hogere stijfheid van het profiel benodigd. Bovendien kan de constructie bij het toepassen 

van scharnierende verbindingen onstabiel worden. Het toepassen van scharnierende verbindingen tussen liggers 

en kolommen leidt er toe dot de stijfheid van de ligger met een factor 5 gereduceerd wordt, zie ook figuur 5.34. 

Figuur 5.34: 
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St,ifhe,d voor een Jigger die momentvast is ingeklemd (links) en een Jigger die schamierend is opgelegd (rechts). 

Teneinde inzicht te krijgen in het statisch gedrag van een constructie uit een bepaalde variatiestudie, is de 

horizontale, statische, vervorming van deze constructies bepaald. De betreffende constructie is hiertoe belast met 

de belastingen zoals afgebeeld in figuur 4.3. De resultaten van deze statische analyses zijn weergegeven in 

figuur 5.35, deze figuur geeft de relatie tussen de variatiestudie en de horizontale vervorming weer. In figuur 

5.35 wordt een lijn "maximaal" weergegeven, dit is de maximaal toelaatbare horizontale vervorming conform 

NEN 6702: 47 mm, zie ook paragraaf 4.2. 
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Figuur 5.35: De invloed van variafie van de parameters stijfheid, massa en verbindingstype op de horizonta/e uitbuiging. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

De resultaten van het onderzoek geven een indruk van het effect van variatie van de parameters: stiifheid, 

massa, demping en verbindingstype op de effectieve trillingssnelheden in de constructie van het 

conceptschetsontwerp. Het is belangrijk te realiseren dot het hier om een specifiek geval in een specifieke 

situatie goat. De resultaten van het onderzoek zijn niet direct geschikt om te extrapoleren naar algemene 

situaties. Dit is inherent aan het feit dot dynamisch onderzoek gebaseerd is op parameters die situatiegebonden 

zijn. 

6.1 Conclusies 

De excitatiefrequenties van het treinsignaal hebben de grootste energie-inhoud tussen 5 en 25 Hz. De 

fundamentele eigenfrequenties van het gebouw die van belong zijn voor verticale excitatie hebben de grootste 

energie-inhoud tussen de 3 en 12 Hz. Het verlagen van deze eigenfrequenties van het gebouw zorgt ervoor dot 

deze gesepareerd warden van de excitatiefrequenties. Dit is gunstig voor het verlagen van de effectieve 

tril Ii ngssnel heid. 

Voor de referentiesituatie geldt dot hoger gelegen verdiepingen hogere waarden voor de effectieve 

trillingssnelheid laten zien. De waarden van de effectieve trillingssnelheid zijn in de referentiesituatie op alle 

v~rdiepingen hoger don de streefwaarde (0.20). 

Het varieren van de, statisch gezien belangrijke, parameter stijfheid heeft een geringe invloed op de effectieve 

trillingssnelheid. Slechts als de stijfheid van grote delen van de constructie wordt aangepast resulteert dit in een 

ander trillingsgedrag van de constructie. Het verslappen van de constructie is in dit geval gunstig voor het 

reduceren van de effectieve trillingsnelheid, omdat lagere stijfheden lagere eigenfrequenties geven. 

Het vergroten van de massa op "tactische" locaties in een gebouwconstructie, zoals op de bovenste 

verdiepingsvloer, kan de effectieve trillingssnelheid van trillingen elders in de constructie behoorlijk verminderen. 

Het varieren van de parameters stijfheid en massa ten einde de effectieve trillingssnelheid le verlagen geeft 

dynamisch gezien gunstige resultaten. De mate waarin de variaties doorgevoerd dienen te warden teneinde 

trillingshinder te reduceren conflicteert met statische eisen die aan constructies gesteld warden. 

Het vergroten van de demping in bouwconstructies heeft een gunstig effect op het reduceren van de effectieve 

trillingssnelheid. Het vergroten van de demping van gebouwconstructies kan onder anderen door het ontwerpen 

van wrijvingsverbindingen tussen draagconstructie en wand- en/of gevelelementen. De verbetering kan don 

warden bereikt door het optimaliseren van energie-dissipatie in deze wrijvingsverbindingen. Naast het toepassen 

van wrijvingsverbindingen tussen draagconstructie en wand- en/of gevelelementen kan de demping van een 

stolen gebouwconstructie warden vergroot door het toepassen van geboute verbindingen in plaats van gelaste 

verbindingen. Energie-dissipatie vindt don plaats door wrijving tussen de verschillende constructieonderdelen in 
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de verbinding. 

Het toepossen van (geloste) momentvoste verbindingen in een eonstruetie geeft niet olleen loge 

dempingswoarden, moor leidt er toe dot respons van het ene eonstruetiedeel via de momentvaste verbinding 

doorgegeven wordt noor het ondere eonstruetiedeel. Doardoor wordt het trillingsgedrog van de gehele 

constructie anders don bij toepossen van sehornierende verbindingen. Dit blijkt uit de studie noar 

eigentrillingsvormen van de referentieeonstructie en de eonstruetie met sehornierende verbindingen. De 

referentieeonstructie gedroogt zieh "hoger-frequent" don een eonstructie met sehornierende verbindingen. Het 

toepossen van sehornierende verbindingen is dus gunstig voor het verlogen van de effeetieve trillingssnelheid. 

Teneinde bij het toepossen van sehornierende verbindingen die oonvonkelijk momentvost woren ontworpen aon 

stotisehe eisen te kunnen blijven voldoen dient: 

bij gelijkblijvende overspanning van de liggers de stijfheid ea. 5 maal groter te worden, of 

bij gelijkblijvende overspanning van de liggers de belasting ea. 5 maal kleiner te warden, of 

bij gelijkblijvende stijfheid van de liggers de overspanning ea. l /3 kleiner te worden. 

6.2 Situatiegeboden aanbevelingen voor nader onderzoek 

Een tweedimensionale modellering geeft een oversehatting van de trillingsniveau's, doarom is voor een 

nauwkeurige trillingspredietie een driedimensionale modellering gewenst. Voor dit onderzoek, waarin naar 

trends in het trillingsgedrag van de eonstructie is gezoeht was een nauwkeurig trillingspredictie minder relevant. 

Met een driedimensionaal gemodelleerde situatie kan ook de invloed van treintrillingen in de langsriehting van 

het gebouw onderzoeht warden. 

In de variatiestudies waarbij seharnierende verbindingen tussen liggers en kolommen in plaats van momentvaste 

verbindingen zijn toegepast, zijn van 2-zijdig opgelegde liggers beide verbindingen momentvast of seharnierend 

gemodelleerd. De invloed op de effeetieve trillingssnelheid bii toepassing van een seharnierende en een 

momentvoste verbinding bij een 2-zijdig opgelegde ligger is niet onderzoeht. Aangezien de stijfheid van een 2-

zijdig opgelegde ligger bi[ een seharnierende verbinding minder afneemt don bij twee seharnierende 

verbindingen ten opziehte van momentvaste verbindingen is deze variant interessant voor nader onderzoek. 

Het resultaat van de variatiestudie: massa op het portaal toont bij een relatief kleine verandering van de massa 

op het portaal behoorlijk grate veranderingen op de effectieve trillingssnelheid elders in de construetie. Voor 

deze grate veranderingen ten gevolge van relatief kleine aanpassingen zijn in dit onderzoek geen verklaringen 

gevonden. Nader onderzoek van deze situatie om deze effecten wel te kunnen verklaren is gewenst. 

6.3 Niet-situatiegebonden aanbevelingen voor nader onderzoek 

Demping in bouweonstructies blijkt een effeetieve parameter om de respons van de constructie te be'i'nvloeden. 

Tot nu toe is er nog weinig onderzoek gedaan naar eonstructieve maatregelen om deze demping aan te passen. 

In de eonclusie is reeds het toepassen van wrijvingsverbindingen tussen droageonstructie en wand- en/of 

gevelelementen en het toepassen van geboute verbindingen genoemd. Verder onderzoek naar de wijze waarop 
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demping in bouwconstructies aangepast en gekwantificeerd kan worden door middel van constructieve 

maatregelen is aan te bevelen. 

Bij de variatiestudie naar de invloed van de buigstijfheid van de kolommen van het portaal op de effectieve 

trillingssnelheid gaven de grote stijfheidsverschillen tussen verschillende constructieonderdelen resultaten welke 

niet verklaard konden worden. Het is niet duidelijk wat de invloed van grote stijfheidsverschillen tussen 

constructieonderdelen die op elkaar aansluiten is op de dynamische interactie tussen deze onderdelen en op de 

respons van een constructie als geheel. Nader onderzoek naar dit onderwerp is gewenst. 
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Bijlage A: Beoordelingscriteria volgens SBR Richtlijn B 

A. l lnleiding 

SBR Richtlijn B is een richtlijn uitgegeven door de Stichting Bouwresearch. Deze uitgave maakt deel uit van een 

drietal richtlijnen waarin schade aan gebouwen, hinder voor personen en storingen aan apparatuur warden 

behandeld. De richtlijnen geven objectieve criteria om meetresultaten te interpreteren aan de hand van 

onderzoek, praktijkvoorbeelden en metingen. Richtlijn B goat specifiek in op hinder voor personen in gebouwen. 

A.2 Het beoordelen van trillingshinder 

Voor nieuwe situaties gelden de streefwaarden volgens tabel A. l . 

gebouwfunctie dog en avond nacht 

Al A2 A3 Al A2 A3 

gezondheidszorg 0.1 0.4 0.05 0.1 0.2 0.05 

wonen 0.1 0.4 0.05 0.1 0.2 0.05 

kantoor en onderwijs 0.15 0.6 0.07 0.15 0.6 0.07 

bijeenkomst 0.15 0.6 0.07 0.15 0.6 0.07 

kritische werkruimte 0.1 0.1 0.1 0.1 

Tabel A 1: Streefwaarden voor tri//ingen. 

De gebouwfunctie: "wonen" bevat ook: logiesgebouwen. Daarom kan het hotel ingedeeld worden bij de 

gebouwfunctie wonen, zie ook paragraaf 2.3.3. 

De streefwaarden in label A. l warden aangegeven door: 

A1 streefwaarde voor de trillingssterkte V max, dimensieloos. 

A2 hoogste streefwaarde voor de trillingssterkte V max, dimensieioos. 

A3 streefwaarde voor de trillingssterkte Vper, dimensieloos. 

Trillingen in gebouwen kunnen, onderscheiden naar de omstandigheden, als toelaatbaar worden beschouwd 

indien is voldaan aan een van de onderstaande voorwaarden: 

De waarde van de maxi male trillingssterkte van de ruimte (v max) dient kleiner te zijn don A1 , of 

De waarde van de maximale trillingssterkte van de ruimte (vmax) dient kleiner te zijn don A 2 , waarbij de 

trillingssterkte over de beoordelingsperiode (vper) kleiner dient te zijn don A3 . 
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A1 is afhankelijk van de trillingsintensiteit van de trillingsbron en wordt per beoordelingsperiode, met behulp 

van (A. l en A.2) berekend: 

I[ 1 n ] 
V per,meel = \I - L V 2 

eff,mox,30,i 
I n i=l 

(A. l) 

waarin: n aantal perioden van 30 seconden in de meetperiode 

V grootste waarde van Veff (t) in een tijdsinterval van 30 eff,mox,30,i 

seconden [mm/s] 

rr 
V - V X ,__E_ (A.2) 

per - per ,meet ~ To 

waarin: totale duur van de trillingsbron in de beoordelingsperiode 

T
0 

duur van de beoordelingsperiode 

Voor de uitbreiding in het IBIS-hotel houdt bovenstaande informatie in dot Vper < 0.05 dient te zijn. Daarom 

dient de grootte van Veff(t) beperkt te blijven en Vmox overdag kleiner don 0.4 en's nachts kleiner don 0.2. 

Hoofdstuk 3.1 beschrijft een trillingsmeting die op de locatie van de uitbreiding is uitgevoerd. Hoewel de 

meetperiode beperkt is geweest en overdag heeft plaatsgevonden, wordt er vanuit gegaan dot dit representatief 

is geweest voor de situatie. Overdag en's avonds geldt: Vper = 0.05: 

Het aantal treinpassages bedraagt 30 per uur. 

De meetperiode bedraagt l uur, dus n = l 20. 

De beoordelingsperiode bedraagt 12 + 4 = 16 uur, fa = 43200 + 14400 = 57 600 s. 

( 
3600 J 0, = --- x(l6x30)=3600s 

(16 X 30) 

rt:=, I 3600 = o.25 
1JT0 V576oo 

v - v x 0 25 ➔ vper,meet wordt dus: 
0

·
05 

= 0.2 per - per, meet · 
0.25 

De maxi male v ff (t) = v ff 30 . is dus: 0.2 e e ,max, ,t 

Omdat deze waarde even groat is als A2 voor 's nachts, wordt deze waarde ook voor 's nachts aangehouden. 

A.3 Effectieve trillingssnelheid 

T eneinde de uitkomsten van de diverse analyses met elkaar te kunnen vergelijken is gekozen om de respons van 

het model uit te drukken in de effectieve trillingssnelheid Veff(t). 

De effectieve trillingssnelheid is een bewerking op het responssignaal. Deze bewerking tracht in beeld te 

brengen in hoeverre trillingen hinderlijk zijn. Een enkele trilling met een grate amplitude veroorzaakt minder 

hinder don een serie van deze trillingen. De bewerking van het signaal gebeurt op basis van (A.3) en resulteert 
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in de voortschrijdende effectieve trillingssnelheid: 

waarin: 
v(t) 

g(;) 

T 

trillingssnelheid 

weegfunctie 

0.125 

tijdstip waarop de weegfunctie werkt 

[mm/s] 

[s] 

[s] 

B,j!age A 

(A.3) 

Tijdens het onderzoek is de bewerking van het responssignaal uitgevoerd met het script "veff", geschreven bij de 

vakgroep dynamica van Holland Railconsult. 
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Bijlage B: Dynamica 

Een dynamische berekening kan goed uitgelegd worden als het medium waar de berekening betrekking op 

heeft geschematiseerd wordt als een massaveersysteem, zie figuur B. l . De respons van het massaveersysteem 

wordt beschreven door middel van de dynamische bewegingsvergelijking (B. l ). 

Mi+C~+[~=E 9 F (B.l) 

waarin: ~ verplaatsingenvector [m) 

M massamatrix [kg) 

C dempingsmatrix [-) m 

K stijfheidsmatrix [N/m) 
X 

F krachtenvector [N) 
k 

Figuur B.1: Dynamische bewegingsvergeli1king in matrixvorm, geldig voor een w,llekeurig massaveersysteem. Rechts is een 

afbeelding van een-massaveersysfeem hierin sfaan de termen van de dynamische bewegingsvergeh/king weergegeven. 

Toegepast op een ongedempt een-massaveersysteem kan uit de dynamische bewegingsvergelijking kan de 

natuurlijke- of eigenfrequentie afgeleid worden (B.2): 

[Hz] 
(B.2) 

waarin: ongedempte eigenfrequentie 

Op grond van deze formule (B.2) kan worden afgeleid dot: 

[N/m) 
(B.3) 

Als op een massaveersysteem een harmonische kracht opgelegd wor-dt, dan kan de raspons van het systeem 

beschreven worden met een zogenaamde overdrachtsfunctie (B.3), de amplitude van de kracht is hier l. 

H(w)= 

waarin: 

1 

k 

Q 

[-) (B.4) 

frequentie van de harmonische belasting 
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Wordt de demping beschouwd, don geldt voor een een-massaveersysteem: 

[Ns/m] (B.5) 

waarin: kritische demping 

[-] dempingsmaat (8.6) 

De eigenfrequentie van een gedempt een-massaveersysteem kan don worden geschreven als: 

waarin: 

[Hz] 

gedempte eigenfrequentie 

dempingsmaat 

De demping van een een-massaveersysteem wordt hiermee: 

[Ns/m] 

(B.7) 

(8.8) 
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Bijlage C: Procedure voor een trillingspredictie 

C. l lnleiding 

In deze bijlage wordt de procedure voor een trillingspredictie zoals deze in gebruik is bij de vakgroep dynamica 

van Holland Railconsult beschreven. Voor het uitvoeren van een trillingspredictie wordt gebruik gemaakt van de 

computermodellen GEOVIB en Spoormodel. GEOVIB is een gestandaardiseerde "invoerschil" voor het 

programma ANSYS / LS-DYNA. Hierin kunnen o.a. een spoorbaan, ondergrond en een gebouw gemodelleerd 

warden. Spoormodel is een numeriek programma, geschreven in Pascal, dot een trein rijdend over een elastisch 

ondersteunde ligger simuleert. Voor een uitgebreide beschrijving van deze modellen wordt verwezen naar de 

handleidingen Spoormodel [GAR0l] en GEOVIB [WAL00], dit zijn interne publicaties van Holland Railconsult. 

C.2 Beschrijving van de computermodellen 

Voor een trillingspredictie kan van drie deelmodellen gebruik warden gemaakt [KON02]: 

lndrukkingsmodel (GEOVIB). 

Spoormodel. 

Voortplantingsmodel (GEOVIB). 

C.2.1 lndrukkingsmodel 

Met het lndrukkingsmodel, zie figuur C. l, worden aan de hand van opgegeven belasting en eigenschappen van 

de grondlagen quasi statische vervormingen van de ondergrond bepaald. Deze vervormingen zijn benodigd ter 

bepaling van de invoer voor het Spoormodel. lndien de spoorbaan wordt beschouwd als een continu elastisch 

ondersteunde ligger, kunnen uit de vervormingen vervangende liggerparameters warden bepaald. In het geval 

van een Timoshenko ligger (belasting op buiging en afschuiving) zijn dit de beddingsconstante, de buigstijfheid 

en de afschuifstijfheid. De vervangende waarden gelden voor de spoorbaan inclusief de daaronder liggende 

grondlagen. 

Figuur C. 1: Voorbeeld van een driedimensionaal gemodelleerd indrukkingsmodel. 
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C.2.2 Spoormodel 

Het Spoormodel is een modellering van het interactiemechanisme tussen rijtuig en spoorconstructie zoals is 

beschreven in paragraaf 2.3.1.5. In het Spoormodel wordt de spoorbaan gemodelleerd als een continu 

elastisch ondersteunde Timoshenko ligger. De trein (het rijtuig) wordt gemodelleerd als een massaveersysteem. 

Met de vervangende waarden voor de spoorbaan uit het lndrukkingsmodel en de relevante treineigenschappen 

(o.a.: lengte, rijsnelheid en samenstelling van de trein, massa en stijfheid van de rijtuigen) worden ten gevolge 

van een passage van een trillingsbron de dynamische vervormingen van de spoorbaan berekend. Het 

Spoormodel berekent een belastingsfunctie (verplaatsing tegen de tijd) die gebruikt kan worden als invoer voor 

het Voortplantingsmodel. Een schematische weergave van het Spoormodel is te zien in figuur C.2. 

Figuur C.2: Schemafische weergave van het Spoormodei 

C.2.3 Voortplantingsmodel 

Aon de hand van de belastingsfunctie uit het Spoormodel kan, tezamen met de dempende eigenschappen van 

het grondlagenpakket of de constructie, in het Voortplantingsmodel (figuur C.3) de trillingsuitbreiding naar de 

omgeving van het spoor worden berekend (zowel tweedimensionaal als driedimensionaal). Het resultaat van het 

Voortplantingsmodel is een trillingssnelheid, afhankelijk van de afstand en gemodelleerde 

materiaa!eigenschappen. 

bel ~ ; 0,2, tl d • 0, 4 S~L 

Figuur C.3: Voorbeeld van he/ Voortplanfingsmodei 

ANSYS 5.5.2 
NOV 29 19H 
11:51:21 
VECTOR 
ST'EP•lB 
sue .. 31 
TIME•.4 

' '10DE•61, 
MIN•O 
1-W<•.558E-04 = ~620E-05 
D 1241>04 
CJ .U~E-04 
CZJ .2~8E-04 
c:::J .310£-04 

0 .J12E-04 
Cl .434E-04 
• A!m:-o~ 

.558E-04 
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C.3 Samenhang tussen de computermodellen 

De procedure voor een trillingspredictie bestaat uit berekeningen in verschillende computerprogramma's. De 

onderlinge samenhang tussen deze programma's is weergegeven in het schema van figuur C.4. 

Figuur C.4: 

El, spoor 

parameters ondergrond 

construdie 

1ndrukkingsmodel 

k, El, ondergrond 

k, El, constructie 

k, c, onderlegplaat __ --11.i spoormodel 

waarin: k = veerstijlheid 

c = demping 

E = elosliciteitsmodulus 

I = troagheidsmoment 

m = moss□ 

c, m, ondergrond 

c, m, construdie 

parameters ondergrond 

construdie 

voorplanllng 

2D /3D 

vooriplanting 

convolut1e 

Trilling in bodem 

t.g.v. treinpassage 

Schema van de invoergegevens en de samenhang tussen de verschil/ende dee/model/en. 

De uitkomst van de trillingspredictie kan direct warden getoetst aan SBR richtliin B. 
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Bijlage D: Parameters voor de modellering van het looppad van 

trillingen 

D.1 Ligging van het spoor 

B,jlage D 

Het spoor ligt nooit vlak. Steenhuis et al. en Kuipers [STE97 en KUl97] maken onderscheidt tussen random en 

discrete oneffenheden. Random oneffenheden zijn geometrische afwijkingen als: onvlakke ligging, verkanting en 

schift van het spoor. Verkanting is schuinstand van de spoorbaan in een bocht, schift is horizontale positie / 

afwijking van het spoor ten opzichte van het spoormidden. Discrete oneffenheden zijn bijvoorbeeld voegen, 

lassen en wissels. Discrete oneffenheden kunnen eenmalig (wissels) of periodiek (lassenvoegen) optreden. 

D.2 Dynamische karakteristieken van het rijtuig 

Een rijtuig bestaat uit een bak met een tweetal draaistellen, onder de draaistellen bevinden zich twee assen met 

wielen. De dynamische karakteristieken van het rijtuig kunnen worden benaderd door het rijtuig te 

schematiseren als een massaveersysteem, zie figuur D. l . 

Figuur D. l: Schematisering van het riifuig (bak, draaiste!len en wielen) volgens Gardien en Steenhuis et al. [GARO 1 en STE9 7}, 

De wielen zijn gekoppeld aan de draaistellen en de draaistellen zijn gekoppeld aan de bak. Deze koppelingen 

worden gemodelleerd met veren en dempers. Het gewicht van de wielen, draaistellen en de bak worden 

gemodelleerd als de massa's. Naast dit massaveersysteem hebben ook de rijsnelheid, de samenstelling en 

wielonrondheden van de trein een invloed op het dynamisch gedrag van de trein en op de spoorconstructie 

[GAROl en STE97]. 

D.3 Spoorconstructie 

Met de spoorconstructie wordt hier bedoeld: de spoorstaven en de bevestiging daarvan met hellingplaten aan 

de dwarsliggers op een ballastbed. In Kuipers [KUl97] zijn de dynamische gegevens van deze bevestigingen en 

de onderdelen daarvan opgenomen. Het betreft hier: geometrie, massa' s, elasticiteitsmodu Ii of stijfheden en 

axiaal kwadratisch oppervlakmomenten van spoorstaven, railbevestigingen en dwarsliggers. 

D.4 Ballastbed 

Het ballastbed is een laag van steenslag tussen de dwarsliggers en de aardebaan. Het ballastbed dient 

dusdanig elastisch te zijn dot het in stoat is om het spoor no belasten naar de oorspronkelijke ligging te doen 
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terugkeren [GIL0l ]. Daarnaast is het ballastbed een belangriike demper in de spoorbaan, hier ziin echter weinig 

gegevens over bekend [KUl97]. Van belong ziin: het soorteliik gewicht, elasticiteitsmodulus en de 

dwarscontractiecoefficient van het ballastbed. 

D.5 lnteractie tussen rijtuig en spoorconstructie 

In feite is de interactie tussen deze onderdelen geen parameter, moor een onderdeel van het model. Voor 

relatief laagfrequente trillingsexcitatie (frequenties lager don 40 6 50 Hz) bestaat een voornaam 

interactiemechanisme uit de verticale versnelling van het wiel bii het doorlopen van de onvlakke ligging van het 

spoor [STE97]. De bovengrens van het frequentie-interval wordt gevormd door de eigenfrequentie van het wiel 

in combinatie met de spoorconstructie en is dus primair afhankelqk van de massa van het wiel en de stiifheid 

van de spoorconstructie [STE97]. Dit interactiemechanisme wordt veroorzaakt doordat de verplaatsing van de 

spoorrail afhankeliik is van de positie van het wiel. De grootste verplaatsing treedt op als het wiel tussen twee 

dwarsliggers stoat en de kleinste als het wiel boven een dwarsligger stoat. Hierdoor volgt de as van een riidende 

trein een golvende boon met een relatief grate verplaatsing [RU195]. Naast de invoerparameters zoals: massa 

en riisnel heid van de trein, de stiifheid van de spoorconstructie en de onrondheid van de wielen etc. bepaalt 

voornameliik de interactie tussen riituig en spoorconstructie de belastingfunctie, welke in feite als functie van de 

excitatie wordt gezien. 

D.6 Aardebaan en ondergrond 

De parameters die van belong ziin voor de aardebaan en de ondergrond, ziin het soorteliik gewicht, de 

elasticiteitsmodulus, dwarscontractiecoefficient en de dempingseigensdiappen. 
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Bijlage E: lmpliciete en expliciete oplosmethoden voor EEM 

Het verschil tussen impliciete en expliciete oplosmethoden kan duideliik gemaakt worden aan de hand van de 

wiize waarop de knoopverplaatsingen per tiidstap worden berekend. 

lmpliciete oplosmethode [BAKOl], biivoorbeeld met behulp van de Newton-Raphson methode: Bii het 

berekenen van verplaatsingen als gevolg van een bepaalde belasting wordt een stiifheidsmatrix opgesteld, 

waarna een schatting van de verplaatsingen wordt gemaakt. Uit de verplaatsingen kunnen de inwendige 

knoopkrachten worden uitgerekend. Nu bliikt in het algemeen dot de inwendige knoopkrachten don geen 

evenwicht maken met de uitwendige knoopbelastingen. Orn wel evenwicht te kriigen dient dit proces een aantal 

keer herhaald te worden waarbii op basis van het verschil tussen inwendige en uitwendige knoopkrachten een 

steeds nauwkeurigere schatting van de verplaatsingen is te maken. 

Expliciete oplosmethode [ZIMO 1]: gebruikt geen stiifheidsmatrix op de manier waarop de impliciete methode dot 

doet. De knoopverplaatsing wordt bepaald uit de gemiddelde snelheid van de verplaatsing gedurende de vorige 

tiidstap, vermeerderd met het verschil in uitwendige en inwendige knoopkrachten gedeeld door de massa van 

het element vermenigvuldigd met de tijdstap. In formulevorm: 

I ·/ 

x'+M = x' + x,-o.sM + u -/ 
xt:,.f (E. l) 

m 
waarin: f tiidstip [s] 

!:,.f tiidstap [s] 

X verplaatsing [ml 

x snelheid [m/s] 

u uitwendige knoopkracht [N] 

i inwendige knoopkracht [N] 

m massa van het element [kg] 

Er treden bii deze oplosmethode geen iteraties op, dot lever/ dus een kortere rekentijd op. Bovenstaande 

informatie wordt verduideliikt in figuur E.1. 

:::, ' --
I 

0) 
C 

:.:: 
(f) 

0 
Q) 

....0 
Q) 
0) 

--cJ 
C 
Q) 

3: -:::, 

verplaatsing (x) verplaatsing (x) 

Figuur E.1: Vergefi/king van impliciefe I Newton-Raphson (links) en expliciefe (rechts) oplosmethoden. 
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Bijlage F: Deelmodel: "ondergrond en fundering" 

In deze bijlage worden figuren en grafieken gepresenteerd die duideliik maken hoe het deelmodel: "ondergrond 

en fundering" is opgebouwd. Bovendien zijn de resultaten van de analyses gepresenteerd. Grofweg kan gesteld 

worden dot de aanwezigheid van de bebouwing het treinsignaal met een factor 3 reduceert. 

F. l Opbouw van het model 

Figuur F. l is een schematisatie van de ondergrond ter plaatse van de geplande uitbreiding van het IBIS-hotel 

nabii Amsterdam CS, zie ook figuur l. l. De eigenschappen van de grondlagen ziin bepaald aan de hand van 

sonderingen uit de omgeving. 

perron 4/5 perron 1 /\N 

GEOVIB versie dd010817 

Figuur F. l: Opbouw van het dee/model: "ondergrond en fundering", De rode pii/ geeft het punt van excitatie aan 

In de figuren F.2 t/m F.12 wordt weergegeven hoe de trillingssnelheid van een trilling ten gevolge van een puls 

zich in de ondergrond voortplant. Dit is de weergave van het tweedimensionale vlokke-rekmodel: "ondergrond 

en fundering". 
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Figuur F.2: Tril/ingsvoortplanling in de ondergrond. 

Figuur F.3: Tril!ingsvoortp/anling in de ondergrond. 

Figuur F.4: Tril!ingsvoartplanling in de ondergrond. 
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Figuur F.5: Tnllingsvoortplant,ng in de ondergrond. 

Figuur F.6: Tnl/ingsvoortplanfing in de ondergrond. 

Figuur F.7: Tril/,ngsvoortp/anfing in de ondergrond. 
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Figuur F.8: Tnl/ingsvoortp/anfing in de ondergrond. 

Figuur F.9: Tri//ingsvoortp/anfing in de ondergrond. 

Figuur F.1 0: Tri/lingsvoortplanfing in de ondergrond. 
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Figuur F.11: Tnlhngsvoorlplanling in de andergrond 

Figuur F. l 2: Tri/l,ngsvoortplanling in de ondergrond 
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F.2 Resultaten 

Figuur F.2: 

Figuur F.3: 

5.0E-07 

4.SE-07 
1- ondergrond 

• - ondergrond en fundering I 

4.0E-07 

3.5E-07 -I 
3.0E-07 

;8 
2.5E-07 :i: 
2.0E-07 

l .5E-07 

l .0E-07 

5.0E-08 

0.0E+00 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
frequentie 

Overdrachtsfundie (punt van excitatie naar perron 1, zie figuur F. 1) 

1.0 ~--------------------------

0 9 ~ 
08 ~ 

07 j 
"0.6 . 

cl 
::, 

%05 
E 
0 0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

-reduciie 

0.0 +----------------~---------~ 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

frequentie 

Redudie van tnl!tngen ten gevolge van de aanwezighetd van bebouwtng (punt van H (w) 
o+f 

excitatie naar perron 1, zie hguur F. l) 
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Figuur FA: 

Figuur F.5: 

5.0E-07 I 

4.5E-07 j 
- ondergrond : j 

- ondergrond en fundering 11 

4.0E-07 j 
3.SE-07 

3 OE-07 

8 2.5E-07 f 
2.0E-07 

1.5E-07 

1.0E-07 I I . 
5.0E-08 ~ 

'f____!____:_~-:---,.....-,--=::--;=-=~::;;::::;:;::::=,,._JI I 
O.OE+OO 

0 I O 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

frequentie 

Overdrachtsfunctie (punt van excitatie naar perron 4/5, zie liguur F 1) 

1.0 .-----------------------~~~~~~~~~~..::;~ 

0.9 I - redudie I I 

: I' 

"0 6 
" io.s i 
E 
0 04 

0.3 

0.2 

0.1 
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F.3 lnvoerbestand GEOVIB 
Het programma GEOVIB bestaat uit 
"hoofdbestand": GEOVIB. Het bestand: 

een aantal bestanden, deze warden aangeroepen vanuit het 
"GEOVIB.INP" wordt in het programma als invoer ingelezen. 

1 /nopr 
/corn, 
/corn, 
/corn, 
/corn, 
/corn, 
/corn, 
/corn, 
/corn, 
/corn, 
/corn, 
/corn, 
/corn, 
/corn, 
/corn, 
/corn, 
/corn, 
/corn, 
/corn, 
/corn, 
/corn, 
/corn, 
/prep7 

/ corn, 
/corn, 
/ corn, 

********************************************************* 
HOLLAND RAILCONSULT B.V. / Vakafdeling Civiele Techniek 

groep Dynarnica 
ANSYS MODEL GE O VI B 

10 juli 2000 
********************************************************* 
Projectnummer 
Project 
Deelproject 
Versie 
Status 

Opgesteld door 
Controle door 
Hoofd Techniek 
Projectleider 

INVOER FILE 

dynarnica 
00.3 
voorlopig 

H.G. Stuit 
H.G. Stuit 
H.G. Stuit 
H.G. Stuit 

STUURPARAMETERS GEOMETRIE 

d.d. 
d.d. 
d.d. 
d.d. 

(GeoVib algerneen) 

n mat 
n X 

9 1 aantal verschillende rnateriaal soorten (beams, shells, volumes) 
34 1 aantal verticale gridlines 

n y 10 ! aantal horizontale gridlines 
n z 1 aantal doorsneden v.d. mesh (rnaxirnaal 7) 

n coord 1 1 aantal coordinaten stelsel, anders dan csys,0 

*if, n x, gt, n y, then 
n max n x 

*else 
n rnax n y 

*endif 
*if, n_z, gt, n_max, then 

n max n z 
*endif 

/corn, =----======---=====----======--========-=====---=====----=----------
/corn, STUURPARAMETERS STATISCHE INDRUKKING (analtype = 1) 
/corn, -----====-----======---======--======---====----===------=----------

*if,analtype,eq,l,then 
opbouw = 0 1 berekening uitvoeren of niet 

*endif 
1 elern 2 

1 0 uitvoeren (geornetrie rneshen en doorrekenen) 
1 1 = niet uitvoeren (geornetrie alleen rneshen) 

1 standaard grootte van de elernenten 

/corn, ========================================================-=====----== 
/corn, STUURPARAMETERS DYNAMISCHE BEREKENINGEN (analtype = 3) 
/corn, ------===-----=====----=====----=======-=====----==-----------------

*if,analtype,eq,3,then 
opbouw = 2 1 berekening uitvoeren of niet 

*endif 

axisyrn 0 

1 0 uitvoeren (geornetrie rneshen en doorrekenen) 
1 1 niet uitvoeren (geornetrie alleen rneshen) 
1 2 uitvoer genereren voor LS-DYNA 2D model 
1 3 uitvoer genereren voor LS-DYNA 3D model 

1 berekeningen axisymmetrisch of plane strain uitvoeren 
' 0 = plane strain 
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1 1 = axisymmetrisch 
1 Voor een 3D model is de belasting hetzelfde als bij een plane strain berekening 
*if, opbouw, eq, 3, then 

axisym=O 
*endif 

nrelem L 
freqelem 
freqdmpl 
freqdmp2 
ITS fac 

8 1 aantal elementen per golflengte (c rayl (min)) 
40.0 ' hoogste frequentie als basis voor de elementgrootte 
1.0 1 laagste frequentie als basis voor de demping 

30.0 1 hoogste frequentie als basis voor de demping 
0.25 1 factor voor de incremental tijdsstap grootte 

25 1 aantal dempingsschillen n schil 
el ratio 
xi2 

15 1 ratio v.d. elementen v.d. dempingsschillen 
1.2 1 maximale demping dempings schillen 

e mult 1 1 vermenigvuld.fact. voor de stijfheid in de ra~delementen 

1 default waarden en vullen van matrices 

/inp, geovib.var 

/corn, ====-==================================================-=========----=== 
/corn, MODELAFMETINGEN 
/corn, ======================================================--=========----=== 

keypoint nummering / area nummering 

2D/axisymmetrische mesh voor analtype 3 

k 1,1 k 2, 1 k 3, 1 k 4,1 k 5, 1 k 6, 1 
0--------0----------0------------o------------o----------o 

A 1, 1 A 2,1 A 3,1 A 4,1 A 5,1 

k 11, 2 k I 2, 2 k I 3, 2 kl4,2 k I 5, 2 k 6, 2 
o--------0----------0------------0------------o----------o 

A 1,2 A 2,2 A 3,2 A 4, 2 A 5,2 

k 11, 3 kl2,3 kl3,3 kl4,3 klS,3 k 6, 3 
o--------0----------0------------0------------o----------o 

A 1,3 A 2,3 A 3,3 A 4,3 A 5,3 

k 11, 4 k I 2, 4 kl3,4 kl4,4 kl5,4 k i 6, 4 
o--------0----------0------------0------------o----------o 

A 1,4 A 2,4 A 3,4 

kll,5 kl2,5 kl3,5 

I 

I 
I A 4,4 
I 
I 

kl4,5 

I 
I 
I A 5,4 
I 
I 

kl5,5 kl6,5 
o--------o----------0------------0------------0----------o 

_____ ,_ 

B,ifage F 
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3D mesh voor analtype 1 

k 1, 1, 3 k 2, 1, 3 k 3, 1, 3 k 4, 1, 3 k 5, 1, 3 
o----------0----------0------------0------------o 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

I I 

I 
I 

/I 
/ I 

/ I 
k 1,1,2 k 2,1,2 k 3,1,2 k 4,1,2 k 5,1,2 
o----------o----------0------------0------------0 I 

I I I I / I I 
I I I I / I o 

I I I I / I / I 
I I I I / I / I 

I I I I / I / I 
I I I I / I/ I 

k 1, 1, 1 k 2, 1, 1 k 3, 1, 1 k 4, 1, 1 k5,1,l o I 
o----------o----------0------------0------------0 /I I 

/ I o 
/ I / I 

A 1,1,1 A 2,1,1 A 3,1,1 A 4,1,1 / I / I 
/ I / I 

/ I/ I 
kll,2,1 kl2,2,1 kl3,2,l kl4,2,l kl5,2,l o I 
o----------o----------0------------0------------0 /I klS,4,3 

/ I o 
/ I / 

A 1, 2, 1 A 2, 2, 1 A 3, 2, 1 A 4,2,1 / I / 
/ I / 

/ I/ 
k I 1, 3, 1 k 12, 3, 1 k I 3, 3, 1 k I 4, 3, 1 k 15, 3, 1 0 

o----------o----------0------------0------------0 

A 1, 3, 1 A 2,3,l A 3,3,1 A 4,3,1 I 
I 

I 
k 11, 4, 1 k I 2, 4, 1 k I 3, 4, 1 k I 4, 4, 1 k 15, 4, 1 
o----------o----------0------------0------------0 

y + 

/I 
I / 
I/ 

z + 

+------> X + 

I 

I 
I 

1 opgeven x- en y-coordinaten van de mesh in het volgende assenstelsel 

Assenstelsel 2D 

y + 

+------> X + 

Assenstelsel 3D 

y + 

z + 

/I 
I / 
I/ 
+------> X + 

B,jlage F 
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1 LET OP MATEN IN METERS'''' 1 

1 verticale gridlines 

bO=O 
bl=6.45 
b2=9.05 
b3=10 
b4=10.8 
bS=ll. 3 
b6=11. 8 
b7=13. 05 
b8=14.3 
b9=14.8 
bl0=15.3 
bll=l 6. 1 
bl2=17.05 
bl3=19. 65 
bl4=20.6 
bl5=21.l 
bl6=22.05 
bl7=24.65 
bl8=25.6 
bl9=26.l 
b20=27.05 
b21=29.65 
b22=30.6 
b23=31.4 
b24=31.9 
b25=32.4 
b26=33.65 
b27=34.9 
b28=35.4 
b29=35.9 
b30=36.7 
b31=37.65 
b32=40.25 
b33=46.7 

1 horizontale gridlines 

dO=O 
dl=-0. 85 
d2=-l.5 
d3=-5.6 
d4=-7.6 
dS=-11. 8 
d6=-14.4 
d7=-19 
dS=-22.6 
d9=-30 

*do,i,1,n x 

*do,k,l,n y 

kp x (i, k, 1) 

*enddo 
*enddo 

b%i-1% $ kp_y (i, k, 1) d%k-1% 

1 In de z-richting bestaat de mogelijkheid om het eerste x-y vlak te copieeren 
1 In dat geval moet de parameter vlakken op 1 worden gezet en de array z vlak 
1 gevuld te warden. Het eerste vlak is de locatie van het voorvlak. 
1 In de meeste gevallen zal dit O zijn 

vlakken = 1 

z vlak ( 1) = 0 
lz vlak (2) 10 
lz vlak ( 3) 15 
lz vlak ( 4) 24 
lz vlak ( 5) 30 

1 knopen kunnen gedefinieerd warden in een afwijkend coordinaten stelsel 
1 eerst warden de coordinaten stelsels gedefinieerd 
1 csys kcs type 

B1ilage F 
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1 csys xc 
! csys ye 
1 csys zc 

x-coordinaat referentie 
y-coordinaat referentie 
z-coordinaat referentie 

! Indien geen element verdeling wordt opgegeven, dan wordt de hele mesh met de 
1 def sz (default element size) en def_sp (default element spacing) opgebouwd. 
1 Anders moet er in ieder geval per hoofdrichtings lijn (x, yen z) een verdeling 
1 worden opgegeven. 
1 Als def_sz = -1, dan wordt aan de hand van de maximale frequentie en de min. 
! golfsnelheid de elementgrootte bepaald. 

1 Indien er sprake is van een 3D dynamisch model, dan wordt er alleen naar 
1 lnz_sz (1,1,i) en lnz_sp(l,l,i) gekeken. Het gehele model wordt dan in 

z-richting volgens deze line spacing uitgetrokken 

! Iets om in het achterhoofd te houden: meetkundige reeks 
1-r"n 

1-r 
! wil je beginnen met een bepaalde elementgrootte l 0, en daar de goede 
1 lnz sz bij berekenen, dan dan kun je dat alsvolgt-bereiken: 

/ 1-r"n \ / 1-sp \ 
l tot= l 0*J-------1 = l 0*1-------1 waarbij sp=r"n 

\ 1-r / \ 1-r / 
1 l 0(=lengte eerste element), sp(=spacing ratio), en l tot(=tot. lengte) 
! zijn bekend, dus: 

l_tot-1 0*(1-sp) 
r = 

l tot 

! en 
/ log(sp) \ 

n = 1---------1 
\ log (r) / 

I nu geidt: 
l tot 

lnz sz= 
n 

def sz -1 
def sp 1 -
1 lnz sz ( 1, 1, 1) 1 -
1 lnz sp ( 1, 1, 1) 1 
1 lnz sz ( 1, 1, 2) 2 -
1 lnz sp ( 1, 1, 2) 2 

------
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/corn,===========================================--===========------======----
/corn, ELEMENT TYPES 

(ET) element type nummer toekenning 
(MP) materiaal type nummer toekenning 
(RC) real constant nummer toekenning 
(MK) meshkey voor type van element meshen 

o----------o----------o------------0------------0----------0 

ET 1, 1 ET 2, 1 ET 3, 1 ET 4, 1 ET 5, 1 
MP 1, 1 MP 2, 1 MP 3, 1 MP 4, 1 MP 5, 1 
RC 1, 1 RC 2, 1 RC 3, 1 RC 4, 1 RC 5, 1 
MK 1, 1 MK 2, 1 MK 3, 1 MK 4, 1 MK 5, 1 

o----------o----------0------------0------------0----------o 

ET 1,2 ET 2,2 ET 3,2 ET 4, 2 ET 5,2 
MP 1,2 MP 2,2 MP 3,2 MP 4,2 MP 5, 2 
RC 1,2 RC 2,2 RC 3,2 RC 4, 2 RC 5,2 
MK 1,2 MK 2,2 MK 3,2 MK 4, 2 MK 5,2 

o----------o----------o------------0------------0----------0 

ET 1, 3 ET 2, 3 ET 3,3 ET 4, 3 ET 5,3 
MP 1,3 MP 2,3 MP 3, 3 MP 4, 3 MP 5,3 
RC 1,3 RC 2, 3 RC 3,3 RC 4, 3 RC 5, 3 
MK 1, 3 MK 2, 3 MK 3,3 MK 4,3 MK 5, 3 

0----------0----------0------------o------------o----------o 

ET 1, 4 ET 2,4 ET 3, 4 ET 4, 4 ET 5, 4 
MP 1, 4 MP 2, 4 MP 3, 4 MP 4, 4 MP 5, 4 
RC 1, 4 RC 2,4 RC 3, 4 RC 4, 4 RC 5,4 
MK 1, 4 MK 2,4 MK 3, 4 MK 4, 4 MK 5, 4 

o----------o----------0------------0------------0----------c 

0----------0----------0------------o------------o 
I I 

ET 1,1,2 / ET 2,1,2 / ET 3,1,2 ET 4, 1, 2 
/I 

/ I 
I 

I 
I I I 

I 
I 

I / I 
I I I I 

o----------0----------0------------0------------o 
/ ET 4, 1, 2 

I 
I 

I 
/ ET 

I 

I 
I 

1, 1, 1 / ET 
I 

I 
I 

2 , 1, 1 / ET 3, 1, 1 
I 

I 
I 

/ET4,l,l 
I 

/I 
/ I 

/ I 
I I 

I 
0 

/I 
/ I 

I I I I / I / I 
I I 

I I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I/ 1'1' 4, 2, 2 

0 

o----------0----------0------------0------------o /I 
/ I 

/ I 
ET 1,1,1 ET 2,1,1 ET 3,1,1 ET 4,1,1 / I 

/ I / 
I / I/ 
I/ o 

0----------0----------0------------o------------o /I 
/ I 

/ I 
ET 1, 2, 1 ET 2, 2, 1 ET 3, 2, 1 ET 4, 2, 1 / I 

/ I / 
I / I/ 
I/ o 

o----------o----------0------------0------------0 I 
I 

I 
ET 1, 3, 1 ET 2, 3, 1 ET 3, 3, 1 ET 4, 3, 1 / 

I 
I / 
I/ 

0----------0----------0------------o------------o 

0 

/I 
/ I 

I 
ET 4, 3, 2 

I 

I 
I 

I 
0 

-----:•-
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"Hee ft u lekker ges/apen 2" Treintn!lingen in een over het spoor fe bouwen hotel 

in eerste instantie wordt aan alle areas het eerste element type, 
materiaal parameterset en real constant toegekend. 

Er worden geen area's aangemaakt indien element type -1 

1 mogelijke elementtypen: 

! voor lijn 
bm? et 
bm? et 
bm? et 
bm? et 

elementen (beams) 
4 BEAM4; 2knps 3D elastic beam 

24 BEAM24; 2knps 3D plastic beam 
188 BEAM188; 2knps 3D lineair finite strain beam 
189 BEAM189; 3knps 3D quadratic finite strain beam 

1 voor oppervlakte 
sh?? et 43 
sh?? et 63 
sh?? et 93 
sh?? et 181 

' voor volumes: 
mesh et 45 
mesh et 95 
mesh et 185 

elementen (shells) 
SHELL43; 4knps plastic shell 
SHELL63; 4knps elastic shell 
SHELL93; 8knps structural shell 
SHELL181; 4knps finite strain shell 

SOLID45; 8knps 3D structural solid 
SOLID95; 20knps 3D structural solid 
SOLID185; 8knps 3D structural solid u-p geformuleerd 

def et = 45 
*if,analtype,eq,l,then 

def et=45 
*endif 
*if,analtype,eq,3,then 

def et=42 
*if,opbouw,eq,0,then 

def et=42 
*endif 
*if,opbouw,eq,l,then 

def et=42 
*endif 
*if,opbouw,eq~2,then 

def et=41 
*endif 
*if,opbouw,eq,3,then 

def et=41 
def et3d=45 

*endif 
*endif 

'bmz et ( 2, 1, 2) 4 
!bmz et (2, 1, 3) 4 

!-------------------------------------------
' definitie meshkey per mesh area 

mk 
mk 
mk 

0 
1 
2 

def mk = 1 

-Froo n,oc:,h i ng 

mapped meshing (alleen vierkanten) 
mapped meshing if possible 

B,jlage F 

/corn, ======-----=====================----====-=================--------------
/corn, MATERIAAL GEGEVENS 

!-------------------------------------------
! gegevens van de grondlagen 

rho(l) 
em :1) 
nu(l) 
xil(l) 
fulint (1) 

2000 
l 15e6 
0. 4 
0.03 

1 
check c(l) = 1 

rho(2) 
em(2) 
nu(2) 
xi 1 (2) 
fulint (2) 

1500 
88e6 
0.48 
0.05 

= 1 

1 grondsoort 1: zand (van -0.85 tot -5.6) 

1 grondsoort 2: klei (van -5.6 tot -7.6) 

-----··-Holland Ra1lconsult 



"Hee ft u lekker geslapen ?" Treintnllingen in een over het spoor te bouwen hotel 

check c(2) = 1 

rho (3) 1500 
em(3) 42e6 
nu(3) 0.48 
xil(3) 0.05 
fulint (3) 1 
check c(3) = 1 

rho (4) 
em (4) 
nu ( 4) 

xi 1 ( 4) 

2000 
443e6 
0.45 
0.03 

fulint (4) 1 
check c(4) = 1 

rho (5) 2000 
em(5) 301e6 
nu(5) 0.45 
xi1(5) 0.03 
fulint(5) 1 
check c(5) = 1 

rho (6) 2000 
em (6) 460e6 
:rn(6) 0.45 
xi1(6) 0.03 
fulint (6) 1 
check_c(6) = 1 

rho(7) 2000 
em(7) 574e6 
nu(7) 0.45 
xi1(7) 0.03 
fulint (7) 1 
check c(7) = 1 

rho (8) 
em ( 8) 

nu ( 8) 
xi1(8) 
fulint (8) 

2400 
3 0 Oe 6 
0.20 
0.03 

1 
eheck_c(8) = 1 

rho (9) 2400 
em(9) 31e9 
nu ( 9) 0. 20 
xi 1 ( 9) 0. 01 
fulint (9) 1 
check e(9) = 1 

1 grondsoort 3: klei (van -7.6 tot -11.8) 

1 grondsoort 4: zand (van -11.8 tot -14.4) 

1 grondsoort 5: zand (van -14.4 tot -19) 

1 grondsoort 6: zand (van -19 tot -22.6) 

1 grondsoort 7: zand (van -22.6 tot -30) 

1 ballastbed (van M.V. tot -0.85) 

1 beton 

!-------------------------------------------
1 vullen van de materiaal gegevens matrices 

1 bmx re ( 1, 1, 1) 7 
!Drnx re (2' 1, 1) 7 

!bmz re ( 2' 1, 1) 6 
1 bmz re (2' 1, 2) 6 
1 bmz re (2, 1, 3) 6 

1 bmx mp ( 1, 1, 1) 7 -
1 bmx mp ( 2' 1, 1) 7 -
1 bmz mp (2' 1, 1) 6 -
1 bmz mp (2' 1, 2) 6 -
1 bmz mp I 2, 1, 3) 6 -
1 bmax et(3,4,1)=4 -
1 bmax mp(3,4,1)=6 -
1 bmax rc(3,4,1)=6 

1 bmax et ( 3, 4, 2) =4 
1 bmax mp(3,4,2)=6 -
!bmax rc(3,4,2)=6 

def _mp = 1 

811/age F 
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"Heeft u lekker geslapen?" Treintn!lingen in een over het spoor te houwen hotel 

def re = 0 

1 Bodem: van -1.5 tot -5.6 

*do,i,1,5 
mesh_mp(i,3,1)= 1 

*enddo 

*do,i,7,8 
mesh_mp(i,3,1)= 1 

*enddo 

*do,i,10,24 
mesh_mp(i,3,1)= 1 

*enddo 

*do,i,26,27 
mesh_mp(i,3,1)= 1 

*enddo 

*do,i,29,n_x-1 
mesh_mp(i,3,1)= 1 

*enddo 

! Bodem: van -5.6 tot -7.6 

*do,i,1,5 
mesh_mp(i,4,1)= 2 

*enddo 

*do,i,7,8 
mesh_mp(i,4,1)= 2 

*enddo 

*do,i,10,24 
mesh_mp(i,4,1)= 2 

*enddo 

*do,i,26,27 
mesh_mp(i,4,1)= 2 

*enddo 

*do,i,29,n_x-1 
mesh_mp(i,4,1)= 2 

*enddo 

1 Bodem: van -7.6 tot -11.8 

*do,i,1,5 
mesh_mp(i,5,1)= 3 

*enddo 

*do,i,7,8 
mesh_mp(i,5,1)= 3 

*enddo 

*do,i,10,24 
mesh_mp(i,5,1)= 3 

*enddo 

*do,i,26,27 
mesh_mp(i,5,1)= 3 

*enddo 

*do,i,29,n x-1 
mesh_mp(i,5,1)= 3 

*enddo 

r Bodem: van -11.8 tot -14.4 

*dc,i,1,5 
mesh_mp(i,6,1)= 4 

*enddo 

*do,i,7,8 
mesh_mp(i,6,1)= 4 

*enddo 

-----·-Holland Ra1lconsult 



"Heeft u lekker geslapen2" Treintrillingen in een over het spoor te bouwen hotel 

*do,i,10,24 
mesh_mp(i,6,1)= 4 

*e:1ddo 

*do,i,26,27 
mesh_mp(i,6,1)= 4 

*enddo 

*do,i,29,n x-1 
nesh_mp(i,6,1)= 4 

*enddo 

' Bodem: van -14.4 tot -19 

*do,i,1,5 
mesh_mp(i,7,1)= 5 

*enddo 

*do,i,7,8 
mesh_mp(i,7,1)= 5 

*enddo 

*do,i,10,24 
mesh_mp(i,7,1)= 5 

*enddo 

*do,i,26,27 
mesh_mp(i,7,1)= 5 

*enddo 

*do,i,29,n x-1 
mesh_mp(i,7,1)= 5 

*enddo 

1 Bodem: van -19 tot -22.6 

*do,i,1,5 
mesh_mp(i,8,1)= 6 

*enddo 

*do,i,7,8 
mesh_mp(i,8,1)= 6 

*enddo 

*do,i,10,24 
mesh_mp(i,8,1)= 6 

*enddo 

*do,i,26,27 
mesh_mp(i,8,1)= 6 

*encido 

*do,i,29,n_x-l 
mesh_mp(j,8,1)~ 6 

*enddo 

1 Bodem: van -22.6 tot -30 

*do,i,1,n_x-1 
mesh_mp(i,9,1)= 7 

*enddo 

' Ballas tbed 

*do,i,1,3 
mesh_mp(i,2,1)= 8 

*enddo 

*do,i,12,22 
mesh_mp(i,2,1)= 8 

*enddo 

*do,i,31,33 
mesh mp(i,2,1)= 8 

*enddo 

' Zand in perrons 

B,jlage F 

-----·-
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*do,k,1,2 
mesh mp(4,k,l)= 1 

*enddo 

*do,k,1,2 
mesh_mp(ll,k,l)= 1 

*enddo 

*do,k,1,2 
mesh_mp(23,k,l)= 1 

*enddo 

*do,k,1,2 
mesh_mp(30,k,l)= 1 

*enddo 

1 Poeren 

*do, i, 5, 10 
*do,k,1,2 
mesh_mp(i,k,l)= 9 

*enddo 
*enddo 

*do,i,24,29 
*do,k,1,2 
mesh_mp(i,k,l)= 9 

*enddo 
*enddo 

1 Palen 

*do,k,3,B 
mesh_mp(6,k,l)= 9 

*enddo 

*do,k,3,8 
mesh_mp(9,k,l)= 9 

*enddo 

*do,k,3,8 
mesh_mp(25,k,l)= 9 

*enddo 

*do,k,3,B 
mesh_mp(2B,k,l)= 9 

*enddo 

! Lucht 

*do,i,1,3 
mesh et(i,1,1)= -1 

*enddo 

*do,i,12,22 
mesh et(i,1,1)= -1 

*enddo 

*do, i , 31, 3 3 
mesh et(i,1,1)= -1 

*enddo 

Bijlage F 
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"Hee ft u lekker geslapen ?" Treintrillingen in een over het spoor le bouwen hotel 

/corn, =======================================================-=====-======-==-
/corn, RANDVOORWAARDEN 
/corn, -=--=--=--==--=--==-==-============-===-==-==-=--=--=---=--=--=--=------

Randvoorwaarden 2D en 3D voortplantingsmodel 

nummering van de meshranden voor de randvoorwaarde definities 
hierbij is nummering: le - lijnstuknummer 

2e - randlijnnummer 

11, 1 12, 1 13, 1 14,1 15,1 
o---------0---------0---------0---------o---------o 

11, 2 

o---------0---------0---------0---------o---------o 

12,2 

o---------0---------0---------0---------o---------o 

13, 2 

o---------0---------0---------0---------o---------o 

14,2 

o---------0---------0---------0---------o---------o 
11,3 12,3 13,3 14,3 15,3 

y + 

+------> X + 

matrices: 
rvw_lx; rvw ly 

11, 4 

12,4 

13, 4 

14, 4 

er zijn 3 verschillende randvoorwaarden te definieren langs de rand 
van het model, te weten: 
0 free 
1 fixed 
2 oneindige rand, deze rand wordt gemaakt door een aantal demping

schillen toe te voegen aan de betreffende lijn (rand). Indien van 
dempingschillen gebruik wordt gemaakt, moet het aantal 
dempingslagen worden gedefinieerd met n schil en el ratio 

Randvoorwaarden 3D indrukkingsmodel 

nummering van de meshranden voor de randvoorwaarde definities 
hierbij is nummering: le - areanummer (voor nummering zie hieronder) 

2e - vlaknummer richting 1 
3e - vlaknummer richting 2 

-----·-

Bijlage F 
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overzicht van de vlakken 
area richting 1 richting 2 

1 
2 

3 
4 
5 

6 

X 

y 
X 

y 
X 

X 

z 
z 
z 
z 
y 
y 

top 
links 
onder 
rechts 
voor 
achter 

0--------------------0 

I 
I 

I 
I 

I 

II 
I (A 6) 

A 1 

0--------------------0 
I (A 2) 0 - - I 
I I I 
I (A 3) I 
I I I 
I A 5 I 
I I I 
I I 

II 
I I 

I I 
I I 

I I 
I I 

I A 4 I 
I 

- - -o 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
II II 
0--------------------0 

o----------0----------0------------0------------o 

I 

I 
I 

I 
Al,1,21 

I 
I 

I 
A 1,2,2 I 

I 
I 

I 
A 1,3,2 

I 
I 

I 
I A 1,4,2 

II 
I I 

I I 
I A 4,1,2 

o----------o----------0------------0------------0 I 
I I 

I I 
I A 1, 1, 1 I A 1, 2, 1 I 

I I I 
I I I 

I I I 
I I I 

I I 
I I 

A 1, 3, 1 I 
I 

I 
I 

I 

A 1, 4, 1 

II 
I I 

I I 
I I 

I I I 
I I I 

I o 

I 
0 

II 
I I 

I 
A 4,2,2 

I 
o----------0----------0------------0------------o II 

I I 
I I 

I 

A 5, 1, 1 A 5, 2, 1 A 5,3,1 A 5,4,1 I I 
I I I 

I I I I 
II o 

o----------0----------0------------0------------o II 
I I 

I 

0 

II 
I I 

I 
A 4,3,2 

I 
I 

0 

I 
A 5, 1, 2 A 5,2,2 A 5,3,2 A 5,4,2 

I I 

I 
I 

I 
I I 
II 

II 
o----------o----------0------------0------------0 I 

A 5,1,3 A 5,2,3 A 5,3,3 A 5,4,3 I 

I I 
II 

o----------o----------0------------0------------0 

y + 

II 
I I 
II 

z + 

+------> X + 

matrices: 
rvw_ax; rvw ay; rvw az 

I 

I 
I 

0 

B,jlage F 
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er zijn 2 verschillende randvoorwaarden te definieren langs de rand 
van het model, te weten: 
0 free 
1 : fixed 

!--------------------------------------------------------------------------
voor de rotaties gelden de volgende definities (nag niet beschikbaar) 

rot Y + 

I /I 
I I 
I /rot z + 
I I 
I I 
I/ 
+------> rot X + 

0 free 
1 fixed 

!--------------------------------------------------------------------------
beams kunnen op keypoint niveau rotatievast warden gehouden 
bijvoorbeeld bij spiegelsymmetrie, waar een beam ingeklemd moet warden 

matrices: 
rvw_krx; rvw_kry; rvw krz 

0 : free 
1 : fixed 

!--------------------------------------------------------------------------

!rvw lx ( 1, 1) 0 $ rvw_ly ( 1, 1) 0 
1 rvw lx (2, 1) 0 $ rvw_ly (2' 1) 0 
!rvw lx ( 3' 1) 0 $ rvw_ly ( 3' 1) 0 

!rvw lx ( 1, 2) 1 $ rvw_ly ( 1, 2) 0 
! rvw lx ( 2' 2) 1 $ rvw_ly ( 2, 2) 0 
1 rvw lx (3, 2) 1 $ rvw_ly (3' 2) 0 

1 rvw lx ( 1, 3) 2 $ rvw_ly ( 1, 3) 2 
1 rvw lx (2, 3) 2 $ rvw_ly ( 2' 3) 2 
1 rvw lx ( 3' 3) 2 $ rvw_ly (3' 3) 2 

1 rvw lx ( 1, 4) 2 $ rvw_ly ( 1, 4) 2 
1 rvw lx (2' 4) 2 $ rvw_ly (2' 4) 2 
! rvw lx I 3, 4) 2 $ rvw_ly (3, 4) 2 

I Vergelijkingen moeten op 2 staan voor dempingslagen. 

*do,i,1,n x-1 
rvw lx (i, 1) 0 $ rvw_ly ( i' 1) 0 

*enddo 

*do,j,l,n_ y-1 
rvw lx I j' 2) 2 $ rvw_ly ( j ' 2) 2 

*enddo 

*cio,i,l,n x-1 
rvw lx ( i' 3) 2 $ rvw_ly ( i' 3) 2 

*enddo 

*do,j,1,n_ y-1 
rvw lx ( j' 4) 2 $ rvw_ly ( j' 4) 2 

*enddo 

!rvw ax ( 1, 1, 1) 0 $ rvw_ay (1, 1, 1) 0 $ rvw az ( 1, 1, 1) 0 
!rvw ax ( 2' 1, 1) 1 $ rvw_ay (2' 1, 1) 0 $ rvw az ( 2' 1, 1) 0 
!rvw ax (3' 1, 1) 1 $ rvw_ay (3' 1, 1) 1 $ rvw az (3' 1, 1) 1 
!rvw ax ( 4' 1, 1) 1 $ rvw_ay ( 4' 1, 1) 0 $ rvw az ( 4' 1, 1) 0 
!rvw ax (5' 1, 1) 0 $ rvw_ay (5' 1, 1) 0 $ rvw az (5, 1, 1) 1 
!rvw ax ( 6, 1, 1) 0 $ rvw_ay ( 6' 1, 1) 0 $ rvw az ( 6, 1, 1) 1 

I rvw krx (2' 1, 1) 1 $ rvw_kry (2' 1, 1) = 1 $ rvw krz ( 2' 1, 1) 1 

8,jlage F 
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"Heeft u lekker geslapenr Treintnl/ingen in een over het spoor te bouwen hotel 

/corn, ----============--------------==========================----------------
/corn, BELASTING 
/corn, ============================================================-==------==-

1 Naast onderstaande belastingfuncties is het ook mogelijk een 
1 belasting - tijd (F-t) ASCII file te gebruiken met bel type 0. 
' Deze file dient dan in dezelfde directory te staan. 
1 Het eerste getal op de eerste regel van deze file bevat het 
1 aantal rijen met datapunten. 
' De waarde op te 
1 geven in de belastingmatrix is een richting (1) en niet 
1 de grootte van de lasten. De format van het ASCII file is El2.5 
1 of te wel O.OOOOOe+OO. Tussen de tijd (le kolom) en de kracht 
1 (2e kolom) zit een spatie. 

Naast de extrene file zijn de volgende belastingstypen ondersteund: 
!---------------------------------------------------------

1 = hele sinus 
ampl *** 

I ** ** 

I * * 
I* * 

--/-----------*-----------/ -> 
T * * 

* * 
** ** 

*** 
!---------------------------------------------------------

2 = halve sinus 
ampl *** 

I ** ** 
I * * 
I* * 

--/-----------/------------> 
T 

!---------------------------------------------------------
3 = 1/2 sinus tot 

de macht bel m 
ampl 

I ** ** 
I * * 
I * * 
I * * 
I * * 
I * 7 * 
I ** ** 

--/-----------------------/-> 
T 

!---------------------------------------------------------
4 = blok 

ampl -**************** 

* 
I * 
I * 

--/---------------/---------> 
T 

!---------------------------------------------------------
5 = driehoek 

ampl 

I * * 
I * * 
I * * 
I * * 
I * * 
I * * 

--1-----------------------1 -> 
T 

!---------------------------------------------------------
1 De belasting wordt gestuurd door: 

belt totale tijdsduur van de belasting (ins) 
bel_step in hoeveel stappen de belasting opgedeeld moet worden 
bel_type type belasting 
bel n aantal keer dat een belasting wordt herhaald 
bel m macht gebruikt bij belastingstype 3 

-----·-
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t nauw 

tend 
aantst 

de lengte van de periode dat alle tijdstappen wegge
schreven moeten warden na het aanbrengen van de belasting 
het einde van de berekening 
om de hoeveel tijdstappen berekeningsresultaten 
weggeschreven moeten warden 

bel type 
belt 
bel n 
bel_step 
bel m 

5 

0.005 
1 
16 
2 

t nauw 
tend 
aantst 

0.5 1 let op: t nauw <tend en t nauw > bel t*bel n 
2. 0 
1 

De belasting kan aangrijpen als puntlasten op keypoints en als 
verdeelde belasting op lijnstukken tussen 2 keypoints. Voor de 
nummering van de aangrijppunten geldt het cooordinaten stelsel 
van de keypoints 

fl,l f2,l 
rl rl 

f 3,1 
rl 

f 4, 1 
rl 

f 5,1 
rl 

f 6, 1 

o---------0---------0---------0---------o---------o 
r21 r21 r21 r21 r21 lr2 

I I I I I I 
f 11, 2 fl2,2 fl3,2 f I 4, 2 fl5,2 f I 6, 2 

lrl lrl lrl lrl lrl I 
o---------0---------0---------0---------o---------o 

r21 r21 r21 r21 r21 lr2 
I I I I I I 

f 11, 3 fl2,3 fl3,3 fl4,3 fl5,3 f I 6, 3 
lrl lrl lrl lrl lrl I 
o---------0---------0---------0---------o---------o 

r21 r21 r21 r21 r21 lr2 
I I I I I I 

f 11, 4 fl2,4 fl3,4 fl4,4 fl5,4 f I 6, 4 
lrl lrl lrl lrl lrl I 
o---------0---------0---------0---------o---------o 

r21 r21 r21 r21 r21 [r2 
I I I I I I 

f 11, 5 f[2,5 fl3,5 f I 4, 5 fl5,5 fl6,5 
lrl lrl lrl lrl lrl I 
o---------o---------0---------0---------0---------o 

! De krachten kunnen op 2 verschillende manieren warden opgegeven: 
- in de q-matrix als een verdeelde belasting langs een meshlijn 
- in de f-matrix als een puntlast op een knooppunt van de mesh. 

1 Bij de q-matrix wordt bij de 3e index aangegeven op welke lijn 

een 

1 de q_belasting gezet moet warden (of rl=horizontaal of r2=verticaal) 

Voor de q_last in kolom 6 is geen rl (horizontale richting) en voor 
1 de q last in rij 5 is geen r2 (verticale richting) beschikbaar. 

1 In het programma warden eerste de verdeelde belastingen aangemaakt en 
1 daarna de puntlasten. Deze puntlasten overschrijven de verdeelde 
1 belastingen die aangrijpen op het knooppunt van de mesh. 

1 Matrices zijn voor de x- en y-richting 

y + 

/I 
I / 
I/ 

z + 

+------> X + 

!-------------------------------------------
1 f_x (2, 1, 1) = 0 $ f _y ( 2 , 1 , 1 ) = - 1 0 0 0 0 

!-------------------------------------------

q_y ( 2 , 2 , 1 ) = 1 0 0 0 0 0 0 

/corn, 
/corn, 
/corn, 
/corn, 

POST PROCESSEN 
Knoop locatie ten behoeve van uitvoer voor LS-DYNA 

-----·-
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1 Er worden knopen van lijnstukken tussen 2 keypoints geselecteerd. 
1 Voor de nurnmering van de aangrijppunten geldt het coordinaten stelsel 
! zoals dit ook geldt voor de keypoints 

hist nl,l hist_n2,l hist_n3,l hist_n4,l hist_n5,l hist_n6,l 
rl rl rl rl rl 

o---------0---------0---------0---------o---------o 
r2I 

I 
r2I 

I 
r21 

I 
r21 

I 
r2I 

I 
ir2 
I 

1 hist nll,2hist nl2,2hist nl3,2hist nl4,2hist nl5,2hist nl6,2 
lrl lrl lrl lrl lrl I 
o---------0---------0---------0---------o---------o 

r21 r2I r21 r21 r2I lr2 
I I I I I I 

hist nll,3hist nl2,3hist nl3,3hist nl4,3hist_nl5,3hist nl6,3 
lrl lrl lrl lrl lrl I 
o---------o---------0---------0---------0---------o 

r21 r21 r21 r21 r21 lr2 
I I I I I I 

1 hist nll,4hist_nl2,4hist nl3,4hist_n14,4hist_n15,4hist_n16,4 
lrl lrl lrl lrl lrl I 
o---------o---------0---------0---------0---------o 

r21 
I 

r21 
I 

r2I 
I 

r21 
I 

r2I 
I 

lr2 
I 

1 hist nll,Shist nl2,5hist nl3,5hist nl4,5hist_nl5,5hist_nl6,5 
lrl lrl lrl lrl lrl I 
o---------0---------0---------0---------o---------o 

1 De knoop uitvoer wordt op dezelfde wijze opgegeven als de belasting. 
! Meegegeven wordt een waarde 1 (=wel) of O (=niet) uitvoer. 

1 In de derde dimensie wordt de richting aangegeven. 
1 richting 1 is horizontaal van (i,j,k) naar (i+l,j,k) 
1 richting 2 is verticaal van (i,j,k) naar (i,j+l,k) 

richting 3 is horizontaal van (i,j,l) naar (i,j,2 .. n z) 

!----------------------------------· --------
! Op het perron links 

*do, i, 4, 11 
hist n (i, 1, 1) 1 

*enddo 

1 Op het perron rechts 

*do,i,23,30 
hist n (i, 1, 1) 1 

*enddo 

1 Ter plaatse van het aangrijpen van de belasting 

hist n ( 2, 2, l) = 1 

/eof 

B,jlage F 

De gehele invoer kan niet in het be stand "GEOVIB. INP", daarom zij n de massaveersystemen in het 
bestand "GEOVIB" toegevoegd: 

/PREP7 
K,5000,13.05,0.5,0 
K,5001,33.65,0.5,0 

ET,21,MASS21 
R,21,414150 

KSEL,S,LOC,Y,0.5 
KATT,,21,21 
KMESH,ALL 

KSEL,NONE 

ET,14,COMBIN14,0,0,0 
R,14,36787470,78065 

KSEL, S,KP,, 71 
KSEL,A,KP,,5000 
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L,71,5000 

KSEL,NONE 

KSEL,S,KP,,261 
KSEL,A,KP,,5001 

L,261,5001 

KSEL,NONE 

! 1 element op lijn 
LSEL,S,LOC,Y,0.25 
LATT,,14,14 
LESIZE,ALL,,,l 
LMESH,ALL 

1 massa opleggen in horizontale richting 
KSEL,S,KP,,5000,5001 
NSLK,S 
D,ALL,UX 
KSEL,NONE 

LSEL,NONE 

B,j!oge F 
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Bijlage G: Referentiemodel 

G. l Resultaten, effectieve trillingssnelheid op de verdiepingsvloeren 

G.2 Eigentrillingsvormen 

G.3 lnvoerbestand 

---·-

BiJfage G 
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G. l Resultaten, effectieve trillingssnelheid op de verdiepingsvloeren 
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G.2 Eigentrillingsvormen 

De eigentrillingsvormen zijn beschreven in tabel G. l, in deze tabel worden verschillende termen en afkortingen 

gebruikt: 

sway-mode: horizontale eigentrillingsvorm, onder anderen van belong bij windbelasting. 

ops I.: respons van constructieonderdeel. 

5- l 0: ligger 5 en Jigger l 0, voor de nummering van de Jiggers wordt verwezen naar figuur 4.1. 

links-rechts: hiermee wordt het gedeelte links of rechts van de gang, zie ook figuur 4.2, bedoeld. 

golfl.: golflengte van de trilling in het constructieonderdeel. 

nr. freq. [Hz] beschrijving eigentrillingsvorm 

0.646 

2 l .865 

3 3.027 

4 4.283 

5 4.588 

6 5.266 

7 5.766 

8 6.012 

9 6.118 

10 6.153 

TabelG.l: 

FiguurG.l: 

sway-mode 

sway-mode 

sway-mode 

opsl. ligger portaal waardoor hor. opsl. buitenste kolommen, hierdoor opsl. Jiggers l t./m l 0 

sway-mode 

opsl. Jiggers, naar boven toe steeds meer, links-rechts tegengesteld. 

opsl. Jiggers, vnl. 5-10 & dak, opsl. 4-9 / dak tegengest. aan overige Jiggers. 

opsl. Jiggers, vnl. 5-10 & dak, opsl. l -6 & dak tegengest. aan overige Jiggers, links-rechts 
tegengest. 

opsl. Jiggers, vnl. 2-7 & 3-8 & 4-9, opsl. 2-7 & 4-9 tegengest. aan overige Jiggers. 

opsl. liggers, vnl. 3-8 & 4-9 & 5-10, opsl. l-6 & 3-8 & 5- l 0 tegengest. aan overige Jiggers, 
links-rechts teqenqest. 

De eerste 25 eigenfrequenties en beschrijving van de eigentrillingsvormen van het referentiemode/. 

I 

,__x 

Referen'.:.ie 

ANSYS 5.6.1 
JUN 12 2003 
18:12:16 
PLOT NO. 1 
DISP~CEMENT 
STEP=l 
SUB =l 
FREQ=. 6ij6185 
PowerGraphics 
EFA::ET=l 
AVRES=Mat 
DMX "'.001705 

DSCA=6B9.225 
ZV "'l 
DIST=12. 947 
XF =7. 587 
YF =11. 77 
Z-BUFFER 

Eigentnllingsvorm voor de eerste eigenfrequentie van het referentiemodel. 
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Figuur G.2: 

FiguurG.3: 

Figuur G.4: 

\ \ 
\ I 

\ \ 

I 

I 
I 
'-.J( 

Referentie 

\ 
\ 

\ \ 

I 

ANSYS 5. 6.1 
APR 29 2003 
15:36:19 
p:..or NO. 
DISPLACEMENT 
STEP=l 
SUB =2 
FREQ=l. 865 
PowerGraphics 
EFACET=l 
AVRES=-Mat 
DMX =. 001445 

DSCA-=813. 329 
zv =1 
DIST,.13.013 
XF =7. 008 
YF =11. 83 
Z-BUFFER 

Eigenfrillingsvorm voor de tweede eigenfrequenfie van he/ referenfiemodel. 

Referentie 

ANSYS 5.6.1 
APR 29 2003 
15:36:19 
PLOT NO. 2 
DISPLACEMENT 

SUB :J 
FREQ-.J. 027 
PowerGraphics 
EFACET=l 
AVRES=Mat 
:JMX =.001425 

DSCA=824.407 
zv =1 
DIST"'l3.015 
XF "'7.004 
YF "'11. 831 
Z-BUFFER 

Eigentn/lingsvorm voor de derde eigenfrequenfie van het referentiemodel. 

~ 

--" 
Referen'.:.ie 

ANSYS 5. 6.1 
APR 29 2003 
15:36:19 
PLOT ~JO. 
DISPLACEMENT 
STEP=l 
SUB .,4 
FREQ=4. 283 
PowerGraphics 
EFACET=l 
A\IRES=Mat 
OMX =. OIJ2191 

DSCA=536.208 
zv "'1 
DIST,,,13. 571 
XF =7 
YF =12 .337 
Z-BUFFER 

Eigentnllingsvorm voor de vierde eigenfrequentie van het referentiemodel. 

B,jlage G 
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Figuur G.5: 

Figuur G.6: 

Figuur G.7: 

Referentl.e 

ANSYS 5. 6.1 
APR 29 2003 
15:36:22 
PLOT NO. 
DISPLACEMENT 
STEP=l 
SUB =5 
FREQ=4.. 588 
PowerGraph1cs 
EFACET=l 
AVRES=Mat 
OMX =. 001531 

DSCA=767. 679 
ZV .,1 

DIST=13 .186 
XF =7. 018 
YF '-'11. 989 
Z-BUFFER 

Eigenfri//ingsvorm voor de vitfde eigenfrequenfie van het referenfiemodel. 

~ 
~ 

c_x 

Referentie 

ANSYS 5. 6.1 
APR 29 2003 
15:36:23 
PLOT NO. 
DISPLACEMENT 
STEP=l 
SUB =6 
FREQ=S. 266 
PowerGraphics 
EFACET=l 
AVRES.aMat 
DMX ""· 003955 

DSCA=297 .125 
zv .. ;_ 
DIST=l3.571 
XF ""7. 01B 
YF =12.337 
Z-BUfFER 

Eigenfril/ingsvorm voor de zesde eigenfrequenfie van het referenfiemodel. 

~ ~ 

___x 

Refe::-ent1e 

ANSYS 5. 6.1 
APR 29 2003 
15:36:23 
PLOT NO. 
DISPLACEMENT 
STEP=l 
SUB =7 
FREQ"'S. 766 
PowerGraphics 
EFACET=l 
AVRES=Mat 
DMX =. 004237 

DSCA=277.305 
zv "-'1 
DIST=lJ .571 
XF =7 
YF =12.337 
Z-BUEER 

Eigenfrillingsvorm voor de zevende eigenfrequenfie van het referenfiemode/. 

____ ....;•-

Holland Ra1lconsult 
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Figuur G.8: 

Figuur G.9: 

Figuur G.10: 

,:........X 

Refe:rentie 

ANSI'S 5.6.l 
APR 29 2003 
15:36:24 
PLOT NO. 
DISP...ACEMENT 
STEP=l 
SUB =8 
FREQ=6. 012 
PowerGraphics 
EfACET=l 
AVRES.,Mat 
DMX = 003349 

DSCA=350. 601 
zv =1 
DIST=l3.47 
XF -=6. 935 
YF =12. 245 
Z-BUFFER 

Eigentrillingsvorm voor de achtste eigenfrequenfie van het referenfiemodel 

'----" 
Referentie 

ANSYS 5. 6.1 
APR 29 2003 
15:36:26 
PLOT NO. 
DISPLACEMENT 
STEP=l 
SUB ... 9 

FREQ=6.118 
PowerG:raphics 
EFACET=l 
AVRES=Mat 
OMX =.003115 

:J~CA=377 212 
zv =l 
DIST=l3. 218 
XF ""'7 
YF "'12.016 
Z-BUFfER 

Eigentnllingsvorm voor de negende eigenfrequenfie van het referenfiemode! 

Referer.tie 

ANSYS 5. 6.1 
APR 29 20LJJ 
15:36:27 
PLOT NO. 
DISPLACEMENT 
STEP=l 
SUB =10 
FREQ=6.153 
Pot-.'e:rGraphics 
EFACET"'l 
AVRES=Mat 
DMX "'.003207 

DSCA=366.332 
zv .. 1 
D~ST=13. 074 
XF =7. 031 
Yf =11.885 
Z-BUFFER 

Eigentnllingsvorm voor de tiende eigenfrequenfie van het referenfiemodel 

B,ifage G 
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"Heeft u lekker geslapen?" Tre,ntnllingen 1n een over het spoor le bouwen hotel 

G.3 lnvoerbestand ANSYS 
/FILENAM,SOM_00l 
/TITLE,Referentie 
!************************************************************************************** 
1 Parameters 
!************************************************************************************** 
PI = ACOS (-1) 
/CONFIG,NRES,20000 
!************************************************************************************** 
1 Belastingen, modelopbouw en modelgrootte 
!************************************************************************************** 
1 Belastingen: 
w bel 300 
v bel 570 
wind 126 

1 Overspanningsrichting 

EVENW = 0 

' grootte model 
hoh=ll 
ver h = 2.7 

1 Wandbelasting (kg/m2) 
! Vloerbelasting (kg/m2) 
1 Windbelasting (kg/m2) 

1 1 = vloeroverspanning // aan portaal, 
1 anders I op portaal 

1 Hart op hart afstand portalen (m) 
1 Verdiepingshoogte (m) 

!************************************************************************************** 
! Soort analyse: Statisch of Dynamisch (modale analyse of harmonische respons) 
!************************************************************************************** 
STATANA = 1 1 1 = Statische analyse (uitbuiging etc.), 

1 anders dynamische analyse 

ZET FHR_TRA ALLEEN OP 1, INDIEN EEN TRANSIENT OF HARMONISCHE RESPONS ANALYSE NODIG IS 
1 INDIEN FHR_TRA OP 1 STAAT WORDEN GEEN OPLEGGINGEN (DOF'S) GEDSFINIEERD 

FHR TRA = 0 

FHR 0 

' T.b.v. Modale analyse 

Nfreq = 10 

! T.b.v. Harmonische en transient analyse 

HOR = 0 

Ntijd = 5944 
Afreq = 128 

1 1 = Transient of harmonic analisys, 
1 anders Modal Analysis 

' 1 = Full Harmonic Response, 
! anders Transient Analysis 

1 Aantal uit te voeren frequenties 

! 1 = Horizontale excitatie 
1 anders verticale excitatie 

1 Aantal uit te voeren frequenties 
!************************************************************************************** 
1 Eigenschappen van de toegepaste materialen 
!************************************************************************************** 

Variabelen materiaaleigenschappen 

E st 
Ebe 
E_pb 

R st 
R be 
R_pb 

P st 
P be 
P_pb 

/PREP7 

210e9 
3 le9 
46e9 

7850 
2400 
2500 

0. 3 
0. 2 
0. 2 

MP,EX,l,E st 
MP,DENS,l,R_st 
MP,NUXY,1,P st 

MP,EX,2,E_be 
MP,DENS,2,R_be 
MP,NUXY,2,P be 

MP,EX,3,E_pb 

' E-modulus staal 
1 E-modulus beton 

(N/m2) 
(N/m2) 

1 E-modulus prefab beton (N/m2) 

1 Soortelij ke mass a staal ( kg /m3) 
! Soortelijke massa beton (kg/m3) 
1 Soortelijke massa prefab beton (kg/m3) 

1 Poissoncoefficient staal 
1 Poissoncoefficient beton 
1 Poissoncoefficient prefab beton 

------:•-

B,jiage G 
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MP,DENS,3,R_pb 
MP,NUXY,3,P pb 

BETAD, 2*0.01/(2*pi*l0) 

FINISH 
!************************************************************************************** 
1 Toegepaste profielgrootheden 
!************************************************************************************** 
/BEGIN 

! Profielen t.b.v. portaal 

! Equivalente kolom deze kolom is equivalent aan de kolom van het portaal uit 

1 Gewicht originele kolom: 5000 kg, dit is per meter: 5000/7.3=685 kg 

A 1 685/7850 I Oppervlak van de doorsnede (m2) 
I z 1 0.0207 I AKOM van de doorsnede in Z-richting (m4) 
I _y_ 1 1.444085618-4 I AKOM van de doorsnede in Y-richting (m4) 
H 1 2. 4 I Hoogte van de ligger (m) 
w 1 0.7 ! Breedte van de ligger (m) 
LO 1 0 I Totale belasting op het profiel (kg/m) 

! Equivalente ligger deze ligger is equivalent aan de vakwerkligger van het portaal 

1 Gewicht originele vakwerkligger: 13858.3 kg, dit is per meter: 13858.3/18=770 kg 

A 2 
I z 2 
I_y_2 
H 2 
W 2 

770/7850 
0.116895 
1.879743088-4 
2. 4 
0. 7 

*IF,EVENW,EQ,l,THEN 
LO 2 0 

*ELSE 
LO 2 

*ENDIF 
ho h*v bel 

1 Oppervlak van de doorsnede (m2) 
1 AKOM van de doorsnede in Z-richting (m4) 
1 AKOM van de doorsnede in Y-richting (m4) 
! Hoogte van de ligger (m) 
1 Breedte van de ligger (m) 

1 Totale belasting op het profiel (kg/m) 

1 Profieltype HE300A (kolommen in bovenbouw) 

A 3 
I z 3 
I_y_3 
H 3 
W 3 

1.1253E-2 
1. 826349878-4 
6.30955928-5 
0.3 
0.3 

*IF,EVENW,EQ,l,THEN 
LO 3 0 

*ELSE 
LO 3 ho h*w bel 

*ENDIF 

1 Profieltype HE300A (liggers in bovenbouw) 

A 4 
I z 4 
I_y_4 
H 4 
W 4 

l.1253E-2 
1.826349878-4 
6.30955928-5 
0.3 
0.3 

*IF,EVENW,EQ,1,THEN 
LO 4 0 

*ELSE 
LO 4 ho h*v bel 

*ENDIF 

FINISH 
/INP, CONSTANT 

1 Oppervlak van de doorsnede (m2) 
1 AKOM van de doorsnede in Z-richting (m4) 
1 AKOM van de doorsnede in Y-richting (m4) 
1 Hoogte van de ligger (m) 
1 Breedte van de ligger (m) 

1 Totale belasting op het profiel (kg/m) 

1 Oppervlak van de doorsnede (m2) 
1 AKOM van de doorsnede in Z-richting (m4) 
1 AKOM van de doorsnede in Y-richting (m4) 
1 Hoogte van de ligger (m) 
1 Breedte van de ligger (m) 

1 Totale belasting op het profiel (kg/m) 

-----·-
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1 Filename: CONSTANT 
'************************************************************************************** 
1 Realconstants en elementtypes 
!************************************************************************************** 
/PREP7 

! Realconstants 

! Voor een 2D-analyse: elementtype BEAM3 
1 Mogelijkheden voor BEAM3: 
1 R,1,AREA,IZZ,HEIGHT,SHEARZ,ISTRN,ADDMAS 

1 Voor een 3D-analyse: elementtype BEAM4 
1 Mogelijkheden voor BEAM4: 
! R,1,AREA,IZZ,IYY,TKZ,TKY,THETA, 
1 RMORE,ISTRN,IXX,SHEARZ,SHEARY,SPIN,ADDMAS 

R,l,A_l,I_z_l,H_l,,,LO_l 
R,2,A_2,I z 2,H_2,,,L0_2 
R,3,A_3,I z 3,H 3,,,L0_3 
R,4,A_4,I z 4,H_4,,,LO 4 

' Elementtype 

ET,l,BEAM3 

FINISH 

! Beam3 als elementtype 1 

!************************************************************************************** 
1 Geometrie van het model 
!************************************************************************************** 
/BEGIN 

' Gri.dli.nes 

n X 

n_y 
n z 

6 
8 

1 

aantal verticale gridlines 
1 aantal horizontale gridlines (= aantal verdiepingen) 
1 aantal doorsneden v.d. mesh (maximaal 7) (= aantal frames) 

! Afstand tussen de gridlines, verticaal 

xO 0 
xl 3 
x2 6 
x3 8 
x4 11 
x5 14 

1 Afstand tussen de gridlines, horizontaal 

yO 0 
yl 7. 3 
y2 yl + ver h 
y3 y2 + ver h 
y4 •• ? + ver h YJ 
y5 y4 + ver h 
y6 y5 + ver h 
y7 y6 + ver h 

1 Afstand tussen de gridlines, diepte (= in z-vlak) 

zO = 0 
!************************************************************************************** 
1 Definieren keypoints 
!************************************************************************************** 
*DIM,kp_il,array,n_x,n_y,n_z 
*DIM,kp_i2,array,n_x,n_y,n_z 
*DIM,kp_x,array,n_x,n_y,n_z 
*DIM,kp y,array,n_x,n y,n z 
*DIM,kp z,array,n x,n y,n_z 

kpnr = 0 

*DO,i,1,n_x 
*DO,J,l,n y 

*DO,k,l,n_z 
kpnr=kpnr + 1 
kp x(i,j,k)=x%i-1% 
kp-y(i,j,k)=y%j-1% 

1 keypointnummers in eerste laag (horizontaal) 
1 keypointnummers in tweede laag (verticaal) 
1 matrix met x-coordinaten keypoints 
1 matrix met y-coordinaten keypoints 
1 matrix met z-coordinaten keypoints 
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kp_z(i,j,k)=z%k-1% 
kp_il(i,j,k)=kpnr 
kpnr=kpnr + 1 
kp_i2(i,j,k)=kpnr 

*ENDDO 
*ENDDO 

*ENDDO 

FINISH 

/PREP7 

*DO,i,1,n_x 
*DO,j,l,n_y 

*DO,k,l,n_z 
K, kp _ i 1 ( i, j, k) , kp _ x ( i, j, k) , kp _y ( i, j, k) , kp z ( i, j, k) 
K,kp i2(i,J,k),kp x(i,J,k),kp y(i,J,k),kp z(i,J,k) 

*ENDDO 
*ENDDO 

*ENDDO 
!************************************************************************************** 
1 Definieren en meshen van de lijnen 
!************************************************************************************** 
! Horizontale lijnen 
*DO,i,l,n_x-1 

*DO,j,3,n_y 

(liggers bovenbouw (HE300A)) 

*DO,k,l,n z 
L,kp_il(i,j,k) ,kp 
LATT, 1, 4, l 

il (i+l, j, k) 
1 Mat.props, Realconsts, Etype 

ESIZE,,10 1 Elem. gr., verdeling lijn in 10 stukken 

LMESH,ALL 
*ENDDO 

*ENDDO 
*ENDDO 

LSEL,NONE 

1 Horizontale lijnen (ligger onderbouw (Equivalente vakwerkligger)) 
*DO,i,l,n_x-1 

*DO, j, 2, 2 
*DO,k,l,n_z 

L, kp _ i 1 ( i, j, k) , kp _ i 1 ( i + 1, j , k) 
LATT,1,2,1 1 Mat.props, Realconsts, Etype 
ESIZE,, 10 1 Elem. gr., verdeling lijn in 10 stukken 
LMESH,ALL 

*ENDDO 
*ENDDO 

*ENDDO 

LSEL,NONE 

1 Verticale lijnen (kolornrnen bovenbouw (HE300A)) 
*DO, i, 1, 1 

*DO,j,3,n_y-1 
*DO,k,1,n_z 

L,kp_i2(i,j,k),kp i2(i,j+l,k) 
LATT,1,3,1 1 Mat.props, Realconsts, Etype 
ESIZE,, 10 ' Elem. gr., verdeling lijn in 10 stukken 
LMESH,ALL 

*ENDDO 
*ENDDO 

*ENDDO 

LSEL,NONE 

1 Verticale lijnen (kolornrnen bovenbouw (HE300A)) 
*DO, i, 3, 4 

*DO,j,3,n_y-1 
*DO,k,1,n_z 

L,kp_i2(i,j,k),kp i2(i,j+l,k) 
LATT,1,3,1 1 Mat.props, Realconsts, Etype 
ESIZE,, 10 
LMESH,ALL 

*ENDDO 
*ENDDO 

1 Elem. gr., verdeling lijn in 10 stukken 

*ENDDO 
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LSEL,NONE 

! Verticale lijnen (kolornmen bovenbouw (HE300A)) 
*DO,i,n_x,n x 

*DO,j,3,n_y-1 
*DO,k,1,n_z 

L,kp i2(i,j,k),kp i2(i,j+l,k) 
LATT,1,3,1 1 Mat.props, Realconsts, Etype 
ESIZE,, 10 1 Elem. gr., verdeling lijn in 10 stukken 
LMESH,ALL 

*ENDDO 
*ENDDO 

•ENDDO 

LSEL,NONE 

! Verticale lijnen (kolornmen bovenbouw (HE300A)) 
*DO,i,3,4 

*DO, j, 2, 2 
*DO,k,1,n z 

L,kp_i2(l,J,k),kp i2(i,j+l,k) 
LATT,1,3,1 ! Mat.props, Realconsts, Etype 
ESIZE,,10 
LMESH,ALL 

*ENDDO 
*ENDDO 

1 Elem. gr., verdeling lijn in 10 stukken 

*ENDDO 

LSEL,NONE 

! Verticale lijnen (kolornmen onderbouw (Equivalente kolom)) 
*DO,i,1,1 

*DO, j, 1, 2 
*DO,k,1,n z 

L,kp_i2(i,j,k),kp i2(i,j+l,k) 
LATT,1,1,1 1 Mat.props, Realconsts, Etype 
ESIZE,,10 
LMESH,ALL 

*ENDDO 
*ENDDO 

1 Elem. gr., verdeling lijn in 10 stukken 

*ENDDO 

LSEL,NONE 

1 Verticale lijnen (kolornmen onderbouw (Equivalente kolom)) 
*DO,i,6,n_x 

*DO, j, 1, 2 
*DO,k,1,n z 

L,kp_i2(i,j,k),kp i2(i,j+l,k) 
LATT,1,1,1 
ESIZE,,10 
LMESH,ALL 

*ENDDO 
*ENDDO 

*ENDDO 

!LSEL,NONE 

! Horizontale (in diepte 
!*DO,i,l,n_x 

*DO,j,1,n_y 
* DO, k , 1 , n z -1 

z-vlak) lijnen 

L, kp l 1 ( i, J , k) , kp i 1 ( i , j , k + 1) 
LATT,mat,rc,et 
ESIZE,, 10 
LMESH,ALL 

*ENDDO 
*ENDDO 

1 *ENDDO 

LSEL,ALL 

FINISH 

1 Mat.props, Realconsts, Etype 
1 Elem. gr., verdeling lijn in 10 stukken 

! Mat.props, Realconsts, Etype 
1 Elem. gr., verdeling lijn in 10 stukken 

!************************************************************************************** 
1 Definieren of ligger en kolornmen scharnierend of momentvast zijn verbonden 
!************************************************************************************** 
/PREP7 
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' scharnier 
' inklemming 

UX, UY, UZ 
ALL 

*DO, i, 1, 1 
*DO,j,2,n_y 

*DO,k,l,n z 
KSEL,S,,,kp il(i,j,k) 
NSLK,S,l 
*GET,nodel,NODE,0,NUM,MAX 
KSEL,S,,,kp i2(i,j,k) 
NSLK,S,l 
*GET,node2,NODE,0,NUM,MAX 
NSEL,ALL 
CP,NEXT,ALL,node1,node2 

KSEL,S,,,kp il(i+2,j,k) 
NSLK,S,l 
*GET,nodel,NODE,0,NUM,MAX 
KSEL,S,,,kp_i2(i+2,j,k) 
NSLK,S,l 
*GET,node2,NODE,0,NUM,MAX 
NSEL,ALL 
CP,NEXT,ALL,nodel,node2 

KSEL,S,.,kp il(i+3,j,k) 
NSLK,S,l 
*GET,nodel,NODE,0,NUM,MAX 
KSEL,S,,,kp i2(i+3,j,k) 
NSLK, S, 1 
*GET,node2,NODE,0,NUM,MAX 
NSEL,ALL 
CP,NEXT,ALL,nodel,node2 

KSEL,S,,,kp_il(i+S,j,k) 
NSLK,S,l 
*GET,nodel,NODE,0,NUM,~~X 
KSEL,S,.,kp i2(i+5,j,k) 
NSLK,S,l 
*GET,node2,NODE,0,NUM,MAX 
NSEL,ALL 
CP,NEXT,ALL,nodel,node2 
1 CP,NEXT,UY,nodel,node2 
!CP,NEXT,UZ,nodel,node2 

*ENDDO 
*ENDDO 

*ENDDO 

1 Selectie van keypoint 
1 Selectie van knoop op het keypoint 
1 Definieren variabele t.b.v. koppelen 

1 Koppelen van vrijheidsgraden (knopen) 

!************************************************************************************** 
1 Definieren Degrees Of Freedom (opleggingen) 
!************************************************************************************** 

scharnier ux, UY, uz = 0 
I inklemming = ux, UY, uz, ROTX, ROTY, ROTZ = 0 
! In het geval van een 2D-analyse: ux, UY, en evt. ROTZ 
I In het geval van een 3D-analyse: ux, UY, uz en evt. ROTX, ROTY, ROTZ 

*IF,FHR_TRA,EQ,l,THEN 

1 Oplegging alleen aan de rechts, links: plaatsen van een eenheidslast op het frame 

i=l 
j=l 
k=l 
KSEL,S,,,kp_i2(i+n_x-l,j,k) 
NSLK,S 
D,ALL,UX,0 
D,ALL,UY,0 
D,ALL,ROTZ,0 

*ELSE 

i=l 
j=l 
k=l 
KSEL,S,,,kp i2(i,j,k) 
KSEL,A,, ,kp 12(1+n_x-l,J,k) 
NSLK,S 
D,ALL,UX,0 
D,ALL,UY,0 
1 D,ALL,ROTZ,0 
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*ENDIF 
!************************************************************************************** 
1 Oplossen 
!************************************************************************************** 
*IF,STATANA,EQ,l,THEN 

1 Definieren belastingen (windbelasting) 

*DO, i, 1, 1 
*DO,j,2,n y-1 

*DO,k,l,n_z 
KSEL,S,, ,kp 12(1,J,k) 
KSEL,A,,,kp 12(1,j+l,k) 
LSLK,S,1 
ESLL,S,l 
SFBEAM,ALL,1,PRES,l0*wind*h oh 1 Definieren q-belasting 

*ENDDO 
*ENDDO 

*ENDDO 

1 Definieren belastingen (rustende belastingen) 

*IF,EVENW,EQ,1,THEN 

1 Alle belastingen als puntlasten op de constructie 

Kolom links en rechts (Wand- en vloerbelasting) 

bel 1 
! bel 1 

( ( (h_o_h*v_bel*0.S*xl)+(h_o_h*w_bel*ver h))) *10 
(18810 + 8910)*:0 = 277200 N 

KSEL,NONE 

*DO, i, 1, 1 
*DO,j,2,n_y-1 

*DO,k,1,n_z 
KSEL,S,,,kp il(i,j,k) 
KSEL,A,,,kp il(i+n x-1,j,k) 
NSLK,S 
F,ALL,FY,-bel 1 

*ENDDO 
*ENDDO 

*ENDDO 

! T.p.v. dak (Vloerbelasting) 

bel 2 ho h*v bel*0.5*x1*10 
- - -

' bel 2 18810*10 = 188100 N 

KSEL,NONE 

*DO, i, 1, 1 
*DO,j,n y,n_y 

*DO, k, 1, n __ z 
KS EL , S ,, , kp l l ( l , j , k) 
KSEL,A,,,kp 1l(1+n_x-l,J,k) 
NSLK,S 
F,ALL,FY,-bel 2 

*ENDDO 
*ENDDO 

*ENDDO 

1 Middenkolommen (Wand- en vloerbelasting) 

bel 3 
' bel 3 

( ( (h_o_h*v_bel*(0.5*(xl+ (x2-xl)) ))+(ho h*w_bel*ver h)) )*10 
(25080 + 8910) *10 = 339900 N 

KSEL,NONE 

*DO,i,3,4 
*DO,j,2,n_y-1 

*DO,k,l,n_z 
KSEL,S,,,kp 11(1,J,k) 
NSLK,S 
F,ALL,FY,-bel 3 

*ENDDO 
*ENDDO 
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*ENDDO 

1 T.p.v. dak (Vloerbelasting) 

bel 4 (h_o_h*v_bel* (0 .5* (xl+ (x2-xl)))) *10 
25080*10 = 250800 N ' bel 4 

KSEL,NONE 

*DO, i, 3, 4 
*DO,j,n_y,n y 

*DO,k,l,n_z 
KSEL,S,,,kp il(i,j,k) 
NSLK,S 
F,ALL,FY,-bel 4 

*ENDDO 
*ENDDO 

*ENDDO 

*ELSE 

1 Vloerbelasting als q-belasting op de constructie 

*DO,i,l,n_x-1 
*DO,j,2,n_y 

*DO, k, 1, n z 
KSEL,S,,,kp il(i,J,k) 
KSEL,A,,,kp_il(i+l,j,k) 
LSLK,S,l 
ESLL,S,l 
SFBEAM,ALL,l,PRES,l0*v_bel*h oh 

*ENDDO 
*ENDDO 

*ENDDO 

1 Wandbelasting als puntlasten op de constructie 

bel 5 ho h*w bel*ver h*lO - - - -

' bel 5 8910*10 = 89100 N 

KSEL,NONE 

*DO,i,1,1 
*DO,J,2,n y-1 

*DO,k,l,n_z 
KSEL, S,,, kp il (i, j, k) 
NSLK,S 
F,ALL,FY,-bel 5 

*ENDDO 
*ENDDO 

*ENDDO 

KSEL,NONE 

*DO,i,3,4 
*DO,j,2,n y-1 

*DO,k,l,n_z 
KSEL,S,,,kp 11(1,j,k) 
NSLK,S 
F,ALL,FY,-bel 5 

*ENDDO 
*ENDDO 

*ENDDO 

KSEL,NONE 

*DO,i,n_x,n_x 
*DO,J,2,n y-1 

*DO,k,l,n_z 
KS EL, S, , , kp 1 l ( l, J , k) 
NSLK,S 
F,ALL,FY,-bel 5 

*ENDDO 
*ENDDO 

*ENDDO 

*ENDIF 
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1 Oplossen 

ALLS 

/SOLD 

SOLVE 

/POSTl 
/SHOW,uitbuig,GRPH 
PLNSOL,U,SUM,1,1 
/DEVICE,VECTOR,0 
/GFILE,2400 
/SHOW,TERM 

/OUTPUT,reacties,out 
PRRSOL, 
/OUT 

FINISH 

*ELSE 

1 Definieren massa's 

*IF,EVENW,EQ,l,THEN 

1 Knoopmassa's 

ET,21,MASS21 

1 Mogelijkheden voor MASS21 
1 Bij: Keyopt 3 = 0 (default) 
1 R,21,MASSX,MASSY,MASSZ,IXX,IYY,IZZ 

1 Kolom links en rechts 

1 plot van de verplaatsingen 

mas 1 
1 mas 1 

( (h_o_h*v_bel*0.S*xl)+(h o h*w_bel*ver h)) 
18810 + 8910 = 27720 kg 

KSEL,NONE 

R, 21,mas 1 
*DO,i,1,1 

*DO,j,2,n_y-1 
*DO,k,l,n_z 

KSEL, S,,, kp_il (i, j, k) 
KSEL,A,,,kp il(i+n_x-1,j,k) 
KATT,,21,21 1 Mat.props, Realconsts, Etype 
KMESH,ALL 

*ENDDO 
*ENDDO 

*ENDDO 

! T.p.v. dak 

mas 2 ho h*v bel*0.S*xl - - -
1 mas 2 18810 kg 

KSEL,NONE 

R,22,mas 2 
*DO,i,1,1 

*DO,j,n_y,n y 
*DO,k,l,n_z 

KSEL,S,,,kp il(i,j,k) 
KSEL,A,, ,kp_il (i+n_x-1,j,k) 
KATT,,22,21 1 Mat.props, Realconsts, Etype 
KMESH,ALL 

*ENDDO 
*ENDDO 

*ENDDO 

1 Middenkolornrnen 

mas 3 
1 mas 3 

( (h_o_h*v bel*(0.5* (xl+(x2-xl))) )+(h_o_h*w_bel*ver h)) 
25080 + 8910 = 33990 kg 

-----·-
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KSEL,NONE 

R,23,mas 3 
*DO, i, 3, 4 

*DO,j,2,n_y-1 
*DO, k, 1, n z 

KSEL,S,,,kp il(i,J,k) 
KATT,,23,21 
KMESH,ALL 

*ENDDO 
*ENDDO 

*ENDDO 

! T.p.v. dak 

mas 4 
1 mas 4 

KSEL,NONE 

h_o_h*v_bel*(0.5*(xl+(x2-xl))) 
25080 kg 

R,24,mas 4 
*DO, i, 3, 4 

*DO,j,n_y,n_y 
*DO,k,l,n_z 

KSEL,S,, ,kp_il(l,J,k) 
KATT,,24,21 
KMESH,ALL 

*ENDDO 
*ENDDO 

*ENDDO 

*ELSE 

Mat.props, Realconsts, Etype 

1 Mat.props, Realconsts, Etype 

1 Massa is gedefinieerd als massa aan de ligger (ADDMASS, keyopt 6 voor BEAM3) 

*ENDIF 

*IF,FHR_TRA,EQ,l,THEN 

*IF,FHR,EQ,l,THEN 

1 Harmonische respons a~alyse (frequentiedomein) 

1 Aanbrengen van een eenheidslast (1 N) in punt waar de excitatie aangrijpt 
1 Commando: F,ALL,FX (of FY),1 
1 In het geval van een opgelegde verplaatsing (1 mm) wordt het commando: 
! D,ALL,UX (of UY) ,0.001 

*IF,HOR,EQ,l,THEN 

*DO,i,1,1 
*DO, j, 1, 1 

*DO,k,l,n_z 
KSEL,S,,,kp i2(l,J,k) 
NSLK,S 
D,ALL,UX,0.001 

*ENDDO 
*ENDDO 

*ENDDO 

*ELSE 

*DO, i, 1, 1 
*DO, j, 1, 1 

*DO, k, 1, n z 
KSEL,S,,,kp i2(1,j,k) 
NSLK, S 
D,ALL,UY,0.001 

*ENDDO 
*ENDDO 

*ENDDO 

*ENDIF 

ALLS 
/SOLU 

ANTYPE,HARMIC 

-----·-
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HROPT,FULL 
HROUT,OFF 
OUTPR,BASIC,l 
NSUBST,2*Afreq 
HARFRQ, 0 ,Afreq 
KBC,l 

SOLVE 

*ELSE 

1 Transient respons analyse (tijdsdomein) 

1 Aantal stappen 

De verplaatsingen worden in de tijd opgelegd 
! D,ALL,UX (of UY),arrux(t) (of arruy(t)) 

ALLS 
/SOLD 

ANTYPE, TRANS 
TRNOPT,FULL 

*IF,HOR,EQ,l,THEN 

/INP,verpl_x,inp 
*DO,t,l,Ntijd-1 

D,582,UX,arrux(t) 
TIME,tijd(t) 
SOLVE 

*ENDDO 

*ELSE 

/INP,verpl_y,inp 
*DO,t,l,NtiJd-1 

D,582,UY,arruy(t) 
TIME,tijd(t) 
SOLVE 

*ENDDO 

*ENDIF 

*ENDIF 

/POST26 

NUMVAR,150 

i=2 
j=3 
k=l 
KSEL,S,,,kp il(i,j,k) 
NSLK,S,l 
*GET,nodei,NODE,0,NUM,~iAX 
NSOL,2,nodel,U,Y,uyl 
NSOL,3,nodel,U,X,uxl 
KSEL,S,,,kp il(i,j+l,k) 
NSLK,S,l 
*GET,nodel,NODE,0,NUM,MAX 
NSOL,4,nodel,U,Y,uy2 
NSOL,5,nodel,U,X,ux2 
KSEL,S,,,kp il(i,j+2,k) 
NSLK,S,l 
*GET,nodel,NODE,0,NUM,MAX 
NSOL,6,nodel,U,Y,uy3 
NSOL,7,nodel,U,X,ux3 
KSEL,S,,,kp il(i,j+3,k) 
NSLK,S,l 
*GET,nodel,NODE,0,NUM,MAX 
NSOL,8,nodel,U,Y,uy4 
NSOL,9,nodel,U,X,ux4 
KSEL,S,,,kp 1l(1,J+4,k) 
NSLK,S,l 
*GET,nodel,NODE,0,NUM,MAX 
NSOL,10,nodel,U,Y,uy5 
NSOL,ll,nodel,U,X,ux5 
KSEL,S,,,kp il(1+3,j,k) 
NSLK,S,l 
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*GET,nodel,NODE,0,NUM,MAX 
NSOL,12,nodel,U,Y,uy6 
NSOL,13,nodel,U,X,ux6 
KSEL,S,,,kp il(i+3,J+l,k) 
NSLK,S,l 
*GET,nodel,NODE,0,NUM,MAX 
NSOL,14,nodel,U,Y,uy7 
NSOL,15,nodel,U,X,ux7 
KSEL, S,,, kp il (i+3, j+2, k) 
NSLK,S,l 
*GET,nodel,NODE,0,NUM,MAX 
NSOL,16,nodel,U,Y,uy8 
NSOL,17,nodel,U,X,ux8 
KSEL,S,,,kp il(i+3,j+3,k) 
NSLK,S,l 
*GET,nodel,NODE,0,NUM,MAX 
NSOL,18,nodel,U,Y,uy9 
NSOL,19,nodel,U,X,ux9 
KSEL, S,,, kp il (i+3, j+4, k) 
NSLK,S,l 
*GET,nodel,NODE,0,NUM,MAX 
NSOL,20,nodel,U,Y,uyl0 
NSOL,21,nodel,U,X,uxl0 

i=l 
j=l 
k=l 
KSEL, S,,, kp_i2 (i, j, k) 
NSLK,S,l 
*GET,nodel,NODE,0,NUM,MAX 
NSOL,48,nodel,U,Y,uy-0 
NSOL,49,nodel,U,X,ux-0 

*IF,FHR,EQ,l,THEN 

1 Vermenigvuldigen van de verplaatsingen met 2*PI*freq voor de snelheden 

PROD, 148, 48, 1,, vy_0,,,, 2*PI 
PROD, 14 9, 4 9, 1, , vx _ 0, , , , 2 *PI 

*DO,i,2,20,2 
PROD, 10 0 + i, i, 1, , vy%i / 2 % , , , , 2 *PI 

*ENDDO 

*DO,i,3,21,2 
PROD, l00+i, i, 1,, vx% (i-1) /2%,,,, 2*PI 

*ENDDO 

freq= 
reeel= 
imag= 

*DIM,freq,ARRAY,256 
*DIM,reeel,ARRAY,256 
*DIM,imag,ARRAY,256 

VGET,freq(l) ,1,,0 
VGET,reeel(l) ,148,,0 
VGET, imag (1), 148,, 1 
*CFOPEN,FREQvy-0,out,,, 
*VWRITE,freq(l) ,reeel(l) ,imag(l) 
(El5.5,X,El5.5,X,El5.5) 
*CFCLOSE 

VGET, freq (1), 1,, 0 
VGET,reeel(l) ,149,,0 
VGET,imag(l),149,,l 
*CFOPEN,FREQvx-0,out, ,, 
*VWRITE,freq(l) ,reeel(l) ,imag(l) 
(El5.5,X,El5.5,X,El5.5) 
*CFCLOSE 

VGET,freq(l) ,1, ,0 
VGET,reeel (1), 102,, 0 
VGET, imag ( 1) , 10 2, , 1 
*CFOPEN,FREQvyl,out,,, 
*VWRITE,freq(l) ,reeel(l) ,imag(l) 
(El5.5,X,El5.5,X,El5.5) 
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*CFCLOSE 

VGET, freq (1), 1,, 0 
VGET,reeel(l),104,,0 
VGET, imag (1), 104,, 1 
*CFOPEN,FREQvy2,out,,, 
*VWRITE, freq ( 1), reeel ( 1) , imag ( 1) 
(E15.5,X,E15.5,X,E15.5) 
*CFCLOSE 

VGET,freq(l),1,,0 
VGET,reeel (1), 106, ,0 
VGET,imag(l) ,106, ,1 
*CFOPEN,FREQvy3,out,,, 
*VWRITE,freq(l) ,reeel(l) ,imag(l) 
(E15.5,X,E15.5,X,E15.5) 
*CFCLOSE 

VGET, freq (1), 1,, 0 
VGET,reeel (1), 108,, 0 
VGET,imag(l) ,108,,1 
*CFOPEN,FREQvy4,out,,, 
*VWRITE,freq(l) ,reeel(l) ,imag(l) 
(El5.5,X,El5.5,X,El5.5) 
*CFCLOSE 

VGET,freq(l) ,1,,0 
VGET,reeel(l),110,,0 
VGET,imag(l),110,,1 
*CFOPEN,FREQvyS,out,,, 
*VWRITE,freq(l) ,reeel(l) ,imag(l) 
(El5.5,X,E15.5,X,El5.5) 
*CFCLOSE 

VGET,freq(l) ,1,,0 
VGET,reeel(l) ,112,,0 
VGET,imag(l),112, ,1 
*CFOPEN,FREQvy6,out,,, 
*VWRITE,freq(l) ,reeel(l) ,imag(l) 
(El5.5,X,E15.5,X,El5.5) 
*CFCLOSE 

VGET,freq(l),1,,0 
VGET,reeel(l),114,,0 
VGET,imag(l) ,114,,1 
*CFOPEN,FREQvy7,out,,, 
*VWRITE,freq(l) ,reeel(l) ,imag(l) 
(El5.5,X,E15.5,X,E15.5) 
*CFCLOSE 

VGET, freq ( 1) , 1, , 0 
VGET,reeel(l) ,116,,0 
VGET,imag(l) ,116,,1 
*CFOPEN,FREQvy8,out,,, 
*VWRITE,freq(l) ,reeel (1) ,imag(l) 
(E15.5,X,E15.5,X,El5.5) 
*CFCLOSE 

VGET,freq(l) ,1, ,0 
VGET, reee l ( 1) , 118, , 0 
VGET,imag(l),118,,1 
*CFOPEN,FREQvy9,out,,, 
*VWRITE,freq(l) ,reeel (1) ,imag(l) 
(E15.5,X,E15.5,X,E15.5) 
*CFCLOSE 

VGET, freq ( 1) , 1, , 0 
VGET, reee l ( 1) , 12 0, , 0 
VGET, imag (1), 120,, 1 
*CFOPEN,FREQvyl0,out,,, 
*VWRITE,freq(l) ,reeel(l) ,imag(l) 
(E15.5,X,El5.5,X,El5.5) 
*CFCLOSE 

VGET, freq (1), 1,, 0 
VGET,reeel(l),103,,0 
VGET, imag ( 1) , 10 3, , 1 
*CFOPEN,FREQvxl,out,,, 

81/lage G 
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"Heeft u lekker geslapen?" Treintnllingen in een over het spoor fe bouwen hotel 

*VWRITE, freq (1), reeel (l), imag (1) 
(El5.5,X,El5.5,X,E15.5) 
*CFCLOSE 

VGET,freq(l) ,1,,0 
VGET,reeel(l) ,105,,0 
VGET, imag (1), 105,, 1 
*CFOPEN,FREQvx2,out,,, 
*VWRITE,freq(l) ,reeel(l) ,imag(l) 
(E15.5,X,E15.5,X,El5.5) 
*CFCLOSE 

VGET,freq(l) ,1, ,0 
VGET,reeel(l) ,107,,0 
VGET, imag (1), 107,, 1 
*CFOPEN,FREQvx3,out,,, 
*VWRITE,freq(l) ,reeel(l) ,imag(l) 
(El5.5,X,El5.5,X,El5.5) 
*CFCLOSE 

VGET,freq(l) ,1,,0 
VGET,reeel(l),109,,0 
VGET,imag(l) ,109,,1 
*CFOPEN,FREQvx4,out,,, 
*VWRITE,freq(l) ,reeel(l) ,imag(l) 
(E15.5,X,El5,5,X,E15.5) 
*CFCLOSE 

VGET,freq(l) ,1,,0 
VGET,reeel(l),111,,0 
VGET,imag(l) ,111,,1 
*CFOPEN,FREQvx5,out,,, 
*VWRITE,freq(l) ,reeel (1) ,imag(l) 
(E15.5,X,E15.5,X,E15.5) 
*CFCLOSE 

VGET, freq ( 1) , l,, 0 
VGET, reeel (1), 113,, 0 
VGET,imag (1), 113,, 1 
*CFOPEN,FREQvx6,out,,, 
*VWRITE,freq(l) ,reeel(l) ,imag(l) 
(E15.5,X,El5.5,X,E15.5) 
*CFCLOSE 

VGET, freq (1), 1,, 0 
VGET,reeel(l),115,,0 
VGET,imag(l) ,115,,1 
*CFOPEN,FREQvx7,out,,, 
*VWRITE,freq(l) ,reeel(l) ,imag(l) 
(E15.5,X,El5.5,X,E15.5) 
*CFCLOSE 

VGET,freq(l) ,1,,0 
VGET,reeel(l),117,,0 
VGET, imag ( 1) , 11 7,, 1 
*CFOPEN,FREQvx8,out,,, 
*VWRITE,freq(l) ,reeel(l) ,imag(l) 
(El5.5,X,E15.5,X,E15.5) 
*CFCLOSE 

VGET, freq (1), 1,, 0 
VGET, reee l ( 1) , 119, , 0 
VGET, imag ( 1) , 119, , 1 
*CFOPEN,FREQvx9,out,,, 
*VWRITE,freq(l) ,reeel(l),imag(l) 
(E15.5,X,E15.5,X,El5.5) 
*CFCLOSE 

VGET,freq(l) ,1,,0 
VGET,reeel(l),121,,0 
VGET, imag ( 1) , 121, , 1 
*CFOPEN,FREQvxl0,out,,, 
*VWRITE,freq(l),reeel(l),imag(l) 
(El5.5,X,El5.5,X,E15.5) 
*CFCLOSE 

*ELSE 

Bii/age G 
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"Heeft u lekker geslapen ?" Treinfrillingen in een over het spoor fe bouwen hotel. Bijlage G 

1 le afgeleide van de resultaten bepalen (verplaatsingen naar snelheden) 

DERIV,148,48,1, ,vy_0 
DERIV,149,49,1,,vx 0 

*DO, i, 2, 20, 2 
DERIV,l00+i,i,1,,vy%i/2% 

*ENDDO 

*DO,i,3,21,2 
DERIV,l00+i,i,1,,vx%(i-1)/2% 

*ENDDO 

freq= 
reeel= 
irnag= 

*DIM,tijd2,ARRAY,Ntijd-l 
*DIM,v_reeel,ARRAY,Ntijd-1 

VGET, tij d2 ( 1) , 1,, 0 
VGET,v_reeel(l),148,,0 
*CFOPEN,TIJDvy-0,out,,, 
*VWRITE,tijd2(1) ,v_reeel(l) 
(E15.5,X,E15.5) 

*CFCLOSE 

VGET,tijd2 (1), 1,, 0 
VGET,v_reeel(l),149,,0 
*CFOPEN,TIJDvx-0,out,,, 
*VWRITE,tijd2(1) ,v_reeel(l) 
(E15.5,X,E15.5) 

*CFCLOSE 

VGET, tijd2 (1), 1,, 0 
VGET,v_reeel(l),102,,0 
*CFOPEN,TIJDvyl,out,,, 
*VWRITE,tijd2(1) ,v_reeel(l) 
(E15.5,X,E15.5) 

*CFCLOSE 

VGET, tijd2 (1), 1,, 0 
VGET,v_reeel(l) ,104,,0 
*CFOPEN,TIJDvy2,out,,, 
*VWRITE,tijd2(1) ,v_reeel(l) 
(El5.5,X,E15.5) 

*CFCLOSE 

VGET,tijd2(1) ,1,,0 
VGET,v_reeel(l),106,,0 
*CFOPEN,TIJDvy3,out,,, 
*VWRITE,tijd2(1) ,v reeel(l) 
(E15.5,X,E15.5) 
*CFCLOSE 

VGET,tijd2(1),l,,0 
VGET,v_reeel (1), 108,, 0 
*CFOPEN,TIJDvy4,out,,, 
*VWRITE,tijd2(1),v_reeel (1) 
(E15.5,X,El5.5) 
*CFCLOSE 

VGET,tijd2 (1), 1,, 0 
VGET,v_reeel (1), 110,, 0 
*CFOPEN,TIJDvy5,out,,, 
*VWRITE,tijd2(1) ,v_reeel(l) 
(E15.5,X,E15.5) 
*CFCLOSE 

VGET,tijd2(1) ,1,,0 
VGET,v reeel(l),112,,0 
*CFOPEN,TIJDvy6,out,,, 
*VWRITE,tijd2(1),v_reeel(l) 
(E15.5,X,E15.5) 
*CFCLOSE 

VGET,tijd2 (1), 1,, 0 
VGET,v_reeel (1) ,114,,0 

----...:•-
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"Heeft u lekker ges/apen?" Treintnllingen in een over het spoor fe bouwen hotel 

*CFOPEN,TIJDvy7,out,,, 
*VWRITE,tijd2(1),v_reeel(l) 
(E15.5,X,El5.5) 
*CFCLOSE 

VGET, ti j d2 ( 1) , 1, , 0 
VGET,v reeel(l) ,116,,0 
*CFOPEN,TIJDvyS,out,,, 
*VWRITE,tijd2(1),v_reeel(l) 
(El5.5,X,El5.5) 
*CFCLOSE 

VGET, tijd2 (1), 1,, 0 
VGET,v reeel(l) ,118,,0 
*CFOPEN,TIJDvy9,out,,, 
*VWRITE,tijd2(1),v_reeel(l) 
(E15.5,X,El5.5) 
*CFCLOSE 

VGET,tijd2(1),1,,0 
VGET,v_reeel(l) ,120,,0 
*CFOPEN,TIJDvyl0,out,,, 
*VWRITE,tijd2(1),v_reeel(l) 
(E15.5,X,El5.5) 
*CFCLOSE 

VGET,tijd2(1),l,,0 
VGET,v_reeel(l) ,103,,0 
*CFOPEN,TIJDvxl,out,,, 
*VWRITE,tijd2(1),v_reeel(l) 
(E15.5,X,El5.5) 
*CFCLOSE 

VGET,tijd2(1) ,1,,0 
VGET,v_reeel(l) ,105,,0 
*CFOPEN,TIJDvx2,out,,, 
*VWRITE,tijd2(1),v_reee:(l) 
(E15.5,X,El5.5) 
*CFCLOSE 

VGET,tijd2(1),l,,0 
VGET,v_reeel(l) ,107,,0 
*CFOPEN,TIJDvx3,out,,, 
*VWRITE,tijd2(1),v_reeel(l) 
(E15.5,X,El5.5) 
*CFCLOSE 

VGET, tijd2 (1), 1,, 0 
VGET,v reeel(l),109,,0 
*CFOPEN,TIJDvx4,out,,, 
*VWRITE,tijd2(1),v_reeel(l) 
(E15.5,X,El5.5) 
*CFCLOSE 

VGET,tijd2 (1), 1,, 0 
VGET,v_reeel(l) ,111,,0 
*CFOPEN,TIJDvx5,out,,, 
*VWRITE,tijd2(1) ,v reeel(l) 
(El5.5,X,El5.5) 
*CFCLOSE 

VGET,tijd2(1) ,1,,0 
VGET,v_reeel(l) ,113,,0 
*CFOPEN,TIJDvx6,out,,, 
*VWRITE,tijd2(1) ,v reeel(l) 
(El5.5,X,El5.5) 
*CFCLOSE 

VGET,tijd2(1),l,,0 
VGET,v reeel(l) ,115,,0 
*CFOPEN,TIJDvx7,out,,, 
*VWRITE,tijd2(1) ,v_reeel(l) 
(El5.5,X,El5.5) 
*CFCLOSE 

VGET, tij d2 ( 1) , 1,, 0 
VGET, v_reeel (1), 117,, 0 
*CFOPEN,TIJDvx8,out,,, 

B,jlage G 
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"Heeft u lekker ges/apen?" Treintn!lingen in een over het spoor te bouwen hotel 81/lage G 

*VWRITE,tijd2(1) ,v reeel(l) 
(E15. 5,X, ElS. 5) 
*CFCLOSE 

VGET,tijd2 (1), 1,, 0 
VGET, v reeel (1), 119,, 0 
*CFOPEN,TIJDvx9,out,,, 
*VWRITE,tijd2(1) ,v_reeel(l) 
(El5.5,X,El5.5) 
*CFCLOSE 

VGET,tijd2(1),1,,0 
VGET,v_reeel (1), 121,, 0 
*CFOPEN,TIJDvxl0,out,,, 
*VWRITE,tijd2(1) ,v reeel(l) 
(E15.5,X,El5.5) 
*CFCLOSE 

*ENDIF 

/COLOR,CURVE,WHIT,l 
/COLOR,CURVE,BMAG,2 
!/GROPT,LOGX,l 
/GROPT,LOGY,l 

*IF,FHR,EQ,l,THEN 

*DO,i,2,20,2 
/SHOW,FREQverp,GRPH 
PLVAR,i,i+l 
/DEVICE,VECTOR,0 
/GFILE,2400 
/SHOW,TERM 

*ENDDO 

*DO, i, 10 2, 12 0, 2 
/SHOW,FREQsnel,GRPH 
PLVAR, :i., i+l 
/DEVICE,VECTOR,0 
/GFILE, 2400 
/SHOW,TERM 

*ENDDO 

*ELSE 

*DO,i,2,20,2 
/SHOW,TIJDverp,GRPH 
PLVAR,i,i+l 
/DEVICE,VECTOR,0 
/GFILE,2400 
/SHOW,TERM 

*ENDDO 

"DO, i, 10 2, 12 0, 2 
/SHOW,TIJDsnel,GRPH 
PLVAR,i,i+l 
/DEVICE,VECTOR,0 
/GFILE, 2400 
/SHOW,TERM 

*ENDDO 

*ENDIF 

FINISH 

*ELSE 

ALLS 

/SOLU 

ANTYPE,MODAL 
MODOPT,SUBSP,Nfreq 
MXPAND,Nfreq 

SOLVE 

FINISH 

Logaritmische plotschaal x-as 
1 Logaritmische plotschaal y-as 
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"Hee ft u lekker geslopen ?" Treinfrillingen in een over he/ spoor le bouwen hotel 

/POSTl 

/OUTPUT,Freqs,out 
SET,LIST 
/OUT 

SET,FIRST 
/DSCALE,l,AUTO 
/SEG,MULTI,, 
PLDISP,0 
ANMODE,20,0.001,,0 
/ANFILE,SAVE,le freq,ANIM 

*DO,i,2,Nfreq 
SET,NEXT 
/DSCALE,l,AUTO 
/SEG,MULTI,, 
PLDISP,0 
ANMODE,20,0.001,,0 
/ANFILE,SAVE,%i%e freq,ANIM 

*ENDDO 

FINISH 

*ENDIF 

*ENDIF 

/EOF 

Bi/loge G 
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"Heeft u lekker geslapen?" Treinfr,//ingen in een over het spoor le bauwen hotel. 

Bijlage H: Resultaten variatiestudies 

H. l Overdrachtsfuncties 

H.2 Eigentrillingsvormen voor model met scharnierende verbindingen en stijve 

kern 
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uHeeft u lekker geslapen?" Treinlnllingen ,n een over he! spoor le bouwen hotel B,jlage H 

H. l Overdrachtsfuncties 

Figuur H. l: 

Figuur H.2: 

Figuur H.3: 
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"Heeft u Jekker gesJapenf?" TreintriJJingen in een over het spoor te bouwen hotel. B,ifage H 

Figuur H.4: 

Figuur H.5: 

Figuur H.6: 
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"Heeft u lekker geslapen?" Treintrillingen in een aver he/ spoor le bouwen hotel. Bi/loge H 

Figuur H.7: 

Figuur H.8: 

Figuur H. 9: 
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"Heeft u lekker geslapen ?" Treintri/lingen in een over het spoor te bouwen hotel 81//age H 

Figuur H. l 0: 

Figuur H.11 : 

Figuur H. 12: 
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'Heeft u lekker geslapen?" Treintnl/ingen in een over he! spoor le bouwen hotel 

Figuur H.13: 

Figuur H.14: 

2.00 ~-------------------------~ 

l.80 

1.60 ~ 
1.40 

l.20 
8 fl.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

o oo +-~--,-----'---,,.=::;...-.-o;,,--,.---,-,---,--,----,---,-....,.....---,---,-----,---,-,..------, I 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 401 

frequentie IHzj . 

10 

Overdrachtsfunctie (punt van excitatie naar punt 5, zie rechts) b1i scharnierende ligger/kolomverbindingen 

gecombineerd met een sli/ve kern in de conslructie. 

2.00 

1.80 

1.60 

1.40 

1 20 
8 fl .00 

0.80 

0.60 
'--

0.40 

0.20 

0.00 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

frequentie [Hzj 

::J 

(s\ 

4 

3 

2 

1 

10 

9 

8 

7 

6 

1 

Overdrachtsfuncfie (punt van excilatie naar punt 5, zie rechts) b1i scharnierende ligger/ko/omverbindingen 

gecornbineerd met stijve gevels in de constructie. 

------Holland Ratlconsult 



"Heeft u lekker geslapen2" Treintnllingen in een over he/ spoor le bouwen hotel. B,jloge H 

H.2 Eigentrillingsvormen: model met scharnierende verbindingen en stijve 

kern 

De eigentrillingsvormen zijn beschreven in tabel H. l, de termen die zijn gebruikt zijn toegelicht in bijlage G. l. 

nr. freq. [Hz] beschrijving eigentrillingsvorm 

l 0.6827 

2 2.7358 

3 3.5158 

4 4.2916 

5 4.3363 

6 4.3463 

7 4.3499 

8 4.3513 

9 4.4509 

10 4.6662 

Tabel H.1: 

Figuur H.15: 

sway-mode 

sway-mode? 

opsl. liggers, naar boven toe steeds meer, opsl. ligger portaal. 

opsl. liggers, vnl. 1-6 & 2-7 & dak, 4-9 tegengest. aan overige liggers. 

opsl. liggers, vnl. 1-6 & 3-8 & 4-9 & dak, 1-6 & 2-7 & dak tegengest. aan overige liggers. 

opsl. liggers, alien ongeveer evenveel, 1-6 & 4-9 & 5-10 tegengest. aan overige liggers. 

opsl. liggers, vnl. 2-7 & 5-10, 2-7 & 5-10 tegengest. aan overige liggers. 

opsl. liggers, vnl. 2-7 & 3-8 & 4-9 & 5-10, 1-6 & 3-8 & 5-10 tegengest. aan overige liggers. 

hor. opsl. kolommen, vnl. t.p.v. ligger portaal & 1-6, opsl. liggers, vnl. dak, 5-10 & dak 
tegengest. aan overige liggers, links-rechts tegengest. 

opsl. liqqers, vnl. 1-6 & 2-7 & 3-8 & dak, links-rechts teqenqest. 

De eers/e 10 eigenfrequenlies en beschnj"ving van de eigentnllingsvormen, model: schamierende 

ligger/kolomverbindingen en shfve kern. 

,~ 
Kern en scnan11erende verbind1ngen 

ANSYS 5.5.1 
JUN 15 2003 

15:08:51 
PLOT NO. 
DISPLACEMENT 

STEP=l 
SUB =l 
FREQ=.682719 
PowerG::-aphics 
EFACET=l 
AVRES=Mat 
OMX "'.0018% 

DSCA=619. 581 
ZV =l 
DIST=l3. 017 
XF -=7.582 
YF =ll.83t,_ 

Z-BUFFER 

Eigentri//ingsvorm voor de eersle eigenfrequentie van he/ model scharnierende Jiggers en een shjve kern. 

----·-
Holland Ra1lconsult 



"Hee ft u lekker geslapen ?" Treintnllingen in een over het spoor fe bouwen hotel B,jlage H 

Figuur H.16: 

Figuur H. 17: 

Figuur H.18: 

'--" 
Kern en scharnierende verbindingen 

ANSYS 5.5.: 
J'JN 15 2003 
H:20:44 
PLOT NO. 

:."JISPLACFJ1ENT 

STEP=l 
SUB =2 

FREQ=2. 736 
PowerGraphics 
EFACl:.f=l 

AVRES=Mat 
ma =.oo:553 

DSCA=756. 77 
zv .:1 
DIST=l3.323 
XF =7. 042 

'if ""12.112 
Z-BUFFER 

Eigenfri//ingsvorm voor de fweede eigenfrequenfie van het model scharnierende Jiggers en een sfljve kern. 

c.._J( 

Kern en scharnierende verb1.nd1ngen 

ANSYS 5.5.1 
JUN 15 2003 
H:20:4.4 
PLOT NO. 
DISPLACEMENT 

STEP:1 
SUB ,.,3 

FREQ=3.516 
PowerGraphics 
EFACET=l 
AVRES=Mat 
DMX "".002061 

DSCA.,:.70, i.<.6 

zv =1 
DIST=13.571 
XF ""7 
YF =12.337 
Z-BUFFER 

Eigentnllingsvorm voor de derde eigenfrequenfie van het model scharnierende Jiggers en een shjve kern. 

,_J 

Kern en scharnierer,de verbindingen 

ANSYS 5.5.1 
JUN 15 2003 

14:20:45 
PLOT NO. 
DISPLACEMENT 

STEP=l 
SlJB ""4 
FREQ--4. 292 

PowerGraphics 
EFACET=l 
AVRES=Mat 
DMX =.002799 

DSCA=419.834 
zv =<1 

DI5T"'l3 .01 
XF =7 
YF =11.827 
Z-BUFFER 

Eigentnllingsvorm voor de vierde eigenfrequenfie van het model scharnierende Jiggers en een sflive kern. 

------Holland Ra1lconsult 



"Hee ft u lekker geslapen ?" Treintnllingen in een over het spoor le bouwen hotel 81jlage H 

Figuur H. 19: 

Figuur H.20: 

Figuur H.21: 

,:___x 

Kern en scharnierende verbind::.ngen 

ANSYS 5.5.1 
JUN 15 2003 
14:20:4.5 

PLOT NO. 

DISPLACEMENT 
STEP=l 
SUB ..,5 

FREQ=~. 336 
PowerGraph1.cs 
EFACET=l 

OMX =.002807 

DSCA"'HB.623 

ZV =l 
DIST.,13.506 
XF =7 

YF <2.278 
Z-BUFFER 

Eigentn!lingsvorm voor de vi;fde eigenfrequenfie van het model scharnierende liggers en een sfJ/ve kern, 

'--1( 

Kern en scharnierende ve.rbindingen 

ANSYS 5.5.1 
JUN 15 2003 

14:20:45 
PLOT NO. 

DISPLACEMENT 
STEP=l 
SUB "'6 
FREQ=L 346 
PowerGraphics 
EFACET=l 
AVRES=Mat 
OMX =.002348 

DSCA~:.OC.376 
zv =l 
DISTc.13. 006 

XF =7 
YF =11.821/ 
Z-BUFFER 

Eigenfrillingsvorm voor de zesde eigenfrequenfie van het model scharnierende liggers en een sfJ/ve kern. 

,_, 
Kern en scharrll-e.!'.ende v&rbind1.ng,,;:; 

ANSYS 5.5.1 
JUN 15 2003 

14:20:1/5 

PLOT NO. 
DISPLACEMENT 

SUB =7 
FREQ=4 .35 
PowerGraphics 
EFACET=l 
AVRES=Mat 
OMX =. 002999 

DSCAc=391.84 

zv =1 
DIST=12.968 
XF .,7 

YF =11. 1e9 
Z-BUFFER 

Eigentn!lingsvorm voor de zevende eigenfrequentie van het model scharnierende liggers en een sfJ/ve kern 

-----·-Holland Ra1lconsult 



"Heeft u lekker geslapen ?" Treintnllingen in een over het spoor te bouwen hotel. B,jlage H 

Figuur H.22: 

Figuur H.23: 

Figuur H.24: 

'-" 
Kern en scharnierende verbindingen 

ANSYS 5.5. l 

JUN ~5 2003 
H:20:~5 

PLOT NO. 
DISPLACEMEllT 

STEP=l 
SUB c8 

FREQ=4 .351 
PowerGraph1cs 
EFACET=l 
AVRES=Ma~ 
DMX =.002915 

DSCA,,,403.026 

Z\I =l 
DIST=12 .949 
XF =7 

':'F =11. 7 72 

Z-BUFFER 

Eigentn!lingsvorm voor de achtste eigenfrequenfie van het model scharnierende liggers en een sfiive kern. 

c.......x 
Kern en scharnierende verbindingen 

ANSYS 5.5.1 
JUN 15 2003 

14: 20: 45 
PLOT NO. 
DISPLACEMENT 

SUB .,g 

FRE0,,,4. 451 
PowerGraphics 
EFACET=l 
AVRES=Mat 
DMX =.003469 

DSCA~338. 671 
zv "'1 
DIST=13.57 

XF =6.938 
YF =12.336 
'Z-BUFFER 

Eigentn!lingsvorm voor de negende eigenfrequenfie van het model scharnierende liggers en een sfiive kern. 

-·--" 
Kern en scharr,ierende verbindingen 

ANSYS 5.5.1 
JUN 15 2003 

14:20:45 
PLOT NO. 
D~SPLAcEMENI 

STEP=l 
SUB =10 
FREQ=4. 666 
PowerGraphics 
EFACET=l 

AVRES=Mat 
OMX =.003242 

0SCA=362.45 

zv =1 
DIST=l3 .308 
XF =7. 032 

YF =12.098 
Z-BUFFER 

Eigentn!lingsvorm voor de tiende eigenfrequenfie van het model scharnierende /iggers en een sflive kern. 

-----·-
Holland Ra1lconsult 
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