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VOORWOORD 

Deze skriptie maakt deel uit van mUn afstudeerwerk 
aan de afdeling der bouwkunde, vakgroep BKO, van de 

TH te Eindhoven, onder leiding van prof. ir. J. W. 

Kamerling, ir. F. van Pelt en (in de eindfase) ir. 
J. W. B. Sta rk. 
Het onderwerp is ontleend aan de praktijk via ae ma

chinefabriek De Vries en Van Bolderen te Stramproy. 
Dit bedrijf houdt zich onder meer bezig met het fa
briceren van stalen schoorstenen. 

Bij deze wil ik de diverse leden van de vakgroep die 
me bij dit onderzoek geholpen hebben bedanken, vooral 
de heren Van Pelt en Stark: daarnaast bedank ik dhr. 
J. Bouten van het bovengenoemde bedrijf, en lid van 

de internationale CICIND- commissie, voor de vele 
uren die hij vrij heeft gemaakt om mij in het onderwerp 
in te wijden. 
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SAMENVATTING 

Deze skriptie heeft tot doel nader inzicht te 
verschaffen in de wisselwerking tussen windbe

lasting en de eigenschappen van stalen cirkel

symmetrische schoorstenen; een en ander als 
resultaat van een literatuur- en voorschritten
studie. 
Het accent ligt hierbij op het door regelmatige 

wervelloslating {vortex-shedding) veroorzaakte 
trillen van een schoorsteen in dwarsrichting 
(vortex-excitation). 
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INLEIDING 

Bü de dimensionering van hoge slanke konstrukties, 

zoals büvoorbeeld industrie!e schoorstenen, zend
torens en hoogspanningsmasten, is het dynamische 
gedrag van de konstruktie erg belangrijk. Naarmate 

een konstruktie hoger en slanker wordt leidt dit in 
het algemeen tot het atnemen van de eigentrequenties. 

Deze kunnen daarbij meer en meer binnen het belasting
spektrum van de wind komen, waarvan de top ligt bij 
0,1 Hz. Ook al 1s er nog geen sprake van resonantie, 

dan ~an er toch een belangrijke vergroting optreden van 

de verplaatsingen en spanningen. 
Verder kunnen de, ten gevolge van aiternereno links en 

rechts loslaten van wervels, opgeroepen drukverscnil-
len een belasting in dwarsrichting veroorzaken, met 
als mogelijk gevolg het trillen van de konstruktie in 
een eigenfrequentie (vortex-excitation). 

Vortex-excitation kan, vooral indien resonantie optreedt, 
hoge spanningen an grote vervormingen veroorzaken en voorts 

vermoeiingsproblemen geven. De ernst van het verschijnsel 
houdt vele onderzoekers al jaren bezig; desondanks zijn 
er nog altijd schadegevallen als gevolg van vortex
excitation. 

De dynamische respons op vortex-shedding is vooral 
daarom zo gekompliceerd omdat de bewegingen van de kon
struktie en het wervelloslaatgedrag elkaar wederzijds 

beinvloeden. 

In deze skriptie ligt het accent vooral op vortex
excitation. Omdat evenwel zowel vortex-excitation als 
de respons op de windbelasting in langsrichting primair 

afhangen van dezelfde faktoren (windbelasting en eigen
schappen van de konstruktie) is er ook hier sprake van 
een wisselwerking; reden wa~rom in deze skriptie eerst 

aandacht wordt besteed aan de windbelasting in langs
richting. 
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interval waarover de windsnelheid gemiddeld s 

wordt: vlaagduur 
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1. LUCHTSTROMING ROND CIRKELCILINDERS 

1.1. Algemeen 

Bij het beschrijven van luchtstroming rond cirkelcilinders 

is van belang het begrip grenslaagstroming. Lucht is, 
net zoals vaste lichamen, in staat schuifspanningen over 

te brengen. Wanneer ongestoorde lucht vanaf een vrue 
rand langs een oppervlak gaat stromen, oefent dit opper

vlak een remmende werking uit, welke via schuifspanning

en aan hogere lagen wordt doorgegeven. Er ontstaat hier

door een paraboolvormige verdeling van de luchtsnelheid 

loodrecht op het oppervlak. Na verloop van tijd en af

stand y verandert dit profiel niet meer; die afstand X 

vanaf het oppervlak tot waar de luchtsnelheid 99% be

draagt van de ongestoorde luchtsnelheid v wordt grens

laag genoemd {fig 1). 

Î 
b grenslaag 

t 
Figuur- 1 
Gr-enslaagstr-oming in een 
vlak op hoogte z 

Er wordt gesproken van een laminaire grenslaagstroming 

indien de stroomlijnen evenwijdig zijn. Als gevolg van ener

gieuitwisseling in x-richting gaat een laminaire stro

ming meestal vrij snel over in een tu~bulente grenslaag

stroming. Een en ander wordt in hoge mate bevorderd door 
een grotere oppervlakteruwheid van de wand. 

1.2. Drukverdeling rond omtrek 

De drukverdeling in een stroomlijn in het driedimensionale 

vlak kan worden beschreven met de wet van Bernouilli: 
p \Ji'?.. r + ~ + j· 2 = C1. (1.1) 

Voor een stroomlijn op konstante hoogte z wordt dit: 

1 '\. p+-flt=( 'l. . 

Indien, bij aanstoting van een oppervlak, de luchtsnel

heid gelijk wordt aan nul, dan wordt p de stuwdruk (of 
snelheidsdruk) q genoemd, waarvoor geldt: 

1 .a'l.. p"ci·rf-

( ,. 2..) 

(t.J) 
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Hierin is v de ongestoorde luchtsnelheid stroomopwaarts. 

Een praktische manier om de drukverdeling rond een voor

werp uit te drukken is m.b.v. de dimensieloze drukcoëf

ficiint cRfwelke wordt gedefinieerd als het quoti;nt van 
druk en stuwdruk, derhalve: 

Cp <f) - _ÇJ_ (.l.'-1) 
'J - 1 Oï}-'!.. 

"'i. r 
De ideale, niet bestaande, drukverdeling, waarbij geen 

grenslaag ontstaat (geen wandwrijving), wordt de zuivere 

potentiaaltheoretische drukverdeling genoemd. Deze druk

verdeling wordt bepaald als de verhouding tussen de tan

gentiële luchtsnelheid v~cn en de aanstroomsnelheid v. Voor 
een cirkelcilinder is deze verhouding, 

IJ-ton _ é-s) 
~ _ 'l. SII'\ f 

zodat met de formules (1.2 t/m 1.4) de zuivere potentiaal

theoretische drukverdeling gelijk wordt aan: 

Deze drukverdeling met piekwaarden +1 en -3 is weergegeven 

in figuur 2 (getrokken lijn). 

De werkelijke drukverdeling evenwel wordt door wandwrijving 

beinvloed. Dit resulteert in een van de pot.theor. druk-

verdeling afwijkende verdeling welke eveneens is weergege

ven in figuur 2. De grootste afwijking vindt vooral plaats 

vanaf het omslagpunt, bepaald door de ~eek 1~(fig. 2+3). 

Dit is het punt waar de afgeleide van v naar de loodlijn 

aan het oppervlak gelijk wordt aan nul (fig.3). 

tx 

C . 
Preëet 

Figuur 2 

-v_ --

X 

Reeele en potentiaal-theoretische drukverOeling rono 
een cilinOer in een luchtstroom 
Figuur 3 
~ucntstroming rond een cilinaer; aanieiaing tot wer
velvorming 
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Dit omslagpunt(ian ontstaa~bU st raming langs gek ramde 
·---. -·· -- --·· ---- -· - ~-- ··- ~------

oppervlakken indien de grenslaagstroming zoveel wordt 

afgeremd dat aan het oppervlak lucht gaat terugstromen. 
Dit blijkt onoer meer uit formule (1.2) indien de stroming 
beweegt in de richting van een toenemende oruk. De druk

verdeling die nu ontstaat {tig 2) kan met een Fourrier
reeks b!jvoorbeeld worden gechreven als [8J: 

Cp,f = - o, 66 t qqz.. cos. f + o,gr?cos '2 f-+ 0,'-10 Cos'lf - o,, 1 Co~ '-tf - q 03Cos Sf 0, 1) 

1-.3. Het getal van Reynolds Re 

Voor een meer gedetailleeroe omschrijving van de werkelijke 

drukverdeling is deze grootheid onontbeerlijk. Het getal 
van Reynolds is namelük van groot belang in stromingen 

waarin snelheidsverschillen optreden tussen de afzonderlijke 
deeltjes. De grootte van de schuifspanningen die hiervan 
het gevolg zijn, zijn in Newtoniaanse vloeistoffen lineair 

evenredig met de dy~amisphe viskositeit (stroperigheid) 

r; [k@,.,-'_,-'J, c.q. het·~_qui~~-!~ri})hiervan, de kinematische vis
kosi tei t Y: ~ lrri•,r"'.}. Voort·s--nemen de schuif spanningen lineair 

toe met snelheidsverschil en afstand tussen de deeltjes. 
Met een dimensieanalyse heeft Reynolds het naar hem genoem
de getal Re gevonden als: 

Re= ~ = t.> d ó. ~) 1 y 

Re kan ook theoretisch bepaald worden als de verhouding 
tussen stationaire traagheidskrachten en viskeuze krachten 

in een stroming. De viskositeit van lucht varieert slechts 
in geringe mate met temperatuursverschillen; voor lucht 

van 1s0 c geldt V= 1,45.10-5 m2 s-', zodat form (1 •. S) wordt: 

Re. = 6,g. ,o'"' tJ: d (1. g) 

1.4. Weerstand in langsrichting 

1.4.1 Drukweerstand 

De drukverdeling en daarmee de weerstand in langsrichting 
blijkt in hoge mate door de waarde van Re bepaald te worden: 

er kunnen drie Re-bereiken onderscheiden worden, waarvan de 
grenzen echter niet exact vastliggen; voor gladde oppervlak

ken geldt: 

- Het benedenkritieke Re-bereik (Re<10s} wordt gekenmerkt 
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doordat de grenslaag over een groot trajekt laminair 

blijft. Hierdoor ontvangt zij weinig energie uit de bui
tenstroming en bereikt vroeg haar omslagpunt. De maxi-
male druk blijft beperkt en de negatieve druk aan de van 

de stroming afgekeerde zijde (liJdruk) wordt groot(fig 4). 

In het bovenkritieke bereik (3.lrf< Re< 3.106 ) gaat de 

laminaire grenslaag vlug over in een turbulente. De daar

daardoor verhoogde energietoevoer uit de buitenstroming 

leidt ertoe dat een drukverhoging langer gevolgd kan 

worden: het omslagpunt verplaatst naar achter, de maxi

male druk neemt derhalve toe en de 1udruk neemt af(fig 4). 

- In het transkritieke bereik (Re>3.10 6
) blijkt de omslag 

weer eerder plaats te vinden; de maximale druk néemt af 

en de lqdruk toe (fig 4). Een eenduidige verklaring 

hiervoor is niet voorhanden. 

-1 

-2 

• • • Re•l,86·10 (unt•rkritischl 

-•-Re•6,7 · 105 (Übtrkritischl 

-Rt:1,14·107 {transkritischl, 

~ 
.---------
1 
1 

\ rj 
\ . . .._, 

-3 ...__ ___________ _, 

~iguur 4 v,1 
Typische drukveroelingen rond een cilinaer 
1n verscnillenoe Re-bereiken 

De drukweerstand in aanstroomrichting kan via integratie 
bepaald worden als de vektorsom van de drukverdeling c~o/-
Daaruit blijkt dat de drukweerstand primair bepaald wordt 

door de grootte van de lHdruk. 

1.4 .2 W rijvingswee rs tand 

De totale weerstand van een cilinder in langsrichting wordt 

naast de drukweerstand eveneens bepaald door de wrijvings

weerstand. De wrijvingsweerstand hangt zowel at van de op

pervlakteruwheid als van de vorm van het omstroomde lichaam. 
Het relatièf groter worden van de afmetingen in langs-

richting leidt tot een sterke toename van de wrijvingsweer-
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stand. Een vergroting van de oppervlakteruwheid leidt tot 

een meer turbulente grenslaag, zod~t het omslagpunt naa~ 

achter verplaatst, de lUdruk afneemt en derhalve de druk

weerstandeveneens: de wrijvingsweerstand wordt evenwel gro

ter. 

1.4.3 Stuwdrukcoefficient of vormfaktor c4 

1.5 

Een en ander leidt ertoe dat de totale weerstand die een 

luchtstroom van een cilinder ondervindt alleen proefonder

vindelijk als funktie van Re bepaald kan worden. Deze weer

stand wordt uitgedrukt door middel van de stuwdruKcoeffi

cient Cd (fig 5). 

CJ 
30.---....---..----,---------------, ! - Wieuts:t•ge, !'.3: 

Mode-Il ~ o Roshkc ~. 

t 2,5 ---+----+---- 1 ,M ... Oeiony ~:renst":'l.J 
l -•-Fage,W;•sap,Acl'enbac~;~\ 

!; :•ter Zyl 1 

[; :'.ter :y1) 
1, :.•!e· Zyl l 
(r~~-"'tr Zy1 l 

1 
• '. an Kc· , .. 1251 
~ PechS!f'" 191 

Orig1nal l • Oryder ... \\ •"·ei 
2,0 i---'"t---+-----t---~ • ~usct,t,..eyh 12".'! 

( z, ,nc:et) 
(l':-:r' 

• Baet1'.t 9rus::J21 
Modell f-----Jame! tt at <331 

1,5 t-----------i---~· r="~··~,..1=1 ----,~~--1 

10 

Figuur 5 ti,1 
Stuwdrukcoëtficiënt c als 
tunctie van Re voor c~rkel
c1.L1nders · 

De resulterende belasting belasting op de cilinder wordt 

nu gelgk aan het produkt van stuwdrukcoëfficiënt en stuw
druk, derhalve: 

(1, 10) 

weerstand in dwarsrichting 

1.5.1 wervelstraat van Von Karman 

De belasting in owarsricnting wordt primair beinvloed 

door het,· afhankelgk van de turbulentiegraad van de aan

stromende lucht, loslaten van wervels ter plaatse van het 

omslagpunt. Dit gebeurt aanvankelijk tweezijdig synchroon, 

terwijl de wervels een gelijke energieinhoud hebben (even

wicht). Zeer snel echter gaat een wervel aan de ene zijde 
die aan de andere zijde overheersen, het geen uiteindelijk re

sulteert in een alternerend links en rechts loslaten van 

wervels. Wanneer dit gedurende langere tijd aanhoudt (sta

biliteit), wordt dit, naar de ontdekker; een wervelstraat 
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0 4 8 12 16 20 24 26 32 36 40 
---afsbnd ei 

Figuur 6 
wervelstraat van 
von Karman 

Ook nu is er sprake van enkele karakteristieke Re-bereiken, 

wederom uitgaande van gladde cilinderoppervlakken: 

- He t beneden k r i t i e ke be rei k ( Re < 2 , 5 à 3 , 5 • 1 O s ) • H ie r i n vind t 

periodieke wervelloslating plaats zodat zich een stabiele 

wervelstraat volgens figuur 6 vormt. 

- In het bovenkritieke bereik (2,5à3,5.10s<Re < 3à3,5.1O 6) 

wordt de wervelloslating toenemend onregelmatig en toe

vallig. De frequenties waarmee wervels loslaten hebben 

een grote bandbreedte: er onstaat geen stabiele wervel

st raat. 

He t t rans k r i t i e k e be reik ( Re > 3ä 3 , 5 • 1 O ') . In d i t gebied , 
waarvan de ontdekking door Scruton is gebaseerd op onder

zoek aan bestaande schoorstenen (dergelUke hoge Re-getal

len kunnen in windtunnels niet of nauwelijks gesimuleerd 

worden), wordt weer een toenemende periodiciteit in de 

wervelloslating waargenomen. In een veel geciteerd rap

port van Jones c.s.rgJwordt dit verklaard met het zelf

richteffekt. Dit houdt in dat de beweging van de cilinder 

bijdraagt tot de vorming van een enigermate stabiele wer
velstraat. Omdat dit geconstateerd is bij bewegende ci

linders hebben hierbij waarschijnlijk de buigstijfheid (en 

daarmee de eigent requentie) alsmede de demping een grote 

invloed. 

Op het gebied van het zeltrichteffekt is de literatuur 

echter tegenstrijdig. Zo verklaart Petersen[lo] hiermee 

juist het feit dat in het bovenkritieke Re-bereik, on

danks turbulente stroming met toevallige wervelloslating, 
een maximum in het energiespektrum bij S=O,2 (zie 1.5.2) 

optreedt, hetgeen leidt tot een kwasi-stationaire wervel

straat. Daarbij trilt de cilinder volgens hem0~binnen een 
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zeker windsnelheidsbereik, altijd in de laagste eigen

t requent ie. Volgens Ruscheweyh [l'tJ treedt de piek in het 

energiespektrum op bij S=0,27. 

1.5.2 De liftcoëfficiënt ct 
Een wervelstraat leidt tot een harmonische liftbelasting qt 

loodrecht op de aanstroomrichting: 

(1.11) 

Hierin is ce de liftcoëfficiënt en +t de wervelloslaattre
quentie, welke bepaald kan worden met behulp van het getal 

van Strouhal S, naar Strouhal die ontdekte dat bü trillende 

draden het quotiënt van trillingstrequent:ie X diameter en 

windsnelheid betrekkelijk konstant is. Later is theoretisch 

afgeleid dat S bepaald wordt door de verhouaing van in

stationaire en stationaire traagheidskracnten in een stro

mend medium; gevonden is: 
S _ d.fl 

"' De wervelloslaatfrequentie wordt hiermee gevonden uit: 

f t = S· t (t.,,J 

Het getal van Strouhal blijkt sterk afhankelijk van de vorm 

van de doorsnede. Zo is S voor een vierkante doorsnede 

gelijk aan 0,1 en voor een cirkelvormige doorsnede gelijk 

aan 0,2 à 0,~2. Sis evenwel enigermat~ áthankelük van ~e 

(tig 7), doch meestal worat aangehouden,S=U,2. 

ue grootte van de littcoërficient Ct is, naast haar af

hankelijkheid van Re ( fig 18\ aan diverse invloeden onder

hevig; daarom wordt er een afzonderlijk hoofdstuk aan ge

wijd (hoofdstuk 5). 

0/,0 

-~--------- __ _ O,lan, u -A-----------
Sarensen · -5 

_ _____J 
' 

--- ~ 

---r--- . __ _J 

• ---------- i 
1 i Orescher RvsC?ew:rh! 

~~ 1--R_os-hk~o __ L•"~"•-rt--'!_ -----~--~cc---~-t--~--......._~ol:r:g,:ia! I 1 

ij 020 Cincalla. Schm,dt 
tri ,~ , ',, !Ongmal/ 

Rtff IJ., 

>--~~--s,mmons 

---)<:... f, 1 

Nai•mann Oavenport/ _..,_ : 

v.Pfe,ff~r / t,nd,rekt durch Schwmgungs- i 
>-------------· ----"--- messung an Kammen I 1 

1 

Fr,mberg~ Fung 1 

0 ,,,~-------7 
ro' 10' ;o• 10' 10• !O' 101 

Re-

Figuur 7 l1,rJ 
Het getal van Strouha1 s 
als functie van Re voor 
ei rkelcilinde rs 
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1.5.3 Invloed van oppervlakteruwheid en turbulenties 

Nieseru~wüst er op dat bü niet geheel gladde oppervlak
ken weinig aan het karakter van de wervelloslatingen ver
andert, doch dat het lükt alsof de grenzen van de Re-be
reiken enigzins naar beneden verschuiven. Van Koten [3] 

tracht dit te kwantificeren door te stellen dat bij ruw
heden E van 1% van de diameter, Re een faktor 10 groter 

lUkt te worden. Meer recentelük [r'(J werd voorgesteld om te 
werken met een equivalent Re-getal, dat zowel oppervlakte
ruwheden als turbulenties in de aanstromende lucht, via 

de respectievelUke faktoren ~~en ~T, in rekening brengt 
volgens: 

Reeci,::: À~• Àr· Re ( 1. 1 "/ ) 

Indien E/d=0.01 wordt .Àp_ gelijk aan 4 (bij een maximum van 5): 
Àr varieert tussen 2 en 15; hieruit blUkt een redelijke 
o·vereenkomst met de richtlijn van Van Koten. 
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2. WINDBELASTING IN LANGSRICHTING 

2.1. Windstroming in de atmosfeer 

In dit hoofdstuk worden enkele parameters besproken welke 
een grote invloed hebben op de grootte en het karakter van 
de windbelasting in langsrichting. De respons van de kon

struktie op deze belasting kan immers maatgevend zijn ten 
opzichte van de in rekening te brengen belasting in dwars
richting als gevolg van vortex-shedding. Daarnaast is er 
een wisselwerking tussen beide belastingen, bUvoorbeeld 

via de demping. Oe respons op vortex-shedding wordt be
handeld in een later hoofdstuk, nadat enige basistheori;n 
dienaangaande besproken zijn. 

Windstroming ontstaat primair door drukverschillen in de 
atmosfeer als gevolg van ongelijkmatige opwarming van ver
schillende plaatsen op het aardoppervlak. Diverse meteoro

logische instituten meten voortdurend de windkarakteris

tieken. Ten aanzien van de meest belangrijke parameter, de 
windsnelheid, worden op basis van deze metingen kaarten 
samengesteld, welke onder andere weergeven de maximale 
gemiddelde windsnelheid v op plaats x. gedurende een inter,val 

t (vaak 10 min of 1 uur) met een herhalingstijd van T jaar. 

Daarnaast worden omrekeningsgrafieken getekend voor andere 
waarden van Tent (voort, b.v. fig. 9). 

Het aardoppervlak oefent, afhankelijk van de oppervlakte

ruwheid, een remmende werking uit op de windsnelheid, 
waardoor deze afneemt naarmate zij dichter bij het aardopper

vlak gemeten wordt. De grote ruwheden leiden tot energie-

X ,co 

l 
SC·J 

-~ '½ 

l.'Y· ,. ---; e, 
3CJ 

78 
a.0.1. 

20S 
62 

,cc 43 

centrum gcot~ siad 

Figuur 8 
Grenslaagstroming in de atmosfeer voor 
enkele terreinruwheden 

100--

96 

SCl---l 1001---, 

-- (l:0,28 971--·----I 

92>----< (l :0,13 

bebost terr<iÏO !acgb~uw . vlak land, ÇCN!O bebouwing 
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uitwisseling in het vertikale vlak. Daarom ontstaat een 

turbulente grenslaagstroming. De windsnelheidsverdeling 

over de hoogte wordt algemeen vastgelegd met de empirisch 

bepaalde exponentiële funktie (fig 8): 

('2.. ,) 

met oe coëfficiënt afh. va, de oppervlakteruwheid 
10 : referentiehoogte, vaak gehanteerde waarde 

oe stuwdruk op hoogte x wordt hiermee, analoog form~1.3): 
1 '1. 

1,x• - f VI( 
l. 'l,..~ 

~ 'i,1' =: ~ r "ïo (~ ) (2.. 2.) 

2.2. Vlaaginvloeden 

Met form.(2.3) is de belasting op een konstruktie bepaald, 

ware het niet dat de wind een stochastisch karakter heett. 

Dit-betekent dat in de wind voortdurend veranoerendesnel

heden optreden. Daarom dient aan form.(2.2) een vergro

tingsfaktor G toegevoegd te worden, welke de invloed van 
de plotseling verhoogde snelheden (vlagen) in rekening 
bren·gt. Hierbij moet rekening worden gehouden met de 

afmetingen van de konstruktie, omdat de vlaagafmetingen 

nagenoeg lineair afhangen van de vlaag~uur: dit betekent 
dat de aan te nemen vlaagduur groter moet zijn naarmate de 
konstruktieafmetingen groter zijn. Vervolgens kan via een 

ornrekeningsgrafiek als in 2.1 omschreven de vergrotings

faktor G bepaald worden als de verhouding tussen de vlaag

snelheid v1:, mo1. en de maximale gemiddelde uursnelheid (fig. 9) • 

2.0r-
i 

6 == 
vrmax 

1,8 vso 

t 1.6 

1 ,.i. 

x kust (Vtiss:ng.!ni 
• lar;d I de Bilt l 

60 20 10 5 1f2 

Figuur 9 1~) 
Omrekeningsgrafiek voor gemiddelde 
maximale uursnelheden naar maximale 
gemiddelde snelheden in vlagen van 
t minuten 

½o 
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Voon. bee,ld m bv ti) 
.Sckoc.e.ska,,.., hoo~ f:6oy,,,., r,t-uo.i.A.L /a.-,,.cl "'-=-0,,3 
T:: S J. a()/t. ' 1:-::- bo w,i,i . Y..r : 10 I"'\ ~ t.',o: iss- /HA 

J j 

Omdat figuur 9 feitelUk een momentopname biedt op basis 

van de referentiehoogte xr=10m is het op de wuze van het 

bovenstaande voorbeeld schatten van G niet algemeen bruik-
·baar. 

2.3. Dynamische invloeden 

Dynamische invloeden zijn vooral van belang, wanneer er in 

het windspektrum veel vlagen voorkomen, die de eigenfre

quentie van de konstruktie benaderen, zodat trillingen 
kunnen optreden. Omdat de vlaagduur vrijwel altijd groter is 

dan 1è2 sec. zijn in principe die konstukties trillingsge

voelig, waarvan de laagste eigenfrequertie b.v. kleiner is 

dan 1Hz. Vlaag- en dynamische invloeden worden behandeld 

1 in de volgende paragraaf. 

-~ 

2.4. Vlaaginvloed en dynamische invloeden naar Oavenport 

Davenport neemt aan, hetgeen door diverse onderzoekers be

vestigd isf,,J.G6J, dat de variatie van de windsnelheid om de 
gemiddelde waarde v een Gauss-verdeling heeft (fig. 10), 

met als vergrotingsfaktor G ten opzichte van de gemiddel
de windsnelheid v: 

Ci -= 1 + ~ .<î"v. ('l.3) 

met. 3- vergrotingsfaktor, afh. van meet interval = 4 

hierbij is uitgegaan van 1 tot 30 s vlagen 
<Y"v : standaardafwijking 

' ~ 
" 

Figuur 10 
Verdeling van de maximale gemiddelde 
uursnelheid v 
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Dit leidt er toe dat de op de gemiddelde windsnelheid ge

baseerde stuwdrukken moeten worden vermenigvuldigd met 

een vlaagfaktor G0 , waarvoor geldt: 
GD = , + 2ca-cr-v (1. 4) 

Betrekking (2.Y) heeft een hogere orde term te weinig; 

dit lijkt een grote verwaarlozing op te leveren; deze 

verwaarlozing is echter betrekkelijk gering omdat kwadra

tering van een Gauss-verdeling tot een herdefiniëring 
van de standaardafwijking leidt. 

2.4.1 Vlaagfaktor exclusief dynamische invloeden Go1 

wanneer de dynamische respons van de konstruktie geen rol 

speelt (in het algemeen bij hoge eigenfrequenties b.v. >1Hz) 

kan de standaardafwijking f39v worden ges en reven als: 

a-v ~ J. , m (_z._;;;) 
2. 

met r . faktor die afhangt van terrein ruwheid en totale . 
hoogte l · ' 

Tb: faktor die afhangt van de to.tale hoogte l ; 

Hiermee gaat (2.4) over in: 

G.01 -= 

r en T0 kunnen worden afgelezen b.v. in [1] , fig. 3+4, als 

grafische weergave van de empirische vergelijkingen: 

6 /!o)O,"~ 
k u s t : r = o/L l__è 

1 a n d : r , = 01 :. b l f) D, 
1 ~ 6. J>) 

T1 - 1.)3 
b- !1-'-1,/Jl.,o-'S.Q (1._-CJ) 

De vlaagfaktor GD1 kan ook direkt benaderd worden met: 

kust: 

land: (2 ( ,; 
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De stuwdruk op hoogte x kan nu worden geschreven als: 

11-- :: t ? lJ,~ Cit, r-<$, . G D 1 

Substitutie hierin van (2.10) en (2.11) leidt tot: 

"rl o, 1,6 1 1 / 
kust: C(,,1- = . 1 'r':, : 0/~i.: ( ':i-- ~ o,i:~ iY;o ~ '-r; ,v,j,;) .to, 11-. - ~ 

land: q_.,._ 
,t. o,":;9 

y;Jt,r f /lJ/, ,. l çJ.., =c Ql?I J10-::: 2 :J; 1 wi/s 
:::- L .- J _, ~ I 

f 0,11-

Dit zijn de exacte betrekkingen op basis waarvan de tabel

len 7 en 8 van Nen 1060 ~]gemaakt zijn. Deze tabellen zijn 

in zoverre fysisch juist dat zij de stuwdruk op hoogte x 
geven, afhankelijk van de totale hoogte 1: dit beantwoordt 
daarmee aan de exponentiele windsnelheidsverdeling volgens 

formule (2.1). In Nen 3850 ~ gebeurt dit niet. Hierin wordt 
de met formule (2.1) bepaalde windsnelheid aan de top over 

de gehele hoogte konstant gehouden. Dit leidt na substitu

tie van x=l in de formules (2.13) en (2.14) tot: 

kust: 

land: 

Op basis van deze betrekkingen is tabel 6 van Nen 3850 

bepaald. Weliswaar kan met deze tabel een exponentieel 

verloop van de stuwdruk met de hoogte verkregen worden. 
Dit is echter in zoverre onjuist dat dan met verschil

lende vlaagfaktoren gerekend wordt, in plaats van met 

slechts één vlaagtaktor op basis van de totale hoogte. 

2.4.2 Vlaagfaktor inclusief dynamische invloeden Go2 

Indien de konstruktie trillingsgevoelig is voor vlagen 

(laagste eigenfrequentie bijvoorbeeld <1Hz) dan kan de 

standaardafwijking, in afwijking van formule (2.5) worden 
geschreven als: , 

Gv -::. -\. rYTb + Îr (rz_ 11) 
Hierin is Tr een term voor trillingen, waarvoor afgeleid 
is: 



met Fo: het gereduceerde vlaagspektrum (Bijlage I ): 

dit houdt rekening met die golflengten in de 

vlagen, welke korresponderen met de eigenfre
quentie van de konstruktie: 

s faktor die de verhouding tussen vlaagafmetingen 
en konstruktieafmetingen in rekening brengt; 

D materiaal- of structuurdemping van de konstruk

tie; 

Substitutie van de betrekking (2;17) in (2.4) geeft de 
dynamische vlaagfaktor Go2 als: 

(_2 .1q) 

Omdat de stuwdruktabellen van Nen 3850 en Nen 1060 de 

vlaagfaktor zonder dynamische invloeden Go1 reeds verwerkt 
hebben, definieren zij een speciale dynamische faktor f 1, 

als de verhouding tussen de vlaagfaktoren Go m~t en zónder 

dynamische invloeden, derhalve: 

_ 6 o~ 1 + ~ rVT 1-., + 7, 
cp 1 --

6 b1 1 + ~ ry=r: 
Met deze taktor moeten de tabelwaarden bij trillingsgevoeli
ge konstrukties zoals schoorstenen worden vermenigvuldigd 
om de juiste stuwdruk te verkrijgen. 

· 1 2.5. Windbelasting in de normbladen 

In Bijl. m: wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop 
enkele inte~nationale normen de windbelasting in langs
richting in rekening trachten te brengen. Omdat veel para
meters, zoals massa, demping en eigenfrequentie, de respons 
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van de konstruktie beinvloeden, is het moeilijk een onder

linge vergelijking te maken; doch wellicht benadert het 

model naar oavenport het beste de fysische werkelijkheid. 

Een nadeel van diverse modellen lijkt dat de belastingen 

vaak geschematiseerd worden tot een meer ot minder line

ai re verdeling (uitgezonderd [2]) , te rwij 1 bovendien de in

vloed van de terreinruwheid wordt gegeneraliseerd tot 

slechts enkele standaardgevallen (b.v. land en kust). 
In de volgende paragraaf wordt aangetoond dat deze gene-

ralisaties vrij ruw zijn omdat de mornentenverdelingen sterk 

door de grootte van de terreinruwheid bepaald worden. 

2.6. Rekenvoorstel voor windbelasting in langsrichting 

2.6.1 Uitgangspunten en schematisatie 
Het doel van dit voorstel is een momentenverdeling te ver

krijgen, welke aansluit bij de exponentiële windsnelheids

verdeling over de hoogte, waarbU de keuze van~ wordt open 
gelaten; een en ander op gronden, vermeld in de vorige 

paragraaf. Bij dit voorstel, waarmee het moment in iedere 

willekeurige doorsnede x bepaald kan worden, doemt het 

probleem op dat de windsnelheid op referentiehoogte ~0 af

hankelijk is van t>ti er geldt, hoe grotere<., hoe kleiner v10 • 

Dit wordt onder meer geillustreerd in tig. 8, waaruit tevens 

blijkt dat met het groter worden van~ ~e grenslaagdikte, 

ofwel het niveau waarop de ongestoorde maximale windsnelheid 

heerst, toeneemt. Deze maximale snelheid, waarvan de grootte 

onafhankelijk is van~. wordt de gradiëntsnelheid genoemd. 

De relatie tussen v 10 en 01. wordt af geleid in sul. II. 

do Vo -q--; Qo 

1 

t 
1 

i 1-x, 

-~ 

Zq 
1 

jJ 
__ L - - -·--

t 
q. x, 

qJ Figuur 11 
V Schematisatie 
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2.6.2 Afleiding 

Er wordt getracht om het doorsnede moment op een wille
keurige hoogte Xr te bepalen. De windsnelheid op een 
hoogte X kan worden geschreven als: 

( 
)(_ ),;;J... 

<>-1- = '-'io ïo 

met: L'io = 11J7.J (1'1.3 rJ.. f r:J.. (81::1 I II ) 

(2.2t) 

(2.22) 

De windbelasting op een hoogte X wordt uitgedrukt als 

(2.23) 

Voor een schoorsteen met konstante diameter d0 kan 

(exlusief stuwdrukcoëffi'ciënt cd en dynamische vlaag

factor Goz) het doorsnedemoment op een hoogte Xr worden 
geschreven als: 

(2.24) 

Hierin zün (zie schematiesatie fig. 11): 

~:gemiddelde windbelasting boven doorsnede Xr 
Zq:zwaartepuntsafstand ten opzichte van Xr van 

celasting boven Xr 

Afleiding van q: 

Ï = _, - Jl I o I),~ f!:.)' zc;_ d~ 
f -'1-r ' C,v 

(2.25) 

Afleiding 

(2.26) 

Substitutie van (2.26) en (2.25) in (2.24) levert uit
eindeluk: 
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v oon. ~ ot : 
S e.c. '1 s '°' M,:.C \'A'I. , r = u ~~ 1 W ho4~ >,,t c1 ~ 4A 1, 

't il.11..+l -~ ,..,, ~ c/0 ~ o,o ~".:: ?.1,1.J> (123 IX.) 
~. 10'1."- '2.."'- 1-'2. 

'Vol~ l>o ~ 0,06~)~ 0 r.>f.,,(. i O J ,....., 

,..,,, ~ 1_ r '-'o ,_ ,6 l"-
~"+'l.. 

(-u2cP) 

'j"oe....à..,. 1-.:.0 ( o<>'t't- oU ~k k~11t k-.J')-/-.,,,'t w,t,,d/.JYld~ct a...-, ....;,i.,t>/.. 

.be./G->bhVl~J ....:>CMoU h.u.n~ r,vo.,,,c;(kl o-l.t beWv,otl '-'A~dt<t.1kÁ,..,,J: 

't i" Mb : t f vo do -;:- (i..'Z'J) 

Hek ~hè'~ i J/d ~ir,,,,.,,,,.,,,,.fl,,,,.~ (J..1..g) ~(?..zrP) ,w-t.l&..i r,..+1 

bedru:1.acrl, ~-1- oû. (JtA,c/jCho.<l,',il. u/J,, ~~/.c.elf"-t J:.t114/Jl'f,t~-, 

t.,,;}a.,,,IIC.,(J.,,,f /,,-.#-,'rt ~~~o..Jdr~ol 1.v~r:Ll; uc:,a~ ,,,,-,,.-t._ ~ ..;.. 
ho~ Jo~,u~ ,-,.A~-1, d.t.u 1.,/t!l?..h.ou.~·,.., .,.J o,.f t-r.d 1 vom 
~r: .f. , · W ~ i..,, d.t. vclr,cLt. ft.Muy1tn.c-f 'f eH;ov,_t?l __ W_<>ff_d_f ·----~ 

Tenslotte moet het doorsnedemoment volgens tormule 2.27 
vermenigvuldigd worden met: 

Cd 
Go1,2 

:stuwdrui<coëfticiënt (par l.4.3 + Bül.ID.) 
:vlaagfunctie mét of zÓnder dynamische invloeden 
(par 2 .4 .2). 

Dit levert: 

2.6.3 Invloed van~ 

Er wordt getracht de invloed van~, alsmede de verschil
len die ontstaan met een lineaire schematisatie, duide
lüK te maken. Dit gebeur~ voor diverse waarden van~ en 

Xr bij een schoorsteen met lengte 1 = 60m. De aiameter d0 

oedraagt 1,60m, zodat de term ½-îd 0 geluk wordt aan 1. 
De. momenten voigens formule 2.27, dus exlusief de term 

cd ,Go2 worden zowel in tabelvorm als grafisch weergegeven, 
zie tabel I en figuur 12. 
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1 • 60 m v10 m.b.v. M,cr m.b.v. 
,i . 1, i-o m form. 2.22 form. 2.27 

- -~~" 

""' 
v10 v50 Xr•O Xr•15 Xr•30 Xr•45 

1 ~-0.13 26,0 32,82 1715 1006 460 117 

2 tl•0,19 20,5 28,81 1255 747 368 90 

3 <:i.•0.,28 13,84 22,85 734 446 212 56 

4 C'l•0,40 7,85 16,07 333 207 100 27 
--
5 lineaire IX •0 ,13 32,82 1939 1090 485 121 

6 verd. \ll•0,19 28,81 1494 840 373 93 
Tabel I 

Î 
2000 

t,. ~ •0.13 Nen 3850 
Mxr r 

fü 

[kN rtj] 150 0 

1000 

------------500 
0\=0. 

0 

Conclusie 

=0 19 Nen 3850 

1-60 Il 

h t ~~ 
0 S 10 1S 20 2S JOV,, 

1 5 30 45 ~Xr [m) 6U 

Fiouur 12 
Windprofiel en momentenverdeling voor enkele discrete 
waarden van~; vergelijking met een over de gehele hoogte 
konstante windsnelheid volgens Nen 3850 

Zoals in het voorbeeld op de vorige pagina aangegeven, 

blükt de lineaire verdeling volgens Nen 3850 tot een 
overschatting van de momentenverdeling te leiden (ge

arceerde gebieden in figuur 12) ; deze overschat-
ting is maximaal ten aanzien van het basismoment bij 

Xr = 0 (voor ïX=0,19 is deze overschatting (zie tabel) 

1494/1255,8_ = 1,19 = 1 +ct), en neemt snel at bij groter 

wordende Xr• Ten tweede blijken de momenten groter naar

mate ex kleiner is; dit komt primair doordat 0-10 daardoor, 

overeenko~stig formule 2.22 toeneemt, zoals afgeleid in 
b!jlage Il o 
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2.6.4 verjongae schoorsteen 

De voorgestelde formule (2.30) is ook bruikbaar voor naar 
boven toe verjongde schoorstenen; in plaats van do dient 
dan uitgegaan te worden van de gewogen diameter ä van het 
schoorsteendeel boven doorsnede xr 

2.6.5 Vergelijking met Nen 3850 en Nen 1060 

In de st~wdruktabellen van bovengenoemde normen zit de 
vlaagfaktor z6nder dyn. invloeden G01 reeds verwerkt. Dat 
dit ten aanzien van trillingsgevoelige schoorstenen on

handig is moet de volgende vergelUking aantonen, welke 
gemaakt wordt voor beide situaties waarin betreffende 
normen voorzien. nameliik: 

kust: v, 0 = 26 m/s ; ll. = 0, 13 

land: v 10 = 20, 5 ""Is ; 'J... = 0, 19 

~f.___!2()..,\. AA-, oJJro e..... A.Jq,,,,,, u;6o (.,_;, ,,.,IA_ ,P-· ~ 

(/, ~ : Î f L1t; t?) ~. 6D J 

T'l\.tl ! Go, : 1 + '#· r r 'b 1 

(t.yt) 

D/f ,.fuç(_-f- f-of { .f""""" 1..,,. + -i. , .... ) 

~1-: i,. = 
"I. o,,' . l r1 .v; .......... 10,r>. 

/t:t,.,:,1: '1-,. 
,__o,}I> 

. vJ1, r ;U/,.,., ... :: l o,,-, 

l1.-\T) 

1. ,, t, ,'( 
IM-") f : h1,. ~ ~ j .,, t . -c . Cd. cl, 

î ,1'l.rt' 
'!. _,.,:,(: H6 ~ i.oc.

1 
J . .<. • Cd. d0 

f1p.tti t..?ey,. r..:>ó<:Ml)/d j 

/-Jd_ l:,~ is >1,-~ f /.t.a,,,. Jnah~..w(,, .....,~o4-, air (lo(LNI. 'l.10 

1.. 11..'Ji+"l. 

ftl,.::: 1 p <-'10 do Ccf. 't1ll. • (i D '1. 
1 ('2.t1.+1.) lo 
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De. i/441,(o t.fvn 60,: t "'- 1-f r "jfr; k _,,. /,e..,,,.. o,dl.n o.l (A.)o,t..C,Û,,, Q.,f; 

H.,t..v')/- : 60, .:: ('o} 0,,1 
'2, "' 7 fr:i,> 

-t ev. cl: 6 f) I 3 {'o) 0,'1- (7. '-trJ} :, ,o, -
e 

// (J,:,,,rt ~o V} r,.;f~d ( 't dW.-. L 't"l.) : 

u,o 
( - 0(. 

:, 'J ,., 2 J> ll. 1 'at ) (?. ~ I) 

Da ~f.: ~f- c,t;-0,,1 

/<MeA. 1)(.:-o,,"j 
-4 ,.)lv ::: °l '4 M/5 ) 0. '-<.. 

-) ~Q ~- 'Z C), j ""/J 

k,,_r;, I: : 

2.6.6 Conclusie 
Vergelijking van de formules (2.36/2.37) met (2.4:/2.43) 

toont aan dat de voorgestelde methode tot exact dezelfde 
uitkomsten leidt als de in de Nederlandse voorschriften 

gevolgde methode. De voorgestelde methode heeft echter als 

voordelen: 
- het moment kan in ieder doorsnede met een (te program

meren) formule bepaald worden; 
- de terreinruwheid wordt niet gegeneraliseerd tot slechts 

twee waarden voor~; een mogelijkheid waarbij het toepassen 
van b.v.~= 0,19 tot onderschatting van de werkelijke mo

mentenverdeling kan leiden is wellicht een schoorsteen in 
het vrue veld.waarbij 0( b.v. slechts Q17 bedraagt; 

- bij trillingsgevoelige konstrukties werkt het in de stuw
druktabellen verwerkt zijn van G 01 lastig, omdat de aldus 

bepaalde momenten later weer met de dyn. faktor f, = 602/601 

vermenigvuldigd moeten worden (zie par. 2.4.1); ~~ wordt 
derhalve tweemaal onnodig met Go, gewerkt; 
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3. RESPONS OP DE LIFTBELASTING UIT DE WERVELSTRAAT 

3.1. Schoorsteen als éénmassa-veersysteem 

Een goede indruk van welke grootheden de respons van een 
schoorsteen op de harmonische liftbelasting volgens form. 
(1.11) bepalen, kan worden verkregen door de schoorsteen te 

schematiseren tot een éénmassa-veersysteem. Daartoe worden 
achtereenvolgens massa m, veerstijfheid ken demping c ge
koncentreerd in één punt: 

,.,.,.d- "Fo-= 't·-½: p t>-'1..A 

Jl. = 'l ir. +e 
f i-= Vf.Rvt.1..b. /.a.;I~ ~tie 

De ~?'Yij0vea.rit,.,,,'7 ~ M Jy)h-. k,a,,., ~e~ wcM~ 

cris: 

(
(JA.,n. )'7..: !:5:.-
'\. yi., )IYl 

i,Je ~ Y[' 
,~ Q-~) ~ """'\ 
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ICA6sh'U\t/. l)e,,,i ("l,r 11,.,, 3.n) ~ (."J.I) ~f: 

f",,'l. .- t.-J0 ( - 0~~) (J,l'l) 

1/4'? WJl,ri'lk'- ~ ...,,._k,/ ~Po/·~ .;.,,. ol,4-t D < I; d/f c...,11,,u{,t J~,,,..._ 
kR,'f-1"-s~ oü.-p;..,..1 ry.~o(.. H,·~-,....tt u~...t (1,.JJ J "~ ~ : 

rH :z t.v
0 

( -l) .:!: 'y; - 't.>'l,.} ("J.lw) 

f"1,r!?·./.-,l,.;t ..,_ °"'") .:.,, t5.t) ._ ~r,, • .ttA/d,u IJ/~ EIA.I~ Ldtu.t,,.k~ 

Dod'ff. olt ~(Jw,y ~ueol.lf ~ ~~~~ ~~ . De 1/(o.1~,4. <.y,::,( 
ofA,.,i P ~ 7 r..v-n. ot,,f' ~ -~ ~ ou.. ~,a /; fz,uû ~ h ~ ow'I" 1.. ~ &,e 
~ -,,,~ éP:,..., f,r;//;.n( ~ pe.a,'r:J-üry'd T cl. D~ ?'fa.(~,-e l,J't,-t ~0,7.,
fl;{~ vP,,,,. oUU.. ~h,o"'d-,~ uorc.d,;,1- /....;/ &7citt,'f,-f;l.,':J'c/..(_ o<,e.,,,.l'~i,,,j,U_ 
oUc~o,...,,f J" ~ ~~ : 

-0W.t6 ~ ,J D ö:: ,t" )I."' :: ~ e .stn(~~*fl-t)-t • .,,) _,1,,,e wtTrJ 

. )(.~+Tc1 ~-DIN'-(f::+ TJ}_ s,'r-(1,,,;f (f"Tc1) ~ + f )-

/1-e.l, Td " L7; e... -fc-n .... (l., 7 ) ~ c:r .c..f f" l'1" ('J.,;,) C~R. ~ : 

'21T 0 cf = -=-==- (3. , a ) r,-ol- ~, 
OMci~ D wi fvd J~~ 'UUR ?.lein ~ (voew. Jfo.cc/ w> oû C'f'e4 o,,n) 

v,JO"ft. ol..f ' i, P · t.R. f (/fl IY\ , ('3.1~) dlg-e l'V\~ <p,/,,or,.~/è (X ,' 

cS : ,z.. 7T D (3 . ,,_,.,) 
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D.e u,,,(hc4'1.e d ,f fl. ~ ~-a.J ~ /t ~~i/4iy, ~ ll . " ) l< ~ ~- Cl IJ vcrt;-1-
~ l- c...:>ofl.~: 

S/.û. t 'lA--=- A c.os JH- +- i3 S IV- JH- (3.'ll} 

S vtJ fi ~ C.:,,... (_'l • .., ) ~'l : 
{- Jt\. ..... A .._ c. 5213 +-k A} C<>':1 ~l: + (~ ~\..a -cJl.. A 1- kB- Fc, )r/nJl.-o (1.n) 

J/,'IUt~ <....JOfl.A MW lft)!datM. ~~ olf y~k.-,,,. ~~ haWn. 
~-1,._ 1.qfl a....,.,_ n.,.,( ,tl,·t ~f: 

A =- -c.J2. 'Fo ; 8: l.c.-"""~'\ 1='1 (l.13) 
(k-~.ll,.)''· +- (c .fl)' (k-,...Jt' )'" t- (c-.J2) 't 

s!Al,sf;~ l,;4-flt.)~ ~ ('J."'1..1) ~f "'Il orl.rM "Vj: 

')A. "' 'k., ( s ?r, AI - I) 

~: 'lo .:-~ = --===="'F"==== 
f\/ (1,..-~A' r-+(cA)"· 

A L. -A -'--- cfl. 'f' ~ lil"cno-- Jr 4RCr-. 
Is tc.-""A' 

'k. ... "fo/k Jin { JH - tj) 
(1 - i. Jt'f°..-(i .stf-

H.h.l). c)J. etz.n..c/>n. ~(/flY!c,11.,,i. be/.,IU!,./4/t..ltt~ c~(l.= 'l"""Wt.; o =-t;.,t 
k?,.. di+ -~(,J,. W~~ f-rJf: 

.,.._::: "'ft,/1,4 s,-~ ( .JU: - ~) 

Y[i -l~f )\{,.o êJt 
(,.,.J} 

'l.Cä 
1 -l~)' 

'/)e.. «.M.~~ p~ V, oeJb. ,.,.Al rtW ~ fcitJvrc Le~ ol, wt./CA. t epdl
f ",\i 82-n .J wen,.U. u /s rJ.A. ~ "'"'"'alo '7 ~ e.,,. 1.,,.,.; 1 V.:.? '7 )( ~ .s la.r.ro/..J.. 
,-.7-1,~'b-r,,.'l '1-s1- ~ "Fo/t.c.. w~dA- J.-.;~f'M.t f .f ii 1'i): 

V = 

~ (1 -~r +- (<t.D ~~f 

10 

t 

Figuur 14 
Vergrotingsfunctie V • x/xst als functie 
van ó u, ~ 
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De ve.~.? ,t,,rf, vi ~ ~ /,,A,j J,e,,p.RÄ. tvf ~ M (;f >"~ (.M,,,. ( RM _, --~ ) 

D,'./- -&,:.oU fo'I- f.t,t. ~~~ ~(l({Wc!Mo«.: 

(1.31) 

~ ""'~ Nlä olf ot.a" k~ cp bi ~ cz_t-1/0./o rfffµF-~ Jè., ~ 
~ ,t·, .. M ~ rJl4t- ; s d ..__ ,;1..t e,,;, ~'frlRr"-~ We ; ~,,,,,,., J d D ~ 
~ ~ ~uno4:. crlg~ ~,k.,,(d. dtM: eeóCIV?~ cp~.1.utt- 1nc/,e..,,_ 

Jl. = ve , t) I ~ ;/~ : /e. . Do. ~ ~ w o,e c;,(A' oá cA,? r,:;,4,,,.._,,,, r:-tht t/ 
btj' ,zu:;o,.,,ev-- Nl uu-l~ f-..- (1.Jo) : 

!)e w ,'vt rV:.~ ~ ,:/ Wo ~ hi dt. ~ <4 4../o ~{,t.•t;-- e-t.A.t -/R ~ ~ -
k_.o-.,.,,vl ~ ol.t. e,.:1""P'"r,--c,,,~ fe Ut:fr'lod- k~/f,·~/J_ IAJi''f'>oCsftd~e{ <..4tt 
~oe-.d.. 
h.1,.~. f""-"" (t,l"l) ~f tL..,f: 

u d. te 
t,,,.n, :::. -x-

H ; ~ /k.LL t<. 0,,-,. oü .t.i ( f w 1:7-/J 'li"/ 
als r 

hj' ~0,,-,WfN 

[t-JJ""',] 

(1l'f) 

w o>tt ~ :,t::.c~ 

Deze equivalente liftbelasting kan in principe enkel op

treden {resonantie is enkel mogelijk) indien vkr kleiner is 

dan de maximale windsnelheid vmax (par. f.1), dus indien: 

(3.36) 

De met form. (3.35) bepaalde liftbelasting kan worden ge

bruikt voor het bepalen van momenten, spanningen en door

buigingen. De schoorsteen wordt belast als een uitkragende 

ligger. 

Uit het feit dat Ó voor stalen schoorstenen in het algemeen 

erg klein is (tabel II pag. 38) blijkt hoezeer bij resonantie de 

doorbuigingen en derhalve de spanningen kunnen toenemen. 

Wanneer gedurende langere tijd aan de voorwa~rde voor re

sonantie (f 1 = fe) voldaan is, dan zaldeschoorsteenin een 

'ingetrilde toestand', ofwel in een trilling met konstante 

frequentie en amplitude geraken (mits door vermoeiing geen 

scheurvorming optreedt). In deze ingetrilde toestand maakt 

de belasting voortdurend evenwicht met de dempingskracht, 

zoals met een grafische beschouwing van de D.V.(3.4) aan

getoond kan worden (Bijl.Iî ). Deze conclusie wordt gebruikt 



in de volgende paragraaf. waarin een energiebeschouwing 
naar Ruscheweyh [,1.] gep resent ee rd wordt voor de gehele 

schoorsteen. 

3.2. Energiebescnouwing van de trillende schoorsteen; invloed 
van massadem_.eing~..rameter 

Deze beschouwing, oorspronkelijk afkomstig van Scruton, is 
gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

- de schoorsteen bevindt zich in een ingetrilde toestand, 
zodat er voortdurend evenwicht is tussen de arbeid van 
de belasting en de dempingsarbeid (Bijl. IV ) ; 

de belasting ten gevolge van de wervelstraat is harmo
nisch; 

3.2.1 Resultaat 

De afleiding welke is weergegeven in Bijl. V levert als 

resultaat: 11/ d 
!/o e d; ë ( V1<1t )7.. o f'~ 1-\. 

do = 'l. Ff d l dof., . 'frr; ·~/ ch"-

1 u 

A. 
/~ fii,-td-i.. 

, ~ 'fl d-w 

- _ ,! ee)( Î" (~) dll t 
(J. ____ YJ-4""1Z~·~o0.. ~ffc<Xff•f;i·.ü, 

-,J f i( cl,.._ 

De laatste term in tormule (3.37), K te noemen, varieert 
per eigenfrequentie nauwelijks bij geringe afwijking van de 

exacte trillingsvorm ~• Zo is de trillingsvorm in de 
laagste eigenfrequentie bij benadering 

"f/-,. = ' - cos i; 
waarmee afgeleid kan worden: 

2 ) v~ cl... 
K = 
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De exacte laagte trillingsvorm 'rx is gelijk aan de gravi
tatLelUn: dit levert: 

K = 0,123 

3.2.2 Schoorsteen met konstante den t 

Voor het speciale geval van een schoorsteen met konstante 
diameter d0 en konstante wanddikte t (dus constante,,.u.} 

wordt M gelük aan/--'- en ë1 gelijk aan C1, waarmee formule 
3.37 overgaat in: 

'l. 

':jo = ~ do 

d o 'l. f-A- J 

In een rekenvoorbeeld wordt aangetoond dat dit dezelfde 
uitkomst is, als wanneer de belasting volgens formule (3.351 

op een uitkragende ligger wordt aangebracht. 

\looR1c,wot 
B..U~,','.11 (1:u·) Of ee--.. ~fu12arPlL.. ~,~ pff ûh 
fin<"-/ : ~ .t"" 

U0 = ~ Cf J.f <-tcfl • ~ · --
J o 2. tP 5"Z 

Ik. .la~ e; P" {tur,t.w1.1t~ ~ofp17~: 

rt,fwd 1 "= 

Conclusie: 
In dit bijzondere geval leveren beide formules dezelfde 
uitkomst. Het voordeel van formule 3.37 is evenwel dat 
zij meer algemeen bruikbaar is. 

3.2.3 De massadempingsparameter HJ 

Een in de literatuur veel gebruikte grootheid voor het 

bepalen van de doorbuigingen is de massadempingspara
meter of Scrutongetal, waarvoor geldt: 
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en, indien /"'.,_ • konstant 

'L Jvl J 
= 

~ . clo'l. 

Uit formule 3.37 blijkt derhalve dat de te verwachten rela
tieve t rillingsampli,tude aan de top 710 = ~o/do omgekeerd 
evenredig is met MJ,. De volgende factoren leiden tot een 
kleine massadempingspa ramete r M~ en daarmee tot een g ro-

-kleine massa per lengte-eenheid,!"-( i 

-geringe demping 6: 
-grote diamet r d ( kleine slankheid ). = 1/d). 

De demping wordt behandeld in het volgende hoofdstuk, 
terwijl op de invloed van de andere factoren vooral wordt 
ingegaan in het uitgebreide rekenvoorbeeld van hoofdstuk & 
waar voorts de bruikbaarheid vah M~ wordt getoetst. 

Het verband tussen Ms en 710 = !:f.>/d0 is ook veelvuldig proef
ondervindelijk vastgesteld en door Vickery en Watkins 
vastgelegd in de volgende empirische formule (fig 15): 

.24 
Y. 

Î20 

î .16 

.12 

.08 

.04 

_, 
·.· 
::. 

1--THECRIE 

Ii~. __ 
····•:•:•.··· 

PRAK : •. 
:-.... · 

4 8 

Fiauur 15 _ 
Thëoretische en in de praktuk gemeten 
relatieve trillingsamplitude Y0 /do 
als functie ven de messadempingspar. M& 

·i0 ,i@rt 

12 16 20 24 
---:7 M cS 
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Verdere vereenvoudiging van formule (3.4~ leidt daarentegen 
tot een enigzins afwijkende relatie: 

l.7,--:;:-

Substitutie 
gens: 

':)o 
= 

d. 

'jo :. 

do 

\.9--,.n. 
d. fo 

van 

1 -
f1J 

(S:-0:,"?.) (3.st) ' S" =- = s 
(3.49) en (3.51) in (3.44) geeft vervol-

ce . s'l.. o, i'l.) 

(3. 52) 

Het grote verschil tussen (3.50) en (3.52) kan wellicht 
verklaard worden met aerodynamische demping (par. 4.2). 
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3.3. Vortex-excitation in de normbladen 

Hoewel vortex-ecitation op twee principieel verschillende 

manieren benaderd kan worden (vgl. par 3.1 en 3.2), zijn 
de voorschriften hoofdzakelijk gebaseerd op de methode van 

par. 3.1 (zie Bijl. VI). Er wordt derhalve een equivalente 
liftbelasting bepaald overeenkomstig form. (3.35). 

De verschillen zijn afhankelijk van de keuzen voor c 1 end, 

alsmede van de wijze waarop q1 wordt verdeeld over de hoog

te. De kritieke windsnelheid vkr wordt bepaald door uit 
te gaan van de laagste eigenfrequentie van de schoorsteen. 

Bij vergelijking van de in principe gelijke richtlijnen t.rl, l1J 
enü~,(Bijl.vr ), lijkt Din 4133 nogal ongenuanceerd. Hierin 

worden namelijk de dynamische vergrotingsfaktorf en de 

li ftcoefficiènt Ct gekombineerd tot slechts een faktor C.s. 

Er wordt daarmee geen onderscheid gemaakt tussen goed en 

minder goed gedempte schoorstenen, zodat in het eerste 

geval het voorschrift nogal konservatief lijkt. De CICIND 

model code ~]onderscheidt zich onder meer van de andere 
richtlijnen doordat hierin de demping mede afhangt van de 

grootte van de ~ritiek~windsnelheid, wat in principe 

juist is (form 4.1). Alle richtlijnen hebben het nadeel 
dat zij voor de demping slechts enkele waarden hanteren, 

die voornamelijk afhangen van het type verbindingen. 

Richtlijn ('l] zal beoordeeld worden aan de hand van een reken-
.. -- .. 

voorbeeld in hoofdstuk 8: ric..q.tlijn('Jt·enslotte verwerkt te-

vens de schoorsteenmassa en lijkt empirisch bepaald. 

Hoewel de massadempingsparameter zich, zoals blijkt in 

par. 3.2, uitstekend leent voor het voorspellen van door

buigingen en spanningen en voorts meer algemeen toepasbaar 

lijkt dan de methode van par. 3.1, lijkt de grootte van Mei" 

op zichzelf minder geschikt als absoluut criterium voor 

het beoordelen van de kans op vortex-excitation. Dit blijkt 
uit het rekenvoorbeeld van hoofdstuk 8 • 

Resumerend maken de verschillen in de richtlijnen duidelijk 

dat inzake vortex-excitation behoorlijke meningsverschillen 
bestaan, vooral ten aanzien van ae demping en liftcoëffi- -

ciënt. Daarom worden deze parameters afzonderlijk besproken 

in de hoofdstukken 4 en 5. 
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4. DEMPING 

De aemping van schoorstenen kan verdeeld worden in twee 

categoriën te weten de structuur- of materiaaldemping 
en ae aërodynamische demping. Beide categoriën worden 
achtereenvolgens behandeld. 

4.1. Structuurdemping 

In hoofdstuk 3 is gebleken aat de spanningen en vervor
mingen in hoge mate bepaald worden door de grootte van 
het logaritmisch decrement van de structuurdemping ó. 
Oaa rom is een realistische schatting van 6 -erg belang rijk. 
De structuurdemping wordt ten eerste bepaald door de 

zuivere materiaaldemping. Deze ontstaat ten gevolge van 

materiaalhysterese, welke mede afhankelijk is van span
ningsniveau en aantal wisselingen per tüdseenheid. 

Materiaalhysterese is het verschUnsel waarbü in het rr~E. 

diagram een lus (of trapezium) ontstaat omdat de lijn bij 
toenemende spanning niet gelijk loopt met die bij afnemen
de spanning (zie figuur 16a). 

3 3 

Figuur 16 
0--t. diagram op microniveau bij belasting 
tot beneden de vloeigrens,.bij: 
a: ploselinge belasting 
b: geleidelijke belasting 

De trapeziumvorm ontstaat bü het plotselinge belasten 

in punt 1, en plotselinge wegnemen in punt 3. Dit heet 
elastische nawerking. Bij een trillende schoorsteen waar

bij de belasting geleidelijk toe- en afneemt is het aanne
melijk dat in plaats van een trapezium een lus ontstaat. 

Het oppervlak van de lus geeft de hoeveelheid verrichte 
arbeid per volume-eenheid en per spanningswisseling aan • 

Een klein deel van deze arbeid blijft in de vorm van elas

tische spanningsenergie in de belaste doorsnede achter: 

de rest, welke wordt omgezet in warmt~ is de dempings-
arbeid~ Een tweede bijdrage aan de structuurdemping wordt 

vervolgens geleverd door zaken als verbindingen, eventuele 
ondersteuningen en fundering. 
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De gezamelijke invloed van deze factoren alsmede de zuivere 

materiaaldemping is dermate gekompliceerd dat vooralsnog 

geen bruikbare theoretische kwanti ficeringsmethode voorhan
den is. Een goede schatting van de structuurdemping kan 
daarom feitelijk enkel worden verkregen door experimenteel 

onderzoek aan bestaande schoorstenen. Dit kan op ?e meest 
eenvoudige wijze geschieden door de top van de schoorsteen 

door middel van een staalkabel een uitwüking te geven en 

vervolgens de verbinding te verbreken. Voorbeelden met 
aan dit soort metingen ontleende resultaten worden gege

ven in tabel II [2:Q • 

Konstrukt1onurt 

1 St geschweiBt. Ziegefausmauerung 

2 St gèschwe1Bt, keine Ausmauerung 

3 St geschweiBt, keine Ausmauerung, 
aerody n. MaBnahmen 

4 St geschweiBt, Ummantelung auBen 

5 St geschweiBt, abgesttzte Bau.....,.ise 

6 St geschwe,Bt, dreifluüg 

7 Edelstahl, geschweiBt 

8 St mit Untergestell, geschweillt 

9 St geschweîllt, mit Ausmauerung 

10 St geschweiBt, mit Ausmauerung 
mit Schalldämpfer 

11 St geschweir!t und geschraubt, 
Doppelmantel 

12 St geschweiBt 

13 St geschweillt. Zwilhngskamm 

14 St geschweiBt 

15 St geschweiBt, Aullenverkleidung 

16 St geschweiBt 

St 9eschwe1Bt, mit FuchsanschluB 

17 St geschwe1l1t, mît lnnenmantel 

18 Stahlbeton, dreiflutig 

19 Stahlbeton m. lnnenauskle,dung 

20 GFK Kamin 

21 GFK Kamin mit Untergestell 

22 GFK Kamtn 

23 GFK Kamin 

24 St geschwe1llt, Antennentrager 

25 St geschwe1Bt, Ar,tennentràger 

26 St geschwe1/lt, Antennentrager 

1 27 St geschwe1Bt, Antennentrager 

Hohe 
m 

145 

74 

50 

47 

40 

40 

40 

36 

72,5 

47 

37 

17 

27 

20 

19 

34,70 

20 

75 

100 

32 

45,3 
41,3 

35 

10 

45 

50 

50 

30 

Ourc:hmeuer 1 E ,genfrequenz f e 1 & ,. 2rrD ot:.n/M1ne/unten 1 Hz 

6/6/9 0,28 0,10 

3/3/3 0,667 0,013 

1, 1/1,1/1, 1 0,636 0.02 

0,83/0,83/1,2 0,45 0,046 

0,6/0,8/1,3 0,73 0,012 

2,6/2,6/3,4 1,248 0,051 

1,411,411.4 1,17 0,012 

1,3/1,3 1,0 0,10 

5/5/5 0,62 

4,5/2,714 1,09 

1,74/1,7411 ,74 1,3 0,04 

0,810,8/0,8 2,56 0,09 

0,7/0,7/0,7 0,9 0,034 

0,56/0,56/0,56 1,26 0,016 

0,61/0,61/0,61 1,18 0,044 

1,25/1,2511,25 0,96 0,009 

0,023 

0,8710,8710,87 2,02 0,096 

7,217,2/7,2 0,795 0,045 

6,116,8/7,6 0,65 0,05 

1,4/1,4/1,4 0,95 O.QJ 

2,5/2,5/2,5 1,37 
0,06 ~.28 

2,4512,45/2,45 1,13 0,05 

1/1/1 4,9 0,04 

0,2/0,65/1,1 0,59 0,019 

0,210,711,2 0,54 0,010 

0,2/0,711 ,2 0,534 0,01 

0,210,510,8 0,881 0,01 

Tabel II Gemeten eigenfrequenties en dempingwaarden van 
een aantal stalen schoorstenen 

Tenslotte wordt er in ~zj en j?zj op gewezen dat de demping 
enigermate toeneemt bij een grotere trillingsamplitude 

(fig. 17;antenne mast) hetgeen in~~ enigzins ongenuan
ceerd verklaard wordt door te stellen dat met het groter 
worden van de spanningen, grotere delen van de konstru~ 
tie aan de demping gaan bijdragen. Een betere verklaring 

is wellicht dat met het groter worden van de spanningen 
het oppervlak van de lus in fig.16.b toeneemt. 
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Indien de ma~imale spanning aan de rand de vloeispanning 
overschrüdt zal aan de top weer een horizontaal trajekt 
ontstaan {volgens trapezium) zodat het oppervlak aanmer
kelijk stijgt. Dit verklaart de enigzins verhoogde toename 
van de demping vanaf een zekere trillingsamplitude (in fi

guur 17 bU 1o= 0,06}. Dat het totale etfect van een gro
tere amplitude zeer beperkt is heeft twee oorzaken : 

1) De trilling dempt snel, zodat spanningen snel 
atnemen. 

2) De zuivere materiaaldemping bepaald slechts in 
geringe mate de totale structuurdemping. 

_,_zm 

Welded steel 
antenna mast 

' =0.54 Hz . 
' = 1.95 Hz 

1 

6 
.04 .---------------, 

.03 
Four flue s tack 

.02 ! 
D1 . / 

7 . \ 
Antenna mast 

01 . 02 ,03 ,i14 .05 5 

-Dimensu::rJess t,p amplitude 1J = Y/0. 

Figuur 17 [23] 
Invloed van de relatieve trillingsamplitude/op de demping 
voor een stalen schoorsteen (antenne maJt) 
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4.2. Aerodynamische demping 

Of"": 

Een voorwerp dat in de lucht beweegt ondervindt hiervan 

weerstand, waarbij energieoverdracht van het voorwerp naar 
de lucht plaatsvindt. Deze energieoverdracht is relatief 
groter naarmate de voorwerpen een geringere volumieke 
massa hebben, alsmede grotere bewegingen ondergaan, zoals 
bijvoorbeeld hoogspanningsdraden l1ó']. 

De aerodynamische demping wordt beschreven in termen van 

het logaritmische aerodynamische dempingsdecrement. 
Novak!1~] leidt voor een in dwarsrichting met konstante 

amplitude trillende ('ingetrilde') schoorsteen af: 

Ja. = 

Hd lefn.t./,,d.,1),! (3.JJ>}, o/J~~ dl ct4<,nY1DI~ 

k.""'- oU-r {.,.:)on.t:/IU./t U€-1Z eth vou~ 9- d. ~ .' 

Ö a.. = 
1ï f <-t do u-

Vo~l:,~ l ~ r•'1 7(,t ~ (f) 7. Skt. 1.9;,,. :: Vu? 

1; (~) ... ,~ . 1/r,,~ o ~ cl-\. 
0~ <36'l 4=9 Cr = = = 

oÎ (i)lir d~ '!~ 

A"' ~ 1.-.)~ ~ c.r ~~ ....... .JoJd. p. P'l ~ 
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lü f ~ (.)"f!>ert 1:. a.L of_ e,..,_ fa 1, el .1Jr Ui~ d "-( c;t.t ....,) '~M ""'/,.,e,c"cU; ~ «(_ -

/i'y,1 n ~"' 4·~ 0et-t. ~v<6-t<:?l <.o cp t-...d fo;r;w,; ;fhfi.Jd., Cl.t:-leo~A a. • 

'J1,,us du. ~P, 1,,,_:;0 cL.t ~e ~+ J ~ 

r~ {1) C'lt ~)3 
~ c;r1/(1t' 't)°''l ~t'' r;rl ~)°''' ~ 

(,. o,,gr9 /c,gl.4 c,9ts 01q63 o" gt>, ",<fl~ Tabel III 

a-- oÖ. ,_~a e:á.-p ,'vtp p Clfra.,t,,, e~ t.Jat=,t cû J f,eucÁA ~rr eb"' p
k Cl,,'\ Ul. ~ ~ó~/1~f""S,,t..e_ d,e.,v,~~-;..rp~a~ ka.. 

'? oU.-(ï.'l'l.i.a.ri.d, ~~ 0-/t ~ ~: 

k - '\. ff Je,. 
0.. - p cl.,_ 

sv.,:sf;fv.Av. ~~~ \)'OA ~ ...... (1.t.2.) ~-1 = 

k a. ::: .!:.e. v
'l.. d.-fo 

'/)-t,. fe,,c.""" c.J.. Wort.otA- q,,,:..n.ed,,,.,c.cl.,l.,'(d,. w,v,c[IJ/IL,( hL<'d t)r o_t;1<x-d.. J 

dto ' r 
t..><,/Û b~- (?.~ e,,tf.JV'lft.R b<j" ü" Il~ S' {o d {s: 0. i ) ~°tA.. wo~ dl: 
a. et,<'\ r, i cl ,"+ Äv~ i u" 0rt 1""' """' l "• r ) : 

k.c... ::: \t" . Ct 

s~CA.~ {'to] la,(f .tf Re_ = 1, "2,, /Ó.f e~ 'i < \Yr (j 
1, ~ !A. ~ g ~a. dd 1 

- l.<. C( • 'f O = o" s ~-

S Ci-v1.,t.,, IJ"û-t ~ vc:IV\ l..,. 6 ) e..-i <.. "·,. ) 6....,.c..,,. i ~ 

- o, 'l. .,_ 
::: 

Uit form. (4.8) volgt dat, tenminste in het-benedenkri

tieke gebied, ook wanneer er geen structuurdemping is, de 

maximale amplitude bij resonantie, hoewel veel te groot, 

gelimiteerd blijft. Ondanks de afwezigheid van structuur

demping, is het systeem nog altijd stabiel omdat voldaan 

is aan de voorwaarde: 

Indien de belasting weg wordt genomen dempt de trilling 

daarom uit. In de praktijk wordt vrijwel altijd aan voor-
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waarde (4.9) voldaan, waarbij Ms groter tot veel groter 

is dan ka (is). 
Bü hoge Re-getallen is evenwel waargenomen r9J dat bü 

windsnelheden, welke enigzins groter zijn dan vkr' de 
schoorsteen juist in trilling kan gefaken ten gevolge 

van aerodynamische aanstoting (selbsterregung). De aero

dynamische dempingsparameter k_ wordt als het ware nega-
a 

tief. Dan ontstaat, mits Ik j>MJ, de instabiele situatie, . a 
waarbij voldaan is aan de voorwaarde: 

Tot slot is er de situatie dat, ook wanneer de belasting 

verdwijnt, de schoorsteen kan blijven trillen: dan is vol

daan aan de voorwaarde: 

Nö ._ ka. ::: o 

Met aerodynamische demping kan wellicht ook het verschil 

verklaard worden tussen de formules (3.50) en (3.52); de 

laatste formule geeft een grotere relatieve uitbuiging 

omdat er, in tegenstelling tot de empirisch bepaalde for
mule (3.50), geen aerodynamische demping in verwerkt is. 

Opmerking: 

Dè aerodynamische demping dient niet verward te worden 

met de in par. 8.2. te behandelen demping als gevolg van 

aerodynamische maatregelen. Deze laatste vorm van demp

ing ontstaat door het op de schoorsteen aanbrengen van 

voorzieningen, die tot doel hebben de oorzaak van vor

tex-excitation (peridieke wervelloslating in een fre
quentie, gelijk aan die van de schoorsteen) weg te nemen. 
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5. DE LIFTCOEFFICIENT ce 

5.1. Beknopte weergave van enkele invloeden 

ue liftcoëfficient is de meest onzekere faktor voor her 
in reKening brengen van vortex-excitation. Dit komt omdat 
zu aan veel invloeden onderhevig is. Enkele daarvan kwamen 

in hoofdstuk 1 reeds aan de orde: 
1- de ruwheid van het manteloppervlak beinvloedt de grens

laagstroming, hetgeen een feitelijke verschuiving van 
de grenzen der Re-bereiken ten gevolge heeft; 

2- turbulenties in de aanstromende lucht beinvloeden even
eens de grenslaagstroming: voorts kunnen turbulenties 
aanleiding geven tot een initiële uitbuiging, waarna 
het zelfrichteffekt in werking kan treden; 

3- het (nog niet eerder besproken) tip-effect houdt in 
dat er aan de top van de schoorste~n ~en gestoord ge
bied is ter lengte a waar niet met regelmatige wervel
loslating gerekend behoeft te worden, met a ~2d; indien 
er een uitstroom uit de schoorsteen is, dan wordt a 
kleiner naarmate de uitstroomsnelheid groter wordt; het 
lijkt dat ten gevolge van de uitstroom de effektieve 
schoorsteenlengte toeneemt; 

Vervolgens worden enkele belangrijke aspekten wat uitge

breider besproken. 

5.2. Het getal van Reynolds Re 

Het in par. 1.5 besproken karakter van de wervelloslating
en in de verschillende Re-bereiken weerspiegelt zich op 

.. 
.7 
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c,. 
.5 

. 3 

.2 

. t 

V 

V v-<>-.. .... . .... 
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Figuur 18 [11.] _ •. 
Gemeten liftcoefficienten c, 
een niet bewegende cilinders 
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overeenkomstige wijze in de grootte van de liftcoëffici

ënt: in het benedenkritiekebereik is ce groot, neemt sterk 

· af in het bovenkritieke bereik, waarna weer een toename 

volgt in het transkritieke bereik. In fig ,iworden enkele 

meetresultaten voor ce weergegeven. Deze metingen zijn 

hoofdzakelijk gebaseerd op niet bewegende cilinders, met 

gladde oppervlakken. 

5.3. Het synchronisatieeffect (loek-in effect) 

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de trequen-

ties waarmee de wervels loslaten,ff ,in het resonantiege

bied rond vkr de neiging hebben konstant te blijven. Het 

bereik van v waarin dit plaatsvindt wordt synchronisatie

bereik genoemd: de verbreding van het resonantiegebied 

leidt tot een stabilisatie van de door wervels veroor

zaakte dwarstrilling, waarbij;Jhet:eeiLijkt wffde wervellos-

1 a t in g do o r de t r 1 11 in g ges t u u r d wo r d t ( f i g , 3 ) • 
Dit betekent dat de schoorsteen sneller in een ingetrilde 

toestand geraakt en daarin langer blijft dan op theore

tische grond (frequentieovereenstemming) verwacht kan 

worden. 

LOCK -IN 

;-sf 

fo 

/ 
- -~_J]fo gestuurde 
~ frequentieband 

1 

FigUtlf" 19 

V V 
Het synchronisatieeffect 

RuscheweyhG~ heeft waargenomen dat het synchronisatie

effect boven vkr sterker is dan beneden vkr en voorts 

dat bij toenemende relatieve trillingsamplitude dit efect 

sterker wordt. Wootton[-1<1] en Scruton[20) hebben de breedte 

van de gestuurde frequentieband vastgelegd op: 

..6.S == d. fe ~ o,01.s 
L.9-' 

(s r) 

Dit leidt ertoe dat bij windsnelheden tussen circa 0.95vkr 

en 1.05vkr met de mogelijkheid van resonantie rekening ge
houden moet worden (S=ü.2). 
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Het loek-in gedrag wordt, hoewel hiet als zodanig genoemd, 
in rekening gebracht in [:s]; hierin wordt voor de van de 

relatieve trillingsamplitude afhankelijke vergrotingstak
tor een waarde 4 geaaviseerd. 

Invloed van de trillingsamplitude 

Uit metingen aan bewegende schoorstenen door Novak en 
Tanaka [2s-J is gebleken dat de grootte van de dimensieloze 
trillingsamplitude ¼~0 invloed heeft op de mate waarin ae 
wervelloslatingen over ae hoogte van ae schoorsteen gekor

relleerd zijn (in tase zijn). 
De korrellatielengte 

* 700 L = 
0 

p ,, 1. d ,.~ 

kan geschreven worden (Bijl1Il) als: 

(s 7-) 

met : f,,,. = ka rrellat ie tussen twee meetpunt en 

~=afstand tussen twee meetpunten 

Analoog hieraan geldt voor de dimensieloze korrellatie-
lengte: 

L 

In figuur 20 zijn korrellatiecurven ( f,,1. als funk tie van r~ ) 
weergegeven voor verschillende waarden van Yo/~· Uit deze 

figuur blijkt dat naarmate!/~. toeneemt inderdaad ook ?,,1. toe
neemt, in het bijzonder bij laminaire stroming. Met behulp 

--- .15 ---

n.JRSULENT FLOW 

oo~-~,;---::---::::,,===-~,!--s -
Two POiNTS ~EPARATI0.'1 ➔ !i 

d 
Figuur 20 l'l.sJ 
Korrellatiecoêfficiënten ale 
functie van de relatieve tril
lingeamplitude en meetafstand, 
voor turbulente en laminaire 
stroming 

Figuur 21 O.s} 
Dimensieloze korrellatie
lengte als functie van 
relatieve trillingsampli
tude voor turbulente en 
laminaire stroming 
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van betrekking (5.3) is figuur 20 omgerekend tot figuur 21 

waarin de korrellatielengte is weergegeven als funktie 

van ~Afo• Een zeer_duidelijke toename blijkt voor laminaire 

stroming vanaf een relatieve uitbuiging van 5%. De toene
mende korrellatielengte weerspiegelt zich in een grotere 

waarde voor Ce· 

In de volgende paragraafwordt getracht dit te kwantifice~ 

ren, waarbij ook de invloed van de slankheid À van belang 

blijkt te zijn. 

5.5. Invloed van de schoorsteenslankheid A 

De grootte van de slankheid )..:3/ci heeft via de diameter cl 
lt 

een relatie met de korrellatielengte L = L/d. 
Ruscheweyh (,1.]l23Jstelt een methode voor waarin hij de kor
rellatiefunktie P•i'l. als uitgangspunt neemt voorde verdeling 

van Ce , hetgeen fysisch juist is ( fig 2.2). 

1( 2t.: ~ 

Figuur 22 
Liftcoëfficiënt verdeeld volgens 
de korrellatiecurve 

HU schematiseert deze funktie tot een rechthoekige blok
belasting met de maximale waarde voor de liftcoëfficiënt 
namelijk cl . Opdat het een zo groot mogelijk moment aan de 

basis van de schoorsteen veroorzaakt wordt het blok zo 
hoog mogelijk aangebracht, doch er wordt rekening gehouden 
met het tip-effect. Hij stelt als voorwaarde dat deze sche
matisering (fig. 23 a/b) tot een even groot basismoment 
moet leiden als de gebruikelijke schematisering met een 

over de gehele hoogte konstante liftcoëfficiënt (fig. 23 c). 

d. 

î 
h•I/Z 

Q. l. Figuur 23 
Schemet 1 seri11~ 
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De blokschematiesatie leidt tot het volgende basismoment: 
ML =- J! f l)~ . d c; · 1 L ... h --,,,....u \.-. = -l. - "- cl - 1-.. l~ (s . ..,, )(S. r) 

<l ó 'l. 

De gebruikelijke schematiesatie volgens fig13cleidt tot: 
n o 1. d t. e ..,_ rs- -ó J 

N i,, = o l LJ ;,,.."- c e . '2 

Gelijkstellen levert: 

Ct ::. c: ~~+ ( t- t,. c{ - '}.. L,,t) 
Dit gaat met .À= 1/d en L = L/d 

C _ c• ,_, L ( 1 _ '2. ( 1-+L ")) 
!_- ! ),. >-

over in: 

Voor deze beschouwing geldt als randvoorwaarde (zie fig .23a): 

{ v i.,C+1cl <l==J> À ~ L1 L ➔ k (s 3) 

Indien wel rekening wordt gehouden met uitstroom aan de top 

top gaan (r.8>)en(.s:j}over in: 

/ 

t 
- Figuur 24 lrl1 

f f.lJ\ (,. / 1 \ 
,.__ ; 1" ' 

~~ 
.-21.·-

0 20 30 

Reduktie van maximale liftcoëfficiënt 
afhankelijk van de schoorsteenslankheid 
en dimensieloze korrellatielengte L 

Ruscheweyh adviseert nu om bijvoorbeeld met fig.21L te 

schatten en vervolgens via form. (5.Bt te berekenen in 
"" hoeverre de piekwaarde ce (die bepaald kan worden met 

tig. 18) gereduceerd kan worden. Tot welke redukties dit 

kan leiden blijkt uit het volgende voorbeeld. 

~

Voo~baid · .f. = bo""'; ot~ 1./t0YIA, >--= 1.s-

S kl_ L = s--- (__ 'l-...odo.i: oo..,,. (S', 9j uo-<.cJ.o.o-,-, :_p ) · 
~ .,. l ~ 
v(l.""' ;c))-9 Ce_ = Ce-0,lf'l. ,-v,.ct.1.1.) i<-2.C<,<. 

\ --------------------
Deze methode leidt tot de gevaarlijke suggestie, dat onaf

hankelijk van de exacte waarde van L, c; met minimaal 50% 

gereduceerd kan worden (fig. 1Y). Dat dit onjuist is blijkt 

uit een tweede voorbeeld. 
j l/ o (}Vt b<:<..,i d. { ::- 6 o "" 1 eb- 1 /1 û •"' . \ :: H 

/-P.Á. L = 1 s- [ ~ofcrc:,d.. ,.,_,'1.k_ oC>-,.,\. (s.3')) 
"' 2 L" = 'L l c\ = 71. ~; cl,+- 6-ilil<M-b c/u-..- c:c."-r"t. cu.. 

c/.Q Y'-"o. ... ~,v,aÁ.J.. t,..)OMclQ. UOC\t (f f!R·ZJ'.f~~1 d~.s,)/ 
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6. MEERVOUDIGE SIMULTANE TRILLING 

6.1. Uitgangspunten en schematisering 

Met een meervoudige simultane trilling, waarop recent 

door Simiu ~~ is gewezen, wordt bedoeld de mogelijkheid 
van het gelijktijdig optreden van twee verschillende tril-
lingsvormen ( maesta l de laagste twee) -e-p--tw-e-e ve-rsc-hil- /, 

~~ . 
-1-e~ -f')-1aat9en aa-n- de schoorsteen. / 
In het voorgaande is tot dusver gesproken over trillings
gedrag dat kritiek kan worden indien gedurende langere tijd 
de windsnelheid zodanig is dat de wervelloslaatfrequentie 
overeenkomt met een van ae eigentrequenties van de schoor

steen.Mede als gevolg van het loek-in eftekt hoeven ae 

trequenties niet exact overeen te komen. 
In de hieruit voortvloeiende rekenmodellen bepaalt de 

windsnelheid op slechts êén hoogte (vaak de top) de wervel
loslaatfrequentie, zodat bij frequentieovereenstemming maxi

maal een trillingsvorm opgeroepen wordt. Vervolgens wordt 
(soms) via een reduktiefaktor het niet volledig over de 
hoogte gekorrelleerd zijn van wervelloslaatfrequentie en 

eigenfrequentie in rekening gebracht (vgl. par. ~s ). 
Dezé afname van de korrellatie heeft statistische oorzaken, 
maar is tevens het gevolg van het niet over de hoogte kon

stant zijn van de windsnelheid. 
Daarom kan echter op een andere ho~gti de windsnelheid zo
danig zijn dat hiervan de wervelloslaatfrequentie overeen

stemt met een andere eigenfrequentie. Een en ander blijkt 
vooral mogelijk bij verjongde schoorstenen; schematisering: 

L 

tl hO 1h 
.·.· 

Figuur- 25 
Sche111atiser-in~ 
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6.2. Afleiding 

De schoorsteen kan op een hoogte h
0 

gaan trillen in de 

laagste eigenfrequentie f
0 

indien: 
, a. _ • ., +o d ho 16 1) 
'-" l\o - v k,n.. o = 5 l 

en op een hoogte h1 in de tweede eigenfrequentie f 1 
indien: 

,; 1) 
lO · , 

Gelijktijdige trilling in beide eigentrequenties kan ver~ 

volgens optreden indien. 
Vh 1 ~, cl!..., _(6,J) 
UJ..-o = +v · dho 

De exponentiële tunktie die de hoogte- en terreinruwheid

afhankelijkheid van de windsnelheid beschrijft is: 

~h ~ \;>o(~Jd-_ 
Met voor h. de waarde h1 gesubstitueerd, kan door samen

voegen van (6.3} en (6.4) als algemene voorwaarde voor 

simultaan trillingsgedrag gevonden worden: 

h _ h ( +, ch,, ) t- r, , 
1 - 0 +o . cÎh D \. D. S° / 

met als randvoorwaarden: 

h, <- _f, (t. t) 

(6. 1) 

Indien aan (6.5),(6.6) en (6.7) volda~n is, is simultaan 

trillingsgedrag mogelijk; hoe beide trillingsvormen in 

elkaar overgaan is echter niet helemaal duidelijk. 

Een met (6.5) analoge formule wordt afgeleid in (2zj. Hier 

geldt de kritieke windsnelheid aan de top als uitgangs

punt, waarna bepaald wordt op welk lager gelegen niveau 

de windsnelheid zodanig is dat zij met een lagere vkr over

eenkomt. Ligt dit niveau voldoende hoog ti.v hoger dan 10m, 

dan is gelijktijdige trilling in twee harmonischen mogelijk; 

op dat niveau is de Wtwijking van de eerste harmonische 

voldoende groot om een substantiële bijdrage aan de totale 

respons te leveren. 

Uit voorwaarde (6.5) blijkt dat er drie belangrijke varia

belen zijn: hoe groter de terreinruwheidscoëfficiënt ex. en 
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hoe kleiner de resp. verhoudingen der eigenfrequenties 

f. 1;f. en diameters dh. 1/cth. , des te groter de kans 
i+ i 1+ 1 

op simultane trillingen. 

De eigenfrequentieverhouding is kleiner naarmate het 

traagheidsmoment van de schoorsteen, door middel van 

diameter- en/of wanddikteverkleining, meer is aangepast 

aan de momentenverdeling,b.v. bQ. Dit is een tweede faktor 

waarom diameterverkleining naar boven toe ongunstig is. 

In de volgende paragraaf wordt een praktijkvoorbeeld be

handeld van een scnoorsteen die ernstige schade heeft 

opgelopen, wellicht mede als gevolg van simultane tril

lingen. 

Praktijkvoorbeeld van simultaan trillingsgedrag 

Bekeken wordt een medio 1978 1n Weert gebouwde schoor

steen waarvan eind 1978 de top scheef kwam te staan door 

brosse breuk van de verbindingsflens. Er wordt getoetst 

of betreffende schoorsteen aan de voorwaarden (6.5),(6.6) 

en (6.7) voldoet en, zo ja, welk moment in de 'gescheurde' 

doorsnede hiervan het gevolg is; e.e.a. geschiedt met ge

gevens welke ontleend zijn aan de contr6leberekening van 

deze schoorsteen. 

1 
-lt-1'"1 f ~ .. lu,,) 

o<. = 0,19 

fo = 0,83 Hz 

f1 = 3,51 Hz 

~!rr V = 20 m/s (Oin 4133) 
" 

max ., 
Voorwaarden (6.5) en (6.6): 

h 1 = ho ( f. :h! )1/~ 
o ho 

1/0,19 

10 (
3,51 0,955) _ 60192 m 
o,a3•2,s55 -

h1 <.. 1 = 75 m 

Voorwaarde (6.7): 

V 
kro = 5.2,865.0,83 = 11,89 m/s 

vkr1 = 5.0,995.3,51 = 16,76 m/s 

vkrO t.. vmax 
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4 4 6 Rekr = 6,9.10 .vkr"d = 6,9.10 .16,76.0,955 = 1,1.10 
fig. ,8 ce = 0,15 (betrekkelijk lage waarde) 
Demping á = 0, 02 [,o 1 

"TT" 1212,,. 1 2 1 2 
M57m =-rce29·Vkrd21 =o,020,1521,25.16,76 .0,955218 = 639,9 

0 kNm 

'De gescheurde verbinding op 57m hoogte was echter gedimen

sioneerd op slechts 173,8 kNm! 

Deze hogebelasting zou rechtstreeks aanleidinggeweest kun

nen zijn tot de opgetreden brosse breuk, ware het niet dat 

op betreffende dag de windsnelheid volgens de konstrukteur 

zeer gering was. vóór het schadegeval is de schoorsteen 
daarentegen waarschijnlijk wel meerdere malen in trilling 

geraakt ten gevolge van vkrl' gepaard gaande met hoog
frequente spanningswisselingen op een hoog niveau. E.e.a. 
heeft wellicht de voorwaarden geschapen voor de brosse 

breuk (vermoeiing). De konstrukteur van betreffende schoor-

0995 

Py 

steen schrijft het ongeval toe aan een 

foutieve flensdetaillering, zie scnets. 
Er heeft een uitgebreid onderzoek 

~k plaatsgevonden naar de kwaliteit van 
de hoeklas, waarbij gekonstateerd werd 

dat aan de voorwaarden voor brosse 

breuk voldaan was. Uit zun naar Jongen

burger [17], in af nemende betekenis: 

1) noge K-waarde; k = ~maxl~max: röntgenonderzoek toonde 
inwendige microscheuren aan; 

2) lage temperatuur; proeven toonden aan dat deze bij het 

toegepaste metaal een lage kerfslagwaarde ten gevolge 
had; 

3) grote vervormingssnelheid; deze was aanwezig omdat het 

voegmateriaal tussen de flenzen sterk gerelaxeerd was; 

tevens oorzaak van het ten dele verloren gaan van de 
voorspanning in de bouten; 

Resumerend was inderdaad aan de voorwaarden voor brosse 
breuk, waarbij dek-waarde wellicht mede het gevolg was 

van vermoeiingsscheuren vanwege het opgetreden hoge span
ningsniveau bij simultane trillingen (vermoeiingsbreuk). 
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7. MAATREGELEN TEGEN VORTEX-EXCITATION 

Uit de in het voorgaande afgeleide formules blijkt dat, 

wil de schoorsteen in een ingetrilde toestand geraken, 
er aan drie voorwaarden voldaan moet zijn: 

1) Een of meer van de kritieke windsnelheden dient 

binnen het bereik van de optredende windsnelheden 

te ligoen. 

~) De aanstootkrachten dienen voldoende groot en 

periodiek te zijn; d.w.z. aanwezigheid van een 

wervelstraat van Von Karman, met voldoende kor

rellatie over de hoogte. 

3) De struktuurdemping S moet klein zijn. 

Hieraan kunnen drie fundamentele maatregelen tegen vor

tex-excitation ontleend worden: 

1) verhoging van de kritieke windsnelheden door het 

stijver maken van de konstruktie. 

2) Vermindering van de aanstootkracnten door middel 

van aerodynamische maatregelen. 

3) verhoging van de demping. 

De mogelUkheden en beperkingen van aeze maätregelen worden 

ac~tereenvolgens oesproken in drie paragrafen 

7.1. Manipulátie van de kritieke windsnelheden 

De grootte van de kritiek windsnelheden vk . bepaalt _ r,i 
in hoge mate de spanningen en vervormingen ten gevolge van 

vortex-excitation. In hoofdstuk drie is gebleken dat de 

spanningen evenredig zijn met het kwadraa~ van vk .. r,i 
Anderzijds hoeft niet op vortex-excitation gerekend te 

worden indien de laagste kritieke windsnelheid vk gro-r,o 
ter is dan een bepaalde maximale windsnelheid v , welke rnax 
een voldoende grote herhalingstijd T heeft. In L5] worden 

voor v waarden genoemd van 30 en 20 m/s voor kustge-max 
bied resp. land. Een schatting voor een geschikte vmax 

in Nederland volgt in 7.1.2; eerst worden de groottes 
van de kritieke windsnelheden bepaald, toegespitst op 

een schoorsteen met konstante diameter den wanddikte t. 
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7.1.1 De kritieke windsnelheden Vkr i 

De kritieke windsnelheden van een cirkelcilinder kunnen 
worden bepaalde met behulp van form. ('3.3 4) ( 5=0 ,2) : 

vk.r-,i = s {: • d (J-. ,) 

Het criterium voor het niet optreden van vortex-excita-

tion is: 
Vkr,o > Vt'Vlo~ '1- ,., 1 G ~1 

voor een cilinder met konstante diameter d en wanddikte t 

k-unnen de laagste twee eigenfrequenties worden geschreven 

als: 
f ~,S'2 '\ ~ 

To = ~ · v-;;r, en +, = 'l.'21 L/ VEI 
'l. lT µ-€'1 

De hierin te substitueren gegevens zijn: 

t-='l,1.,0'
1 rJ/w.,., f= 1,~10

1 kg,Jr.,,1 1 I =.IJ d3
~ > A~ ïTci 1:: , ;u = Af G r) 

Substitutie in (7.3) en (7.4) geeft: 

f ei r I - cl /, t\ 
10 = 1 o'l.S R.'t. e,f\ t, ; 0~2, f"l.. lj' 1,(]-. rl 

hetgeen m.b.v. j= 1/d na substitutie in (7.1) oplevert: 

IA - s,'2.S e;,, V - 3262S 
kr. o - )-. ,,_ kfl., 1 - /\ _ 

Uit deze betrekkingen, welke zun weergegeven in tig. 27, 
blijkt dat de kritieke windsnelheden omgekeerd evenredig 

zijn met het kwaaraa~ van ae slankheid; daarmee lijkt het 
vergroten van de slankheid een probaat midael om de be

lasting te doen afnemen. In dit kade~ is het echter de 
bedoeling de belasting helemaal te laten verdwijnen, door 

te voldoen aan betrekking (7.2). Om dit te bereiken dient 

de slankheia juist verkleina te worden. wanneer arbitrair 

wordt aangenomen aat vmax= 3Om/s, dan volgt uit de formu
les (7.8) en (7.2) dat de slankheid Kleiner moet zijn dan 13. 

We noemen 0it de kritieke slankheid voor de laagste eigen

trequentie, dus ~kr,o= 1~. In dit geval bedraagt de kri

tieke slankheid voor de tweede eigenfrequentie, À k r ,i = 33. 
Er blijkt dat om aan voorwaarde (7.2) te voldoen slechts 
de zeer geringe slankheid>-= 13 toegestaan is; hierop wordt 

verder ingegaan in 7.1.3; eerst wordt de grootte van v max 
overwogen. 

7.1.2 Grootte van v·. -------max 

Een juiste schatting voor vmax dient gerelateerd te worden 
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aan het feit dat de schoorsteen enkel in een ingetrilde 

toestand kan geraken indien de daartoe vereiste kritieke 

windsnelheid voldoende lang aanhoudt. In [23]wordt voor 

deze duur, TRi te noemen, een formule gegeven waaruit 
blijkt dat zij omgekeerd evenredig is met dempingó en f., 

l. 

namelijk: 
l 

TRi = ~ (-:;-10) 
Met de aldus verkregen waarde voor TRi kan via figuur 9 
op pag. 17 de korresponderende vlaagsnelheid in de vlaag 

met duur TRi berekend worden, uitgedrukt via de vergro
tingsfaktor ~. waarvoor geldt: 

(:i" ::: VT11.è ('=f- 11) 
l/'1:-::60 W\;.., 

De maximale snelheid in de vlaag met duur TRi wordt: 

\J'n,,a-1-,i = Gt • V1:-:6owiri G-- 11..) 

Voor vt 60 . kunnen de TGB-waarden worden gehanteerd, = min 
welke zijn gebaseerd op een herhalingstijd van 5 jaar; 

dit zijn resp. v10=20,Sm/s (land) en v10=26m/s (kust). De 
algemene voorwaarde voor het niet optreden van vortex
excitation in dei-de harmonische wordt nu: 

\)-/,c.(l, r / \,)' (v,.O 1- L. (j, iJ) 

Op basis van voorgaande formules , met 1=60m en ó=0,012, 

zijn vmax,O en vmax,l berekend als functie van de slank
heid À voor de situaties land en kust, (tabel IV). Voor de 
situatie land zijn de resultaten eveneens weergegeven in 

figuur 2:;. 

1 ■60. 1• eigent r-equent 1• 2e eigenfrequentie tabel Ii 
l> ■O,Oll lend kuet land kuet 

.À f 
0 TRo Go v • .,., Go v~o f 1 TR1 Gl "'••1 G1 V. o.i . ... < ""' .. ~ 

5 3,0 24 1,5 30,8 1.25 32,5 21.75 3,B 1, 74 35, 7 1,39 36,1 
10 1, 70 49 1,42 29,1 1.20 31,2 10,87 7,7 1 ,66 3• .o 1,33 34,6 

20 0,85 98 1,35 27,7 1 .15 29,9 5,•• 15,3 1,58 32,4 1,2B 33,3 

30 0,57 146 1,28 26,2 1, 12 29, 1 3 ,62 23 1,52 31,l 1,25 32,5 

•o 0,43 194 1,25 25,6 1,10 28,6 ~.71 30 1,47 J0,1 1,23 32,0 

50 0,34 ~•5 1.22 2s.n 1,09 28.3 ~.17 38 1.•• 29,5 1 .~1 31,5 

Het blijkt dat met toenemende slankheid de eigenfrequentie 

afneemt en daarmee via form. (7.10) de voor vortex

excitation benodigde vlaagduur groter wordt; daardoor 
nemen de maximale windsnelheden in de vlagen af. 

In. figuur 1 7 zijn v ax . en vkr . weergegeven als functie m ,l. ,J. 

van~- Er blijkt duidelijk dat wanneer aan de algemene voor-
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waarde (7.11) voldaan is: 
- geen vortexëxcitation mogelijk is in de eerste eigen-

frequentie wanneerÀ~14 ()kr,o=14, snijpunt A); 
- wel vortex-excitation mogelijk is in de eerste , maar 

niet in de tweede eigenfrequentie wanneerÀ<33 (~kr,i= 

33, snijpunt B); 

50 

10 

5 

Conclusie: 

10 

IKRITIEK 
j GE;l;l.L';D 

1 

: 15 20 
1 

Àkr.0 

25 30 ; 3 5 . 
"k r.1 

40 45 
➔ À 

20 

- - 10 

50 

Figuur 27 
Kritieke windsnelheden en maximale vlaagsnelheden voor 
de laagste twee eigentrequenties van een schoorsteen met 
konstante diameter den wanddikte t, als functie van À 

Het blijkt dat het absoluut uitsluiten van vortex-excita

tion via vnorwaarde (7.2) in dit geval tot onpraktisch 

kleine slankheden leidt, welke aanleiäing kunnen geven tot 

instabiliteitsproblemen zoals uitplooien en ademen (oval

ling) van de wand, aspekten welke buiten het bestek van 

deze skriptie vallen. Een en ander leidt in ge praktijk 

vaak tot slankheden van ongeveer 30. 

Omdat, mits geen speciale maatregelen getroffen worden 

(zie par. 7.2 en 7.3), vortex-excitation blijkbaar aan
vaard moet worden, is het wellicht verstandig À zo groot 

mogelijk te maken. met als limiet .À=.Àkr,i• 

7.1.3 Resultaten uit de literatuur 

van l<oten [27]vindt via een soortgelijke beschouwing op basis 

van vmax=50m/s dat vortex-excitation wordt voorkomen indien: 

- h ~ (20-30)d voor stalen schoorstenen; 

- h ~ (15-20)d voor betonnen schoorstenen; 



7 

Î 

' ♦ 

-56-

Ghioce! en Lungu Czs] stellen voor om vkr ,0 zodanig te wuz1.
gen (verhogen of verlagen) dat het korresponderende Re-getal 

in het bovenkritieke Re-bereik komt (zie par. 1.5). In dit 
bereik, zo redeneren Zü, is immers geen sprake van peri

odieke wervelloslating. Deze methode is evenwei erg ge

vaarlijk omdat ook in het bovenkritieKe bereik vortex

excitation op kan treden als gevolg van een quasi-stati

onaire wervelstraat. 

7.2. Aerodynamische maatregelen 

Een belangrijke manier voor het tegengaan van door wervels 

veroorzaakte dwarstrillingen wordt gevonden in maatregelen 

die het op regelmatige wuze loslaten van wervels trachten 

in te dammen. Hiertoe zijn in de loop der jaren diverse aan 

het bovendeel van de schoorsteen te beve~tigen hulpmiddel

en ontworpen.Enkele frequent toegepaste mogelijkheden, aan

geduid met hun oorspronkelijke engelse namen, worden achter

eenvolgens behandeld. 

7.2.1 Helical strakes 

Dit door Scruton en Walshe ontworpen hulpmiddel, dat opge

bouwd is uit enkele zich evenwUdig naar boven slingerende 

spiralen, baseert haar werking op het doen afnemen van de 

korrellatielengte van de wervelloslating (zie par.~4 ); 

volgens diverse onderzoekers wordt een optimum bereikt bU 
drie spiralen, aan te brengen over het bovenste eenderde 

deel, met een breedte van 0 ,09 à 0, 12 • d, alsmede een 
spoed van 5.d, figuur 2.8. Hirsch en Ruscheweyh [27] hebben 

1 :}!5 

0 

'a1 C.l 

j :y----
/ 

as 0.1 a, 

Figuur 28 ll.:t,J 
Resultaten van modelonderzoek 
naar driewendelige spiralen 
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ontdekt dat het voordelig is om de spiralen enigzins be

neden de top te laten eindigen als gevolg van het tip

effect (zie par. 5.l): dit effect wordt geringer indien 

er een uitstroom is aan de schoorsteentoo (tiguur 18). 

7.2.2 Pertorated shroud 

De perforateo shroud (figuur19), welke bestaat uit een 
van vele kleine openingen voorziene mantel welke over de 

schoorsteen wordt aangebracht, werd geintroduceerd door 

Price. volgens hem bewerken shrouos het kleiner worden, 

alsmede minder periodiek optreden, van wervels. Diverse 

experimenten door wa1she en Wootton hebben aangetoond oat 
er een optimum wordt bereikt bij een perforatiegraad van 

20 à 36% door middel van vierkante openingen met afmeting

en 0,05 à O,U7.d: de shroud dient hierbij aangebracht te 

worden over het bovenste kwart van de schoorsteen (fig.19). 

Met behulp van formule 3.52 kan hieruit de effektieve 

liftcoiff~c~int worden teruggerekend: b.v. curve 1 met 
y 0 /d0 -max = 0,25 geeft ca= 0,055. 

Oot" ar~a 
ra/i{Jof/ne s/tl 
;;er1èrr;t1ans 

1 11,"'!J ,}J52 
C 15 Jl'."'i? 

3 J 36 arm 
• OJ5 0010 

5 049 .'081 

010 

005 

5 1 V V IJ 
- r=(ci;, 

7.2.3 Axial-slat shroud 

1/h 

025 
Cc'.' 
o,zs 
015 
,.,~ .~s 

w/rf 

0117 
0111 
0117 
U/WI 
0111 

Figuur 29 [il) 
Meetresultaten van een onderzoek 
naar pertorated shrouds 

De axial-slat shroud, ook wel slat-device genoemd, is 

een soort mantel van een aantal evenwijdig strippen, welke 

aangebracht moet worden over het bovenste 2/3 - deel van 

de schoorsteen. Dit door Wong voorgestelde hulpmiddel 

baseert haar werking op het uitwisselen van energie, waar

bij grote hoeveelheden energie van de aanstroomzijde naar 

de achterzijde worden gevoerd om zo de vorming van wervels 



-sa-

tegen te gaan ~E!]. Slats functioneren optimaal bij een 

slatbreedte van 0,087.d en een openingbreedte van 0,143.d 

(perforatiegraad A:: 40%); de slats zijn hierbij 0,6.d uit het 

hart van de cilinder geplaatst. Slats zijn vooral effectief 

in een luchtstroom waarvan de richting bekend is; dan kun

nen de tussenopeningen aan de voor en achterzijde wat ver

breed worden. Het cunstige effect hiervan blijkt uit fi~ 

guur 30: indien 8=30° wordt de maximale relatieve tril

lingsamplitude met een faktor 10 gereduceerd in vergelij

king met de normale situatie met uniforme openingbreedte, 

waarbij 9=5°. Dat ook in die situatie de werking redelijk 

is bliikt na substitutie in form 3.52: ce= 0,078. 

Conclusie: 

, 
' ' ' 

. , 
' ' 

, 
' , 

' 
' ' 

,,,l 

' ' , 
' 

~ ... _,a 

l0 eo ~ 

' , 

/ 
' , 

Figuur 30 (i.4] 
Meetresultaten naar slats 

Resumerend kan gesteld wordén dat, vooral met spiralen, 

een aanzienlijke vermindering van de liftcoëfficiënt bereikt 

kan worden. Een groot nadeel is echter dat de stuwdrukco

iffici;nt, betrokken op de oorspronkelijke diameter d, er 

aanmerkelijk door vergroot wordt ( figuur 3l [2~ ). 

Dit geldt vooral voor spiralen, waarbij Óók bü hogP Re-ge· 

tall:~:f· hoge c~~:~.:,~: :vonden ZÜ". 

CSmoot1, !.Ut'face-)(9) 

l.2 ... ~;;,::.~;-;;,;~7)---. ,(F.ll)-------- \ 
0 Sol1tte-l"~ ~6:!i.,.,} 

1. r;l:ICte-(e.7) ----~--Ju:1cJ-r0d ~roud(55) 
~ Q.~~(C:9_80f \- {36•J.) SQ1J:r:--hc1e-d 

..16~_. ~/-ir.;"'C;ud'~CS) 
0.S .!,bl.!~_r,: ((80.C4'~) 37•t.) 'ci!"'C'°!Qr. ~" • 

L/o ~5) Slit(36)--""-C.90.12Q ,,7•J.i )'oletJ ~'\r°"d{2i} (
6

• 

(O.lS5 0) • H°'óccJ wor•s (18) /,..:, 

Q.6 '. <<~4<l>Q.0040, 
G1,1i!:i~_:!~!:_fl(3"4J ~- / 

Q.4 

Line- M<!0n1. 
Q.2 - Omn1d1r~cticnat 

--- un:directionol 
-- Ploin cylind~ 

\ . ..:~:.-·/ Figuur 31 ~~~) 
Stuwdrukcoefficiant cd betrokken 
op oorspronkelijke diameter voor 
diverse aerodynamische maatregelen 
als functie van Re 
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7.3 Verhoging van de demping 

7.3.1 Algemeen 
Hiermee wordt bedoeld het kunstmatig verhogen van de 

effectieve schoorsteendemping door het aanbrengen van 

een geveerde en gedempte massa aan de schoorsteen, 

daar waar deze de grootste uitbuiging heeft, te weten 

de schoorsteentop. Er kunnen globaal twee typen van 

dempers onderscheiden worden; dit zijn: 

aktieve dempers: 

Deze bestaan uit een toegevoegde massa m welke door 

middel van een hydraulische verbinding aan de schoor

steen gekoppeld wordb • Wanneer de schoorsteen gaat 

trillen wordt dit door een ingebouwd meet- en regel

systeem gesignaleerd, en wordt de massa m zodanig in 

beweging gezet en gestuurd dat de trillingen beperkt 

blijven. Er is sprake van gesloten systeem dat aktief 

op de trillingen reageert. 

- passieve dempers: · 

Deze bestaan eveneens uit een toegevoegde massa m wel
ke door zowel een veer als een demper aan de schoor

steen verbonden wordt. Bij relatieve bewegigingen tus

sen de schoorsteen met kinetisch equivalente massa M 

en toegevoegde massa m wordt door de demoer energie 

gedissipeerd en daarmee de trillingen beperkt. De 

veerstijfheid wordt verkregen doQr de toegevoegde mas

sa pendelend aan de schoorsteen te verbinden, zodat 

de veerstijfheid bepaald wordt door de gravitatiekracht. 

In de volgende naragraaf wordt een methode behandeld op 

basis van Uen Hartog ~o], waarmee passieve dempers gedimen

sioneerd kunnen worden. 

7.3.2 Passieve dempers 

1) Schematisatie en afleiding 

De gedempte schoorsteen kan op onderstaande wijze tot 

een twee-massa veersysteem worden geschematiseerd: 

t~~~~x, 
ç k ;; k,._ rn 

~ fo .rin J2./:-
Figuur 32 
Schematisttri119 
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Hierbij is M de kinetisch equivalente schoorsteenmassa, 

welke zich laat berekenen volgens: 

I
e 'l. 

N ::: 
0 

,-,v<x "7Y- ch 

De buigstufheid van de schoorsteen is gegeneraliseerd tot 

de veerstufheid k, welke leidt tot een eenheid-verplaat

sing aan de top indien M o.i.v. van de gravitatiekracht 

belast wordt. (Voor een schoorsteen met konstante dia

meter den wanddikte t kan bepaald worden M=0,2425~1 en 

k=Eio/1 9
). 

Op basis van de schematisatie kunnen beide bewegingsver

gelijkingen opgesteld worden: 

M:.;1--+- k-,., - k.'l.(')C-..-..,.,) -c(~'l..-x.,)= "Ps;,,.,At 

YY\~Î.. + k,"2.. (-t1,.-Y.,) -t- ( ( ~,_-'i-,î ::::' 0 

De oplossing hiervan is door Den Hertog gegeven als: ~ ,6) 
/ 'l..)1. r,'l 'l... 

l)(.')'l.- (k1...-f\,\Jl +.JLC 

""F, - [(-M JL-i..,..kl(-n-i.fl'l.. + k').)- ~JL"k..,_Y· +J21.cir- 1'1.J2 .. ;..k-Jt,..,'l"P-

Deze betrekking kan vereenvoudigd en dimensieloos gemaakt 
worden: 

met: We, ,,. V C<--!t-1' I 

-t.:c,f- :: -,,.o/k Ct,_,,_ = '2. m t.Je 

Betrekking (7.17) is in beeld gebracht in figuur 33, welke 

we·ergeeft x1/xst als funkt ie van 1/g=LVe/Jl, bU discrete 
waarden van de overige variabelen f, ven c/ckr. 

16 

12 

t 
f 

4 

0 
0.6 

'V•1/2Q 

l•I 

::~~~ 

0.7 0.8 

.. 
Figuur 33 [210] 
Vergrotingsfunctie Vsx/xst 
als tuctie van frequentiever
houding 1/g • ..,,/Jl. en voor 
discrete waarden van de overi
ge varabelen uit formule 7.17 
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Het doel van de demper is om de amplitudeverhouding x1/xst 

bU resonantie zo gering mogelijk te maken. Uit fig.33blijkt 

dat zowel voor c=O als c=oodeze verhouding in theorie on

eindig groot wordt (bij verwaarlozing van de eigen demping 

van de schoorsteen). Dit is eenvoudig in te zien met het ge

geven dat door de demper verrichte arbeid gelijk is aan het 

produkt van cemp.kracht en relatieve verplaatsing x2-x1; als 

c=~, dan zijn beide massas vast met elkaar verbonden en is 

de relatieve verplaatsing gelijk aan nul, waardoor er geen 

arbeid verricht wordt; als c=O, dan isde· dempingskracht nul 

en wordt er opnieuw geen arbeid verricht. Ergens tussen nul 

en oneindig bestaat er een demping waarbij de verrichte ar

beid maximaal is, zodat de resonantieamplitude beperkt blijft. 

2) Bepaling optimale demping 

Voor het bepalen van de optimale demping kan gebruik worden 

gemaakt van het belangrijke gegeven uit fig. n , dat alle cu r

ven onafhankelijk van de demping door de 'vaste' punten Pen 

Q gaan. Hieruit blijkt dat die curve optimaal is, welke een 
horizontale raaklijn heeft in de hoogste ordinaat van Pen Q. 

Er kan echter nog een stapje verder worden gegaan door de 

de eigenfrequentie van de demper zodanig te kiezen (juiste 

keuze van de variabele f) dat hierbij de ordinaten van Pen 

Q even groot zijn.· Deze situatie is in beeld gebracht in fi

guur 3Y • 

8 

6 

t 
f 

V•Q25 

az 

Figuur 34 (JoJ 
Idem fio. 33, doch Dij optimale 
demping-

Den Hartog [_3qJ heeft vergelijking (7 .17} op overeenkomstig_e 

wijze uitgewerkt hetgeen heeft geleid tot een aantal prak

tische formules. Nadat de massaverhouding vis gekozen, 
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waarbij v=0.05 à 0,10 een praktische waarde is, wordt de 

optimale frequentieverhouding berekend uit: 

..ç = wJ = 
We 1 +V 

en de bijbehorende amplitudeverhouding uit: 

~;~ =Y• + ~· 

De optimale demping van de toegevoegde massa kan bepaald 

worden met: 
D- c.. -1/;3V' 

- CkR. - N1tv) 1 

en de relatieve trillingsamplitude wordt: 

De grrealiseerde 

paald worden uit 

<\,H = 

f..d;v ~l . 'l.. V ~We. Yckn.' (1-- n) 

demping kan naar analogie met form (3.33) be

x1/xst=rr/6eft, wat met form(r-'2.:i)leidt tot: 
TT 

1\/ 1 + '2./y 

Substitutie in form.(f-,_3Jvan b.v. Y=0,1 levert Óeff=0,686; 

deze waarde is zo hoog (vgl. tabel I) dat met zekerheid 

niet meer op vortex-excitation gerekend behoefd te worden. 
Enkele voorbeelden van op deze wijze uitgevoerde passieve 

dempers, tot slot, geeft figuur 3~. 

Figuur 35 tn] 
Enkele voorbeelden van 
passieve dempers 
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U/T6E"6REID RC KtN lJOOR..BëEZD HFT OPTIM Al lSl=RIN6 

j"' áit ~o{~U t...)cfttd,f ~ .sehc~ ~ ~ k<:iWJI-~ k ei; Q -.de~ cl. 
e.-,., ,._,0-,,,. ol. cl,c.~ ~ r Of "Hll-'>a/;sa,~ o(. . 

D;+ <j</:i.ec_...,~f. "P ~;-s '-'......, ~ wfa«.,,-ia.e_ va~c/,,,p,fle;,,. ~~ oó. 

de,..p;"ff WeM.cM. ~h-./.a,,zd. /:; ~ot't. op btMiS <-'°""- /.ol,a/ 1. Te
a.:Lt1"?.,~ L)a..,,.. LJt:,-;t.fe~- eJ.<i foJt,;.~ wc,;f.á,f ~ ~k. iri,rla,,,+,. ~~7-
1.:>o.-- ci.e. J1.t.. k.L.,,, w'j-z-e ~ ve.-ei._11 of,~ f:s ~ o/d er1 v',.-1t · . 

L/411 vut1~ vultf e4--1. ~tt.~·/4,7 /1A.d w 1.Jcl(t,k)', - u-,:,~d.,,,f-1 {3J, 

1va~ ,..4't dt. ~Áoe4.. ~ ~ w,~ott:û.,.,.~,'h)' fJCH?"~ cp h,:ta,;r 
b~t...loo..-~d. ~,u F.c<P.>f. T~~ wD'lf.af d,c,,,,, o<e. tÄ dr><,,.l 

<.)O-r ,..,~,rc-j<·,w,r, .... , 1 -,,.0~ doem oti«- ~~t<,lû~,'r,? c,1/s do~ ,.,._;e,.,.d
di/,J,t, ~t4·n,..,..i-, l,e,/d/v.,,... 
Ootc ou. ~,.,.~i.,,p:,t:V)p,dcl:,,,,.___ lvl- slol, ~~ Áe:htot...~ q-, çU. 6~
Jf-a --:. .dl. ,.;o~ cl, -,z.iff4,i : -€,J(. W,:,,,C dl l.k:I~ I, i'~ ,d- Cl.:v. cU c:;,, ~ ,u.,.-

1 ""-« ~ e.--i. ~ t1-1u-4,;.,. l -. ~ ,;.,,. ~ -L vc,.,... l:.e/ e:-.,I> }.7 i-i ✓ a..,..~ -

fl-,· c1.v(-, .,, 1 . e-n ~ ,.,. ~,;.,,, 1 f. i· v1. v,:m lü. - e ~e. ;.1-~qv, ,: ~ .L. ·JJ ~ ol.4. • 

-u w~ ~1 w_,1"1&. c r1,-J'l~"-J. 

{ fl.ikr-Li ex. 

Tád r.,·h..,.. ~ ../tJ.,,te/ : 
hoo~ ~ -! ; 6'o ,..e,,, 

S / a,,,, ~k.;. d. J. = ~/cl 

'-'io ~ ttq r ~ ; C)I. .: o, ':I 
D:: OJc!I(>?. ( d: ~ 0 ,t) 

T ~ aa.,,i ~ M C/a.v, pi.t. ~ ~/1/11 ~~ ~ u-i<l-f2 i-o.../ 
w-c/w.. aoik.ru:11.,,,.u,1~ ~h:.. t.,.:;~,:;Û,,,t ; o<,d- 2.yn. : 
/ 

4 
l.JO(l K Y- - € "t C i fo.éi.tM. 'iT -' <Ï 1,11 

td 4Jt'vid ~ /M'J?.> llic~),,:l <l'"' -E Q'è/'(r 

1° IJ,f.t:AY.,'tvte,.,,Û. d/f' u4e"f..,owd,11J o/f,, ~oo · t/] 
c,• Ut:Jtl;fl.~'1~i:r,d c..>a,,... U'<l;e.t'Y- -e,~c-,,•~ C:,.,,, ez...,_ ko~L 

'->'~tt,i > <.Y-"' .. 1-,1 ( -z.i~ po"-- 7"') 

T~•d,vf,v.'ó . ~,. = 

a; = ~/'l"~IAl'/~Spo-,,,,,.;,..; I ~k. ~ fll'1'~ e&f/4°"'-~'d. Il ()o.-r: 
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. dÁ~ .tálllllt:j. 
• a,a..,,,,fe,.,(_ sp~·~~w,·s~vi?':': 

-W,.c.,..J(,'fl,,,_..,{ .!pt:Vll'IIYljl"l~ét,.;..f À() = v; .. .,._ - v.,..;n , 
"1.Jissdsp~,,,YI~, de.,,,") Ll.o- = 'l ([" ( o-f-,,c-{ k.o.ppC: 

lli'ft~rpWl.-1: .. ts-J ,'1M.r<-1of....(1' 1 ~· k=-.l ➔ ~=.J" ,.u;~,.,,. ~ 7'f.l()~ N/Jt?'° 

r tx.,&i o4.Á1'111 ('' : l 10 J (-t :: ~ -i.. als ~"'Il ~ Ó,/b s-

f); t ~t t.iJ... ~ fZt:Z,,-\.,(~t...>«O\'lç{_,._' 

gt.. k-lt :- b, 1 • /() '1•. IJJA,(l . r;{ 7 6 • 10 f' '\ 

4==-~ ~ 1. 10 v . s~'l_,_r. d ;, 6-,os- ➔ i <: s90 

"""""' 1 ~ go .>...,. 0 

-,,....d.: ~ "I. L. s~ o R..v.w :1. 

( f'oit- '2..'!,o -.d, -,., :: o} 

<:r - M -- w -

ttJ~J 

+ld b-1..j'U d-k. olt. ?Yl_,IM .,.h.. .sp a..,,,-'k~ I ovr--,,,-e~d .,_, c,U... 

s ;+~ 1:, d L)rlrf,-k:x. , e~ ~tM- ' '_/;,,. fl a... "- ~ ~ _.,_ ~ ~ t.w,. 
d,,,t. a, l ~ ,:,U.. d _,_,t..,,f..,_;, c,{ .À . L/ 0~ h ruz.-..JII,,"\ DU. Sf 0 -1'1 ,'vt~, 

~ a Is ½ ~~- ~~c. /; /l<Z o ite ~ ~ ~ ___,.o..-. ~ d / 0 ~ -
w_., c,1..,:,i....'G.l:.,e tJC.(l. '--aiA.~·11; d/t . 

T~idvl,v-3 t:Jf!./'(p... : 
o~ oL-( d.,I. ~""~<.:v,.-g ~ ~ r~,'vtr- w-1 L,j c/0,,,1. 1,.; (ftM.~Y

ev-,:.; +-u~ { -.~ -i,.,t 0')1 i "'° ~ S f_--'vl r,; 'htJl CU,,,,. ll.,-, /,...eL o/7 w,,, olJ,.,,. 

cu w,'vtev.,tud~~ 'Wl~i#? .. J lÀ) ~ h.lA ~ ·1,.,:.-...-t ~ ~ e-i.. 

~- ~.:-rsft:>-Y<";,..J Ie. ,U...~/Wt. H-d ;-:, b~, e,yi r6~t..djk 1 

ow- ~ ,::,L.L ~~sp-,,, -~ v.e: k. r.->e-/L/,,J.,,,i r:11$ n,,.Ac:û. ~ 1:,...,./-:) 117{,:,tt..
~ y _O-n,.,:;t.,-l de ~po-.-o~~ .....,.d_ ~ w-rrs~,/ ~a~ t.ai,~ 
v<A ~f w ~d.x' A~~·,.,; Cl"" ol,r_ r~~~'k W-at1-,,. 
{-o.UtM. y.: 'J ç Û"I ï,-t,,.;IV'..:, Ie. ~~ b.r>. t-:, 1 ('t1- = ~ f- . -

T (>(.M. cl,A-.\..1 < d : 
cd. ~ a.f/.,,,~4. v~ il~ ' !.,. ,.,.. Ls-J . 
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~.t.: t.1. ,,/'. c.>0 • d ~ 

FP' 2t = ,7.10". (.)IQ {t)~-d 

Cd 

l2 

\ o.7 / 0.5 

16 
Re X 105 

../' 0Z1 0.875 1.75 
> L_°,'9d îGB land 

~ o.d2s 0.06 0.12 
> t_°·'l d TGB kust 

7 

Situatie land: v10 • 20.s m/s tl• 0,19 0 ■ 0,002 0 • 0,01 

l A d r Tb G01 vo f o F0 s TR G02 f1 TR G02 'f1 
30 30 1,0 0,292 1,661 2,50 25,26 1.14 0,07 0,20 7,0 4,34 1,73 1,.-0 3,0A 1,22 

60 30 2,0 0,256 1,475 2 ,23 28 ,81 0, 57 0,115 0,21 12,07 4,n 2,1' 2,,2 3,02 1.35 

90 30 3,0 0,237 1,327 2,10 31,12 0,38 0,187 0,23 19,45 5,32 2,5A 3,91 3,17 1.51 

120 30 ,,o 0,224 1,205 1,98 32,90 0,28 0,215 0,24 25,2 5,60 2,82 5 ,04 3 ,24 1.63 

150 30 5,0 0,215 1,105 1,90 34,30 0,23 0,240 0,24 28,8 5,70 2,99 5,76 3,25 1,70 

60 10 6,0 0,256 1,475:2.23 28,81 1,71 0,058 0,05 1,60 2,79 1,25 0,32 2,37 0,06 

15 4,0 1,14 0,077 0,11 4,24 3,45 1,55 0,85 2,56 1,14 
20 3,0 0,85 0,092 0,15 6,90 3,96 1,78 1,38 2,73 1,21 

25 2,4 0,68 0,105 0,18 9,45 4,38 1,97 1,89 2,87 1,2e 

30 2,0 0,57 0,115 0,21 12,07 4,77 2,14 2,42 3,02 1,35 

35 1, 71 

1 

0,49 0,13 0,24 15,60 5,23 2,35 3,12 3,19 1,43 

40 1,5 0,43 0,145 0,27 19,58 5,70 2,55 3,92 3,38 1,51 

45 1,33 0,37 0,161 0,30 24,15 6,10 2,n 9,83 4,83 3,57 
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4 

3 

2 

<,. 
----3-5 _...,E-,,..6 -....,9..,...b --,2=0-.....,,s'ï_. 1"'= 30 l 

10 -w----=--35c----z.-o À (i= liOm) 

O;v, W c,á,e,-,,.4-.' u/d i..:>ci.,,,d. (öva--a·n1) /e~ Ie ;,'7tZ-rt als~ 
~&a·i'vi~/2111\r -,k UO<IY?~e.,,_ ';Y?o? d'/f -~ k_ JJecJof wO("lca,,t. 

Jn [ 6 J l.,:)()w( d.i <JOat-r kl.L 

ft <: 300 

vj V O"c1J'Z ~"""" Q,,,_ (.)Q,,t. ~~ - c,,.C-:. fwrticM. ;:,.,.. ~ h a-p-µ /,, ~,,,u:.rr"s oie. 
f,t..~/.u<. k_a,,-i o-6:. ~t.=aa;t/4. rk2d t-;Jc:ite~ 

Ctz, h./l-iu_, <t 
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D-e e~t"ia.. 1 f-!wt :s k"-""MA ~t.t. '-1"t ~ ft~tut t-?~~ ?· 
k~cl ~ a,b:, oo.e-..abe&- ~ , À e,,,_ D (~1- ~2), ll~w"~ 'JJ>. 
IJ a-n ,i.U,,C elp l,.::,,t, is ua..,,, ol ~ ·:r✓-?~1t. ~ oio fi...,. ~ u,:;,...,. t. t.L..'d. .À 

e-. Cl'!t _ i>4<. ho'-< d,~, ~paP-td. 0 , ,,_,,,t>-d ~ uo-(~ u-i.·~ f',;- 1.J 
g;:'cH..ht ~~ of o~u. eta..,,,,. c.te-ifet!iu-. Y udo/<:io.,,i. ~-
Ûp~~"J,,fl /,j f 1;"""~ -

[1t-, -fe_.;uu,w,,. :J war?.~ '-""~ 'kLi! c.)::,-,w D ::: c:',,-'o i. ( S;: ~ 011. ) e111 D: qt11 

{/l.-ik-teiuw,_ l. //J ha"'1'~-a..f /,~~jd. e...,_ ~c;,(,,R u.:.tp~ ~ ✓--~-, 
1,.l)w-d, c.)d,:,,t. D:;: '300't. ..,,4- D:: q,d1 i cu. ~-~17r:w,c::,(l!.Ll2.;-oa:,e 

{.)004~ VC,"91! 6èi I ~~ a~ fG-<At..i..:t. ~ _,t 1 -t,_7"' ~
pao.-ld ,,,,,,_ /,. v9. ../ahd V. 90.~. 6s-. 

f (.r, e,y._ a..-, dL,r_ 4.ot-e "tot f,7 '4-(,Mf. ')J) • 

500 
o/t 
î400 

300 

100 

CG-1'1.cf<,v)ii,..: 

- · - · - CRITERIUII 1 V0RTEX 

----cRTTERA.JM 2 LA.NGSR 

--- -·· -CRITERIUM3 d/trrax 

=-0.01 1. = 60 m 

=0.002 La60m 

_ &(j rr~•'Yl.r ~pl~Ó 1).:- ~oo 2. u~<?(,,/ cá ap~)s..,~ ✓a.,..l<.~'cJ. J. e_..,_ 

dia,;...d~ - d,:{..k ue-Ahou.~y,? o/f l:,epQ-tÁ-- do~ 4/.. .rny/Ju..-if A:vc:a-. 
r;u. c,C,:,~,a.. :1. ~ '2. De op 6"w-a.«. ✓a.,,,k~d. >opt. c/,"e.,,.._f J?o;r 
g:i oeMf ./e UO«C<P,,-t oa,.-- c;e;~;u.""' 1/ ({,,/- ~ ;z.) . :;,,. d,·.;- ~-..L 
'(sd..~~ ~ t--":lta,,.k ol ~ f) Jeotpooyr .J.opt ~ 3o,r 
~ o/6- ;:. 160 • J)o""- .À {e).J_ >.off -k ue.11-/40~ JU4jl. &-<.. 
(Je,,</~ l,,..)~d,f ds!_ ?:t:)<71(._lo<!J'fcu_ o/é- ~,'.j~<U:U~- /c_/.e,°M-,<I ~~o.,f_ 

t.J~dJ d,.(_ ~·.t.~~'d. f.a. t.-9: uetrek.>'--~C-<·~·'71,1. {c~,'t-. 1.) ~p. 

la.(.)._ '-!;"1 - '-ta...-.rP!-d.>t41ff_ rc~,.1, 2.) ?,e"fe/l.. __ 
/)e ~ 6 t..,;_ d. {. a. c.9. be.A c:á c ~'~ u:~.. ~-- ,Ie~~ o/ d. w~ ~ 
ire,a./,._o.:,-; ~ d <J~, ~ l Cl°"""' ç,U <..9~ ..)_ O;# t , ½ . "k. '-'~/ ~ ( i. <Y- IS" o 
i,-,. p.-1 ~ vo- , 6-o) . 
B&' ru-1~ t..or ~J"Af~ 7 D::- ÓJ~, I 61,'ll dd ~ u,'/elf.t'U- .3 
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1':) (}""'-k-,.-ey.~·/d,;._c;.,.. {c,eiklf.. :t /. t.v.w 1.) 
r.v.w 1. c~ = o,~ w,c//c.,,,_ ~, sJo T~= 'lto < s-70 0,(,,>I.. 

C/t;~t,./f,. 1 , Vl.C(. f,"--- l-J.) · 

CL v d f d) t 6 • ,1 
D . s-21.10 . T . lR < 0-,r = JY. '" f'./1"" "\. 

~ .rn.,i:,: 1&~.fj_)t::: qt
1
J.1D

6 IV/ ..... ~ 
o,o,n (3D ✓ 

i.j lJ,vid ~ ✓0;1r~- {c1td. , 
r. v. i-.1 1 : c cl : 0., t' i,,,,,, d ,· ,_,,,., 

< ~Á. 
' I l Il 

(J. I,<... 
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cf/1 - ~~,,,,i { c~d-. l , '-·'-'·,_J ~), 
f qC?,OO't ,- ().IA.. 

o/~ .l.. 3 o-c O · l,,<. 

.À = '.J o -1 v tuc 1 =: 3 6 -/ ~ 
(.)~rl ~ 'JO ,&,,/S ö.U.. 

? ~ a ~ b ~r 
(.}-""" .:: .n 2 !' J) 't 

I d= 7.TT.D ./ 

= 

8.1. ~- v~~~~)..,? ')1A.d ~idd,":r °f? 7a11 lfll /JJ. 

lJe w. Of ,:;l2,, 76!3 ✓,.,, n---~f &!Ul.- ~rc:;4_ ,fcrtyk~ t.)

w -bep.....,,6.,,,.. '--'o--t o(.L if'~u~-k L.ft6.e-/ev>'t1»3 : 

'l. 7~ it = {fi..J~,t. d. 7, /y-J;-
l.?~lt " nlr (1) i = ,r~;{ :: s; J ~s 

:: !: Id{) 'f.ff) .:: I 9'' -~" .,_ 160 = 
,. ,. Le U- rï.2,,.11J'' 

-e, f :- ó ? ( +i'j . N 3. cl>) 
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(f=°t '1~: { 'JII : S'l.fótf ,V/;.,,' 

C ~ ~ ~ : 
De ~~ oa,..... Vo..-t Uo~ ['lj tÄ ~ PI"~~?~ do.,,,.. 
~4..t. /?- b~-~-/-:.,, op '-'u~ a/4-~~ ue1t..7~u)_,'.~r"4fi:J,r. Tf1j . 
V, a. -f"tc.ka--re. s. ( vr• f',"?. '2.<t) ~~ ~J'--<)a~ c--e r,u_
c;l..;t_~ol, ~ /e-cke t.J)/d u-~,:;;l À / dach c;,l.t_ <X-ri ~d. 

f.,y,rfat..lcM .. ~ (pb~~ r /.,.,~ -~ '!) ~~ fa'l,Hf 1, 
t..:,ae,,.,c-.u... Ád ~~ ~/~ k(1)e~~-L-.~ ,~ /.,'/ /;~-
~ dL c.,è,.L,'vie#tC0 ~ Re~,),,? ~ ~ y-"~a, ~ { ?- . r. '-() I 
?-v,a¼ [3J ~~1 sfre~. 

t1Lflv.Joll... ~/,~d. op d,e_ · Ha.,rv)a dRJ'f-1p/1tt??f°',ea-..~~ Hç! 

jx. p~ 3.1. ( -Z.7Y\. ~~ {..va,c;JL~ t..:)t:,-,,..C/Nl.,U_ er:' ~~M. 
wgu cá.. /l.L/~ bti//.,~a,,,.,tr•fu,:,Û.. .ke~d ~ f..,OOC~, 

1/a~h ~ op b-v.,ls 1..9°"' ot..:L. ~~ 61,.,\.. ,~~,,,(._ j=L-CU./,..,;~ 
{.t....). c;,Ûl. H4./"V:>o.. t:a-,Pi"•'rf"'~«~ l-le1 (,,;)Oo,c v-. d.,t. #Îc"f-/-f.. 
~ cfAM{,,.,é i,,y,i_..,_·dvf 6i~d.-1- ~ ~ -k. ~t..:)c,,.d./4 fp, 1!/hr 0..-r·
f-TA,:,0.. ffiJ· ,s-) . .J)a.~~ ~ ~ ,~ c.)a.,.... HJ ~-d,.y~ 

C4Z,<'ye,,z ~ /u,,u,tl'IA,,i. ~ e,.,-t... (.)C')el'r< vz:,ek,~ - 4kc. ~ ~. Jy, ~ 

p~c,.;/~.~~d.i. b~ '"'°"' ~t.L_ ~ ~ 7tté)e}fR. MJ 
d ,,_ /' -k ?7"' , o/1 ~, s o/~ cpn'n,,.et-4r.~,.;,.1 00,,-,. ;~. P.,. 2 ., . 

Waa.,<.,,o. ""' a.e cnrtr-A-f~~ CU. 4"-~d ~ ~,·C,J;'l?-'7 
W~e;,(A ,J.e,,c,~<JU'-'<..)c,( . 

M~ fm;o,1-~{po.r.J.'l): 

:: ~ :Fid~~. ~. (t.f k 

/ 

. 
I 

D~ ?Yla./"'1./>0. CÛûvt.f) inr /70-f2a ~ M d vj ?' d,1,;(/n / \.ll,e q( Q / S ." 

f-tt:= 2-R.J" 
f do't 
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Vu ?9kt11 "M.d re?J~ faa..{ o/1 r,iy, ~J ~ 

jn~ á. ~ f ~~/t:M-1, ~ed ~:: t~fo.,-,f = H ~ 
u~ ~ cti~ (e-t V> l.t.tM.(),-_...;,, p-tái. ~~" :- <-e -= êë 
'Dfl. (?'y.-..:/-e /.Jo~~ c»dlc: k ,l,,d170,,,,7I ~ti 3 (f<>" :u.1). 
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~1. :. 7c»oo 77., .o,o,,r : In !A7/,...' 

tz. '2.11. '2.11. O~Oó~ 

1/1.'S. 'l"l. 
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1/ Rrrt. IA.(~ ,v,; I..Zlf,,, c.Mf, ~ -,,.,.J.k: t,. 0 d-( l) W\ p Q /t 'l. 1 
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i i 
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7 

-77-

AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

Tot slot worden een aantal suggesties gedaan voor verder 
onderzoek, waarvan de oplossing geenszins eenvoudig is: 

Demping 
Hoe kan de demping verhoogd worden door een juiste de
taillering, zonder dat dit via een afname van de buig

stijfheid tot een toename van de liftcoëtficiënt c1 leidt. 

Liftcoëfficiënt 
Er kan gepoogd worden de belangrijke invloeden op de groot
te van de liftcoëfficiënt Cl, zoals beschreven in hoofd
stuk 5 te kwantificeren, bijvoorbeeld in een richting 

zoa.Ls in [3] gevolgd is. 

Vermoeiing 
Aan vermoeiing is in deze skriptie helaas weinig aandacht 

besteed. In dit kader is vooral van belang een juiste de
taillering met het oog op vortex-excitation. 
Daarnaast kan het optimaliseringsvoorbeeld van hoofdstuk 8 

worden getoetst aan het belangrijke vermoeiingsaspekt dat 
de hoogfrequente spanningswisselingen bij vortex-excitation 

een invloed hebben op de maximaal toelaatbare spanningen 
met be\rekking tot windbelasting in la~gsrichting. 

Kast prij sa spekt en 
De invloed van de kostprijs kan betrokk~n worden bij een 

overweging wanneer verjonging voordelig is en wanneer 
bijvoorbeeld kan of moet worden overgegaan op het toepassen 

van hulpmiddelen die vortex-excitation geheel of voldoende 
tegengaan. 

Doorbuiging 
In hoofdstuk 8 is via het optimaliseren naar een optimale 
slankheid en d/t-verhouding in feite geoptimaliseerd naar 

materiaalverbruik. Hierbij is weinig aandacht besteed aan 
de grootte van de absolute doorbuiging y • Daarom kan ook 

0 

een optimalisering naar de doorbuiging overwogen worden, 
waarvoor het criterium wellicht aan figuur 21 ontleend kan 
worden (b.v. y0 /d0 -max.=0.05). 
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BYLAGE I 

HET VLAAGSPECTRUM, NAAR DAVENPORT 

In een niet laminaire luchtstroom worden de konstrukties 
belast door een voortdurend wisselende belasting waarbij 

vlagen voorkomen die een frequentie hebben, die overeen
komt met de eigenfrequentie van de konstruktie. Om een en 
ander in rekening te kunnen brengen moeten de vlagen nader 

worden geanalyseerd. 
De vlagen kunnen beschouwd worden als het variërende deel 

van de windsnelheid om de gemiddelde snelheid. De karakte

ristieke grootHeid hierbij is de standaarafwijking ~v. wel
ke per definitie verkregen kan worden uit de som van de 
kwadraten van de gemiddelde afwijkingen, dus: 

r 
~,. :,, -} / t i>- i>) t d 6 lil 

0 

In deze variantie komen alle vlaagfrequenties voor. Een 
frequentieanalyse leidt tot het spectrum Sv(f), waarvan 
het totale oppervlak gelijk is aan deze variantie r:rv2 : 

î 

0,1 1,0 1CH:z 

---- frequentie 

De door Davenport vastgelegde vergelijking voor het vlaag

spectrum, dat hoogteafhankelijk blijkt te zijn, luidt: 

met K: faktor afhankelijk van de bodemruwheid; 

x=1200m. f/v10 , dimensieloze frequentie; 

Substitutie hiervan in formule(2)leidt tot: 
~ 

f< -ê. f ,c. et~ 
::- '( !Jj, O ll +- lL "L) 'fá 
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Terugsubsti tut ie in formule (3l en met gebruikmaking van 
de betrekking df/dx = f/x leidt ~ob: 

(S) 

De linkerterm in deze relatie wordt het gereduceerde 
vlaagspectrum naar Davenport genoemd {fig. q1). Het gere
duceerde vlaagspectrum is dimensieloos (formule 2), en 

geldt voor iedere terreinruwheid, hoo~te en windsnelheid. 

Verrassend is dat de energieinhoud van de vlagen in eerste 
instantie niet afhangt van de frequentie f, maar van de 
go 1 f lengte v /f. Dit gegeven is gebru,i k t bij het benaderend 

bepalen van de vergrotingsfaktor G ten gevolge van_ vlaag
invloeden op pagina 18. 

0,1, 

0,071 
0,05 

1 

Fa 0.031 

f 
0.02 

1J
03 

2 3 4 5 

1 
---•· "ö 
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BYLAGE II 

RELATIE TUSSEN V10 EN r:t._ 

De ongestoorde maximale windsnelheid in de atmosfeer 

wordt gradiëntsnelheid genoemd. Deze is in principe overal 

gelijk en onafhankelijk van de terreinruwheidscoëfficiënt oc... 
Zoals in paragraaf 2.1 besproken, is er een gebied, grens

laag genoemd, waarin de gradiëntsnelheid onder irvloed 

van de terreinruwheid afneemt tot nul aan het oppervlak. 

Uit figuur 8 onder andere blükt dat de grenslaag dikker 

wordt naarmate«. toeneemt, terwijl de windsnelheid op 10m 

hoogte v10 juist toeneemt. Het is de bedoeling om deze 
relatie in een (benaderende) analytische vergelijking uit 

te drukken. Als uitgangsgegevens dienen hiertoe: 

land: CX..=0,19 v10=20,5 m/s 

kust: CX.=0,13 v10=26,0 m/s 

Het exponentionele windprofiel is: 

Va. ïf 
1 
i 

1 

g r ersbJg X -X ! 

1 

~~ <>,o C~J~ 
~: 

\).. . <>,1) 
10 oc.. 'X l-11. 

Er wordt hier een afwijkende grenslaag gedefinieerd als 

(1 ) 

(t) 

die hoogte vanaf het oppervlak, waar de richtingscoëffici

ënt v~ een bepaalde zeer kleine waarde heeft (zodat nage

noeg de grdiëntsnelheid bereikt is); de windsnelheid op 

deze hoogte wordt arbitrair v_genoemd. 

Op basis van de uitgangsgegevens kunnen twee voorwaarden 
geformuleerd worden: 

, 
.: et 60 o,,, 

(J) 
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Substitutie van de formules (3) en l4) in fl) en (21 leidt na 

enig rekenwerk tot: 
0,1g 

)t~o,,, 
o,~, 

~~~,g 

::;amenvoeging 

1, I). 

"'"° o, '" 
o,J>-,. 

~ IO t't l'°l 

van~\ en~} levert 

;:: ~ 'I 6 I '1 X o0 o, n, 

en dit in(~ invullen ~,, geeft: 

11 ~rs:: ')(CPo,,~ 

en met (7): 

Subsitutie hiervan in beide basisvoorwaarden geeft: 

:- 'J. t t!"}o,13 c: 

(lil . t6 : 
: ,,/J,13_ 16oo/l:,. 

Met deze betrekkingen.kunnen voor alle waarden van~ de 

korresponderende waarden van v10 en x es, bepaald worden: 
er gelden de volgende voorwaarden: 

G> 

",• ( ;: ) ~ = 3 t, vP (1) 

,<.. V,p 3 ., 
.:: ,,~ O 0.> 

JOf.. x!.;'"-
Uit levert na eliminatie van v1u 

~ 0\. ~r,7.p .., 
,.. (1) = ------- .... 1 t 3 0 "' 

o"oöo~ 
(to) 

en dit in (81 gesubstitueerd lev 0 rt de gezochte relatie: 

i>,o ::: ~ 7• 1.l ( l't.1 cl)-°' 

In tabel VI en figuur 'l'.!i worden v1u en x" voor enkele veel 
voorkomende waarden van~ weergegeven. 

~ l>io '/,,,~ 

0 3'f,1~ 0 

o, ,, 1.6 0 ,60 , 
0,13 1.~ j tl 'i 

O,'I.J 13,P'I 3 'f '-/ 

o,.., O 1,ls- '1'j 0 

40 
0.=p13 ~.1S C'.:028 

V10 1 XO<) 
~- 1 

1 

soo t î 
30 v10 ---... · ....,._ 1 

1 

...... --l. 
20 400 

1 300 

10 200 
100 

0.05 0.1 02 025 030 0.35 040 
~ -f;s ~1 
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BYLAGE III 

WINDBELASTING IN LAN~SRICHTING IN ENKELE NURMEN EN 

RICHTLYNEN 

Algemeen wordt oe windbelasting in langsrichting in reke

ning gebracht als: 

q,ei- :: f/,h . C (/. l 
met 1: term die afhangt van vlagen en/of trillingen 

lJ !Jen. 3t)ro b-7/ !)~ 1oó" [2 7 
• /J., to!. 

i1.. ~ -f f "'~ r;;;) 
0~ : /kQXÎ'lYla_~ (µ?,€?,,_;_ddL,{df. ?n-d ~ khabr.r7·el r 

c)a,,,,.. r Jo~ 
<X : /'a.,. d O< : c:', 15 .1 '-9✓c = 2~ ,- #1./2-

~t- c<. = ~ t ~ , i..J,0 = ~" >,,t15 

Cd ;; c,~ T 

1.. = Ó.f):z. 'ft :: 6.07. (z. ✓-e p~ . 2.<i.?..} 

2°.J ( IC OJD [<t] 

J'.:) /) ÎY\ YI J 3 [ S] 

q, h = 9 Q + '3 0 0 3 h -;, I t /4J/ .,Ml 

<. 2 G< .U/ Jl1 "\. 
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nil- \ tlll 
C/h .,. { c;, ~i (~) 

J \._/ lJ 

h * , e-f~ ~ ~ ko7pe o-'1- /~~ d~ ~ ~-t.a. ~?"4-
en. ~~ ftc,,,,w/J,.;,cA. 

rJ--. : 0.10:J- ~J, S' o.f/,.. h.cc,fft e-. ~od,,t~f; 

V;o a..f k h : h -= 10 -w... : f:..: rse < ~ 
h ~ J'o n-, .' ( :1 r J4'c J 

e'I t-/l.~ '4.),').. ,:,(: é~ t-Jto.. fatd,M. ~ 6 

Ci:;;,.,t .~à foe/~'4-,. 

'-""" 7,,r-y,;e4,_ 

TE' ö" r 1 2 J 't S-

f, 1,0 1,1 1/2. ~!.( ,,s- ,,6 

.r'; lü:~I~ AJfl tr l 11 

n S" Lt +- 1 J> Q /A ...,,,t-. ~ '2., n. + bo ,- V 

~'" : o, T; O,f of "i J /,t.,v /y,,,i7.. 

0-fh,;r,.,,,~1< ~ ie1tu.-i11 euw/u,;,d ~ s/a,,(,1:> f,sch. y~ ka,,, ~ 
of~/J~ '.,,6 'F 1

1 7 r c; ( r - sec. u-fe,,4?) 

Ccf 0-fh. (À:;I.,\. .t,,(w,i,.,k-;.,:;) À:- f/d ~ ~~·ot 
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BYLAGE IV 

PI; ij~WEGJ:_N_ÇSy'~RGELYKING VAN DE SCHOORSTEEN ALS EEN
MASSA VEER$YSTEEM ALS EVENWICHTSVERGELYKING: CONCLU
SIE TEN AANZIEN VAN INGETRILDE TOESTAND 

In paragraaf 3.1 is de bewegingsvergelüking van het ge
dempte een-massa veersysteem, belast met een harmonische 

kracht Ft analytisch· opgelost. Deze differentiaalverge

lijking kan ook opgelost te worden door haar te beschouwen 
als een evenwichtsvergelijking. Vergelijking ~.4)op deze 
wijze uitgeschreven geeft: 

ro .s ÏI'\ 52.b ... "Y"'.Jl.\o lsin. Jl. t - p) - C5l '1-o Jin ( )1_1;, - ~ t f) -k 1-b sin ( JU: - ~) ::O 

Deze vergelijking leent zich prima voor grafische weergave: 

In dit kader is van belang de situatie dat er sprake is 

van resonantie waarbij .n. =W.,, ofwel f1=f 0 • Dit betekent 
dat ·tanf overeenkomstig form. (3.26), oneindig groot wordt, 

zodat~ nadert naar rr/2, hetgeen als volgt kan worden 
weergegeven: 

Conclusie: 

In een 'ingetrilde toestand' (resonantietrilling bij een 

konstante amolitude) maken de dempingskrachten voortdu
rend evenwicht met de belasting: er geldt: 

"fo : C J'l. 't.o 
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BYLAGE V 

ENERGIEBESCHOUWING VAN EEN INGETRILDE SCHOORSTEEN 

In deze bijlage wordt de afleiding gegeven van form. (3.3~. 

De afleiding naar Scruton en Ruscheweyh is gebaseerd op 
de overweging dat er bij een ó.i:v. · een harmonische __ 

belasting in een ingetrilde toestand geraakte schoorsteen, 
voortdurend evenwicht is tussen de belastingsarbeid en 
dempingsarbeid (zie ook Bijl. IV). 

Schematisatie: 

î 
! 

l 
7,... f 0 S j,i Jl. '6 

..)l =- ,z ï1 .f'-e 
Fo :: ! p '-'~ . c-t'ic: 

Aflh4d t:>ld bel~ '&J'ng rf ,P4:R- p.e1t. ,'o~ T= 

T T 
Ar- ::: / rt d~(fr} .:: / 1'~ d~(i:J dt 

o o df 

kil. Ef~) ,. f.:/J.t.. .r/;-,, t...>e,f; ~) = :/"'- LJ0 C"c:.>S' "-'c, f- d~ 

'J=(- % rc, C4:>S <-->. t 
~ f- olc' (: : 

Ar:: 'Po·~·""u)c.:n2.'4.E-d!-.:: ~f:lx <.Jo·'[ 
() 

rî. / _ ./" ./ î' , "'2.-A ,,_ , 1- ::. _'L -;r 
_;,._1:,~~ ....,~- Fo:: Cel( tpv~~ ~ -.... T 

Il-; ::- 7i <"é'-,_ t "'kf. . d.. ':!~ 

Dwp~r:, QA,~d.., feA ,eü~Ock T: 
T T 

ftv = f C 4ll: J d 'j~} = / c /.1(1) 
o v v 

)ubsti~ LJ1't'\. L1.) ~t: 

<.t) 

; 

Ao :: C.'j1- . '-./o'-0/ ~l. Uo t c16 :: C.'-j\ Wo'l · f ::. C. lj1'1. w/·.11 (/) 

}1.ef b~ -<!)(ly, de ~~~ d= f/..71 D; 0 = ~ e,-, 
C.tut.. :: ·'Z.? ~o ✓ 1,rol.9l-: · 
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r(.)rt.-}','I.. C1 ) IN\ f (,h("""' • (IJ 4.,;~ t " 

A I" 7. "t. 
D ~ o ·/"- · vu · '1,,., 

1 
i 

1. 

1 

01.) 
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BYLAGE VI 

VORTEX-EXCITATION IN ENKELE NORMEN1 EN RICHTLYNEN 

1:J Toe4dvA),,J' °,P /"6/J t..)ind ['3] ----'t t''f-- = i f ültt . d- g I ]/ ~" 
V o 

g = 1./U'l.'lft.cr,;"'rf-lA,-/r,-tl.. ()Oo,,t '1z-t ~ ~ ,,~ r~oM.. 
4el<.-~ eff..e.c.f (pott.. s.1) :: '-f 

? . Wfi.ff lW'f,~f-'-lc,f,,t,_ '-'~ /4. ½q,,,/4_ eA·.t.·n~ (ur felft. t:!f) 

f" :: d.t. -,.,,a .,,; ~ d..A. /,vlt2 {e.. IA,~ o.f h . t.}tv, o/'e ( 1.) r f O (l • {'. d . 

'l.uj C tCIAJD l"'] 
p = ó' [ i ~ <J~"- . d1.] 1. 

tc..d.. 1. D 

P: sf<.<éi.s~ ~r--c.,,,~ p(#l-1/M-I aa.-, cx.e. 6op 
t_ :: ~~~ -ä~ i,~ f./f~o< 

S :- 0 "\. 

D :: ,~ -1 ( 1. .,. o r c.?t..".J , 

'l 

C/. ea, =- î F v '"'· . C s 

r~: ce.; f ;'} 

) :: 0~ (.. 

j,,_~ Vtut. ") v.-a~ : :}O wils ~+ I dtt,,_ ~ ~,/4. no/4g 
V l.-tt_ ) V f\'\ "-~ : 1.. O ""1/ç _/ a..,,, cJ. , ,. 

{. <.. IJO 

IJ/) C.. (. (. 1, °l 

,, '.?. <. C. <. ~ s 
(. ~ ,, .r 

1~__r Y1: ) 
do 
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n .Lo 'l.. 11" 
1. f't:f ::: \. \ c)k" · (. e · J" 

c.~ ::. o, 'l.. l cl tt it ~~~ r ~ c::l2.li"'1) 

$ ::; o, 'l.. 

uo,Ut sfo.a. l 

a • . ,,. 1'l 
i, e 11,, : 'i. r V t,.I\. • Ce . ï 

C e : ti ~ 

cJ : o.Cl- • r,I~ ~ie-6,'h~t'f4.-1.. fllJJlP• ~ (~01r) b,, -ZOVtdM. (o.,n .. ) 
bl.,...1'\,ll,"I...,....,~ 

~be,~ ~k'\d,,.,i~ ~p ~ ( ~or.r) ~ -tt.cn~ { ~ol) 

lo ~ l"\A,\,..1'vla.,,..Ad. 
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BYLAGE VII 

KORRELLATIE TUSSEN TWEE SPECTRA: KORRELLATIELENGTE ~ 

De eenvoudige ruimtelijke kruiskorrellatie tussen twee 
spectra voor de windsnelheid v1 en v2 (fig.'1'4) op twee 

verschillende punten wordt gedefinieerd als: 

De 

-1'. 

R,1. = .l ~ ~.: ~;_ 
1 Y\ t=• 

genormeerde waarde hiervan is: 
0 - R,,'I. 
) 1/2. - 'V . 

R.,, 1 • R.1,'l. 
'Y\ '1. 

met: R,,, = .L ~ I.J-,i n i::::-1 

"' '2.. (') • ..L'<::~-
1'-'l.,l • Y1 "'= lL 

' L" 1 

Hiermee is ~~te schrijven als de genormeerde kruiskorrel

lat ie: 

/',\ 

Î "' -,)h ti~ '1'1 

r.,_ 

l "1 -,>!: 

Naarmate de afstand rx tussen twee meetpunte kleiner 
wordtneemt de (kruis)korrellatie toe, ·met als limiet: 

f!A•,-v, P,1. = i (i.Jl,=lJ'l.) ; 
r7--,>0 l 

1 

"Het omgekeerde is het geval indien de afstand groter wordt: 
e;,,,,. r•,1. = o 
r.,_-">= 

De afhankelijkheid van van oe afstand tussen twee 

spectra kan met behulp van de korrellatiecurve in beeld 
worden gebracht (fig. '1S-). 

v4j
1

~~ 1 -❖-~:~ 

~JE: L: >•~x-;,·---=>. 

'1 \ 
~' 

Uit deze figuur Olijkt tevens de definitie van de korreila
tielengte: 


