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Voorwoord. 

Hoewel de koepel van de Santa Maria del Fiore al enkele 
eeuwen bestaat en nog steeds zijn functie als 
overspanning van de viering van de kathedraal vervult, 
zijn de meningen over de krachtswerking van de koepel 
nog steeds verdeeld. 

In de loop der eeuwen is al veel analytisch onderzoek en 
in de afgelopen decennia ook numeriek onderzoek gedaan 
naar het gedrag van de koepel. 

Met dit onderzoek is geprobeerd een bijdrage te leveren 
aan de beeldvorming van de krachtwerking van de koepel 
van de Santa Maria del Fiore. 

Het onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek en een 
numeriek onderzoek van een boogmodel van de koepel. 

Het afstudeeronderzoek heeft plaatsgevonden aan de 
Technische Universiteit Eindhoven bij de vakgroep 
Konstruktief Ontwerpen van de Faculteit Bouwkunde. 
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Koepel van de Santa Maria del Fiere Inleiding 

Inleiding. 

Probleemstelling en doelstelling van het onderzoek. 

Probleemstelling. 

Probleem: In hoeverre passen de werkelijke krachtswer
king van de koepel en zijn vorm (nu vertikale 
doorsnede) bij elkaar? 

Uitgewerkte probleemstelling: Onderzoeken van de 
krachtswerking en het 

bezwijkgedrag van de koepel, waarin de volgende aspecten 
worden bekeken: * het kantelen van de blokken ten 

opzichte van elkaar. 
* Verplaatsen van de steunpunten. 

Doelstelling. 

Doel: Inzicht krijgen in de krachtswerking van de 
koepel van de Santa Maria del Fiore in Florence en het 
onderzoeken van het konstruktieve gedrag van de koepel 
met behulp van het Udec-rekenprogramma. 

De krachtswerking en het bezwijkgedrag van 
boogkonstrukties wordt bekeken, waarbij eerst een 
basismodel (onder belasting) wordt ontwikkeld, dat 
naderhand met enkele varianten op dat basismodel wordt 
vergeleken. Daarna wordt de koepel van de Santa Maria 
del Fiere in de vorm van een boogkonstruktie voorge
steld, waarmee het bezwijkgedrag onder invloed van eigen 
gewicht en een puntlast (in vorm van een lantaarn) wordt 
nagegaan. 



Koepel van de Santa Maria del Fiere --------- Inleiding 

Motivatie tot het onderzoek. 

Om gevoel voor konstruktief ontwerpen te krijgen, moet 
men twee zaken in het oog houden: de theoretische 
kennis, met al zijn berekeningsmethoden en voor
schriften, en het inzicht om een keuze te kunnen maken 
tussen verschillende konstruktieve oplossingen en 
berekeningsmethoden. 

Het eerste is te leren door de kennis op te nemen, het 
tweede kan men zich eigen maken door ervaring op te 
doen. Het ligt in mijn bedoeling om vooral het tweede 
aspect in mijn onderzoek te betrekken: Waarom kiest men 
in een bepaalde situatie die specifieke vorm en wat 
zijn de consequenties van die keuze? 

Om inzicht te krijgen is ervaring nodig. Ervaring kost 
tijd. In een afstudeerperiode is er niet zoveel tijd. 
Er zijn echter de volgende mogelijkheden om toch dat 
inzicht aan te scherpen: 

Namelijk door de ontwikkeling van het konstrueren in 
het verleden na te gaan en te analyseren én door zelf de 
proef op de som te nemen met een onderzoek of ontwerp. 

In het afstudeerwerk is er, naast een literatuuronder
zoek, gekozen voor een simulatie-onderzoek. 
In dit simulatie-onderzoek wordt met een model de echte 
konstruktie benaderd en vervolgens beproefd. 
Hierbij wordt getracht inzicht te verkrijgen door 
telkens de konstruktie te veranderen en te belasten, 
waarna het gedrag van de konstruktie aan de hand van 
bezwijkpatronen wordt bekeken. 

Aldus wordt een profiel van de krachtswerking 
verkregen, dat opgebouwd is uit de sterke en zwakke 
kanten van de konstruktie, dat gebruikt kan worden bij 
een nieuw ontwerp van het gebouw (in het bijzonder) en 
latere ontwerpen (in het algemeen). 



Koepel van de Santa Maria del Fiere Irtleiding 

Het onderwerp: De koepel van de Santa Maria del Fiore. 

Er is juist voor dit onderwerp gekozen, omdat de koepel 
een goed aanknopingspunt vormt voor het volgen van de 
ontwikkeling van de konstruktie in de loop van de tijd. 

Daarnaast heeft de koepel voldoende aspecten in zich, 
die zich lenen voor een onderzoek van het gedrag van een 
konstruktie. In dit geval betreft het een konstruktie 
die, ondanks dat het materiaal geen trek kan opnemen, 
toch een grote ruimte overspant. Daarnaast is de 
konstruktie zonder ondersteuning opgebouwd. 

Om kwantitatieve uitspraken over de koepel te kunnen 
doen, is het inschakelen van een komputerprogranuna 
noodzakelijk en tevens een goede oefening, omdat een 
handberekening teveel berperkingen zou opleveren en te 
veel tijd zou kosten. 

De koepel en het konstruktief ontwerpen. 

De koepel is niet alleen van belang voor de bouwkunde 
vanwege zijn esthetische waarde en indrukwekkend 
uiterlijk, maar de koepel belichaamt ook een manier van 
konstruktief ontwerpen. 

De beperkingen in mogelijkheden worden door 
Brunelleschi de ontwerper - niet zozeer als een 
beperking, maar eerder als een uitdaging beschouwd. 

De beperkingen zijn de volgende: 
* Het konstruktiemateriaal kan geen trek opnemen. 
* Ondersteuning van de koepel tijdens de bouw 

is praktisch niet mogelijk. 
* De plattegrond van de koepel stond al vast. 
* De vorm van de koepel moest aan bepaalde voor-

waarden voldoen. 

Beperkingen nopen vaak tot creativiteit. Dat is ook bij 
de koepel van de Santa Maria del Fiore het geval ge
weest. Tradities en ervaring waren natuurlijk wel nood
zakelijk, maar geen waarborg om te slagen. In het ver
slag wordt geprobeerd, om aan te geven, waar de inven
tiviteit van Brunelleschi zorgde voor het oplossen van 
konstruktieve problemen. 

Dat de koepel zonder het aanbrengen van hulpkonstrukties 
nu nog overeind staat, is mede een bewijs van het in
zicht en konstruktieve gevoel van zijn bouwmeester. 
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Koepel van de Santa Maria del Fiore -------- Samenvatting 

Samenvatting. 

Het onderwerp van dit afstudeerwerk betreft de koepel 
van de Santa Maria del Fiere in Florence. 

Er is voor dit onderwerp gekozen, omdat de koepel 
ondanks de beperkingen bij het ontwerp van de koepel 
(geen wiskunde- of mechanika-model voorhanden bij het 
ontwerp) en van de konstruktie (konstruktie kan geen 
trek opnemen) , toch veel konstruktieve oplossingen in 
zich bergt. 

Het doel van het onderzoek is als volgt geformuleerd: 

Inzicht verkrijgen in de konstruktie en 
krachtswerking van de koepel van de Santa Maria 
del Fiore en het narekenen van de koepel met 
een numeriek rekenprogramma. 

Het totale onderzoek bestaat uit twee delen: 

- Literatuuronderzoek. 
- Onderzoek met UDEC-rekenprogramma. 

Het literatuuronderzoek bestaat uit beschrijvingen van 
de koepel, de krachtswerking, de konstruktieve 
achtergronden en de stapelbouwmechanika. 

De belangrijkste elementen van de koepel zijn de 
volgende: zijn spitsboogvormige vertikale doorsnede 
(lantaarn), de dubbele schaal met het ribbenstelsel erin 
verwerkt en zijn achthoekige plattegrond. Bij deze 
elementen mag men de grote afmetingen niet uit het oog 
verliezen. 
De belangrijkste konstruktieve aspecten worden gevormd 
door de opbouw zonder ondersteuning en de daarmee 
gepaard gaande ringwerking en de spitsboogvormige 
vertikale doorsnede, waarmee het gewicht van de lantaarn 
wordt opgevangen. 

De koepel is uit stapelbouwmateriaal opgetrokken. Daarom 
is mbv. de stapelbouwmechanika dieper ingegaan op de 
specifieke eigenschappen van dit materiaal en de eruit 
opgetrokken konstrukties. Met het oog op de krachts
werking van de koepel, zijn twee stapelbouwkonstrukties 
naar voren geschoven: 

- De stapelbouwboog. 
- De stapelbouwkoepel. 

Bij de stapelbouwboog wordt de krachtswerking vnl 
verzorgd door normaaldrukkrachten; dit vanwege het feit 
dat de boog, uit blokken opgebouwd, geen trek in de 
doorsnede kan opnemen. 
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Koepel van de Santa Maria del Fiere-------- Samenvatting 

Bij de koepel springen naast de (meridiane) normaaldruk
krachten vooral de (horizontale) ringkrachten in het 
oog. Als de koepel uit stapelbouwmateriaal is 
opgetrokken, geven deze ringkrachten een extra dimensie 
aan de krachtswerking van de koepel: 
Bovenin de koepel ontstaan ringdrukkrachten, onderin de 
koepel zouden ringtrekkrachten ontstaan, ware het niet 
dat de stapelbouwkoepel geen trek kan opnemen: 
Onderin onstaat daarom scheurvorming. 

Deze beide konstrukties z1Jn statisch onbepaald. Om 
inzicht in hun krachtwerking te krijgen, is gebruik 
gemaakt van het UDEC-rekenprogramma, dat bizonder 
geschikt is voor het berekenen van stapelbouw
konstrukties, daar het programma in staat is om een 
aparte status aan blokken en hechtvlakken te geven. 

Het numeriek onderzoek is berperkt gebleven tot 
berekeningen van boogmodellen en wel hierom: 

- Bogen hebben een eenvoudigere krachtswerking dan 
koepels. 

- UDEC werkt met twee-dimensionaal geschematiseerde 
konstrukties. 

Om een beeld te krijgen van de krachtswerking, is er 
onderzoek gedaan naar het bezwijkgedrag van bogen. 
Hierin is als bezwijknorm het optreden van een 
mechanisme gekozen. 

Er is voor de volgende boogmodellen gekozen: 
- Spitsboog. 
- Boogmodel van de Santa Maria del Fiere. 

Van de spitsboog zijn de volgende varianten afgeleid: 
- Boog belast door eigen gewicht. 
- Boog belast door eigen gewicht en puntlast. 
- Boog belast door eigen gewicht en met 

verplaatsbare steunpunten. 
De varianten worden onderling vergeleken, waarbij de 
volgende punten aan de orde zijn: 
Bezwijkt de boog, hoe is de ligging van de druklijn 
binnen de doorsnede en waar vormen zich (eventueel) 
scharnieren? 

Het boogmodel van de Santa Maria del Fiere wordt door 
eigen gewicht én door eigen gewicht en een puntlast in 
de top belast, waarna dezelfde punten worden bekeken als 
bij de spitsboogvarianten. 

8 



Koepel van de Santa Maria del Fiere-------- Samenvatting 

Als belangrijkste conclusies uit het onderzoek komen 
naar voren: 

- Het is mogelijk om met het UDEC-rekenprogramma 
bogen te berekenen. 
Vorm en belastingverdeling over een boog zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
De spitsboog bezwijkt alleen bij eigen gewicht en 
een puntlast in de top. 
Bij verdubbeling van het eigen gewicht is er 
slechts een lineaire toename van de spanningen te 
bespeuren. 
Als zich scharnieren hebben gevormd, kan een boog 
als een lineair rekenmodel worden beschouwd voor 
hetzelfde lastststelsel. 

Beperkingen van het onderzoek: 

- De lange rekentijden van de berekeningen. 
- De twee-dimensionaliteit van het UDEC-programma. 
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Koepel van de Santa Maria del Fiere--------- Hoofdstuk 1 

Hoofdstuk 1 De koepel van de Santa Maria del Fiere: 
Een beschrijving van gebouw en konstruktie 

1 De koepel van de Santa Maria del Fiere. 

1.1 Introductie van de koepel. 

Onder de tot stand gekomen bouwwerken in de Renaissance 
zijn vele pronkstukken te ontdekken. Onder deze pronk
stukken vallen veel kerkgebouwen. Een bij zonder kerk
gebouw is de Santa Maria del Fiere in Florence. 
Het interessantste gedeelte van de kerk is de koepel 
boven de viering van de kerk. De koepel is een goede 
weergave van de bouwkundige kennis die in de tijd van de 
Renaissance gehanteerd werd en kenmerkt tevens het 
ontstaan van het ingenieurschap, dat in een tijd van 
nieuwe inzichten op wetenschappelijk, technisch en 
religieus gebied, zijn eerste schuchtere stappen deed. 
De bouw van de koepel duurde van 1420 tot 1434. Zijn 
ontwerper was Filippo Brunelleschi en het initiatief van 
de bouw lag in handen van het stadsbestuur van Florence. 

10 



Koepel van de Santa Mari·a del Fiore -------- Hoofdstuk l 

-.. -.~ 
':l \\ 

, 1 

11 



Koepel van de Santa Maria del Fiore ---------- Hoofdstuk 1 

1.2 Context van en motivatie tot de bouw van de koepel. 

Over de kerkvorm: De vorm van de plattegrond en opbouw 
had binnen de christelijke kerkenbouw verschillende 
grondvormen. De westelijk-christelijke kerk hanteerde 
bij de bouw van de kerk de basiliek-vorm, die aan de 
Romeinse basiliek (=openbare ruimte) ontleend was. 

Cluny: Kloosterkerk Il Ret,enaburg: St. Emmer■m 

&~: Dom II Caen: St Et-ne 11 

Reims: St. Rem; 

Clennont-Ferr■nd 
Notro D■mo du Pon 

IEly: Katheár■ol -■mberg: Dom lantiego do Com-'■l■: ~rul 

20 rr 

Figuurl. 

Romaanse 
basisiek
vormen. 

In het begin was de kerk, die bij deze grondvorm hoorde, 
vrij eenvoudig; men verwierp de antieke konstruktie
methoden, omdat ze van een niet-christelijke oorsprong 
waren. Als overspanningskonstruktie voor het schip van 
een vroeg-christelijke kerk werd een zadeldak, bestaande 
uit een serie kapspanten, gekozen. 
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Koepel van de Santa Maria del Fiore --------- Hoofdstuk 1 

Pas bij de Romaanse kerkenbouw werden weer 
gewelftechnieken toegepast. Naast het tongewelf als 
voornaamste overspanningsmethode was de gemetselde muur 
het belangrijkste konstruktie-element van de Romaanse 
kerk. De Gothiek vroeg om nieuwe konstruktiemethoden, 
die een eigen esthetica lieten zien. Daar waar in de 
Oudheid de architektuur zich toelegt op het formeren van 
last- en steunelementen, daar heeft de Gothiek de 
neiging om de zwaartekracht te ontkennen en het optische 
verschil tussen last en ondersteuning op te heffen. In 
een maatschappij die en masse naar de hemel uitkeek, 
zorgde ze voor een architektuur die een omhoogstrevende 
bouwmassa nastond. 

Deze bouwwijze werd 
mogelijk gemaakt door 
het gebruik van ribge
welven en pijlers waar
door de kerken niet 
alleen hoger konden 
worden, maar waardoor 
de muren meer konden 
worden opengewerkt. 
Het kerkgebouw krijgt 
hierdoor een transparant, 
vertikaal gericht karakter. 

Omhoogstrevende 

Figuur 3. 

bouwmassa: 
kathedraal van 
Violet-le-duc Figuur 2. 

~:_:_,-,,,::::: 

·•::::;~.:•·:•,•·:''''"·'''' 

Figuur 4. 

•,:-. ·.·. 
·-::::::::::::J··'.<:::-·· 

Secties van een tongewelf. Vierdelig ribgewelf. 
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Koepel van de Santa Maria del Fiere--------- Hoofdstuk l 

De Byzantijns-christelijke kerk had een andere grondvorm 
voor zijn kerkgebouwen. De opbouw was meer gecentra
liseerd dan langgerekt zoals bij de Latijns-christelijke 
kerkgebouwen. 

De kerk had als middelpunt de viering, waaromheen 
ruimtes gegroepeerd waren, waarin men de kerkdienst kon 
bijwonen. Dit had als gevolg dat als overspanningsvorm 
de koepel werd toegepast, daar waar bij de Latijns
christelijke kerkenbouw het (ton)gewelf als voornaamste 
konstruktieprincipe werd gebruikt. De uitwerking van de 
Byzantijnse kerken was een hoofdkoepel, die op een 
vierkante plattegrond was geplaatst. De zgn. trompen of 
pendi tieven vormden dan hulpkonstrukties die de aan
sluiting van koepel op een vierkante basis mogelijk 
maakte. Het afvoeren van spatkrachten van een koepel 
gebeurde bij de Byzantijnse kerken dmv. zijkapellen die 
als kleine halfkoepels rond de hoofdkoepel gegroepeerd 
waren en naast deze functie ook voor een ruimtelijke 
uitbreiding zorgden. 

Athene: Hagios Theologos 

T oct,emigow: Ptatn1za-kerk 

Kiew: &ophiakerk 

TICheffli9ow: Maria-Hrtilerk 
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Koepel van de Santa Maria del Fiore --------- Hoofdstuk 1 

Bij de Latijns-christelijke kerkenbouw had men een 
andere oplossing voor het afvoeren van de spatkrachten: 
bij het lange schip van de kerk paste men zijgalerijen 
en luchtbogen toe, waardoor de krachten die niet meer 
door de hoofdpij lers konden worden opgenomen, naar de 
steunberen en luchtbogen werden doorverwezen . 

• 
5 

6 ' Figuur 6. 
♦ 

Afvoeren van de 
7 spatkrachten bij 

♦ Gothische kathe-
dralen. 

In de tijd van de bouw van de koepel van de Santa Maria 
del Fiore waren twee aspecten van de omstandigheden van 
belang voor de vorm van de koepel: de ontwikkeling van 
de Renaissance en de tweestrijd tussen Florence en 
Milaan. 

De Renaissance had een wereldbeeld dat de mens als 
middelpunt beschouwde en niet meer de absolute heer
schappij van een hogere macht accepteerde. Ze ging er 
van uit dat alle verschijnselen volgens één algemeen 
geldend rationeel principe te verklaren waren. 

De weg van dit wereldbeeld was vrijgemaakt door de 
ontwikkeling van de handel en daarmee de burgerij, die 
niet langer afhankelijk was van de adel en geestelijk
heid. De Renaissance betekende een ongekende ontwikke
ling op wetenschappelijk en technisch gebied, alsmede 
van de handel en industrie. Er vormden zich machts
centra in steden, waar handel, industrie en bestuur zich 
gevestigd hadden. De steden en daarmee de burgerij 
werden zo de cultuurdragers en vulden dit op hun eigen 
manier in. 
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Zo ook bij de kerkenbouw en bij die van Toscane in het 
bijzonder. In de christelijke beschaving is de bouwkunde 
altijd georiënteerd geweest op de ruimtelijke indeling 
van het gebouw. (Dit in tegenstelling tot de Romeinse en 
vooral Griekse bouwkunst, die meer sculpturaal was, de 
gebouwen meer als massa zag). Naast de kerkenbouw van de 
christelijke beschaving is ook de geschiedenis van 
Toscane zelf belangrijk voor haar kerken geweest. 
Zo hadden de Etruskische koepelvormen een duidelijke 
invloed op veel gebouwen in Toscane. Ook heeft de 
Gothiek in Toscane nooit een vooraanstaande plaats 
gekend, zodat men nog vaak voortborduurde op Romaanse en 
klassieke vormen. 

CIJ k.erk.eh111:e staat 

D vors1enaommeri 

D Staastater, 

ÜLow,1 } 
0 Reg,onaa1 centrum 

e Bovenr991onaa\ 

Figuur 7. Centra van de Renaissance. 
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In de Renaissance was er ook meer ruimte voor initia
tieven van de bouwmeester, die niet meer zo vast aan 
christelijke principes was gebonden. Er werden voor het 
eerst theorieën over bouwkunde opgesteld en bediscus
sieerd. Ook onderkende men het belang van proefopstel
lingen en het opsporen van oorzaken die leidden tot het 
bezwijken van gebouwen. 

Het tweede aspect betrof de tweestrijd tussen Florence 
en Milaan. De dom van Florence had een Romaanse stij 1 
als uitgangspunt. De keuze van stijl vond zijn oorsprong 
in de rivaliteit tussen Milaan en Florence. Daar waar 
Milaan het Roomse Rijk steunde, daar sympatiseerde 
Florence met de paus en andere Ita1iaanse staten. In 
Milaan, waar veel Duitsers aan het hof van de Visconti
familie waren, gaf men de voorkeur aan de Gothische 
stijl, die zich in Duitsland al een belangrijke plaats 
in de bouwwereld had veroverd. Omdat Milaan had besloten 
zijn cathedraal in Gothische stijl op te trekken, koos 
men in Florence voor de Romaanse stijl bij aanvang van 
de bouw van de cathedraal. Hoewel men later Gothische 
aspecten aan de koepel toevoegde (gebruik van ribben), 
was dit niet ongewoon in de bouw van een cathedraal. 
Veel cathedralen hadden een Romaanse basis en een 
Gothische afbouw zonder dat er sprake was van een 
esthetisch conflict. Wel betekende dit een compromis 
tegenover het "Romaanse" standpunt en een erkenning dat 
de ene stijl, konstruktief gezien meer mogelijkheden 
bood. 

De Santa Maria del Fiore is een aanzet naar de centrale 
kerk, die overeenkomsten vertoont met de centraalbouw 
van de vroeg-christelijke kerk. De koepel en naast
gelegen zijkapellen hebben een opbouw die, in tegen
stelling tot de kerken van Byzantijnse oorsprong, 
helder en wetmatig van opzet is. De ruimtelijke 
verhoudingen in de bouwstructuur zijn een gevolg van 
ontdekkingen op gebied van geometrie en perspektief. 
De centraalbouw in de Renaissance diende vanuit één 
standpunt bekeken te worden en de maatvoering was 
gebaseerd op menselijke verhoudingen. 

Bij de Gothische cathedraal was de ruimtelijke indeling 
en het interieur bepalend, in de Renaissance behandelde 
men de gebouwen steeds meer als massa. Hoewel de koepel 
en zijkapellen van de Santa Maria del Fiore Gothische 
bouwvormen in zich hebben, hebben ze niet de ijle 
structuur van de Gothische kerk. De viering van de kerk 
met als bekroning de koepel, is uitgezet vanuit 
bepaalde punten en heeft ook een bepaalde maatvoering. 

17 



Koepel van de Santa Maria del Fiore --------- Hoofdstuk 1 

De ontwerpers van de Santa Maria del Fiore zijn geen 
archi tekten van oorsprong. De eerste ontwerper van de 
kerk was Giotti, een schilder; de ontwerper van de 
koepel was F. Brunelleschi, die een opleiding als 
goudsmid had genoten. Ze zorgden ervoor dat de 
uiterlijke vorm van de kerk goed verzorgd was, wat 
belangrijk was voor een kerk die niet alleen een 
godshuis was, maar ook als prestige-object was bedoeld. 
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1.3 De ontwerper van de koepel 

De ontwerper die de grootste verantwoording droeg bij 
de bouw van de koepel was Filippo Brunelleschi. 
Brunelleschi was van oorsprong goudsmid en had daarnaast 
ook veel belangstelling voor de beeldhouwkunst. In de 
Renaissance was het gebruikelijk, dat kunstenaars zich 
ook op andere gebieden oriënteerden. Dit gold ook voor 
Brunelleschi. Na een verblijf in Rome, keerde hij in 
1420 naar Florence terug waar een prijsvraag werd 
ingesteld voor het ontwerp van een koepel op de Santa 
Maria del Fiere. Brunelleschi diende een ontwerp in, 
waarbij hij zich vooral door het Pantheon in Rome had 
laten inspireren. Dit ontwerp werd bekroond met een 
benoeming tot hoofdontwerper samen met de architekt 
Lorenzo Ghiberti. 

Na de succesvolle bouw van de koepel maakte 
Brunelleschi nog een aantal andere ontwerpen, oa. voor 
de St. Spirito(l436) en voor de St. Maria degli Angeli, 
wat de eerste centrale kerk van de Renaissance was. 
Brunelleschi's bouwwerken lieten goed zien dat de 
bouwmeester gevoel voor krachtswerking en praktisch 
inzicht had. In zijn ontwerpen liet hij zich inspireren 
door antieke Romeinse bouwwerken, maar hanteerde ook 
vormen op een eigen wijze. 

Brunelleschi was één van de eerste bouwmeesters, wiens 
naam is overgeleverd, iets wat kenmerkend voor de 
Renaissance was. Hij ontwierp bouwwerken in een tijd 
waarin de bouwkunde aan de spits van de techniek stond. 
Na hem kwamen bouwmeesters die ofwel theorie over 
bouwkunde etaleerden ( zoals A.B. Alberti en Palladio), 
ofwel nieuwe konstruktie- en expressievormen ontwik
kelden (Michelangelo). 

Brunelleschi overleed in 1446, het jaar dat de lantaarn 
op de koepel van de Santa Maria del Fiere werd gezet. 
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Opengewerkt perspektief van de koepel. 

a Hier eindigt het massieve gedeelte van de koepel. 

b De 24 hoofd- en tussenribben, die in vertikale richting lopen. 

c De ring, be~taande uit kalksteenblokken met daartussen 
ijzeren schakels. 

d Basis van de koepel. 

f Houten ring om spanningen van gewelven (j) op te vangen. 

h De negen horizontale ringen bovenin de koepel. 

------------20a ------------



Koepel van de Santa Maria del Fiore ----------

Opengewerkt perspektief van de koepel 
van de Santa Maria del Fiore. 
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2 Ontwerp en bouw van de koepel van de Santa Maria del 
Fiore. 

In deze paragraaf wordt ingegaan op een beschrijving 
van de koepel en hoe men tot de konstruktie van het 
gebouw kwam. Voor het volgen van de bedoelingen en 
ideeën van de ontwerpers van de koepel . is de 
beschrijving van de koe~el een eerste stap daartoe. 

Jammer is dat berekeningen of konstruktietekeningen 
ontbreken, zodat de beschrijving van de koepel in veel 
gevallen het enige referentiekader is en zodoende veel 
aan interpretatie-mogelijkheden overlaat. 

2.1 Beschrijving van de koepel en zijn afmetingen. 

De koepel van de Santa Maria del Fiore overspant, zoals 
gezegd, de viering van de kerk. Voor de bouw van de 
koepel waren reeds aanwezig: de tamboer en aangrenzende 
zijkapellen. De vorm van de tamboer is dezelfde als van 
de viering: ze heeft een achthoekige plattegrond en de 
middellijn van de ingeschreven cirkel bedraagt 42 m. 
De tamboer vormt de basis van de koepel en is aan de 
voet van de koepel 4,3 rn dik. 

De koepel zelf is een mengsel van koepelvormige over
spanningen, die bij de Romeinse bouwwerken werden 
toegepast, en Gotische gewelven, een overspannings
techniek bij cathedralen in de late Middeleeuwen. 

De koepel heeft dezelfde plattegrond als die van de 
basis. De muren lopen 'naadloos' over in de koepel; 
de middellijn van de koepel is dezelfde als die van de 
basis: 42 m. De koepel bestaat uit twee schalen en een 
netwerk van ribben die de schalen met elkaar moeten 
verbinden. De hoogte vanaf de begane grond tot de kruin 
van de binnenkoepel bedraagt 87 m. De hoogte van de 
koepel zelf(gemeten van de voet tot binnenkant 
inwendige kruin) bedraagt 32,1 m. 

Aan de voet heeft de koepel dezelfde dikte als de 
basis, toch begint hier al de welving. De voet heeft een 
hoogte van 3 m, boven de voet beginnen de twee schalen. 
De schalen lopen allebei door tot een oog in de top van 
de koepel, dat een middellijn van 12 braccia 
(1 braccia=0.584 m) heeft. 
Dit oog (opening in de koepel) verzorgt de lichttoetre
ding van bovenaf. De opening wordt afgedekt door een 
lantaarn, die tevens de bekroning van de koepel vormt. 
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De twee schalen hebben een verschillende functie, maar 
zijn wel met elkaar verbonden. De binnenste schaal heeft 
alleen een dragende functie. Beneden is deze 2,2 m dik; 
de dikte neemt naar boven toe af en bedraagt bij de 
opening 2, 0 m. De buitenste schaal heeft beneden een 
dikte van 0,9 m, boven bij de opening is deze nog 0,7 m 
dik, en heeft naast een dragende, ook een beschermende 
functie. De basis heeft zoals gezegd een achthoekige 
plattegrond en die zet zich door in de koepel. De 
schalen zijn hierdoor koepels, die bestaan uit acht 
enkelvoudig gekromde oppervlakken die in de breedte naar 
de top taps toelopen. 

De begrenzing van deze koepelsegmenten wordt gevormd 
door acht hoofdribben, die hun oorsprong vinden in de 
acht hoekpunten van de plattegrond en met eenzelfde 
kromming als de schalen naar de top van de koepel 
toelopen. De acht hoofdribben zijn beneden 3,4 m breed, 
boven bij de opening 2,1 m breed. 

Behalve op elke hoek van een koepelsegment zijn in de 
tussenvlakken ook nog ribben aanwezig. Deze tussenribben 
(die ook in merdiane richting lopen) verdelen het koe
pelsegment in drieën. Ze zijn beneden 1,7 m breed, boven 
1,1 m breed. De konstruktie van ribbenstelsel en schalen 
zijn met elkaar verweven en vormen één geheel. Er kan 
worden aangenomen dat de dikte van de ribben dezelfde is 
als de dikte van de hele koepel. 

De buitenschaal en de 24 ribben worden ook nog verbonden 
door een aantal horizontale ringen, die in het bovenste 
gedeelte van de koepel liggen. De ringen lopen loodrecht 
op de meridiane ribben, raken ter plaatse van de hoofd
ribben de binnenkoepel en maken ter plaatse van het mid
den van een koepelsegment deel uit van de buitenkoepel. 
Deze horizontale ringen zijn dus op sommige plaatsen in 
de konstruktie verborgen. In totaal zijn er negen van 
zulke ringen aanwezig. Ze hebben een dikte van 0,64 men 
zijn geplaatst met een tussenruimte van 1,9 m. De lengte 
van een ring neemt af naarmate hij dichter bij de top 
ligt. 

In de koepel liggen ook 5 horizontale ringen van 
kalksteen, gevormd door blokken, die met elkaar 
verbonden zijn door 1Jzeren schakels. Deze blokken 
varieren in dikte van o, 61 m voor de ringen in het 
bovenste gedeelte van de koepel tot 1, 22 m voor de 
ringen onder in de koepel. 
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Beneden, aan de voet van de koepel, ligt een omgang. 
Hoger, op regelmatige afstand, bevinden zich twee 
galerijen, die rondom de koepel lopen. Er zijn 
uitsparingen in de ribben gemaakt, zodat de galerijen 
doorlopen. De galerijen, de omgang beneden en de omgang 
aan de top zijn verbonden met een trappenstelsel. 
In de binnenkoepel zijn ook nog uitsparingen gemaakt, 
waardoor men vanuit de gang het interieur van de koepel 
zichtbaar is. 

Een markant onderdeel van de koepel vormt ook de 
kastanjehouten ring, die op 1/4 van de hoogte van de 
koepel is aangebracht. Deze is opgebouwd uit balken die 
ter plaatse van de ribben aan elkaar bevestigd zijn met 
metalen strippen. 

De koepel is afgewerkt met een pannendak (wat in die 
tijd in Florence zeer gewoon was) en marmeren platen ter 
plaatse van de hoofdribben. Op de spits staat een 
lantaarn, die bestaat uit een stelsel van pilaartjes met 
een schuine spits als afdekking. 
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Binnenkoepel 

Buitenkoepel 

Hoofdribben 

Nevenribben 

Tussenruimte 

Koepel 

Opening in de top 

Tamboer 

Houten ring 

Kalksteenplaten 

beneden aan de voet: 2,2 m dik. 
boven aan de top: 2,0 m dik. 

beneden aan de voet: 0,9 m dik. 
boven aan de top: 0,7 m dik. 

beneden aan de voet: 3,4 m breed. 
boven aan de top: 2,1 m breed. 

beneden aan de voet: 1,7 m breed. 
boven aan de top: 1,1 m breed. 

beneden aan de voet: 1,2 m. 
boven aan de top: 1,5 m. 

diameter van de ingeschreven cirkel: 41.92 m. 
inwendige hoogte vanaf de vloer: 87 m. 
hoogte van de koepel: 31, 54 m. r . 
diameter: 6,19 m. 

dikte: 4,3 m. 
hoogte: 18 braccia. (=10.512 m.) 

doorsnede: 30*34 cm. 

dikte: 10 cm. 
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Vertik.ale doorsnede van de koepel 
van de Santa Maria del Fiore. 
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2.2 Vormbepalende motieven bij het ontwerp van de 
bouw. 

De voorgeschiedenis van de bouw. Toen op 7 augustus 
1420 met de bouw van 

de koepel van de Santa Maria del Fiore begonnen werd, 
was dat niet volgens de plannen die bij het ontwerp van 
de kathedraal ontwikkeld waren. De eerste reële plannen 
voor een koepel als overspanning van de viering van de 
kathedraal dateren uit een tijd dat men de laatste hand 
legde aan de tamboer, die de basis van de koepel moest 
vormen. 

Toen men in 1296 met de bouw van de Santa Maria del 
Fiore begon had de bouwmeester -Giotti- alleen vage 
ideeën over de overspanningskonstruktie van de viering. 
Naarmate de bouw van de cathedraal vorderde, werd de 
vrijheid in het ontwerp van de overspanningskonstruktie 
steeds minder, terwij 1 men weliswaar plannen voor een 
koepel ontwikkelde, maar nog geen idee over de werke
lijke konstruktie had. 

Toen de basis bijna voltooid was, waren wel de rand
voorwaarden en de globale vorm voor de koepel vast
gelegd, maar er moest een prijsvraag aan te pas komen om 
een verantwoord ontwerp te verkrijgen. Aanwezig waren: 
een basis met een dikte van 4,3 men zijkapellen die een 
spitsvormig profiel, opgebouwd uit enkelvoudig-gekromde 
koepelsegrn~nten, hadden. Het bouwcomitee was huiverig om 
een koepel met een nog nooit vertoonde vorm te introdu
ceren en besloot om een koepel met een spitsboogdoor
snede als uitgangspunt te nemen, om wilde experimenten 
te voorkomen. Daarnaast werd de mogelijke ontwerper 
verzocht om de oktogonale plattegrond in de koepel over 
te nemen, omdat men vond dat deze vorm beter bij de 
basis aansloot. Ook zou een koepel met een achthoekige 
plattegrond beter bij de (inmiddels gerealiseerde) 
zijkapellen passen. 

Hoewel de uiterlijke vorm dus nagenoeg was uitgelegd, 
had men nog geen idee over de uitvoering en het 
konstruktief ontwerp. Het spitsvormig model had men 
overgenomen van reeds gebouwde, kleinere koepels en men 
achtte de spi tsvorm niet zozeer gunstig voor de kon
struktieve werking, als wel voor het stapelen van de 
stenen. 

25 



Koepel van de Santa Maria del Fiere--------- Hoofdstuk 2 

De uitvoering eiste op het eerste gezicht een enorme 
stelling, die als ondersteuning moest dienen voor de 
konstruktie tijdens de bouw. Gezien de enorme afmetingen 
en gewicht van de te realiseren konstruktie, had men 
begrijpelijke bezwaren tegen een ondersteuningsstellage. 
Er zou een enorme hoeveelheid hout moeten worden 
verwerkt in de stelling en dan nog bestond en het gevaar 
van verzakking tijdens de bouw. Een prijsvraag moest 
uitkomst bieden. Het beste ontwerp werd beloond met een 
uitnodiging tot realisatie van het ingezonden ontwerp. 

Van alle ontwerpen was het plan van Brunelleschi zijn 
concurrenten ver vooruit. Hij zag in waar de zwakke 
plekken van de koepel waren en sprong daar op in met 
verantwoorde oplossingen. Daarnaast had hij een door
dachte oplossing gevende voor het opbouwen van de 
koepel. Vanwege zijn onorthodoxe benadering en niet 
verklaarbare opzet stond men nogal wantrouwend tegenover 
de plannen. Omdat echter geen enkele mededinger in de 
prijsvraag sluitende oplossingen aandroeg, besloot men 
toch maar Brunelleschi samen met Ghiberti als hoofd
ontwerpers aan te stellen. Ghiberti was een begaafd 
beeldhouwer en had al verscheidene succesvolle 
opdrachten op z1Jn naam staan, maar had niet veel 
bouwkundig inzicht. 

De wr1Jv1ng die er tussen de beide hoofdontwerpers 
ontstond, was een belangrijke oorzaak van vertraging in 
de bouw en leidde ertoe dat Ghiberti als hoofdontwerper 
op een zijspoor werd gezet. Toen de koepel voor het 
grootste gedeelte gerealiseerd was, had Brunelleschi 
definitief het vertrouwen van het bouwcomitee gewonnen 
en kon hij zijn plannen zonder verder beletsel 
uitvoeren. 

Het ontwerp van de koepel. Op het eerste gezicht lijkt 
de koepel op veel plaatsen 

overgedimensioneerd. De ribben en schalen hebben (in de 
breedte en dikte) enorme afmetingen, die de indruk 
wekken alsof er zeer veilig en massief is gekonstrueerd. 

Zelfs als men de afmetingen van de koepel in het 
achterhoofd houdt, moet gezegd worden dat sommige 
onderdelen van de koepel overgedimensioneerd lijken te 
zijn. Als men echter voor ogen houdt dat de koepel van 
de Santa Maria del Fiore een zuivere stapelbouw
konstruktie is, die alleen drukkrachten kan opnemen, 
(theoretisch gezien) en dat men in de 15-de eeuw niet de 
wiskundige en statika-modellen bezat om de krachts-
werking van een bouwwerk in te schatten, komt men tot de 
konklusie dat de opbouw van de koepel een groot inzicht 
in de krachtswerking van stapelbouwkonstrukties 
verraadt. 
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Brunelleschi had met een aantal problemen en uit
gangspunten te maken, die in het ontwerp verwerkt 
moesten worden. Allereerst was daar de oktogonale 
plattegrond die moest worden overgenomen (al eerder 
genoemd) . De koepel moest bepaalde afmetingen hebben, 
zodat de kerk niets aan grootheid in zou hoeven boeten 
en de koepel zou als bekroning een lantaarn moeten 
hebben, waarvan het gewicht op een verantwoorde wijze 
moest worden afgevoerd. 

Het belangrijkste probleem trad op bij de bouw van de 
koepel.Tot dan toe was gebruikelijk, dat bij de opbouw 
van gewelven stellingen werden gebruikt, die als mal 
fungeerden (officiële naam: formelen) en het gewicht van 
de konstruktie afvoerde tot de konstruktie zelf helemaal 
verhard was zodat ze zelfdragend zou zijn. Bij de koepel 
van de Santa Maria del Fiore is bij de opbouw ook in 
eerste instantie aan een ondersteuningskonstruktie 
gedacht, maar de hoogte en afmetingen van de koepel 
zetten aan tot andere methoden. De methode om de koepel 
op te bouwen is sterk bepalend voor de konstruktie en de 
vorm van de koepel geweest. Een van de methoden was om 
de koepel als een ribgewelf te beschouwen. De ribben 
zouden dan het skelet van de konstruktie vormen en het 
naar binnen vallen van de gewelven opvangen. Er zouden 
acht ribben komen(op elk hoekpunt van de oktogonale 
plattegrond, één rib) met daartussen gewelven met een 
dubbelgekromd ·oppervlak, die zonder ondersteuning tussen 
de ribben zouden kunnen worden gelegd. 

Figuur 8. 

Koepel met cirkel
vormige plattegrond. 
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Figuur 9. 

Koepel volgens 
"net-meloen-model" 
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Het geheel doet denken aan een netmeloen die uit acht 
parten bestaat. De achthoekige plattegrond gaf daarnaast 
nog de aanleiding tot een andere variant. Hierin bestaat 
de koepel uit acht enkelvoudig gekromde segmenten, waar
van elke twee tegen over elkaar liggende segmenten een 
boog vormen. Deze boog is als het ware opgebouwd uit 
twee zgn. sinaasappelschillen, die als ribben met een 
tapstoelopende breedte fungeren. Tussen de ribben wordt 
geen samenwerking verondersteld. 

Een derde opbouwmethode vormde Brunelleschi's oplossing 
van het ondersteuningsvraagstuk. Het voornaamste kenmerk 
van deze methode was dat er bij de opbouw geen 
(noemenswaardige) ondersteuning nodig was. Brunelleschi 
beschouwde de koepel als een konstruktie, die naast 
meridiane drukkrachten, ook nog ringkrachten in zich 
herbergde. Althans, dat doet deze opbouwmethode vermoe
den. Hoewel hij geen berekeningen na heeft gelaten, 
heeft hij zich wel verantwoordt bij het onwerp voor deze 
methode. 

Figuur ll. 
Oktogonale koepel 
met formelen. 

Figuur 12. 
Oktogonale koepel 
zonder formelen. 

Brunelleschi redeneerde alsvolgt: als men de koepel 
opbouwd uit horizontale ringen, dan zal één ring, indien 
voltooid, zelfdragend zijn. Nadat de ring is gesloten 
(en verhard) zet ze zichzelf vast en kan vervolgens als 
basis dienen voor de volgende ring. De stenen onderin de 
koepel hebben geen of slechts een kleine hellingshoek, 
zij worden gewoon op elkaar gestapeld, zonder dat er 
sprake is van verschuivingen tegen over elkaar. 
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Omdat de bedding van de stenen steeds loodrecht staat 
op de kromme die de koepel beschrijft, hebben de stenen 
bovenin de koepel de neiging om naar binnen te vallen. 
Indien ze van een gesloten ring deeluitmaken, zullen de 
stenen in dat geval een kracht op elkaar uitoefenen, die 
het naar binnen vallen tegengaat. Hoe groter de neiging 
is om naar binnen te vallen, hoe groter de(ring)krach
ten zullen zijn. Het optreden van ringkrachten vereist 
echter een koepel met een volledig ronde (horizontale) 
doorsnede; Brunelleschi voerde dit principe door bij de 
koepel met achthoekige plattegrond, door in de horizon
tale (achthoekige) doorsnede een ronde ring met vol
doende dikte te beschrijven, die de ringwerking op zich 
zou kunnen nemen. Hoewel de koepel dan uit acht gewelf
vlakken zou zijn opgebouwd, zou deze dezelfde krachts
werking (althans bij de opbouw) als die van een ronde 
koepel hebben. 

Figuur 12. Oktogonale 
koepel zonder ondersteuning. 

Figuur 13. 
Kabelstelsel. 

Naast de opbouw zonder ondersteuning, besloot 
Brunelleschi tot de toepassing van twee schalen die 
samengebonden door de ribstructuur de koepel zouden 
moeten vormen. Er waren verschillende redenen die 
daaraan ten grondslag lagen. Ten eerste diende te 
allen tijde voorkomen te worden, dat er vocht zou 
doordringen tot de binnenkant van de binnenkoepel. 
Dit zou immers fatale gevolgen hebben voor de wand
schilderingen die te zijner tijd het interieur zouden 
gaan verrijken. De binnenkoepel moest daarom op een 
afdoende manier tegen weersinvloeden beschermd worden. 
Ten tweede eiste het bouwcomi tee, dat de overgang ( in 
vertikale zin) tussen de basis en de koepel soepel zou 
verlopen, maw. men wilde voorkomen dat het oppervlak 
ter plaatse van de overgang zou verspringen. Van binnen 
zou het de fresco's geen eer aandoen, van buiten zou de 
koepel de indruk wekken boven de kerk te zweven. 
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Als de koepel uit gewelfvlakken zou worden opgebouwd 
die een dikte hadden gelijk aan die van de basis, dan 
zou dit een enorm gewicht opleveren. Men wilde dit 
zoveel mogelijk beperken om de basis geen overbodig 
gewicht toe te spelen. Met het gewicht zou naast de 
vertikale belasting ook de spatkracht toenemen, wat ook 
ongunstig voor de basis zou zijn. 

Ten derde besefte Brunelleschi, dat bij het ontbreken 
van stellingen als ondersteuning voor de koepel, er 
andere wegen gezocht moesten worden om de aanvoer van 
materiaal, materieel en mensen te kunnen waarborgen. 
Op of in de koepel zou een eenvoudige infrastructuur 
moeten worden aangebracht, die de aanvoerlijnen voor de 
bouwplaats moest leveren. 

Het was vnl. om deze drie redenen dat Brunelleschi 
besloot om de koepel uit twee stenen schalen op te 
bouwen. De buitenkoepel zou een bescherming vormen voor 
de binnenkoepel. De buitenkoepel werd net als de 
binnenkoepel uit baksteen opgetrokken: goed bestand 
tegen de weersinvloeden en minimale vervormingen in de 
tijd vertonend. 

Met de toepassing van twee koepels met vrijwel overal 
een konstante tussenruimte, was ook de geleidelijke 
oppervlakovergang tussen basis en koepel verzekerd, 
terwijl de tussenruimte ook een gewichtsvermindering 
betekende ten opzichte van een koepel met een schaal, 
die dezelfde dikte als de basis zou hebben. 

Wat Brunelleschi destijds vermoed kan hebben, maar wat 
niet als ontwerpmotief is genoemd, is het feit dat een 
koepelwand,opgebouwd uit twee schalen en door ribben 
met elkaar verbonden, een veel grotere stijfheid 
oplevert dan een koepelwand uit één stuk, met hetzelfde 
gewicht. Dit betekent dat een koepel een betere weer
stand krijgt tegen afwijkingen van de druklijn, in 
meridiane richting, ofwel tegen momenten. 

Bij een bepaald moment beperkt een grotere stijfheid 
ook de vervormingen, zeker als de koepelwerking niet 
opgaat en de konstruktie bestaat uit niet samenwerkende 
gewelfvlakken. Een voorwaarde voor deze konstruktie is 
wel, dat de verbinding tussen de samenstellende delen 
goed moet zijn, dwz. de verbinding tussen de ribben en 
schalen moet een voldoende schuifweerstand hebben, om
dat anders het totale profiel niet het koppel kan 
opnemen dat het moment moet leveren. Indien de schuif
spanning in de betreffende verbinding groter is dan de 
toelaatbare schuifspanning (de voegen en stenen zijn dan 
gescheurd) dan zal het moment moeten worden opgenomen 
door koppels die in de delen afzonderlijk werken. 
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Het is niet bekend of Brunelleschi het belang van 
samenwerking tussen binnen- en buitenkoepel zag en de 
rol die de ribben, die de verbindingen moeten verzor
gen, hierin spelen. Er zijn kenmerken van de ribben, 
die daarop wijzen: de ribben zijn nl. nogal fors 
uitgevoerd en dit vergroot het verbindingsopppervlak 
tussen rib en schaal. De ribben hebben als hoofdfunctie 
het ondersteunen van de buitenkoepel. De belastingen van 
de buitenkoepel worden via de ribben naar de binnen
koepel geleid, die voor de algehele krachtsafvoer 
verantwoordelijk wordt gezien. 

Dat Brunelleschi zich bewust was van de ringwerking in 
een koepel, blijkt niet allen uit het opbouwen zonder 
formelen van de koepel. Brunelleschi besefte dat een 
koepel de neiging had om te barsten. Deze neiging om te 
barsten zou volgens hem onderin het grootst zijn. Om de 
krachten, die deze neiging veroorzaken, te verwerken, 
introduceerde hij vijf ringen, opgebouwd uit zandsteen
blokken, die aaneengeschakeld werden door ijzeren 
kettingen. De ringen van aaneengeschakelde kalksteen
blokken zijn te vinden aan de basis van de koepel en per 
paar ook aanwezig onder de galerijen, die rondom de 
koepel lopen. Omdat Brunelleschi geen idee had van de 
grootte van de optredende trekkrachten, zijn de ringen 
niet voldoende geweest om de trekkrachten op te vangen. 

Een aanwijzing, dat Brunelleschi zich bewust was van 
het gedrag van de ringkrachten, vormen de negen ringen 
van baksteen bovenin de koepel, die tegen de bui ten
koepel aanliggen. Deze ringen hebben te maken met de 
opbouw van de buitenkoepel. De buitenkoepel, die net 
als de binnenkoepel van baksteen is, is tegelijk met 
de binnnenkoepel opgebouwd. Het principe van opbouwen 
zonder ondersteuning en daarmee gebruik maken van de 
ringwerking, geldt ook voor de buitenkoepel. 

Omdat de doorsnede van de buitenkoepel geen inge
schreven ronde doorsnede kan bevatten, heeft 
Brunelleschi hulppstukken geïntroduceerd, die toch 
ringwerking garanderen ondanks het ontbreken van een 
ronde ingeschreven cirkel. De negen ringen bovenin 
vormen deze hulpstukken. De ringen vullen de buiten
koepel aan, daar waar de ingeschreven ronde cirkel 
buiten de doorsnede valt. Zonder hulpstukken valt de 
buitenkoepel naar binnen, omdat er nergens krachten 
kunnen optreden die kunnen bijdragen aan evenwicht van 
een blok binnen het gewelfvlak. Gezien de horizontale 
drukringen bovenin en de horizontale trekringen onderin 
de koepel, had Brunelleschi zich een idee gevormd van 
het gedrag van de ringwerking. 
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De opbouw van de koepel gaf nog een probleem ten aan
zien van het ontbreken van een ondersteuning. Zodra bij 
de opbouw van de koepel een ring gesloten was (en ver
hard) dan was ze zelfdragend; was de ring echter in 
aanbouw, dan moest worden voorkomen, dat bij het 
plaatsen, de stenen naar binnen vielen. 
De stenen liggen nl. onder een hellingshoek, die lood
recht staat op de kromme die de koepel beschrijft. 
Het naar beneden vallen van de stenen tijdens de bouw 
voorkwam Brunelleschi door een metselverband in de 
gehele koepel toe te passen. Dit verband, dat het uiter
lijk van een vissehuid heeft, heeft de eigenschap om de 
stenen vast te houden. 
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Figuuur 14. Detail van de koepel en de opbouw van 
het metselwerk volgens visgraatmodel. 
(uit: 11 s. Maria del Fiore", 

R.J. Mainstone) 

Het 'visgraat-model'-metselwerkverband bestond uit 
series vertikaal gelegde stenen die een serie stenen 
konden vastleggen. Ze vormden diagonalen in twee 
richtingen en bewogen zich spiraalsgewijs naar de top 
van de koepel. Tussen elk paar rechtopstaande stenen 
legde men hoogstens vijf stenen in normale positie, 
dwz. met een bedding die loodrecht op de kromme lag die 
de stenen steeds op de as van de koepel was gericht. 
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Er vormden zich dus steeds kammen van vijf stenen lang 
die als grenzen twee vertikale stenen hadden, die deel 
uitmaakten van het visgraat-metselwerkverband. 
Dit metselwerkverband was vooral nodig voor stenen die 
zich binnen de denkbeeldige ingeschreven ring in de 
binnenkoepel lagen. Deze stenen zouden niet alleen 
tijdens de bouw, maar ook daarna het gevaar lopen naar 
binnen te vallen, omdat ze buiten het invloedsgebied van 
de ringwerking vallen. Als men de horizontale doorsnede 
van de koepel bekijkt, dan laat zich een metselverband 
zien, waarvan men zich kan voorstellen dat het deel uit
maakt van een ronde koepel. (bedding onder een bepaalde 
hellingshoek; lengte-as van de stenen naar de as van de 
koepel gericht), als men vervolgens de buitenkant 
afvlakt en de binnenkanten inkapt, houdt men de oktogo
nale vorm over. 

De spitsboogvorm van de koepel van de Santa Maria del 
Fiore is gekozen vanwege twee redenen. Ten eerste 
schatte de ontwerper deze vorm van de koepel in als de 
beste vorm die geschikt was om het gewicht van de 
lantaarn af te voeren. Ten tweede gaf de spitsboogvorm 
een meer gunstige situatie voor het stapelen van 
de ringen. De grootste helling van een bedding van een 
spitsboog is nog altijd veel kleiner dan de bijna
vertikale bedding die boven in een rondboog voorkomt. 
Omdat de koepel zonder ondersteuning werd gebouwd, was 
de laatste reden ook zeker van belang. De spitsboog
lengtedoorsnede levert bovendien een koepel op, die een 
grotere hoogte bezit dan een rondboog, wat gezien de 
grotere bouwmassa een grotere indruk maakt. 

Van de ruimte tussen de twee koepels maakte 
Brunelleschi goed gebruik: hij benutte deze ruimte om 
een gangen- stelsel aan te leggen, waarin het vervoer 
van mensen en materiaal kon plaatsvinden. Toen de werk
pauzes tijdens de bouw uitliepen, omdat de beklimmingen 
te lang duurden en daardoor de arbeiders te laat op hun 
werk kwamen, liet Brunelleschi complete kantines in het 
gangenstelsel inrichten, zodat de reistijd belangrijk 
verkort werd. 

Zoals al eerder gezegd, had Brunelleschi een goede kijk 
op de krachtswerking van een gebouw, maar hij kon zich 
geen voorstelling maken van de grootte of de richting 
van de krachten, omdat hem de wiskunde- en statika
modellen ontbraken. Het definiëren van het begrip kracht 
als een vector met richting en grootte en samenstellen 
van vectoren zou pas een tijd later door Leonardo da 
Vinci worden ingevoerd, terwijl begripppen als buiging 
en kwadratisch oppervlakte moment pas omstreeks 1580 
door Galilei werden onderzocht. 
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Het bepalen van de afmetingen van bv. de binnen- en 
buitenschaal en de ribben kan hierdoor niet nagetrokken 
worden of worden afgeleid uit een berekenings- of ont
werpmethode. Het toepassen van een dubbele schaal en 
trekbanden onderin de koepel waren gegronde konstruk
tieve ideeën en zijn later veelvuldig toegepast op 
andere koepels of koepelvormen. 

Tot dusver heb ik de visie van de ontwerper naar voren 
gebracht en de konstruktie gerelateerd aan de ontwerp
motieven van Brunelleschi(voor zover dat mogelijk was). 

In een later hoofdstuk wil ik meer ingaan op de 
theoretische achtergrond van de konstruktie-keuze en 
deze keuze toetsen aan de huidige inzichten. 
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2.3 Bronnen voor het ontwerp/voorgangers en opvolgers 
van de koepel van Florence. 

Bij de meeste koepelvormen was de opzet gebaseerd op de 
opbouw van het gewelf. Tijdens de opbouw van de koepel 
moest worden voorkomen dat deze in zou storten. 
De konstruktie en de materiaalkeuze was vooral geënt op 
de uitvoering. Daar kon men ter plekke concluderen of 
een koepel stevig en stabiel genoeg was. Wanneer de 
uitvoering niet mogelijk was, had het geen zin om de 
krachtswerking van een konstruktie in zijn geheel te 
bekijken. 

Bij de eerste koepels benutte men vnl. de stapelbouw
werking van stenen: het al of niet kantelen tegen over 
elkaar, het gebruiken van schuifweerstand tussen de 
stenen en de hoge druksterkte. (bv. het scha thuis van 
Atreus te Mycene en de stenen hutten in de Provence). 

Latere overspanningen in koepelvorm vinden we in Egypte 
en Mesopotamië. Hierbij werden vnl. bakstenen en 
sneldrogende mortel gebruikt. Er waren methoden 
ontwikkeld om zonder ondersteuning een gewelf op te 
bouwen. Deze gewelven waren wel aan bepaalde vormen en 
afmetingen gebonden. 
Zo kan men op ·de afbeelding 
hiernaast zien, dat een vier-
kante ruimte wordt over
spannen door vier gewel
ven, die vanuit de hoeken 
worden opgebouwd en in het 
midden op elkaar aansluiten. 
Zo'n gewelf kan zonder on
dersteuning worden opge
bouwd, omdat elke boog on
der een hoek staat en ge
steund wordt door de boog 
die daar onder ligt. De 
spatkrachten worden opge
nomen door de bogen van de 
naastliggende bogen. Deze 

Figuur 15. Baksteenkoepel 
op een vierhoekig funda
ment. (uit: Geschichte 

des Konstruierens} 

opbouwmethode in combinatie met sneldrogende mortel 
leent zich goed voor overspanningen, die niet al te 
groot zijn. 

De directe voorgangers van de koepel van de Santa 
Maria del Fiore zijn het Pantheon en de Haya Sophia. Het 
Pantheon is vooral van belang omdat deze uit beton is 
opgebouwd. Het beton bestond uit puin en cement, waarin 
Pozzolana-aarde was verwerkt. Dit beton had een lage 
soortelijke massa en kon alle vormen aannemen, die maar 
wenselijk waren. Een van de moeilijkheden bij het 
bouwen van koepels uit beton was het ondersteunen van 
de bekisting. 
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J 

Het Pantheon te Rome 115-125 nC verticale doorsnede 

Men veronderstelt, dat bij het Pantheon gebruik is 
gemaakt van plaatselijke ondersteuning. Deze onder
steuning werd aan de reeds bestaande konstruktie 
bevestigd, er werd een horizontale laag van beton 
gevormd, waarna men de bekisting wegnam, de onder
steuningskonstruktie opbouwde en vervolgens de volgende 
laag opbouwde. 

Bij de Minervatempel bij Rome vormen de betonnen lagen 
de ondersteuningen voor de bakstenen gewelven die 
tijdens de harding op de betonnen schaallaag rusten. 
De Romeinen bouwden altijd koepels met cirkelvormige 
(vertikale) doorsnedes , met dikke muren en gewelven in 
verhouding tot hun middellijn, zodat uit de konstruktie 
geen duidelijke krachtswerking is af te leiden. 

Bij het Pantheon heeft men vanwege de afmetingen meer 
moeten manipuleren met de vormen en het materiaal van 
het gebouw, om een verantwoorde krachtswerking te 
krijgen. Van binnen werd de cirkelvormige (vertikale) 
doorsnede gehandhaafd, maar aan de buitenkant lopen de 
hellingen veel flauwer naar de basis toe. Zo verkreeg 
men een vertikale doorsnede die in het midden vrij dun 
was en naar de buitenkant steeds dikker werd. Ook was 
het gebruikte materiaal in het midden van de koepel veel 
lichter dan het materiaal aan de buitenkanten. 
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Figuur 18. 
Het interieur van de koepel 
van het Pantheon. 
(uit: Geschichte 
des Konstruierens) 
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Figuur 17. 
Het interieur van de 
koepel van de Haya 
Sophia. 
(uit: Geschichte des 

Konstruierens) 

Figuur 19. 
De tempel van Minerva 
bij Rome. 
(uit: Geschichte des 
Konstruierens) 
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Bij het Pantheon heeft men vnl. van het gewicht van de 
koepel gebruik gemaakt om de krachten binnen de kon
struktie af te voeren: daar waar weinig gewicht geboden 
was, heeft men een lichte betonsoort en uitsparingen 
toegepast, en waar grote doorsnedes en veel gewicht 
nodig was, heeft men steenmassa's aan de konstruktie 
toegevoegd. Bij het Pantheon is geen gebruik gemaakt van 
een vorm die wellicht gunstiger was voor de krachts
werking (spitsbogen); ook heeft men geen trekbanden in 
de koepel aangebracht. In werkelijkheid werkt de koepel 
dan ook als een serie van twee tegenover elkaar 
liggende delen, die samen een boog vormen. 
In gebieden waar men niet over de sneldrogende en 
lichte Pozzolana-aarde kon beschikken, moest men andere 
middelen verzinnen om een koepel op te bouwen zonder van 
een op de begane grond staande stelling gebruik te 
maken. 

Z<;> paste men in Ravenna bij de bouw van het Baptista
rium van de christelijk-orthodoxe kerk kokers toe die, 
aan elkaar bevestigd, horizontale ringen vormen, die 
daarna in specie werden gebed om zo als onderlaag voor 
de volgende ring te dienen. Deze overwelvingsmanier is 
later vrijwel nergens meer toegepast. 

-----...... 

Figuur 20. Details van de koepel van het Baptis
terium van de Orthodoxe kerk in 
Ravenna. (uit: Geschichte des Konstru
ierens, W. Graefe) 

Een andere voorganger van de koepel van de Santa 
Maria del Fiere is de koepel van de Haya Sophia in 
Istanboel. Het was de laatste grote Romeinse koepel. De 
bouw duurde van 532 tot 537. Meer nog dan het Pantheon 
hebben koepels uit het midden-oosten als voorbeeld voor 
de koepel van de Haya Sophia gediend. 
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De koepel maakt deel uit van een serie gewelven en 
overspant het centrale gedeelte van de Haya Sophia. De 
koepel is opgebouwd zonder ondersteuning en bestaat uit 
bakstenen van klein formaat met mortel bijeengevoegd. De 
opbouw van de koepel zonder ondersteuning was mogelijk, 
omdat de mortel sneldrogend was en de voegen niet naar 
het middelpunt van de koepel waren gericht. Deze combi
natie zorgde ervoor dat de stenen tijdens de bouw niet 
naar beneden vielen. 

De afdracht van de spatkrachten werd vooral verzorgd 
door de zijkoepels, die op een lager niveau tegen de 
hoofdkoepel leunen en als het ware tegelijk de functie 
van luchtboog en overspanningskonstruktie vormen. 

Deze vorm van centraalbouw is bij de Santa Maria del 
Fiore in een wat minder specifieke vorm toegepast. 

Figuur 21. Opengewerkte isometrie van de 
Haya Sophia. (uit: Geschichte des 
Konstruierens, W. Graefe) 
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In welke bronnen vond Brunelleschi nu zijn grootste 
voorbeeld? Men is geneigd het Pantheon als voornaamste 
inspiratiebron aan te wijzen; niet alleen omdat hij een 
tijd in Rome heeft gewoond en bekend is dat hij het 
Pantheon nauwkeurig heeft onderzocht, maar ook omdat 
verschillende bouwtechnieken in de koepel daarop wijzen. 

De belangrijkste bronnen die deze bouwtechnieken kunnen 
hebben gestimuleerd, zijn: 

* het toepassen van een versterkte ring in de opening 
boven in een koepel, 

* het opbouwen van een koepel van beton in 
horizontale lagen, die uitsparingen of inkepingen 
ed. kunnen bevatten; 

* het leggen van horizontale en radiale bakstenen 
banden op een reeds gerealiseerde betonnen 
oppervlak, waarbij het beton zelf dus als een soort 
verloren bekisting fungeert; 

* het toepassen van vlakke bogen uit baksteen, 
waarbij elke vierde steen doorloopt tot in de 
betonmassa en die zo in blokken verdeeld. 

Deze (Romeinse) technieken) zijn niet klakkeloos overge
nomen, maar zouden wel de aanleiding kunnen zijn voor 
bv. (resp.) het toepassen van een ring in de oktogonale 
horizontale doorsnede en zo bouwen zonder ondersteuning, 
of de ribstructuur, die de verbinding moest vormen 
tussen binnen~ en buitenkoepel, of het toepassen van een 
visgraatstructuur in het metselverband om de stenen 
tijdens de bouw op hun plaats te houden. Wat in Romeinse 
gebouwen wel toegepast en in de koepel van de Santa 
Maria del Fiore meteen is overgenomen, zijn de kalk
steenblokken die aan elkaar zijn gebonden door ijzeren 
schakels. Deze konstruktie is echter in de Middeleeuwen 
ook nog toegepast, zodat niet het Pantheon alleen als 
aanleiding heeft gediend. 
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De bouwmeesters van de Santa Maria del Fiore streefden 
naar een kerkgebouw met meer Romaanse dan Gothische 
invloeden. Gezien de opbouw van de koepel met zijkapel
len vertoont zij daarnaast ook nog overeenkomsten met 
de centraalbouw zoals de Haya Sophia , al was de Haya 
Sophia veel slanker en toch wel complexer. 
In de Haya Sophia kan de koepel, wat krachtswerking 

betreft, veel meer vertrouwen op de zijkoepels die tegen 
de hoofdkoepel aanliggen. De koepel van Florence is 
veel meer op haar "eigen" konstruktie aangewezen. 

Figuur 22. Interieur van de Haya Sophia. 
(uit: Geschichte des Konstruierens, 

W. Graefe) 
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Naast de Haya Sophia vertoont de koepel van de Santa 
Maria del Fiere ook veel overeenkomsten met koepels uit 
het midden-oosten, zoals daar is het mausoleum van 
Oljeitu in Sultaniya. De koepel is ook uit baksteen 
opgebouwd en zonder ondersteuning, gezien de opbouw van 
het metselwerk en de voorzieningen voor het bevestigen 
van steigers. Doordat in het Midden-oosten niet veel 

Figuur 23. 

Isometrie van de 
koepel van het 
Oljeitu-mausoleum. 
(uit: Geschichte 
des Konstruierens, 
W. Graefe) 

hout voorhanden was voor hulpkonstrukties, zocht men 
zijn toevlucht in de opbouw zonder ondersteuning. Dit 
betekende een konstruktie, die zich leende voor een 
uitvoering zonder formelen, dus vaak spitsvormig en met 
een ronde plattegrond. 

Bij koepels als het mausoleum van Oljeitu (zie 
afbeelding) vertrouwde men naast de vorm van de kon
struktie ook op de goede kwaliteit van de mortel. 
Hierbij liggen de voegen meer horizontaal dan bij de 
koepel van Florence, waar de voegen naar het middelpunt 
van de koepel zijn gericht. Daardoor is het metselver
band in vertikale doorsnede wat onduidelijk van opzet. 
Net als de koepel van de dom van Florence bestaat de 
koepel van Oljeitu uit twee schalen met daartussen een 
ribbenstructuur. 

Het is niet bekend of Brunelleschi ideeën heeft ont
leend aan koepels uit het Midden-oosten. In ieder geval 
zijn het materiaal (kleine bakstenen), het ontbreken 
van formelen en de centraalbouw belangrijke elementen 
die ook in de koepel van Florence zijn terug te vinden. 
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Naast bestaande gebouwen als het Pantheon, bestudeerde 
Brunelleschi ook half ingestorte gewelven, om zo meer 
inzicht in het gedrag te krijgen. Ook maakte hij proef
opstellingen, die hij belastte tot ze bezweken. Zo kon 
hij zich toch een beeld van de krachtswerking in 
gewelven vormen zonder dat hij de beschikking over 
wiskunde- en mechanikamodellen had. 

Elementen van de konstruktie van de koepel van de Santa 
Maria del Fiore zijn later veelvuldig toegepast, oa. in 
bijzondere koepels zoals de St. Pieter in Rome en de 
St. Paul's in Londen. 

De koepel van de St. Pieter is net als de koepel van de 
Santa Maria del Fiore opgebouwd uit twee schalen met 
daarin een ribbenstructuur verwerkt. De dimensies van de 
onderdelen (vooral de basis) waren echter veel kleiner. 
Ondanks het aanbrengen van trekbanden is de koepel 
later ernstige scheuren gaan vertonen die de krachts
werking in de koepel veranderde. Er moesten nieuwe 
trekbanden in de koepel worden gezet. Wel noodzaakte het 
scheurgedrag van de koepel van de St. Pieter onderzoek 
naar krachtswerking en materiaalgedrag, dat zijn waarde 
voor latere bouwwerken heeft bewezen. 

Bijvoorbeeld bij de St. Paul's cathedraal in Londen 
waar de konstruktie van de koepel werd gecontroleerd 
door de kettinglijn te gebruiken. 
De ontwerper Christopher Wren had nauwe banden met 
Robert Hooke, die hem met het verschijnsel kettinglijn 
confronteerde en hem aanraadde dit hulpmiddel bij de 
koepel toe te passen. Net als de vorige koepels zou de 
St. Paul's een (zware) lantaarn krijgen en wilde men het 
toepassen van Gothische luchtbogen vermijden. Omdat de 
koepel vrij hoog staat en het gebruik van de kettinglijn 
uitwees, dat een ronde koepel veel nadelen had als dra
ger voor een puntlast (de lantaarn), ontwierp men een 
konstruktie, die naderhand vaak als geforceerd is 
beschouwd. Voor het dragen van een lantaarn is een konus 
de meest geschikte vorm. Zo heeft men voor de St. Paul's 
een koepel ontworpen die uit drie delen bestaat (een 
binnenkoepel, een konus en een buitenkoepel), wat wel 
aangeeft hoe moeilijk het was om verschillende doel
einden bij de bouw van een koepel na te streven, ter
wijl men eigenlijk alleen de beschikking had over 
druklementen. 
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De koepels hebben een krachtswerking die verandert 
omdat de koepel op bepaalde plaatsen de trekspanning 
niet meer kan leveren. De veranderde krachtswerking moet 
dan of door metalen banden, of door de basis van een 
koepel worden opgenomen. 

Over het algemeen kan van de koepels uit het verleden 
worden gezegd, dat de vorm van de konstruktie sterk 
afhankelijk was van de manier van opbouwen en van 
esthetische en religieuze motieven en dat pas laat de 
koepel als een konstruktie met een eigen krachtswerking 
werd beschouwd. 
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2.4 Uitvoering en materialen. 

Zoals gezegd is de uitvoering van de bouw in grote mate 
bepalend geweest voor de konstruktie. Tijdens de bouw 
moesten de afmetingen van de koepel worden gecontro
leerd, opdat de ingeschreven ring intakt zou blijven en 
de voegen van de stenen de juiste helling hadden. 
De vertikale kromme van de koepel is in een eerder 
hoofdstuk.beschreven. Deze kromme werd met een stelsel 
van kabels gecontroleerd. Dit stelsel kabels bestond uit 
twee kabels al en a2, die de vertikale curve beschreven, 
die men aan wilde houden. Dan moest ook nog de inge
schreven ring en de helling van de 

Figuur 24. 

45 



Koepel van de Santa Maria del Fiore --------- Hoofdstuk 1 

voegen worden gecontroleerd. Dat gebeurde met een koord 
(b), dat vanuit het middelpunt (C), dat op de middenas 
van de koepel lag, naar de koepelomtrek liep. De helling 
van het koord (b) . bepaalde ook de voeghelling. Het 
koord (b) werd op z'n plaats gehouden door 3 koorden 
cl,c2,c3, die met resp. Al,A2,en A3 waren verbonden. 
De koorden werden gespannen door aan het einde bij Al en 
A2 gewichten te hangen en C werd gesteld (op as ZZ') 
door C op de lijn DE te krijgen, waarna definitief de 
koorden werden bevestigd. Als men andere delen van de 
koepel wilde controleren, werd het stelsel op een andere 
plaats bevestigd. 

Wat betreft de uitvoering heeft men van verschillende 
stellages en hijsmiddelen gebruik gemaakt. Bij de basis 
heeft men een omgaand platvorm geïnstalleerd, waar de 
materialen, die van beneden naar boven werden gehesen, 
opgestapeld werden. Op het platvorm stonden hiertoe 
ankers met katrollen en beneden op de begane grond een 
lier, die door ossen in beweging werd gezet. Op deze 
omgang (van hout) werden ook de stelkoorden geregeld. 
Naarmate de koepelbouw vorderde, werd de te overbruggen 
hoogte tussen omgang en werkplaats te hoog en instal
leerde men op de koepelwand een platvorm met een grote 
kraan erop, waarmee men het materiaal van de omgang naar 
de werkplaats ophees. Toen de koepel voltooid was en 
alleen nog de lantaarn gebouwd moest worden, installeer
de men boven de koepelopening een andere lier, waarmee 
het materiaal direct van de begane grond naar de top van 
de koepel werd gehesen. De lantaarn werd voltooid mbv. 
een kleine stellage. 

De koepel bestaat uit de volgende materialen: beneden 
is de koepel over een hoogte van 3 m van natuursteen met 
een toplaag van kalksteenblokken, die door ijzeren scha
kels met elkaar zijn verbonden. Daarboven bestaat de 
koepel uit twee schalen en is over een hoogte van 3,7m 
van zandsteen. Daarboven zijn de gewelven vrijwel 
uitsluitend uit baksteen opgebouwd. De blokken van 
steen, die door 1Jzeren schakels daartussen, ringen 
vormen {vijf in getal) bestaan uit kalkzandsteen en 
zijn 5 tot 10 cm dik en lopen over vrijwel de gehele 
dikte van de gewelven. Aan de buitenkant is de koepel 
met een pannendak afgewerkt en ter plaatse van de 
hoofdribben zijn marmeren blokken aangebracht, die 
doorlopen tot de top van de koepel. De lantaarn is 
opgebouwd uit marmer. 
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Figuur 25 Reconstructie van het werkplatvorm op 
de in aanbouw zijnde koepel. 
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De keuze van materialen en hun eigenschappen. Vóór de 
bouw van 

de Santa Maria del Fiore werd bij de bouw van kerken en 
gewelven vnl. natuursteen gebruikt. Baksteen werd tot 
dusver alleen toegepast bij de bouw van huizen, soms 
paleizen en bij het plaveien van wegen. Bij de bouw van 
de koepel werd gekozen voor baksteen als hoofdbouwsteen. 
De Arno-vallei had een lange traditie in het bakken van 
baksteen en dakpannen. De producten waren betrouwbaar, 
van goede kwaliteit en in allerlei vormen te krijgen. 
Bij Pardo D'antonio da Voltera ea. werden orders 
geplaatst, die varieerden van 200.000 tot 1.000.000 
stenen. In het begin moest men een keuze maken tussen 
gewone baksteen en tufsteen, dat weliswaar goedkoper 
was, maar van ver gehaald moest worden en moeilijker op 
kwaliteit was te controleren. Bekend is dat Brunelleschi 
gebeten was op een goede kwaliteit en controle van de 
stenen, en niet zelden trad hij zelf als controleur op. 
De mortel was samengesteld uit zandsteen en klei, en is 
overal in dezelfde samenstelling gebruikt. Hier volgen 
de gegevens van baksteen en mortel: 

baksteen: fd 1. 
= 35,0 N/mm 

ft. = 2,56 N/mnf 

~ = 1720 kg/m~ ,. 
= 9613.8 N/mm 

de baksteenvormen zijn 40 mm 

mortel: 
2 

21,18 N/m~ 
= 4,65 N/mm 

'2. 
= 7946,1 N/mm 

metselwerk: 
f d = 8 , 6 2 N /mm'
c = 2,308 N/mm1. 
"f=47.98° 

dik. 

Naast baksteen is ook natuursteen gebruikt en wel: 

- zandsteen (pietraforte); steensoort met een 
aanzienlijke veerkracht en werd toegepast bij de 
trappen, de basis en in de gangen bij de basis 
van de koepel. 

- zandsteen (macigno); steensoort, die oa. kwarts 
bevat. Heeft geringe veerkracht, hoge druksterkte 
en is toegepast bij doorgangen (als latei boven 
een opening) onder opleggingen van de ringen uit 
stenen blokken met ijzeren schakels en bij de 
ramen. 
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Naast zandsteen is ook marmer gebruikt, dat geen onbe
kende steensoort in Toscane was. De materialen hoefden 
niet van ver gehaald te worden; zowel bij toepassing van 
zachte als harde stenen had men in Toscane een lange er
varing opgedaan, iets wat de kans op mislukkingen tgv. 
verkeerd materiaal uitsloot dan wel minimaliseerde. 

Het hout van de stellingen die bij de opbouw van de 
basis- en zijkapellen werd gebruikt, werd opnieuw benut 
bij de konstruktie van het platvorm beneden aan de basis 
en bij de hijsinstallatie voor de lantaarn. 
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2.5 De maatvoering en het ontwerp. 

In de Renaissance ziJn er ontwikkelingen op andere 
gebieden ontstaan, die hun invloed hebben gehad op de 
bouw van de koepel van de Santa Maria del Fiore. 
Zo hebben de wiskunde met zijn geometrische wetten en 
beschrijvingen en de schilderkunst met haar ontwikkeling 
van het perspektief bijgedragen tot het bepalen van de 
maten en de indeling van de koepel in verschillende 
segmenten. 

De koepel en aanverwante zijkoepels hebben een duide
lijk middelpunt (de vertikale as van de koepel) en 
daarin onderscheidt dit deel van de kerk zich van bv. 
de Byzantijnse centraalbouw, die met overkoepelingen en 
lichtval meer een bepaalde sfeer nastreefde, waardoor de 
ruimtes vager in elkaar overlopen, dan in Renaissance
gebouwen. In de Renaissance was schoonheid veelal syno
niem aan helderheid, overzichtelijkheid wat ruimteïnde
ling betreft en wetmatigheid in verhoudingen (gulden 
snede). Men streefde deze schoonheid na door met bv. 
geometrische methoden een maatvoering aan te brengen, 
die een basis voor de afmetingen van een gebouw zouden 
kunnen vormen. 

Zo heeft men als een soort stramien bepaalde maten 
uitgezet, ermee rekening houdend dat de koepel een 
spitsvormige vertikale doorsnede zou hebben. Deze vorm 
was al in 1367 door Giovanni di Gherardo da Prato geïn
troduceerd en vastgehouden tot aan het begin van het 
ontwerp van de koepel. 

Bij het ontwerp van 1367 was er nog ruimte voor twee 
zaken die voor de afmetingen van de koepel van belang 
waren: * Hoe moesten de 72 braccia over de hoogte van de 
koepel en de tamboer verdeeld worden?* Hoe ver ligt het 
oog (de. opening) van de koepel beneden het (virtuele) 
toppunt van de koepel? 

Men heeft besloten de volgende maatverdeling voor de 
vertikale doorsnede aan te houden: Er wordt 18 braccia 
voor de hoogte van de cylinder (tamboer) gereserveerd en 
54 braccia voor de eigenlijke koepel. Na het kiezen van 
een kromme-verloop van de vertikale doorsnede van de 
koepel ligt het niveau van de opening van de koepel 4 
braccia onder de eigenlijke top van de koepel, waardoor 
de opening een diameter krijgt van 12 braccia. De koepel 
werd vervolgens in vertikale zin in drieën opgedeeld, 
waardoor men een onderverdeling krijgt van 3 x 18 
braccia (=54 br.) . Op elke 18 braccia hoogte ligt een 
omgang (3 in getal en de omgang beneden op de voet van 
de koepel ter plekke van het begin van de dubbele 
schaal). 
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o - Omgang 
G - Galerij 
1-9 - Horizon-

tale ringen 
StK Stenen 

ketting 

ma\en in b-accia. 

Figuur 26. Doorsnede van de koepel met 
maatvoering. 

Volgens een vroeger plan was het de bedoeling 
om het schaalgedeelte in vieren te delen (in vertikale 
zin). Hierbij is gerekend vanaf het begin van de 
schalen tot aan de bovenkant van de buitenste schaal. 
Later zijn dat 3 compartimenten geworden. De ramen in de 
buitenkant van de koepel zijn in drie series aange
bracht. De eerste serie begint 16 braccia boven B3 
(voet), de tweede serie ligt 16 braccia daarboven en de 
derde serie ligt weer 16 braccia daarboven. 
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In 1426 werd voor het eerst gesproken over het invullen 
van het interieur. Daartoe waren echter al eerder maat
regelen genomen: in elke hoek van de koepel waren (op 
verschillende hoogte) vijf ringen aangebracht, waaraan 
platvormen werden bevestigd. Vanaf de platvormen kon men 
aan de mozaïken en fresco's werken. 

Het uitzetten van de kromme van de koepel met het koor
denstelsel is volgens een bepaald systeem gedaan maar 
niet te achterhalen. Een interpretatie van het verloop 
van de kromme is de volgende: de kromme is polycen
trisch. De middelpunten liggen op de middellijn van de 
ingeschreven cirkel binnen de achthoekige plattegrond 
van de koepel. Voor het eerste deel .van de koepel heeft 
de kromme een middelpunt dat op (5/6+1/4*1/6) van de 
middellijn ligt. Deze curve loopt tot de onderkant van 
de eerste omgang (op 18 braccia boven de voet). 
Het tweede deel van de kromme (b) heeft een middelpunt 
op (5/6+1/3*1/6) van de middellijn en loopt tot het 
midden van het middelste buitenraam (op 32 braccia boven 
de voet). Het derde deel van de kromme (c) heeft een 
middelpunt op (5/6+1/2*1/6) van de middellijn en loopt 
tot de onderkant van de openingsring bovenin de koepel. 
De krommen lopen in elkaar over en in totaal beschrijven 
deze krommen het verloop van de koepel aan de binnen
kant. 

Figuur 27. Doorsnede van de koepel met het verloop 
van de krommen. 
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Hoofdstuk 2. Mechanika-principes bij de konstruktie van 
de koepel. 

2.1 Mechanika-model voor konstrukties in de stapelbouw. 

Stapelbouwkonstrukties. Stapelbouwkonstrukties zijn 
opgebouwd uit blokken met een 

grote druksterkte. In de vlakken tussen de blokken kan 
weinig of geen treksterkte worden opgenomen. Een stapel
bouwkonstruktie is daarom dan ook zo opgebouwd, dat er 
vrijwel alleen normaal(druk)spanningen en schuifspan
ningen aanwezig zijn. 

Als steenachtige materialen kunnen worden genoemd: 
natuursteen, baksteen, kalkzandsteen en betonsteen. 
In de meeste gevallen bestaan stapelbouwkonstrukties uit 
stenen en mortel, waarbij de mortel naast de functie van 
samenvoeger van stenen, zelf aparte sterkteeigenschappen 
bezit, die vaak van die van de steen verschillen. 

Enkele kenmerken van een stapelbouwmateriaal als 
metselwerk: 

* De samenwerking tussen steen en mortel is niet altijd 
even efficiënt. 

* De stijfheid van steen is heel groot terwijl de 
treksterkte van steen heel klein is. 
Deze twee kenmerken zijn ongunstig met betrekking tot 
het vervormen van metselwerk en krachtenintroductie. 
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Bij het stapelen en onder druk brengen van steen en 
mortel zal in de grenszone een trekspanning ontstaan, 
die loodrecht staat op de belastingrichting. De grootte 
van deze trekspanning is afhankelijk van het verschil in 
vervorming in dwarsrichting van steen en mortel. 
(Zie figuur 1.) 
In de dwarsrichting zal de mortel meer vervormen dan de 
steen. In de grenszone zal de vervorming van de mortel 
daarom een dwarsgerichte drukspanning in de mortel en 
een trekspanning in de steen veroorzaken. Omdat de toe
laatbare treksterkte van de steen erg laag is, zal er 
ten gevolge van de dwarstrekspanning scheurvorming 
optreden. 

Wanneer er sprake is van een éénassige spannirgstoestand in x-richting, 
dim is de vervorming van het materiaal in dwo.rsric:hting: 

voor steen gekit: 

voor mortel geldt: 

v. <r. ly.-: - •-
E-

ly.wwnn • -v,,., ~-
E....-1. 

Het verschil in vervorming tussen steen en mortel ( 4,...,. 1r1 (l-.) 
kan worden uitgedrukt in de coeffic:ienten van de dwarskrac:htc:oeffi
c ient (vl en de elastic:iteidsmodulus(E): 

E.y.,rw, 
= 

f. '1 • fllllfflL. 

r -------- n 
1 steen 1 

_J, ç-; ~.L .. -g.• l ::. 

-~ .... , v,.,.E~ 
E" 

v, << v,,, A E, ') E.., 1 

~ .....,....,,,,,......:m-=~10~!CI:-r-e'="J.~=-:rl.1..lJ 
ly~ <.. ly,'"' ~ dwars trekspanning en 
scheurvorming in de steen. 

1 1 

1 steen 1 
J _______ J 

E, = 9600 tv_. E.,=8000 NJ.: 
v, .. 0,14 v .. ~ 0,22 

Figuur 1, 
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Deze twee kenmerken hebben ook invloed op de span
ningen en vervormingen, indien op een metselwerkwand 
een puntlast wordt gezet. De puntlast introduceert 
schuifspanningen in langsrichting. Omdat de vervormingen 
ten gevolge van deze schuifspanningen niet kunnen optre
den, zullen er dwarstrek- en dwarsdrukspanningen 
ontstaan al naar gelang de verhinderde vervorming ten 
gevolge van de schuifspanning. 

r 
ih 

Krachten introdudie en ueminderde 
uervorminG (TGV !Jehuif spl'lnni~) 
vernorzallen 01,,1ar~trel(- en oru1<
~panninGen. 

1 ~ - -- ----.-L:ay 

Figuur 2. 

C ~-------~ 
~ ___ ,.......... 

t1JIIPJte,,.,;e 

Bij de ongescheurde doorsnede kan gewoon met ~=F/A±M/W 
gerekend, terwijl bij de gescheurde doorsnede moet 
worden gerekend met een kantelmechanisme, dat volgt uit 
de vorm en belasting van de konstruktie. 
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Er z1Jn verschillende elementen in de 
stapelbouw: - muur 

- boog/latei 
- gewelf 
- kolom 

De stapelbouwelementen zijn door de eeuwen heen veel 
toegepast, maar over de werking en eigenschappen is 
niet zoveel bekend. Daarom wil ik eerst een mechanika
model voor stapelbouwkonstrukties bekijken, om daarna 
verder op de boog en het gewelf in te gaan. 
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Mechanika voor bros materiaal. In de stapelbouw kan men 
een konstruktiemodel 

ontwerpen, waarin het metselwerk als een verzameling 
blokken wordt beschouwd, waartussen zich geen mortel be
vindt. De krachtswerking in de stapelbouwkonstruktie 
wordt voornamelijk bepaald door het gewicht van de 
onderdelen en de {druk) krachten die op de konstruktie 
werken. De sterkte van een stapelbouwkonstruktie wordt 
bepaald door de manier waarop de blokken gestapeld 
zijn, waarbij de sterkte van de onderdelen wel in acht 
moet worden genomen, maar zelden bepalend is. De voegen 
hebben geen treksterkte, zodat er geen weerstand tegen 
trekspanningen mogelijk is. Wel is tussen de blokken 
wrijving mogelijk. 

Spanningsverdeling in een stapelbouwkonstruktie. Voor-
dat de 

krachtswerking van stapelbouwkonstrukties {kolom, boog 
of gewelf) behandeld worden, dient eerst de spannings
doorsnede in een stapelbouwkonstruktie besproken te 
worden. Omdat in het voornoemde model de konstruktie 
geen weerstand tegen trekspanningen kan bieden, moet 
worden bekeken hoe de konstruktie omgaat met spanningen 
ten gevolge van momenten. Hoe wordt het gemis aan trek
sterkte opgevangen? Daarom schets ik met behulp van de 
spanningsverdeling in een doorsnede van een kolom de 
samenwerking tussen de uitwendige belasting en het eigen 
gewicht. 
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De spanningsverdeling in een kolom. Is er evenwicht 
mogelijk in de 

doorsnede van een(stapelbouw) kolom, waarin een 
normaalkracht en een moment werkzaam zijn? Zo ja, hoe 
groot kan dat moment worden? 

Als men de doorsnede tussen twee blokken beschouwt, 
waarin een kracht F met excentriciteit e aanwezig is, 
dan zal het spanningsdiagram van een konstruktie die 
treksterkte kan opnemen, hetzelfde zijn als die van het 
stapelbouwrnateriaal, zolang het aangrijpingspunt van de 
kracht binnen de kern ligt. (e=a/6.) 
Als Fop de rand van de kern aangrijpt, dan is er 
geen trek te bespeuren, de buig (trek) spanningen worden 
dan door de norma a 1 (druk) spanningen gecompenseerd. 

A 

1 

I a ~ ; 

A: «r =- f.. ( 1 + be ) 
A - B 

B: lF 
er= 1H; 

a. ~ :; 0 f 
b. e = a/6 f 
C- e = a/3 f 
d. e = 1.3& /30 f 

B 

= a 11 

= a/3 

,. e/6 

= e /15 

Wanneer e groter wordt dan 
a/6 (en het aangrijpings
punt van de kracht dus 
buiten de kern komt te 
liggen) , verschillen de 
spanningsdiagrammen van A 
en B. 
In A blijft de gemiddelde 
spanning gelijk, maar zal 
de buigspanning toenemen. 
Omdat de trekbuigspanning 
groter is dan de normaal
drukspanning, zal er een 
trekspanning in de door
snede ontstaan. In B zou 
het materiaal volgens 
dezelfde manier "willen" 
reageren, maar deze kon
struktie kan geen trek
spanningen opnemen. 

- Toch kan de konstruktie 
nog het moment opnemen, 
zolang het aangrijpings
punt van de drukkracht 

- binnen de doorsnede valt. 
De spanningsverdeling die 
dan ontstaat (zie B) is 
alsvolgt te verklaren: 
Omdat de doorsnede geen 
trekspanning kan opnemen, 
zal de doorsneden uiteen
vallen in een gebied waar 
geen spanning heerst 
(bij toenemende vervorming 
zal daar een lichte gaping 

Spanning:i~r~\in~ inde ~lav.ken: ontstaan) en een gebied, 

A•• Lt'ne;~r- eJ-.,1·1wl.. -..l.-·1"'1"1' waar een driehoekig (druk) -
-=-===--3..a..• l'1 OJI ;.&..Il nt1t:1) acl spanningsdiagram heerst, 

B: Bra~ maief\'dó\ (Ît~o waar aan de buitenkant van 1--------------~ coor6nede de 5fSrtni~ 'net grcd~ 1~. 
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In plaats van met trekspanningen het moment op te nemen, 
verandert de "werkende" doorsnede in de konstruktie. 
De doorsnede wordt als het ware kleiner terwijl de hart
lijn van de konstruktie niet verandert. De grootte van 
dit drukgebied staat garant voor het moment en de 
kracht, die de doorsnede moet leveren. 

In het kleinere werkgebied (met grootte 3f) werkt dan 
de totale kracht en een deel van het moment, dat een 
buigspanning oplevert, die (max.) net zo groot is als de 
gemiddelde spanning ten gevolge van de kracht. 

In de "werkende" doorsnede kan men het spannings
diagram alsvolgt ontleden: De drukkracht wordt geleverd 
door de normaalspanning (=F/3fb) en het totale 
moment(=F.e) wordt door M1=F.z en M2=~.w 

1 

, e 
'¾f \1 

l J! 1 

1 f+ 
1 

1 

1 

( A = ~.fb) 

MT: M,+ M1 
M, = F. 1 = F. (e- Y2.f) 

M = F. ce-1.) =- F. hf 

F veroorzaaid normaal5~annin~ over ver~ende door5nede 3f0 

tr;«: ~fb 

M oeroorzaa~r ~uiG5panninr, ovu \.len<Enoe door5nede 3fb 

<î'e = o/ v Ml = F. yif 
V = l-'6 b c~f )1 

Figuur 4. 
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Naarmate het aangrijpingspunt van de kracht F aan de 
buitenkant van doorsnede komt te liggen, zal de 
"werkende" doorsnede kleiner worden en de spanningspiek 
groter worden. In de praktijk zal het blok op dat punt 
bezwijken, zodat het aangrijpingspunt niet helemaal aan 
de buitenkant kan liggen. 

Indien de kracht Fin figuur 4. in een punt aangrijpt, 
dat buiten de doorsnede valt, dan zullen de blokken ten 
opzichte van elkaar geen kantelen. Dit kantelgedrag is 
met het volgende voorbeeld te verduidelijken. 
Zolang hoek~ niet zo groot is, 
dat het zwaartepunt rechts van 
lijn B ligt, is de konstruktie 
stabiel. Zodra het zwaartepunt 
rechts van lijn B ligt, kantelt 
de konstruktie en is dus bezwe
ken. ( Zie fiiuur s.) 

Figuur 5. 

Dit bezwijkpatroon past bij metselwerkkonstrukties 
indien er sprake is van een gescheurde doorsnede, en er 
dus geen treksterkte aanwezig is in de vlakken tussen de 
blokken. 

Naast het bezwijken van de konstruktie ten gevolge van 
kantelen van onderdelen ten opzichte van elkaar, kan een 
stapelbouwkonstruktie in dit model bezwijken ten gevolge 
van verschuiven ten opzichte van elkaar. 

Als de kracht Fop blok A zo 
groot wordt, dat deze de 
wrijvingsweerstand overwint, 
dan zullen de blokken A en B 
ten opzichte van elkaar ver
schuiven. (Zie fiiuur ó.) 

Figuur 6. 

Het is zaak om per konstruktiegeval te bekijken of de 
konstruktie ten gevolge van het verschuiven of ten 
gevolg van het kantelen van de onderdelen bezwijkt. Na 
het bespreken van de spanningsverdeling en de twee 
bezwijkmogelijkheden die bij stapelbouwkonstrukties 
kunnen optreden, wil ik de krachtswerking in bogen en 
koepels behandelen. 
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2.2 Krachtswerking in bogen, samengesteld uit aparte 
blokken. 

Inleiding. Na het hoofdstuk over stapelbouwkonstruk-
ties wordt ingegaan op overspanningskon

strukties in de stapelbouw. Voordat de krachtswerking 
van gewelven (driedimensionaal) wordt besproken, moet 
eerst de krachtswerking van bogen onder de loep ge
nomen worden, omdat de krachtswerking van bogen een
voudiger is dan de krachtswerking van gewelven en zo als 
aanloop kan dienen. In dit hoofdstuk wil ik de krachts
werking van een boog onderzoeken door middel van een 
modellering en het bekijken van de druklijn van de 
konstruktie. 

Boogkonstrukties in het algemeen. Een boogkonstruktie 
is in staat om 

vertikale belasting (eigen gewicht van de onderdelen en 
rustende belasting) in horizontale richting af te voe
ren, zodat de mogelijkheid ontstaat om een ruimte 
(in één richting) te overspannen. De krachtswerking van 
een boogkonstruktie wordt bepaald door de belastingver
deling over en de vorm van de boog. 

Modelleren van een boog. Bij het modelleren van een 
boog wordt uitgegaan van de 
volgende principes: 

* Steen heeft geen treksterkte. Dit is zeker het geval 
bij een boog waar de stenen/onderdelen droog op 
elkaar worden gestapeld. Steen mag dan misschien een 
kleine treksterkte bezitten, de hechtvlakken kunnen 
in ieder geval geen treksterkte opnemen. 

* De druksterkte van steen is zo groot, dat de steen 
nooit zal bezwijken op verbrijzeling. 

* Er wordt aangenomen dat de wrijving tussen de stenen 
dermate groot is, dat er geen afschuiving kan plaats
vinden. 

Onder deze voorwaarden kan de boog maar op één manier 
bezwijken, namelijk door het kantelen van stenen/onder
delen ten opzichte van elkaar. Op plaatsen waar de druk
lijn buiten de doorsnede valt, zal zich ter plaatse van 
een hechtvlak een scharnier vormen. De konstruktie 
bezwijkt, als er zoveel scharnieren zijn ontstaan, dat 
de konstruktie een mechanisme is geworden. 

De krachtswerking van een boog kan worden beschreven 
aan de hand van de druklijn. De druklijn is de 
verzameling van aangrijpingspunten van de drukkrachten, 
die in de doorsneden van de boog aanwezig zijn. 

61 



Koepel van de Santa Maria del Fiore --------- Hoofdstuk 2 

De druklijn van een boog kan worden benaderd aan de 
hand van de kettinglijn. Als een ketting gelijkmatig 
over de boogde wordt belast, dan zal deze een vorm 
aannemen, waarin alleen sprake is van trekkrachten. 
Er zijn geen momenten aanwezig omdat de ketting immers 
buigslap is. De vorm die de ketting aanneemt, wordt de 
kettinglijn genoemd en geeft precies de krachtswerking 
weer die in de ketting aanwezig is. 

Een belasting die ge
lijkmatig over de koorde 
aangrijpt, kan alsvolgt 
worden beschreven: 

9 .. dx = q.~ '"~~ ( N/m
1

) 

dx 

~ 
d:c. 

C05~ = d~ 

dx 

[[LµD [ I t I 1 LUJJ] 
L~ 

Figuur 7. 

Indien men de kettinglijn "bevriest" en omkeert en een 
belasting met dezelfde grootte en verdeling als bij de 
ketting aanbrengt, dan zal de resulterende druklijn 
dezelfde vorm hebben als de omgekeerde kettinglijn. 
Indien een boog bij dit belastinggeval dezelfde vorm 
heeft als deze druklijn, dan zullen er in elke doorsnede 
van de boog alleen maar normaaldrukkrachten en geen 
momenten aanwezig zijn. 

Indien de druklijn afwijkt van de boog, ontstaan er 
momenten in de doorsnede. Hoewel de boog geen trek
krachten kan opnemen, kan ze wel een moment opnemen, 
zolang de druklijn binnen de doorsnede valt. Zodra de 
druklijn buiten de doorsnede valt, ontstaat er ter 
plaatse van het hechtvlak tussen de twee stenen een 
scharnier. 

Een boog kan dus een belasting opnemen, zolang de 
druklijn ten gevolge van die belasting maar binnen de 
doorsnede blijft. 
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Fig. XII 
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Hoofdstuk 2 

Figuur 8. Het samenstellen van de ideale lijn voor 
een boog door Poleni, naar aanleiding 
van het analyseren van de St. Pieter. 
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p Il 

' "-..--------------~P 

Figuur 9. Het samenstellen van een boog uit aparte 
blokken en de mogelijke ligging van de 
druklijn in een boogkonstruktie. 
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Poolfiguur en stangenveelhoek. De druklijn van een boog 
is te benaderen met een 

grafische methode die de poolf iguur en stangenveelhoek 
hanteert. De boog is ingedeeld in blokken waarbij de 
hechtvlakken loodrecht op de hartlijn staan. De poolfi
guur bestaat uit een stelsel krachtenveelhoeken. Elke 
krachtenveelhoek bestaat uit het gewicht van een blok en 
de reactiekrachten, die op de hechtvlakken van het blok 
werken. Als al deze krachtenveelhoeken worden samenge
steld, dan ontstaat de poolf iguur, die de uitwendige 
krachten (gewicht) en de reactiekrachten in zich 
herbergt. Uit de poolfiguur kan de stangenveelhoek ge
konstrueerd worden, die een grove uitvoering van de 
druklijn is. 

Bij een parabool is de 
belasting gelijkmatig over 
de koorde verdeeld. (dh is 
constant, zie figuur 10). 
Bij een kettinglijn is 
de belasting gelijkmatig 
over de boog verdeeld. 
(ds is constant, zie fig) 
Alleen in de buurt van de 
top benadert de parabool 
de kettinglijn. Bij bogen 
met een kleine pijl is dus 
het verschil tussen ketting
lijn en parabool gering. 
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Krachtswerking van een boog. Een ingeklemde boog 
zonder scharnieren is 

statisch onbepaald. Een statisch onbepaalde boog is niet 
alleen met evenwichtsvergelijkingen te berekenen. 
Er zijn ook nog vormveranderingsvoorwaarden nodig om de 
interne krachten te kunnen berekenen. Daarom kan men 
alleen een benadering van de druklijn konstrueren en 
niet de precieze ligging van de druklijn. 

Om toch wat over de werking van een boog te kunnen 
zeggen, zonder dat deze berekend hoeft te worden, kunnen 
verschillende druklijnen naast elkaar worden gezet, die 
ieder een ander gedrag van de boog veroorzaken. In deze 
situatie wordt van de ideale spannings-situatie van een 
boog uitgegaan en deze wordt gevariëerd naar twee 
extreme druklijnen toe. 

a, 

Q 
2 

b • 

1 1 1\ a. I~le vorm van de bo~ 
(ke\lin~I i)O) 

b. Poolfiguur 

f\ 

4 Hm 

N 1{ ___ : 
--

1 H1 

Figuur ll. 

De verschillende liggingen van de druklijnen hangen 
samen met het verschil in grootte van de spatkracht. 
Als de spatkracht maximaal is, dan zal de druklijn het 
verloop A3-B1 hebben. Wanneer de spatkracht minimaal is, 
dan heeft de druklijn het verloop A1-B3 . 
De spatkrachten zijn dan resp. H1 en HIII De extreme 
liggingen van de druklijn geven aan waar · de boog zou 
kunnen bezwijken. Binnen de boog is er dus een keuze 
mogelijk tussen druklijnen met verschillende ligging. 
Bij elke druklijn hoort een andere spatkracht. Indien er 
(gegeven een bepaald belastinggeval) één druklijn kan 
worden gevonden, die binnen de doorsnede valt, dan 
zullen er geen scharnieren ontstaan. 
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Na het variëren van de spatkracht en de daarmee 
veranderende ligging van de druklijn, wordt nu gekeken 
naar bezwijkvormen van bogen. 

Een ingeklemde boog is drie-voudig statisch onbepaald. 
Indien men een belasting introduceert waarbij de 
druklijn zich op ten hoogste drie plaatsen buiten de 
doorsnede begeeft, dan zal de boog niet bezwijken. Pas 
wanneer zich een vierde scharnier vormt, zal de boog 
bezwijken; 

~rn iervormmG 

Figuur 12. 
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2.3 Krachtswerking van koepels, samengesteld uit 
blokken. 

De krachtswerking van een koepel heeft zowel overeen
komsten als verschillen met de krachtswerking van de 
boog. Een koepel is in staat om belasting af te voeren 
zonder optreden van momenten in de doorsnede. 
Daar waar bij de boog alle krachten in meridiaan
richting worden afgevoerd, daar draagt bij de koepel 
naast de boogwerking de ringwerking bij aan het afvoeren 
van de krachten. In hoeverre heeft de vorm van de koepel 
invloed op de krachtswerking en hoe reageert de koepel 
op het afvoeren van de krachten? 

Een koepel kan gezien worden als een verzameling bogen, 
(in meridiaan-richting) maar ook als een stelsel 
horizontale ringen. Bovenin een koepel draagt een 
gesloten ring bij aan de krachtwerking, die de boog
werking aanvult. Boven in de koepel zal elke steen voor 
zich de neiging hebben om naar binnen te vallen, maar 
indien ze een gesloten horizontale ring vormen, dan zet 
zo'n ring zich zelf vast en is het mogelijk om een 
krachtenevenwicht te bewerkstelligen, zonder dat de 
koepel (in meridiaan-richting) gesloten hoeft te zijn. 
(terwijl een boog wel gesloten moet zijn om krachten af 
te kunnen voeren). 
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De krachtswerking van een koepel kan op de volgende 
manier inzichtelijk worden gemaakt: 

Een koepel kan ingedeeld worden in een stelsel van 
bogen, die voor zich bestaan uit twee tegenover elkaar 
liggende delen, die een breedte hebben, die naar de top 
toe afneemt. De belasting (eigengewicht) is niet gelijk
matig verdeeld, zoals bij een boog met konstante door
snede, maar neemt naar de top toe af, al naar gelang de 
breedte van de boog. 

rriîtrr;-,--,-_.......--,--rrrrn1 j )]J Jjj j 
------+X 

boogvorm met belasting 

11 1 1 1 1 1 1 11 

boog- bovenaanzicht 

j 

1 
l<ETTinc,Liin - &li teT"t &00u ma t)ele 
vorm en onder de zelf de belas1iflG 
zijn er Geen b.f1r.ende momen~en 
aanwe11G. 
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Indien in een koepel alleen maar rneridiaan-drukkrachten 
konden optreden, dan is er maar één koepel vorm, waar 
nergens buiging optreedt: dat is de vorm die aansluit 
bij de vorm van de druklijn van een koepelsegment. 
(= Boog bestaande uit twee koepelparten.) 

Indien een koepel niet de 
koepelsegment heeft, dan 
ringdrukkrachten ontstaan 
trekken en vlakker maken. 

vorm van de druklijn van een 
zullen bovenin de koepel 

en de druklijn naar buiten 

Onderin de koepel duwen de ringtrekkrachten de druklijn 
naar binnen en maken hem steiler. Omdat de koepel echter 
geen ringtrekkrachten kan leveren, zullen onderin de 
koepel scheuren ontstaan. De druklijn loopt niet gelijk 
aan de hartlijn en er zal buiging in de doorsnede 
optreden. 

Figuur 1.4. lcoe~elsec,menl 

\ 

-----dr\J\(li in mv. de 'r:ela5linc, 
'81'1 hel- ~pe)seument 

/ 

{ = booo be!)~aande 
ui~ T'w'ee \<Def l -
?Br~e~) 

1 rreridiaaoc,edeelte 
\ JkeHinGlijn TGV bela5~inG ;/ v-an een haoone~ 
\ '/an het 1<oepelseGment j TGv de bela~hnG 

van de Tiele 11.oepel 
~~ , __ ___, (ioclu5ief de wen,.inG van 
~ de r10Gdru~Krac\1ten 

~~~~ 
-----~runrac.htcn. 
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Bovenin werkt de koepel als een schaal. Daar werken 
alleen drukkrachten (meridiaan en tangentiaal). Onderin 
bestaat de koepel uit delen in de vorm van een sinaas
appelschil met toenemende breedte naar beneden. Deze 
delen werken als bogen. Ze hebben een druklijn die naar 
de buitenkant van de doorsnede loopt. 

c;eb·1ed O'C\ àruk
rioo ~rac.hten 
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Hoofdstuk 3 Boogkonstrukties I gemodelleerd met behulp 
van stapelbouwprincipes en het gebruik van 
het rekenprogramma UDEC. 

3.1 Motivatie voor het gebruik van een boogmodel. 

Bij de keuze voor de koepel van de Santa Maria del Fiore 
lag het in de bedoeling, om voorafgaande aan het onder
zoek naar de krachtswerking van de koepel een litera
tuuronderzoek te doen, waarna met behulp van een reken
programma naar de krachtswerking van de koepel gekeken 
zou worden. 

Met de keuze voor het UDEC-rekenprogramma traden echter 
restricties in de berekeningsmogelijkheden op, die 
consequenties voor de keuze van een koepelmodel hadden. 

Het UDEC-rekenprogramma leent zich nl. niet voor bere
keningen van 3-dimensionale konstrukties. Er kunnen 
alleen berekeningen mee worden gemaakt van konstruk
ties, die twee-dimensionaal zijn geschematiseerd. 

Bij het kiezen van een koepelmodel ten behoeve van de 
UDEC-berekening zijn een aantal mogelijkheden onder
zocht, die het mogelijk moesten maken, de 3-dimensionale 
aspecten naar het platte vlak over te brengen, zonder 
afbreuk te doen aan het 3-dimensionale karakter van de 
krachtswerking van de koepel. 

Er zou een boogmodel (HS 4) tbv. de UDEC-berekeningen 
ontwikkeld worden, waarin de drie-dimensionale krachts
werking van de koepel zo goed mogelijk benaderd zou 
worden. (Zie HS 8, suggesties voor verder onderzoek.) 
De vorm van het boogmodel is in het platte vlak 
identiek aan de vertikale doorsnede van de koepel. 

Tijdens het onderzoek is echter besloten om het koepel
model, waarin de 3-dimensionale aspecten zijn onder
gebracht, achterwege te laten. 
Het koepelmodel bleek nogal complex te zijn en het zou 
ook te veel tijd kosten, waardoor het niet mogelijk was, 
om op een verantwoorde manier een berekening op te 
zetten die binnen het tijdsbestek van het afstuderen zou 
passen. 
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Dit betekende, dat er gekozen is voor een boogmodel van 
de koepel, aansluitende bij de mogelijkheden van het 
UDEC-rekenprogramma. 
De modellering van het boogmodel zal in hoofdstuk 4 
worden besproken. 

re:'Jumé van de keu1e Vot>f ee~ 'oooc;rncrle\: Figuur 1. 

~ KDe~1 vJnde 
5av,\a mar ia del ~era 
als k~l c;emooe.\mtl 

De koepel itl booe,- Üt! koepe1 overaeze.t 
vorm Gemooelleerd in~" bcmrnode1. 
in de vorm Yan ren (~ ti1'hl!tl5\0na\e A5P,. 
\<oe~1fieGmen~ (me.\ att\er~ ~\aten) 
~houd vel! ~-àm.~) 
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3.2 Motivatie tot het gebruik van een rekenprogramma. 

Bij de keuze voor berekening met een rekenprogramma van 
een boogkonstruktie opgebouwd uit blokken, zijn drie 
aspecten betrokken: 

De boogkonstruktie. 
Eigenschappen van stapelbouwkonstrukties. 
Eigenschappen van UDEC. 

De boogkonstruktie. 

Een boogkonstruktie is (zoals in 3.2 al is opgemerkt) 
een meervoudig-statisch-onbepaalde konstruktie, waarvan 
bij de berekening naast evenwichtsvergelijkingen ook 
vormveranderingsvoorwaarden nodig zijn, al naar gelang 
de graad van het statisch-onbepaald zijn. 

Indien de boog dmv. een booglijn geschematiseerd kan 
worden en bij de ondersteuningen scharnieren worden 
aangenomen, dan is de boog éénvoudig-statisch onbepaald 
en kunnen met de evenwichtsvergelijkingen en een vorm
veranderingsvoorwaarde de reactiekrachten, momenten
verloop ed., in de boog worden berekend. 

De voorwaarden voor het kunnen toepassen van deze 
berekeningsmethode zorgen echter voor een beduidende 
versimpeling van de konstruktie, terwijl in 
werkelijkheid de bogen vaak zijn geheel of gedeeltelijk 
ingeklemd bij de ondersteuningen, waardoor deze drie
voudig statisch onbepaald zijn, waardoor het berekenen 
met vormveranderingsvoorwaarden veel ingewikkelder 
wordt. 

Als daarnaast ook de doorsnede van de boog ( en het 
verloop van de druklijn in die doorsnede) in de 
berekening wordt betrokken, dan gaan de stapelbouw
eigenschappen ook een rol spelen. 
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Eigenschappen van stapelbouwkonstrukties. 

Bij het berekenen van een boogkonstruktie worden ook de 
stapelbouweigenschapppen betrokken. Dit houdt in dat de 
boog geen trek kan opnnemen en slechts die belasting 
kan opnemen, die een druklijn veroorzaakt die binnen de 
doorsnede ligt. 

Bij een boog bestaande uit droog op elkaar gestapelde 
blokken kan een buigend moment (F.e) worden opgenomen, 
zolang het aangrijpingspunt van de drukkracht F maar 
binnen de doorsnede ligt (e~~h). 

In dat geval kan de doorsnede een drukspanningspiek 
leveren die borg staat voor het opnemen van kracht en 
moment. 

Zodra het aangrijpingspunt buiten de rand van de door
snede valt, ontstaat ter plaatse van het hechtvlak 
tussen twee blokken een scharnier. 
Bij een stapelbouwboog is dus niet zozeer de grootte van 
het moment alswel het aangrijpingspunt van de kracht van 
belang. 

De stapelbouw eist dus een berekeningsmethode, waarbij 
naast de belastinggrootte en -verdeling ook de doorsnede 
betrokken kan worden, zodat het gedrag van de druklijn 
naar voren kan komen. 

Het UDEC-rekenproqramma. 

Het UDEC-rekenprogramma is in staat om, indien de 
stijfheid en sterkte van blokken en hechtvlakken zijn 
gegeven, statisch onbepaalde konstrukties uit te 
rekenen. 

Daarnaast kunnen de elementen met hun doorsneden, in 
het programma worden verwerkt, zonder dat bij de 
schematisering veel van de vorm of materiaaleigen
schappen wegvalt. Hierbij kunnen massieve elementen en 
hechtvlakken ieder een aparte status krijgen. 
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3.3 Het UDEC-rekenprogramma. 

Het UDEC-rekenprogramma staat voor Universal Distinct 
Element Code. Het programma wordt vooral gebruikt bij 
berekeningen op het gebied van grond- en rotsmechanika. 

UDEC is in wezen een dynamisch programma, maar kan ook 
worden gebruikt als een quasi-statisch programma. 
In het laatste geval worden de dynamische effecten 
geneutraliseerd door een kunstmatig grote dempuing in 
het systeem te gebruiken. 

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de tijd, 
waarin de belasting op de konstruktie wordt aangebracht 
en de• tijd in de fysieke werkelijkheid. In het eerste 
geval is de tijd een rekengrootheid (ook wel pseudo
tijd), die samenhangt met aspecten in de berekening. 
Deze tijd heeft niets van doen met de tijd in de fysieke 
werkelijkheid. 

Het UDEC-programma hanteert elementen: 
* blokken 
* zones 
* interfaces elementen 

De blokken zijn elementen met een bepaald volume en 
massa. De blokken z1Jn bij UDEC in staat om op 
verschillende plaatsen van elkaar los te komen, terwijl 
op de overgebleven contactpunten de krachtsafvoer 
plaatsvindt en weer aan elkaar te hechten al naar gelang 
het constitutief model dat wordt gebruikt. 

Voor de blokken wordt het volgende constitutief model 
gebruikt: 

- isotroop lineair elastisch model 
(hierin moeten de volgende parameters worden 
opgegeven: E-modulus, dwarscontractie en 

massa) 
In het onderzoek worden volledig vervormbare elementen 
gebruikt. 

Door het toepassen van zones in de blokken in men in 
staat om de spanningen en rekken in de blokken te 
volgen. 

De interfaces vormen de hechtvlakken tussen de blokken. 
Door het gebruik van interfaces-elementen met bepaalde 
kenmerken, kunnen aan de konstruktie verschillende 
fysisch-niet-lineaire eigenschappen worden toegekend. 
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Voor de interface-elementen wordt het volgende model 
gebruikt: 

- elastisch/plastisch model met een Mohr
Coulornb bezwijkcriteriurn en tension-cut-off 
(parameters: normaal- en schuifstijfheid 

van het hechtvlak, cohesie, dilatantie
coëff iciënt, wrijvingscoëfficiënten, 
druk- en treksterkte.) 
(Zie bijlage 3.4) 

Bij UDEC is er ook de mogelijkheid tot het optreden van 
geometrisch-niet-lineair gedrag. Hierin is de vervorming 
van de konstruktie medeverantwoordelijk voor de krachts
werking in de konstruktie. 

Werkwijze in UDEC, met verschillende mogelijkheden: 

* modelleren van de konstruktie: 
Afmetingen van de konstruktie aangeven en indelen in 
blokken en hechtvlakken. Voor de indeling van een 
konstruktie kan men gebruik maken van commando's, 
waarmee men rechte of ronde doorsnijdingen kan maken. 

* Toekennen van eigenschappen aan de elementen: 
Uit welke materialen bestaat de konstruktie; hoe moeten 
de stijfheden van de onderdelen van de konstruktie en de 
manier waarop de konstruktie vervormt, naar het model 
vertaald worden? Men geeft eerst de materiaalsoorten aan 
voor de verschillende blokken en de hechtvlakken. 

Daarna vult men voor elke materiaalsoort een 
constitutief model in, waarbij eigenschappen worden 
toegekend als: compressiemodulus, dichtheid, 
treksterkte en druksterkte (voor massieve elementen) en 
normaal-en schuifstijfheid, wrijvingscoëfficiënt, 
cohesie en hechttreksterkte {voor de hechtvlakken). 

Met deze eigenschappen kan men bepalen hoe de 
konstruktie vervormt en men heeft tevens de mogelijkheid 
om fysisch-niet-lineair en geometrisch-niet-lineair te 
rekenen. (Zie bijlage l,deel B.) 

* Toekennen van randvoorwaarden aan de konstruktie: 
Aangeven van de punten waar de konstruktie in een 
bepaalde richting worden vastgehouden. 

77 



Koepel van de Santa Maria del Fiore --------- Hoofdstuk 3 

* Regelen van de manier waarop de konstruktie wordt 
belast: 
Aangeven van de richting en grootte van de belasting en 
de plaats op de konstruktie waar deze wordt aangebracht. 
Daarnaast ook de mogelijkheid aangegeven voor demping en 
het in rekening brengen van het eigen gewicht. 
(Zie bijlage 1, deel A.) 

* Regelen van de uitvoer, die tegen de tijd-as is 
uitgezet: 
Per belastingstap kunnen gegevens tegen de tijd worden 
uitgezet, zoals bv.: de verplaatsing van een punt, de 
snelheid van een punt, de spanning (in verschillende 
richtingen) in een punt, de unbalanced forces, etc. Als 
deze gegevens na het uitvoeren van een berekening 
nagegaan moeten worden, moeten ze vantevoren worden 
opgegeven. 
(Zie bijlage 1, deel C.) 

* Het rekenen: 
Indien aan alle voorwaarden is voldaan, waaraan een 
konstruktie met belasting moet voldoen, dan kan men 
daadwerkelijk de belasting aanbrengen door het 
rekencommando uit te voeren. Bij het aanbrengen van de 
belasting heeft men een bepaalde tijd nodig, om 
uitdemping van de dynamische effecten mogelijk te maken. 
(Zie bijlage 1, deel D.) 
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3.4 Beschouwing van het bezwijkgedrag van een 
boogkonstruktie. 

Het nagaan van 
parameters die 
bezwijkgedrag. 

de verschillende bezwijkvormen en de 
van invloed kunnen zijn op het 

De boogkonstruktie kan op de volgende manieren 
bezwijken: 
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Figuur 2. 
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Bij het bezwijkgedrag zijn de volgende parameters van 
belang: 

1. Afmetingen (hoogte/middellijn). 
2. Vorm van de boog (spitsboog/rondboog). 
3. Doorsnede van de boog. 
4. Status van de hechtvlakken. 
5. Status van de steunpunten - ingeklemd of opgelegd 

- vast of verplaatsbaar 
6. Manier van belasten. 
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Enkele vragen 
boogkonstruktie: 

bij het bezwijkgedrag 

* Welke bezwijkvormen ziJn het meest relevant? 

van 

* Welke parameters zijn het belangrijkst voor het 
bezwijkgedrag? 

een 

* Met welke manier van belasten kan het bezwijkgedrag 
het beste worden onderzocht? 

De bezwiikvormen: 

A. het kantelen van de blokken ten opzichte van elkaar. 

De druklijn komt buiten de doorsnede te liggen, 
waardoor er een ( buigend) moment ontstaat, dat de 
doorsnede niet meer kan opnemen. Op die plaats zal 
dan een scharnier ontstaan. Op het moment dat er 
zoveel scharnieren zijn ontstaan, dat de konstruktie 
een mechanisme wordt, is de konstruktie bezweken. 

B. Afschuiving van de blokken tegenover elkaar. 

Boogkonstrukties gaan uit van het afvoeren van 
krachten alleen door normaalkrachten. Indien echter 
ook nog schuifspanningen aanwezig zijn in de 
doorsnede, zal de doorsnede ook op afschuiving 
worden belast. 

Indien de cohesie en inwendige wrijvingshoek klein 
z1Jn, kan het voorkomen, dat de toelaatbare 
schuifsterkte wordt overschreden en dat er blokken uit 
de boogkonstruktie vallen. 

C. Verplaatsen van de steunpunten. 

Als de steunpunten kantelen of in zijdelingse 
richting verplaatsen, zal de druklijn in eerste 
instantie dezelfde vorm houden. Doordat de konstruktie 
zelf vervormt, zal de positie van de druklijn in de 
boogkonstruktie veranderen. Als de vervormingen/ver
plaatsingen van de steunpunten heel groot worden, 
verandert daarmee ook de vorm van de konstruktie en zal 
de ligging van de druklijn in de boogkonstruktie 
veranderen. 
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D. Verbrijzeling van het materiaal. 

Hoewel de druksterkte van steenachtige materialen 
vrijwel nooit wordt overschreden, komt plaatselijk toch 
verbrijzeling voor. Voornamelijk op plaatsen waar een 
piek(druk)spanning ontstaat, die zo groot kan worden dat 
de druksterkte van het materiaal wordt overschreden. 

Bezwijken ten gevolge van afschuiving en verbrijzeling 
worden bij het numerieke model uitgesloten, omdat het 
plaatselijke effecten zijn, zonder dat deze wat over de 
konstruktie in zijn geheel zeggen. 

Verplaatsing van de steunpunten komt voor en heeft als 
zodanig invloed op de krachtswerking van de 
boogkonstruktie. 

Verreweg de belangrijkste bezwijkvorm is het kantelen 
van de blokken ten opzichte van elkaar - het veranderen 
van konstruktie in een mechanisme - omdat daar zich de 
wezenlijke kenmerken van een boogkonstruktie openbaren: 
het afvoeren van krachten door een systeem, dat geen 
trek kan opnemen en moet werken met vorm en 
belastingverdeling. 

Q) 

CT) 

verp\}1\ ~ van de &1eunf>.Ynlen 
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Naast het uitkiezen van twee bezwijkvormen, dient ook 
een selectie te worden gemaakt uit het aantal 
parameters. 

1. Vorm van de boog. Er is gekozen voor een spitsboog, 
omdat deze vorm het dichtst bij 

de kettinglijn van het eigen gewicht ligt. Daarnaast 
benadert de spitsboog het best de vorm van de koepel van 
de Santa Maria del Fiore. 

2. Een grotere doorsnede van de boog biedt meer ruimte 
voor de ligging van de druklijn. Toch wordt er de 
voorkeur aan gegeven om de vorm van de boog te 
variëren, omdat dit konstruktief gezien een betere 
oplossing is. 

3. Status hechtvlakken. Er kunnen twee soorten 
hechtvlakken onderscheiden 

worden: hechtvlakken die wel treksterkte en hechtvlakken 
die geen treksterkte kunnen opnemen. In het ene geval 
kan de boog veel grotere momenten opnemen dan in het 
andere geval. 

4. Status steunpunten. Bij de steunpunten ingeklemd: 
de boogkonstruktie is dan erg 

stabiel, het duurt lang voordat er meer dan drie 
scharnieren zijn ontstaan. 
Bij de steunpunten opgelegd: In dat geval is er de 
mogelijkheid voor het onstaan van een scharnier. 

Steunpunten verplaatsbaar: Het verplaatsen van de 
steunpunten zorgt voor een verandering van de vorm van 
de konstruktie, zodat de positie van de druklijn in de 
boog verandert. Het gedrag van de boog is moeilijker te 
voorspellen dan bij de twee vorige aannamen. 

5. Vorm van belasting. Naast de twee manieren van 
belasten, die in het vorige 

hoofdstuk zijn genoemd, is ook de vorm van belasting van 
invloed op de krachtswerking van de boogkonstruktie. 
Grofweg zijn er twee soorten belastingen: 

* puntlasten 
* verdeelde belasting 

De verdeelde belasting kan ofwel gelijkmatig over de 
boog verdeeld zijn (wat de druklijn het verloop van een 
kettinglijn bezorgt), ofwel gelijkmatig verdeeld over de 
projectie van de boog op de basis (wat de druklijn het 
verloop van een parabool bezorgt), ofwel willekeurig 
verdeeld over de boog. 
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6. Het variëren van de afmetingen. De invloeden van de 
afmetingen kunnen 

wel gemeten worden, maar worden achterwege gelaten, 
omdat het steeds opnieuw modelleren van een konstruktie 
te veel tijd zou kosten, terwij 1 er geen wezenlijke 
veranderingen in de krachtswerking van de konstruktie 
zullen plaatsvinden. 

Met deze parameters in 
aantal bogen ontwikkeld 
doelen: 

het achterhoofd, wordt een 
en belast, met de volgende 

Ontdekken waar de specifieke mogelijkheden bij het 
gebruik van UDEC zitten. 
Het schetsen van een globaal beeld van de 
krachtswerking van een boogkonstruktie. 

Nadat dan een beeld is gevormd van de krachtswerking 
van een boog, wordt een boogkonstruktie ontwikkeld, die 
als uitgangspositie kan dienen voor verdere variaties. 

Het onderzoek van dit zgn. basismodel en varianten 
vormt het hoofdbestanddeel van het onderzoek met het 
UDEC-rekenprograrnma. 
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3.5 Bezwijken door het optreden van een mechanisme. 

Indien als bezwijkvorm het kantelen van de blokken ten 
opzichte van elkaar wordt gekozen, dan zal de boog 
bezwijken door het optreden van een mechanisme. 

Als men de boog zodanig belast, dat de druklijn op 
verschillende plaatsen buiten de doorsnede komt te 
liggen, dan zullen zich daar scharnieren vormen. 
Scharniervorming hoeft· nog niet te betekenen dat de 
konstruktie is bezweken. Een boog met scharnieren kan 
een stabiele konstruktie vormen. Dat hangt af van de 
graad van statisch-onbepaaldheid. 

Het aantal scharnieren, dat nodig is om een boog in een 
mechanisme te veranderen, is naast de graad van 
statisch-onbepaaldheid ook afhankelijk van de manier van 
bezwijken. 

Een bij de steunpunten ingeklemde boog is drievoudig
statisch onbepaald. Voor het optreden van een mechanisme 
zijn dan 4 scharnieren nodig. 
In het geval van een symmetrische bezwijkvorm is er een 
extra scharnier nodig. (Zie figuur 4) 

R~ymrnelTi~ beNU~orm 
". ~h!rnieren nodic; 

figuur 4, 

Wanneer de vorm van de boog dezelfde is als de vorm van 
de druklijn ten gevolge van de belastingverdeling over 
de boog, dan zullen er geen buigende momenten ontstaan. 
Op de plaatsen waar de boogvorm afwijkt van de druklijn 
zullen er buigende momenten ontstaan. 
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Indien de boog een zodanige vorm heeft, dat de druklijn 
op de grens van de doorsnede ligt, dan kan zich daar 
een scharnier vormen. 

Als er een boogvorm wordt gekozen met een dusdanige 
belasting-verdeling over de boog, dat er vier of vijf 
scharnieren (resp. asymm. en symmetrisch bezwijken) 
ontstaan, dan treedt er een mechanisme op en bezwijkt de 
boog. 

Bij een bepaalde boogkonstruktie is dus de 
belastingverdeling over de boog bepalend voor de plaats 
van de scharnieren en de bezwijkvorm van de boog. 
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Scharniervorming. 

De scharniervorming in een hechtvlak van een boog is als 
volgt gedefiniëerd: 

- Er is nog maar één punt in het hechtvlak, waar 
een drukspanning aanwezig is (een spanningspiek). 

- De opening tussen de blokken is, in het hechtvlak 
waar scharniervorming gaat optreden, veel groter 
dan in de aangrenzende hechtvlakken. 

In een hechtvlak waar scharniervorming optreedt, kunnen 
alleen normaal(druk)spanningen en schuifspanningen 
worden overgedragen (Zie figuur 5). 

Q il er i~ nor. maar éh, pun\ \n hel 
1 ht,\fMa't 1uaar t~ (druv.) -t------,::~ 
t: ~ni'ffi ~~l~ I" (Q) ..... ---

<D 

. ( een !Jpanning~ple~) 

* de ~lnu h,~~Vl oe 
bb\c.'fen i& in ~\ \-ro,l.,,)d\: 

\rd3r ~ff\~V~OliTIG ~l ~
f~, ~1 6,o\o-- OOY) ifl 
óe &lf\ûfEni~ ~CHl-

.L. L --1.. J.-. ..l vld.c\<eo. 1. 14 ltrre"'1Ge Ull.4~6panni~~ve:<de1in6 - (1!ft) ~arnier 

1. àru\16ffinninGsp1e\< ~de rnrd vanre óoor~ 
Figuur 5. 
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Hoofdstuk 4. pe krachtswerking en het bezwijkgedrag van 
een boogkonstruktie. 

Na een klein vooronderzoek is een basismodel van een 
boogkonstruktie gekozen, waaruit verscheidene varianten 
worden afgeleid. 

Er is voor dit basismodel gekozen, omdat gebleken is, 
dat deze boogkonstruktie onder een gegeven belasting 
niet bezwijkt, terwijl· er wel een duidelijke krachts
werking in de boog te ontdekken is, die aanknopings
punten biedt voor verder onderzoek. 

In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens besproken 
worden: de modelleringen en belastingswijzen van het 
basismodel en van de varianten en de opzet en uitvoering 
van de berekeningen. 

4.1 Basismodel van een boogkonstruktie. 

A. Modellering. 

Er wordt uitgegaan van een spitsboog met de volgende 
opbouw/afmetingen: 

inwendige middellijn: 
hoogte tot aan de top: 
dikte: 

20 m. 
17,16 m. 

1 m. (over de 
boog). 

hele 

De vorm van de spitsboog kan beschreven worden aan de 
hand van twee cirkels: de linkerhelft van de spitsboog 
is een deel van een cirkel met een middelpunt x2y2 en 
straal r 2 , de rechterhelft is een deel van de cirkel met 
middelpunt x1y 1 en straal r 1 • 
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De boog is ingedeeld in een aantal blokken, waarvan 
de afmetingen gelijk zijn en die bepaald zijn door 
een gelijke indeling van het cirkelverloop. 
(8,7, 0 op het hele deel dat een hoek van 65° 
beschrijft; alleen de sluitsteen heeft andere 
afmetingen). 

De spitsboog is opgelegd op twee steunpunten, die 
volledig ingeklemd zijn. 

De boog bestaat uit de volgende elementen: 

- massieve elementen (continuums)- ~=1800 kg/m~ 
hoogte: 3 m. 
dikte: 1 m. 1 
E= 10000 N/mm 
fd= heel groot 
f t= heel groot 

- hecht vlakken ( discontinuums) f d= heel groot 
ft= 0 N/m.-d 
(f= 300 6 '1. 
c= 2,11.10 N/m 

Figuur 2. 

heá1lvlal8 
(-8,o) 

1 2D 
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B. Belasting 

Om de situatie van het eigen gewicht te benaderen, 
wordt er een belasting aangebracht in de vorm van een 
serie puntlasten, die gelijkmatig over de boog worden 
verdeeld. Ze grijpen aan de buitenkant van de boog aan. 

' ~ = 1800 kg/m h= 3 m., d= 1 m. 
gewicht per element: 18000x3xl= 54 KN. 
per element zijn 9 aangrijpingspunten 
aanwezig; aangebracht wordt 6 KN per aangrij
pingspunt. Er zijn 134 aangrijpingspunten 
over de hele boog. 

c. Korte situatieschets. 

boe<, be,a~i door elG«t r.ewiàit 

hel ~cW et éét1 blok : 
tx~i 18000 • stt.uf N " 

de la~\ ter ~aaroe van E.G. 
van één blo~ ,~ O\ltr q ~nlen 
ouer de booo vemaela : 

8 punHMlen 'lan 6 \lH 

Figuur 3, 

* Na belasting is de boog stabiel. 
* De druklijn valt overal binnen de doorsnede. 
*Opvier plaatsen in de boog ligt de druklijn dicht 

bij de rand van de doorsnede, maar er zijn nog geen 
echte scharnieren ontstaan. 
Gezien de spanningstoestand is scharniervorming niet 
ver weg meer. Op twee plaatsen zijn er wel gapingen 
te ontdekken, maar er is nog geen sprake van 
scharniervorming. 

* De boog vervormt symmetrisch. 
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4.2 Berekeningsvarianten. 

Na een situatischets van het basismodel kunnen naar de 
ontwikkeling van de varianten de volgende vragen worden 
gesteld: 

1. Veranderen het patroon van de gapingen en de 
spanningstoestanden in de doorsneden, als dezelfde 
belasting (= eigen gewicht) nogmaals op de belaste boog 
wordt gebracht? 

2. Heeft de druklijn hetzelfde verloop als de belasting 
veel kleiner is, dan die op de (onbelaste) boog wordt 
aangebracht? 

3. Indien de belaste boog daarnaast nog eens met een 
puntlast in de top wordt belast, verandert dan de 
ligging van de druklijn? Hoe groot kan de puntlast 
worden voordat de boogkonstruktie bezwijkt? 

4. Welk gapingspatroon en welke spanningstoestanden in 
de doorsneden ontstaan in de (door eigen gewicht 
belaste) boog, indien aan de ondersteuningen de 
mogelijkheid is gegeven om in horizontale richting te 
kunnen verplaatsen? 
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Deze vragen zijn de aanleiding geweest voor de 
ontwikkeling van de volgende varianten: 

variant 1. De modellering van variant 1. is hetzelfde 
als die van het basismodel. Naast de 

belasting van het basismodel wordt er bij variant 1. nog 
eens dezelfde belasting aangebracht. 

variant 2. De modellering van variant 2. is hetzelfde 
als die van het basismodel. Op de onbelaste 

boog wordt een veel kleinere belasting aangebracht, die 
wel oop dezelfde manier wordt verdeeld over de boog als 
bij het het basismodel. 

variant 3. De modellering van variant 3. 
als die van het basismodel. 

basismodel in belaste toestand en breng 
aan op de top. 

belasting van variant 3.: 
* eerst eigen gewicht 
* dan 37,5 kN op de top 

is hetzelfde 
Neem nu het 
een puntlast 

variant 4a. Neem het basismodel en breng tussen de 
steunpunten een trekband aan, waarbij aan 

de steunpunten van de boog de mogelijkheid is gegeven 
om in x-richting te verplaatsen. 

- modellering trekband: 
positie: tussen de steunpunten in 
lengte: 20 m. 
hoogte : 1 m. 8 N 1 
E : 5,1. 10 Vm 

- modellering van het hechtvlak tussen het 
steunpunt en de trekband: 

cohesie : ~.Il. 1rJ ty'm" 
'ir.. 

inwendige wrijvingshoek: iN 

ft= oneindig groot 
f4= oneindig groot 

- belasting: eigen gewicht 

Variant 4b. Verander de stijfheid van de trekband zodat 
de steunpunten bij belasting door eigen 

gewicht een verplaatsing van 4 cm (schatting) in 
x-richting ondergaan. 

-modellering trekband: 
lengte: 20 m. 
dikte: 1 m. 
E : 5 , 2 • 1 d N / m" 

De modellering van het hechtvlak tussen trekband en 
steunpunt is hetzelfde als bij variant 4a. 
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4.3 De berekeningen: de opzet. 

Voordat de berekeningen aan basismodel en varianten 
worden uitgevoerd, moet eerst worden vastgelegd, op 
welke manier aan het bezwijkgedrag gemeten kan worden. 
Er is een opzet nodig, die aangeeft, welke aspecten het 
bezwijkgedrag weergeven (indicatoren), en op welke 
manier daaraan gerekend kan worden. 

De opzet luidt als volgt: 

.L. Doel van het onderzoek. 
~ controle op de belastingopbouw. 
h Vaststellen van de indicatoren. 
J..:.. Vaststellen van de operationele definitie. 

Deze opzet wordt bij het basismodel als volgt 
ingevuld: 

1. doel: Is de boog bezweken, zo ja, op welke 
manier? 
Zo nee, hoe is dan de krachtswerking? 

2. Controle van de belastingopbouw met: 

* Unbalanced forces. (Zie bijlage 3) 
* Verplaatsiing in y-richting van de top. 

3. Indicatoren voor de bezwijkvorm: 

A. Ligging van de druklijn. 
B. Vervormingen in\verplaatsingen van de 

konstruktie. 
c. De opgebrachte belasting ten opzichte van de 

bijbehorende verplaatsing. 
D. Krachtenevenwicht in de konstruktie. 

4. Hoe wordt er gemeten? 

A. Spanningstoestand in de hechtvlakken. 
B. - Plaats en grootte van de gapingen. 

- Vervormingen van punten in de boog. 
c. - Last-verplaatsingsdiagram. 
D. - Unbalanced forces. 

Deze opzet is voor alle bogen hetzelfde. Alleen wordt 
bij bogen, die in verschillende stappen worden belast, 
het last-verplaatsingsdiagram gebruikt; daarnaast wordt 
bij variant 4a/b. de verplaatsing in horizontale 
richting bij betrokken. 
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4.4 De berekeningen: de uitvoering. 

& Het basismodel. 

Een spitsboog, belast onder eigen gewicht. 

Belasten met een serie puntlasten over de hele boog. 
Deze serie veroorzaakt een belasting, die op dezelfde 
manier werkt als het eigen gewicht, maar waarmee de 
belastingopbouw beter geregeld kan worden. 

Per punt wordt aangebracht: 6 kN. 
In totaal zijn er 134 punten over de boog (gelijkmatig) 
verdeeld. Totale verdeelde last: 804-kN. 

De boog wordt als volgt belast: 

In het eerste belastinggedeelte wordt aangebracht: 
804 kN., gelijkmatig over de boog verdeeld en 

lineair opgebouwd, gedurende 50000 stappen. 
In het tweede belastinggedeelte wordt diezelfde 
belasting constant over de boog aangehouden gedurende 
50000 stappen. 

Jh Variant 1. 

Spitsboog met eigen gewicht (belast basismodel), 
nog eens belast met het eigen gewicht. 

Op de (in A. belaste) boog wordt nogmaals dezelfde 
belasting als bij A. aangebracht: 804 kN over de boog, 
in 50000 stappen lineair opgebouwd. 
Deze 804 kN wordt gedurende 50000 stappen constant 
gehouden. 

~ Variant 2. 

Spitsboog in onbelaste toestand wordt nu belast met 
een gelijkmatig over de boog verdeelde belasting die 
kleiner is dan bij A.: 134 x 1,0.1~ N = 13,4 kN. 

Het aanbrengen van de belasting: 
- lineair opbouwen in 20000 stappen. 
- constant houden van de belasting over 30000 

stappen. 
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1h Variant 3. 

Spitsboog in belaste toestand (zie A.) nu belasten 
met drie puntlasten in de top. 

De boog, onder eigen gewicht wordt nu tevens belast met 
puntlasten met een totale waarde van 37,5 kN. 

Het aanbrengen van de belasting geschiedt als volgt: 
Tijdens de eerste belastingstap wordt er een deel van de 
belasting opgezet, per puntlast: 

- 10 kN, lineair opgebouwd in 35000 stappen 
- deze belasting wordt constant gehouden over 35000 

stappen. 
daarna: 

- 2,5 kN, lineair opgebouwd in 20000 stappen 
- deze belasting wordt constant gehouden over 20000 

stappen 
daarna: 

- 2,5 kN, lineair opgebouwd in 20000 stappen 
- deze belasting wordt constant gehouden over 20000 

stappen 

L Variant 4a en 4b. 

Er wordt een trekband tussen de boog aangebracht, die 
tot een verplaatsing leidt van 1 mm bij het steunpunt, 
waarbij de boog wordt belast met dezelfde belasting als 
bij het basismodel (A.) 

Belastingopbouw: - 804 kN (gelijkmatig over de boog 
verdeeld) gedurende 50000 stappen 
lineair opgebouwd 

- belasting constant gehouden tijdens 
50000 stappen 

Voor variant 4b geldt dezelfde opzet, alleen verplaatsen 
de steunpunten hier ieder 4 cm in horizontale richting. 
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Hoofdstuk 5 Resultaten. 

Bij de resultaten wordt eerst ingegaan op de belasting
gevallen afzonderlijk, daarna worden de ligging van de 
druklijnen en de scharniervorming met elkaar vergeleken. 

In bijlage 5 - Analyse - worden de resultaten gedetail
leerder besproken. 

De resultaten worden aan de hand van de volgende punten 
beschreven: 

1. Spanningsverdeling in de hechtvlakken. 
2. Belastingopbouw. 
3. Het basismodel (boog met eigen gewicht) en 

varianten 1 en 2. 
4. Boog met eigen gewicht en puntlast. 
5. Boog met eigen gewicht en verplaatsbare steunpunten. 
6. Bezwijkvormen, scharniervorming - een onderlinge 

vergelijking tussen de verschillende belasting
gevallen. 
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1. Spanningsverdeling in de hechtvlakken. 

Het blijkt, dat de gekozen spitsboogvorm niet de ideale 
vorm is voor de over de boog gelijkmatig verdeelde 
belasting, daar de druklijn tgv. de eg-belasting niet 
dezelfde ligging als de hartlijn heeft. 

Op veel plaatsen in de boog is de normaalspannings
verdeling in de hechtvlakken niet gelijkmatig over de 
doorsnede verdeeld, maar vertoont een driehoekige 
spanningsverdeling. 
Dit wijst er op dat het aangrijpingspunt van de kracht 
in zo'n doorsnede niet met de hartlijn samenvalt. 
Als aan de andere kant van de doorsnede een 
spanningsloos gebied aanwezig is, dan betekent dit, dat 
het aangrijpingspunt van de normaalkracht buiten de kern 
ligt. Hoe verder het aangrijpingspunt naar de rand van 
de doorsnede ligt, hoe kleiner het (druk)spanningsgebied 
en hoe hoger de piek is. 
Als de (druk) spanningspiek een klein gebied beslaat, 
betekent dit dat het aangrijpingspunt van de kracht aan 
de rand van de doorsnede ligt.(Zie HS 2.1) 

Daarnaast worden in de hechtvlakken de krachten niet 
alleen via normaalspanningen, maar ook via 
schuifspanningen overgedragen. Dit wijst erop dat de 
kracht ter plaatse van het hechtvlak niet loodrecht op 
de doorsnede staat. 

Bij de krachtswerking in de bogen is er wel altijd 
sprake van een drukspanning. Slechts op enkele plaatsen 
in de blokken zijn (verwaarloosbare) trekspanningen aan 
te wijzen. Deze trekspanningen kunnen zonder probleem 
door de blokken worden opgenomen. 

Figuur 1. 
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2. De belastingopbouw. 

In het rekenproces wordt de belasting gewoonlijk in een 
aantal cycles opgebouwd om daarna constant gehouden te 
worden. 

Tijdens het rekenproces vertonen alle belastinggevallen 
bij het unbalanced forces - tijd diagram een verloop, 
dat in grote lijnen overeenkomt. De unbalanced forces 
zijn over het algemeen kleiner dan de toegestane waarde. 

( 1% van de totaalbelasting) , maar vertonen op enkele 
tijdstippen grote schommelingen, die even abrupt 
eindigen als ze begonnen zijn. 

De schommelingen vinden hun oorzaak in de herverdeling 
van spanningen in een doorsnede in de boog. Dit kunnen 
normaal- of schuifspanningen zijn. Als tijdens de opbouw 
van de belasting een spanningsloos gedeelte in een 
doorsnede ontstaat, dan zullen de spanningen in de rest 
van de doorsnede opgevangen moeten worden. 
Er ontstaat dus tijdelijk een plaatselijke verstoring 
in het spanningsevenwicht in het hechtvlak. 
Als de spanning in de "werkende" doorsnede is 
herverdeeld, is het spanningsevenwicht hersteld. 

Bij de bogen met gelijkmatig verdeelde belasting is het 
verloop van de unbalanced forces hetzelfde, ongeacht de 
grootte van de belasting. Aan het eind van de 
belastingstap worden de unbalanced forces 
verwaarloosbaar. 
(Indien zich een stabiele toestand instelt). 

Alle belastinggevallen vertonen bij de berekening een 
onmiddellijk toenemende verplaatsing. Deze toenemende 
verplaatsing zet gestaag door en vertoont alleen een 
onregelmatig patroon ter plaatse van de schommelingen in 
de unbalanced forces. Daar blijft de verplaatsing even 
constant, om daarna weer toe te nemen. 

Voor de fysieke werkelijkheid is alleen van belang of de 
verplaatsing na belasten constant blijft of blijft 
toenemen. 
Het variëren met het aantal cycles en het verloop van de 
verschillende uitvoergegevens, tegen de tijd uitgezet 
(gedrag tijdens belasten) , heeft alleen betrekking op 
rekentechnische achtergronden. 

Als de konstruktie niet bezweken is, en er heeft zich 
een evenwièht ingesteld, is dit terug te vinden in het 
tijd-verplaatsingsdiagram van bv. de top van de boog, 
die op gegeven moment een constante waarde aanhoudt. 
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3. Basismodel en varianten 1 en 2. 

Boog stabiel onder eigen gewicht 

Als de spitsboog door eigengewicht wordt belast, dan 
stelt zich een krachtsevenwicht in en is de boog in een 
stabiele toestand. 
Het evenwicht wordt vastgesteld met behulp van het 
unbalanced forces-tijd-diagram en het tijd-verplaat
singsdiagram van de top van de boog. 
Aan het eind van de belastingsperiode zijn de unbalanced 
forces te verwaarlozen (±5 N) en de verplaatsing van de 
top van de boog blijft constant. 

Symmetrisch vervormen. 

De boog vervormt symmetrisch, daarom wordt één helft van 
de boog bij de resultaten bekeken. 

Spanningsverdeling in de hechtvlakken en de ligging van 
de druklijn. 

De krachtsafvoer wordt naast scnuifspanningen vnl. door 
normaal (druk) spanningen verzorgt. Vrijwel overal in de 
boog is sprake van buiging in de doorsnede. Op sommige 
plaatsen in de boog ligt de druklijn aan de rand van de 
doorsnede.(Zie figuur 2a) Bij hechtvlak 2 en 8 ligt de 
druklijn aan de buitenkant van de boog; bij de 
hechtvlakken 5 en 6 ligt de druklijn aan de binnenzijde 
van de boog. 

In de hechtvlakken 2 en 8 (oplegging) hebben zich 
scharnieren gevormd: op één punt in het hechtvlak na 
zijn die doorsneden spanningsloos en er heeft zich een 
opening gevormd, die groter is dan de openingen in de 
aangrenzende hechtvlakken. (Zie figuur 2b - de grootte 
van de openingen.) 

Belasting. 

134 x 6 k.N gelijkmatig over de boog verdeeld.(eg.) 
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Variant 1. (Boog met 2 x eigen gewicht.) 

Wanneer de belasting op de boog overal verdubbeld wordt 
(2 x eigen gewicht), dan verandert de ligging van de 
druklijn niet. Bij deze boog leidt een belasting 
verdubbeling tot een lineaire toename van spanningen en 
openingsgrootte. 

Ook wordt het gebied in de doorsnede, waarin een 
drukspanning aanwezig is, niet groter of kleiner. 

Daarentegen nemen alle spanningen, de grootte van de 
openingen en de verplaatsingen van de boog lineair toe. 

Belasting volgens eigen gewicht: 
134 x 6 kN gelijkmatig verdeeld over de boog. 

Belasting volgens 2 x eigen gewicht: 
134 x 12 kN gelijkmatig over de boog verdeeld. 

Variant 2. (Boog met 1/60 x eigen gewicht.) 

Wanneer er een veel kleinere belasting met dezelfde 
verdeling als het eigen gewicht op de boog wordt 
gebracht, is de ligging van de druklijn dezelfde. 
De plaatsen waar zich scharnieren vormen zijn ook 
dezelfde als bij het basismodel. 
De grootte van de spanningen van variant 2 en 
basismodel staan in dezelfde verhouding als hun 
belastingen. (Factor 60.) 

Basismodel: 134 x 6 kN. 
Variant 2: 134 x 100 N. 
(Dezelfde verdeling.) 
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Variant 3. (Boog met e.g. en puntlast.) 

De boog bezwijkt bij dit belastinggeval. Eerst wordt de 
boog door eigen gewicht belast, daarna wordt de puntlast 
in stappen op de boog aangebracht. Tijdens de vierde 
stap - wannneer de puntlast een grootte van 45 kN heeft
bezwijkt de boog. 

Het bezwijken van de boog wordt vastgesteld met het 
tijd-verplaatsingsdiagram en het verloop van de 
unbalanced forces. Î ~ 
Wanneer de boog nog stabiel 
is bij een groeiende punt
last, dan is er sprake van 
een lineair verloop van de 
verplaatsing. Vlak voor het 
moment van bezwijken 
verandert het lineaire ver
loop in een kromme, waarna 
de verplaatsing plotseling 
erg groot wordt. Bij de dan 
aanwezige puntlast is de 

'?J 

i 2----------~ ~ 

boogkonstruktie in een 
mechanisme veranderd. 
(Zie figuur 5) 

Figuur 5. 
I:> 2 ?.~ ~ ~.5 ~ (x 1Ö1

) 

uerp.aa\~g inde top Cm) ---+ 

De bezwijkpuntlast is klein in verhouding tot de 
verdeelde belasting: 

- Totale verdeelde last over de boog: 804 kN. 
- Puntlast: 37,5 kN. (Dit is de puntlast vlak voor 

het moment van bezwijken.) 

Spanningsverdeling in de doorsneden en_de ligging van de 
druklijn. 

Wanneer de spanningsverdeling in de hechtvlakken wordt 
bekeken, dan valt op dat zich in de hechtvlakken 1,2,6 
en 8 drukspanningspieken hebben ontwikkeld. 
In de hechtvlakken 1, 5 en 8 zijn er grote openingen 
tussen de blokken ontstaan. 

Met de spanningsverdelingen in de hechtvlakken corres
pondeert een druklijn, die in de hechtvlakken 1,2,5,6 
en 8 aan de rand van de doorsnede ligt. 

De boog bezwijkt symmetrisch, er vormen zich scharnieren 
op die plaatsen in de boog waar de grootste openingen 
aanwezig zijn. (Hechtvlak 1,5 en 8.) 

De top van de boog valt naar binnen en de flanken wijken 
naar buiten. 
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Variant 4a/b. 
(Boog met verplaatsbare steunpunten 1 mm/4 cm.} 

Variant 4a. (verpl.=1 mm) 

Indien aan de steunpunten de mogelijkheid tot 
verplaatsen over 1 mm is gegeven bij belasting door 
eigen gewicht (variant 4a), verandert de krachtswerking 
in de boog wel (in vergelijking met het basismodel), 
maar niet veel. 
Er vormt zich een scharnier bij hechtvlak 2 en de 
gaping bij hechtvlak 8 (de oplegging) wordt kleiner. 
De boog bezwijkt echter niet. 

Bij het basismodel lag de druklijn bij hechtvlak 2 al 
vlak bij de rand van de doorsnede. 
Bij variant 4a is deze situatie veranderd: de 
spanningspiek beslaat een kleiner gebied van de 
doorsnede en de opening ter plaatse van hechtvlak 2 is 
groter geworden. (Zie figuur 6b.) 

NB: De grootte van de verplaatsing wordt geregeld met 
een trekband (met bepaalde stijfheid) tussen de 
steunpunten. 
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Variant 4b. (verpl.=4 cm) 

Indien de steunpunten verplaatsen over een afstand van 
4 cm(bij belasting door eigen gewicht), dan verandert de 
krachtswerking drastisch: Naast het scharnier in 
hechtvlak 2 ontstaat er een scharnier in hechtvlak 6, 
terwijl het scharnier bij hechtvlak 8 (= de oplegging) 
verdwijnt. Er stelt zich echter wel een evenwicht in. 

In dit geval verandert de ligging van de druklijn (in 
vergelijking met het basismodel) , niet omdat de 
belasting op de boog verandert, maar omdat de vorm van 
de boog verandert bij belasten (door eigen gewicht). 
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Bezwijkvonnen. 

Bij alle belastinggevallen stelt zich een evenwicht in, 
behalve bij de boog belast met eigen gewicht en 
puntlast. 

Ondanks de stabiele toestand van een boog kunnen er wel 
scharnieren in de boog aanwezig zijn. Het aantal 
scharnieren is in geval van een stabiele boog niet 
genoeg om·een mechanisme te veroorzaken. 

Bij het basismodel en de varianten 1 en 2 ligt de 
druklijn wel op plaatsen bij de rand van de doorsnede, 
maar bezwijken bij deze scharniervorming is niet 
mogelijk (De konstruktie ondergaat een een symme
trische vervorming). Het aantal scharnieren is te weinig 
om een mechanisme te veroorzaken en tevens liggen alle 
scharnieren aan de buitenkant van de boog. 
Het valt ook op, dat de grootste opening tussen de 
blokken bij de oplegging is te vinden. 

Bij de boog belast door eigen gewicht en puntlast is de 
ligging van de druklijn niet erg veranderd ten opzichte 
van het basismodel (e.g.) . Toch is er sprake van een 
andere scharniervorming in de boog. In hechtvlak 8 
(oplegging) is er net als bij het basismodel een schar
nier aanwezig. Daarnaast zijn er bij de hechtvlakken 
1 en 5 scharnieren ontstaan, zodat het optreden van een 
mechanisme mogelijk wordt. De scharnieren boven in de 
boog bij hechtvlak 1 kunnen als één scharnier worden 
beschouwd. Het valt op, dat de bezwijkpuntlast vrij 
klein is in verhouding met het gelijkmatig over de boog 
verdeelde eigen gewicht. (Zie figuur Sb) 
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Als de steunpunten van de boog zich in horizontale 
richting kunnen verplaatsen, vindt uiteindelijk onderin 
de boog de belangrijkste verandering in de ligging van 
de druklijn plaats. (In vergelijking met het basismodel.) 
De opening tussen de blokken bij de oplegging wordt 
kleiner en bij de hechtvlakken 5 en 6 worden de 
spanningspieken groter. 

Als de verplaatsing van de steunpunten zich doorzet, 
(4 cm) dan valt het scharnier bij de oplegging weg en er 
ontstaat een scharnier bij hechtvlak 6. Bij toenemende 
verplaatsing neemt ook de grootte van de spatkracht toe. 
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Hoofdstuk 6 Conclusies. 

De conclusies worden aan de hand van de volgende 
onderdelen besproken: 

1. De boog als stapelbouwkonstruktie. 
2. Belastingopbouw en uitvoer. 
3. Boog belast door eigen gewicht. 
4. Boog belast door eigen gewicht en een puntlast. 
s. Boog met verplaatsbare steunpunten. 

1. De boog als stapelbouwkonstruktie. 

Bij het doorrekenen van de bogen als stapelbouw
konstrukties is er uitgegaan van de volgende 
uitgangspunten: 
- Geen treksterkte tussen de blokken. 

Geen bezwijken op afschuiven van de blokken tov. 
elkaar. 
Druksterkte en treksterkte van de blokken is heel 
groot. 

Het is gebleken, dat het goed mogelijk is om met het 
UDEC-rekenprogramma deze uitgangspunten te verwerken in 
realistische simulaties van het konstruktieve gedrag van 
bogen. Zoals bij stapelbouwkonstrukties in de praktijk, 
zijn ook bij de gebruikte modellen de condities in de 
hechtvlakken bepalend voor het gedrag en de krachts
werking van de konstruktie. 

Gebaseerd op de hiervoor genoemde uitgangspunten blijkt 
het mogelijk bogen op te bouwen uit droog gestapeld 
materiaal. 

Bij belasten van bogen moet het volgende onderscheid 
worden gemaakt: 

h symmetrische boog: .L.. symmetrische belasting 
~ asymmetrische belasting 

~ asymmetrische boog: b symmetrische belasting 
~ asymmetrische belasting 

Alleen bij de boog onder .l.L.., is er sprake van een 
symmetrische bezwijkvorm (of symmetrisch vervormen). 
In alle andere gevallen bezwijkt of vervormt de boog 
asymmetrisch. Dit onderzoek beperkt zich tot boog
modellen van het type .1L.. 
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Bij het opbouwen van de puntlast in de top vertoont de 
verplaatsing (gezien over de verschillende belasting
stappen) een geleidelijke toename. 
Op het moment van bezwijken neemt de verplaatsing 
plotseling toe. 
Deze plotselinge toename van de verplaatsing wijst op 
het bezwijken van de konstruktie in de vorm van het 
ontstaan van een mechanisme. 

Voor een boog kan men inschatten of een belastinggeval 
tot een mechanisme leidt of niet. Bij zo'n belasting
geval dient men steeds de totale krachtswerking in de 
boogkonstruktie te bekijken. Alleen dan kan men 
inschatten of de boog in het bezwijkstadium is beland, 
of nog niet. 
Nagegaan dient hierbij te worden of in de betreffende 
hechtvlakken inderdaad scharniervorming optreedt, en, 
indien scharnieren kunnen worden aangewezen, of deze tot 
een mechanisme kunnen leiden of niet. 
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2. Belastingopbouw en uitvoer. 

- Het onregelmatig verloop 
de verplaatsing van de top 
van het evenwicht in 
schoksgewijs verloopt. 

van de "unbalanced forces" en 
wijzen uit, dat de instelling 
het rekenproces enigszins 

Er· wordt verondersteld, dat er bij elke schommeling in 
de unbalanced forces een herverdeling van spanningen 
over het hechtvlak plaatsvindt. 
Deze herverdeling vindt schoksgewijs plaats, omdat in 
UDEC gebruik wordt gemaakt van contactpunten, waarin de 
verschillende eigenschappen van het hechtvlak zijn 
samengetrokken. 

- Verder is gebleken, dat met de berekening van de 
modellen veel tijd is gemoeid. Het verdient aanbeveling 
om met de eigenschappen van de konstruktie zo om te 
springen, dat ze niet teveel rekentijd opeisen. Tijdens 
het constant houden van de belasting moeten de 
dynamische effecten de kans krijgen om uit te dempen. 
Pas wanneer de unbalanced forces verwaarloosbaar zijn en 
de verplaatsingen constant blijven, kan worden 
vastgesteld, dat de konstruktie stabiel is. 

- De enige modellen waarbij het gedrag per belastingstap 
is geregistreerd, zijn variant 1 (boog onder eigen 
gewicht) en variant 3 (boog onder eigen gewicht en 
toenemende puntlast). (Zie HS 5) 
Ook bij deze bogen geldt dat de uitvoer alleen dan 
bruikbaar is, indien de konstruktie in evenwicht is. 

- De uitvoer die wordt opgevraagd tijdens het 
belastingopbrengen en uitdempen van de trillingen, is 
daarom enigszins misleidend, omdat deze informatie 
tijdens de belastingopbouw is verkregen en dus alleen 
iets zegt over het rekenproces, en niet over de situatie 
van de boogkonstruktie op een bepaald moment. 

N.B. Met belastingstap wordt hier bedoeld: Een deel van 
de belasting is aangebracht. Per belastingstap wordt 
gewacht tot de konstruktie in evenwicht is. 
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3. Boog belast met eigen gewicht. 

- Als een boog stabiel is onder gelijkmatig verdeelde 
belasting, dan blijft deze ook stabiel, als de grootte 
van belasting wordt veranderd. 
Een verhoging van de belasting heeft slechts tot gevolg, 
dat de spanningen en vervormingen lineair oplopen, maar 
er ontstaat geen andere krachtswerking. 

De onderzochte boogvorm blijkt niet ideaal te zijn, 
omdat er toch nog sprake is van schuifspanningen in de 
hechtvlakken en een driehoekig normaalspanningsverloop, 
wat erop wijst dat de drukspanningen niet loodrecht op 
de vlakken staan en dat de aangrijpingspunten van de 
drukkrachten niet in het zwaartepunt van de hechtvlakken 
liggen. 

- Het is gebleken, dat bij de onderzochte boog
konstruktie en belasting bij de hechtvlakken 2 en 8 de 
druklijn op de rand van de doorsnede ligt. 
Daarnaast ligt de druklijn bij de hechtvlakken s en 6 
nagenoeg op de rand van de doorsnede. Het verloop van de 
druklijn wijst erop dat er maar kleine wijzigingen in de 
randvoorwaarden of belastingverdeling nodig zijn, om een 
mechanisme te veroorzaken. 

'ir" bm i:, &\ëi:d. bij 'rel.a~hoG ~ eiGen e:ewicnt. 
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4. Boog belast met eigen gewicht en puntlast. 

Een manier om het bezwijkgedrag van een boog met 
eigen gewicht en een puntlast te creëren, die te volgen 
is, is eerst de boog met het eigen gewicht te belasten, 
en daarna de puntlast geleidelijk op te bouwen. 
Brengt men een bepaalde verdeelde belasting aan, 
waaronder de boog blijft staan, dan zal bij verhoging 
van die belasting de boog stabiel blijven. Brengt men 
alleen een puntlast aan, dan bezwijkt de konstruktie 
onmiddellijk. 
Bij de eerste belastingswijze treedt geen bezwijken op 
en bij de tweede is het bezwijgedrag niet te volgen. 

- De puntlast heeft bij deze boogkonstruktie een grote 
invloed op de krachtswerking: 

Het totale eigen gewicht van de boog: 
De puntlast: 

804 kN. 
37,5 kN 

De bezwijkpuntlast is klein in verhouding met het eigen 
gewicht, maar heeft een grote uitwerking op de 
krachtswerking van de boog, belast door eigen gewicht. 
Deze invloed is zo groot, omdat in de boog, belast door 
eigen gewicht, de druklijn op enkele plaatsen al vlak 
bij de rand van de doorsnede ligt. 
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Bij het basismodel was dit inderdaad het geval; 
bij hechtvlak 2 was 1/3 deel van de doorsnede 
spanningsloos, bij hechtvlak 8 was 2/3 deel van de 
doorsnede spanningsloos. 

De puntlast in de top heeft een druklijn, die de 
druklijn tgv. eigen gewicht nog meer naar de randen 
trekt. Er is geen grote puntlast in de top nodig, om 
scharniervorming te veroorzaken. Een kleine puntlast in 
de top is al voldoende om de ?construktie in een 
mechanisme te veranderen. 

In hechtvlak 1 heeft zich, zoals in hoofdstuk 5 al is 
vermeld, de grootste verandering voorgedaan. Hier moet 
de druklijn (ten gevolge van de puntlast alleen) ver 
bui ten de doorsnede liggen om scharniervorming in de 
boog onder eigen gewicht en puntlast te kunnen 
veroorzaken. 

De grootte van de bezwijkpuntlast is dus van een aantal 
punten afhankelijk: 

l.i. Het verloop van de hartlijn en de ligging van de 
druklijn tgv. de al aanwezige belasting. 

Valt de druklijn samen met de hartlijn, of wijkt deze 
maar weinig af, dan zal er een grote puntlast nodig 
zijn om de konstruktie in een mechanisme te veranderen. 

2..:.. Verloop van de doorsnede. 

Indien op plaatsen waar de druklijn ver naast de 
hartlijn ligt, de doorsnede groter is, dan zal de 
boog daar meer incasseringsvermogen hebben. Naarmate de 
grootte van de doorsnede dus meer ingesteld is op de 
ligging van de druklijn, zal de bezwijklast groter 
zijn. 

h Belastingverdeling over de boog. 

Is de belastingverdeling symmetrisch, dan zal een 
symmetrische bezwijkvorm ontstaan bij een puntlast in de 
top. Er zijn dan meer scharnieren nodig, dan bij een 
boog met asymmetrische belastingverdeling. 
Bij een symmetrische belastingverdeling zijn er 5 
scharnieren nodig voor een mechanisme. 
Bij een asymmetrische belastingverdeling zijn er 4 
scharnieren nodig voor een mechanisme. 
Een boog met asymmetrische belastingverdeling zal dus 
bij een kleinere puntlast bezwijken, dan een boog met 
een symmetrische belastingverdeling. 
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.L.. Belastinggrootte. 

Indien de grootte van de belasting, die over de boog is 
verdeeld, toeneemt, zal ook de bezwijkpuntlast groter 
zijn. 

Er zijn twee manieren om de invloed van een dergelijke 
puntlast in te perken; deze twee manieren zijn de 
volgende: 

De verdeelde belasting nog groter maken, zodat 
de druk.lijn ten gevolge van deze belasting 
overheerst ten opzichte van de druk.lijn van de 
puntlast. 
De belastingverdeling zou eventueel kunnen 
worden aangepast om de ligging van de druk.lijn 
gunstig te beïnvloeden. 

- Aanpassen van de boogvorm. Het valt nog te 
bezien, of dat aanpassen gericht moet zijn op 
de verdeelde belasting of de puntlast. 

Het verdient de voorkeur om de vorm aan te 
passen aan de gelijkmatig verdeelde belasting, 
omdat een vorm die aan de puntlast is aan
gepast, alleen die puntl~st kan opnemen. Bij 
een vorm, die aansluit bij gelijk.matig 
verdeelde belasting, zijn belastingcombinaties 
mogelijk, omdat de gelijkmatig verdeelde 
belasting daarin dominant is. 

Het aanpassen van de boog kan ook gebeuren, 
door op sommige plaatsen de doorsnede te 
vergroten, zodat de druk.lijn tgv. het totale 
belastinggeval (eigen gewicht+ puntlast} meer 
speelruimte heeft. 
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5. Boog met verplaatsbare geboorten: de steunpunten. 

Welke consequenties heeft de verplaatsing van de 
geboorten van de boog voor de krachtswerking van deze 
boog? 

Bij een verplaatsing van 1 mm aan beide zijden naar 
buiten, zijn bij dit geval de consequenties niet al te 
ingrijpend; er vormt zich een scharnier op een plaats, 
waar al een extreme spanningstoestand heerst en bij de 
oplegging wordt de gaping tussen de blokken minder dan 
in het geval met onverplaatsbare steunpunten. 

Bij kleine verplaatsingen ontstaan in een stapel
bouwboog al meteen scharnieren en wel op een plaats waar 
de druklijn vlak bij de doorsnederand ligt. 
De konstruktie blijft echter stabiel en de ligging van 
de druklijn verandert niet ingrijpend. Indien er veel 
waarde wordt gehecht aan de afwerking van een 
boogkonstruktie, moet er rekening mee worden gehouden, 
dat verplaatsing van de steunpunten onmiddellijk terug 
is te vinden in beschadigingen in de afwerking. 
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Bij een verplaatsing van 4 cm is de krachtswerking in 
de boog drastisch veranderd. Naast een scharnier in 
hechtvlak 2, ontstaat ook een scharnier in hechtvlak 6, 
terwijl in hechtvlak 8 nergens een spanningsloos gebied 
in de doorsnede meer aanwezig is. 
Toch is, ondanks 4 scharnieren, de boogkonstruktie nog 
stabiel. Het blijkt dat een boog (onder voorwaarde van 
symmetrische vervorming) veel kan hebben. Indien deze 
voorwaarde komt te vervallen - bv. door aanbrengen van 
een puntlast op één van de flanken - dan bestaat de 
kans, dat de boog bezwijkt. 

De gapingen tussen de blokken hebben nu ook 
consequenties voor de afwerking van de boog. De grootste 
gaping bedraagt o,s cm. 

- Bij het aanbrengen van een puntlast in de top 
verandert de krachtswerking van de boog. Het blijkt dat 
het mogelijk is een puntlast van 40 kN in de top aan te 
brengen, terwijl de boog nog stabiel blijft. 

Als er geen verplaatsing van de steunpunten optreedt, 
heeft de bezwijkbelasting een waarde van 37,5 kN. 
Indien er wel een verplaatsing optreedt, is de boog 
stabiel als er 40 kN in de top is aangebracht. 
In dit geval (eg & puntlast) blijkt dat een horizontale 
verplaatsing van de steunpunten een gunstige uitwerking 
op de krachtswerking van de boog heeft. 
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Conclusie algemeen. 

- Voor het bereiken van een voldoend stabiele 
krachtswerking in een boog blijkt het, dat het niet 
eenvoudig is om bij een overspanning de juiste boogvorm 
gekoppeld aan een bepaald belastinggeval in te schatten. 
Men kan de boogkonstruktie met de nodige hulpmiddelen 
berekenen of benaderen en daarna concluderen dat de ene 
boogkonstruktie geschikter is dan de andere, maar het is 
moeilijk om vantevoren de juiste vorm bij de gegeven 
belastingverdeling in te schatten. 

De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de boog statisch 
onbepaald is, de gestapelde boogkonstruktie geen trek 
kan opnemen en dat vorm en belasting daardoor 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

Wel is evident dat boogkonstrukties ( in het geval van 
belasting door eigen gewicht), die de vorm van een 
(omgekeerde) kettinglijn hebben het meest geschikt zijn. 
Er zijn geen momenten in de boog aanwezig, de krachts
afvoer vindt volledig door normaal (druk) spanningen 
plaats. 

Indien men in de situatie verkeert, dat de boog alleen 
door eigen gewicht wordt belast kan men de vorm van de 
boogkonstruktie aanpassen om de meest gunstige 
krachtswerking te verkrijgen. Wel verandert de 
belastingverdeling als men de boogvorm aanpast. 

- Als een boog bij een bepaald belastinggeval stabiel 
is, dan is bij elke belastinggrootte hiervan de boog 
stabiel. (Aangenomen dat dezelfde belastingverdeling 
wordt aangehouden.) 

- Wanneer in een boog bij een bepaalde belasting
verdeling scharnieren ontstaan, dan vindt de 
scharniervorming al plaats bij de kleinste belasting. 
Als een boog dus niet stabiel is bij een bepaalde 
belastingsverdeling, dan bezwijkt deze al bij de 
kleinste belasting. 
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- Wanneer bij een bepaald belastinggeval de plaats van 
de scharnieren bekend zijn {en de boog stabiel is), dan 
kan de boog als een konstruktie met scharnieren worden 
geschematiseerd en verder als een lineair rekenmodel 
worden behandeld. Deze schematisatie kan als 
uitgangspunt voor een vereenvoudigde berekening dienen, 
of als aanwijzing voor bogen met een andere vorm en/of 
belasting. 
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Hoofdstuk 7. 

7.1 Krachtswerking en bezwijkgedrag van een boogmodel 
van de koepel van de Santa Maria del Fiore. 

7.1.1 De koepel in boogvorm omgezet. 

Bij het beschouwen van de krachtswerking van de koepel 
van de Santa Maria del Fiere wordt er van uitgegaan, dat 
bovenin de koepel ringdrukkrachten optreden en aldus de 
ligging van de druklijn van een koepelsegment zullen 
beïnvloeden, terwijl onderin de ringtrekkrachten 
ontbreken en er alleen meridiaan-drukkrachten aanwezig 
zijn. (Zie HS 3.3) 

Bij de berekeningen, waarmee het gedrag van de koepel 
worden nagegaan, is echter niet gekozen voor een 
modellering in koepelvorm, maar voor een boogmodel en 
wel om de volgende redenen: 

* Met UDEC kunnen alleen 2-dimensionale 
konstrukties worden uitgerekend. 

* Er zouden hulpgrepen kunnen worden toegepast 
om met een boogmodel een koepel te 
simuleren. Deze zijn echter te complex en 
nemen teveel tijd in beslag om dit binnen 
het tijdsbestek in het onderzoek in te 
kunnen passen. (Zie HS 3 en HS 8) 

Bij de keuze van een boog als model voor het UDEC
rekenprogramma worden de volgende uitgangspunten in acht 
genomen: 

* De boog is statisch onbepaald en heeft in 
elk hechtvlak de potentie om een scharnier 
te vormen. 

* Er gelden de volgende stapelbouweigenschappen: 
- toelaatbare druksterkte van de blokken 

is heel groot. 
- In de hechtvlakken kan geen trek worden 

opgenomen. 
- Er is geen bezwijken op afschuiving 

mogelijk. 
* Als bezwijkvorm (Zie HS 3.4) wordt het 

optreden van een mechanisme aangehouden. 
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Bij het kiezen van een boogmodel voor de koepel kan men 
als leidraad voor de berekeningen de volgende vragen 
stellen: 

- Is het boogmodel van de koepel van de Santa 
Maria del Fiere stabiel onder zijn eigen 
gewicht? Zo ja, is dan de vorm gunstig bij 
deze belastingverdeling? 

- Als er wordt overgestapt van koepel naar een 
boogmodel, welke wijzigingen in de krachts
werking treden dan op? 

- Onderin de boog verschillen de krachts
werking van boog en (gescheurde) koepel niet 
veel: wat is het gedrag van het onderste 
deel van de boog? 

- Heeft de puntlast in de vorm van de lantaarn 
een grote invloed op de krachtswerking van 
de boog, belast op eigen gewicht? Hoe groot 
is deze invloed? 

Deze vragen worden verder uitgewerkt in hoofdstuk 7.3. 

Naar aanleiding van deze vragen wordt de volgende 
doelstelling voor de berekeningen opgemaakt: 

Doel: Hoe gedraagt het boogmodel van de koepel 
van de Santa Maria del Fiore zich, 
belast door eigen gewicht? Hoe groot is 
de bezwijkpuntlast in de top van de boog 
en hoe groot is deze in verhouding tot 
het eigen gewicht van de boog? 

• 7 
Gewicht koepel: 31,7 .10 ~-
Gewicht lantaarn: 5,4 .l~ N. 
Verhouding gewicht koepel: gewicht lantaarn= 100: 1,42 
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7.1.2 De modellering. 

Bij de keuze voor een boogmodel wordt er van uitgegaan, 
dat de binnenkoepel als drager fungeert. Er wordt 
aangenomen, dat de ribben en de buitenkoepel geen 
dragende functie hebben en als rustende belasting op de 
binnenkoepel staan. 

Bij de opdeling van de koepel van de Santa Maria del 
Fiere ontstaan bogen bestaande uit twee koepelsegmenten 
met een doorsnede-breedte, die over de boog variëert. 
De vorm van de koepelsegmenten kan het beste worden 
omschreven als een deel van een sinaasappelschil. 
(Zie hoofdstuk 2, figuur1~) 
Omdat in het UDEC-rekenprogramma geen mogelijkheden aan
wezig zijn, om drie-dimensionale konstrukties te 
berekenen, moet er een twee-dimensionaal boogmodel 
ontwikkeld worden, waarin zoveel mogelijk eigenschappen 
van de koepel van de Santa Maria del Fiore kunnen worden 
ondergebracht. 

Omdat het niet eenvoudig is om de verlopende doorsnede 
in een twee-dimensionaal model onder te brengen, is bij 
het boogmodel gekozen voor een boogvorm met een breedte, 
die door het programma is bepaald ( 1 m) en een belas
tingverdeling over de boog, die overeenkomstig de 
breedte van de boog is. 
( Zie hoofdstuk 3, figuur 1 ) 

Als vorm voor het boogmodel wordt de vertikale doorsnede 
van de binnenkoepel aangehouden. De vorm van het boog
model wordt bepaald met behulp van de beschrijving van 
de koepelkromme, opgebouwd uit drie trajecten. 
(Zie HS 1, blz.51) 

Ook de afname van de dikte van de binnenkoepel naar de 
top toe wordt in het boogmodel verwerkt. 

De boog wordt op twee steunpunten gezet, die gefixeerd 
z1Jn. In de boog is een sluitsteen aanwezig, waaraan 
echter geen eigen gewicht wordt toegekend. Op deze 
manier wordt de opening in de koepel gesimuleerd, 
terwijl het boogmodel intakt blijft. 

Het boogmodel wordt opgedeeld in 40 blokken en één 
sluitsteen. Tussen de blokken worden hechtvlakken 
aangenomen met een geheel eigen status. Hierin kunnen de 
stapelbouweigenschappen worden verwerkt. 
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Figuur 1. 
Het eigen gewicht van de boog wordt weergegeven door een 
serie puntlasten, gelijkmatig over de boog verdeeld. 

In de nu volgende modellering worden de verschillende 
aspecten/eigenschappen afzonderlijk beschreven: 

- De boog bestaat uit de volgende elementen: 

- Blokken (continuums) ~ = 1618 kg/m3 
dikte: bij de voet 

bij de top 
h= 1,87 m 
E= 10'° N/m' 
fd= heel groot 
ft= heel groot 

2,2 m 
2,0 m 

De druksterkte is dermate hoog gekozen, dat 
er geen kans op verbrijzeling bestaat. De 
hoogte van de blokken is overal gelijk, 
terwijl de breedte overeenkomstig 
de boogdikte naar de top toe afneemt. 
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- Hechtvlakken (discontinuums) 
fa= heel ,groot 
ft= 0 N/m 
'f = 3 o• 

c= 2,0~ 
veerstijfheden: Kn= 101 

Ks= 10
11 

(Zie bijlage Sb) 

Hoofdstuk 7 

Met behulp van deze modellen is de mogelijkheid 
gecreëerd voor het ontstaan van scharnieren in de boog: 
De combinatie van maximale wrijving, geen treksterkte en 
een hele grote druksterkte zorgt voor de mogelijkheid 
tot het ontstaan van een kantelmechanisme ter plaatse 
van één van de randen van de doorsnede. 
De sluitsteen vormt de enige uitzondering tussen de 
blokken met dezelfde status. De sluitsteen heeft andere 
afmetingen, vervangt de opening in de koepel en vervult 
een speciale functie in de krachtswerking binnen de 
boog: Deze kan wel spanningen opnemen, maar heeft zelf 
geen eigen gewicht. Er is voor een dergelijke status 
gekozen, om een zo goed mogelijke gelijkenis met de 
koepel te bewerkstelligen. 

- Vorm van het boogmodel. 

De vorm van de koepel en daarmee de vorm van het 
boogmodel kan· worden beschreven aan de hand van een 
kromme, die bestaat uit drie trajecten. Elk traject 
vormt een deel van een cirkel, met een aparte straal en 
middelpunt. ( Zie HS 1, blz. ,2 ) 
Elk traject wordt beschreven aan de hand van een 
middelpunt (XiYi), een hoek~ en een straal r. 
Elk traject beschrijft een binnen- en een buitenzijde 
van de boog. De boog wordt naar boven toe dunner. De 
binnen- en buitenzijden van de trajecten beschrijven dus 
verschillende krommen. 

Voor de berekening van het verloop van de trajecten: 
Zie bijlage Sa. 
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7.1.3 Belasting. 

Er wordt een belasting op de boog aangebracht, die de 
belasting door eigen gewicht benadert. De belasting 
bestaat uit een serie puntlasten, die gelijkmatig over 
de boog worden verdeeld, maar per traject verschillen, 
omdat de boog naar boven immers dunner wordt. 

Het eigen gewicht van de 
door een serie puntlasten 
aan de binnenkant en 
aangrijpt. 

binnenkoepel wordt voorgesteld 
over de boog, waarvan de helft 
de helft op de buitenkant 

De serie puntlasten, die staan voor het eigen gewicht 
van de buitenkoepel en de ribben, grijpen aan de 
buitenkant van de boog aan. 

De vertaling van het eigen gewicht van de boog naar een 
serie puntlasten is op de volgende wijze geschiedt: 

Per traject wordt van een blok de belasting ten gevolge 
van het eigen gewicht berekend: 

eerste traject: 2 
afmeting blok: 1,87x2,2 f 

blok : 1618 kg/m 
breedte blok: l m. 

egblok: 1,87.2,2.1.1618 
= 66565 N. 

Bij elk trject wordt aangehouden, dat de hoogte en 
breedte van de blokken hetzelfde zijn, alleen de dikte 
verschilt per traject. 

Traject afmeting blok: 
1 

2: 1,87x2,l m 
egblok 63539 N 

Traject 3: afmeting blok: l,87x2,0 
2 

m 
egblok . 60513 N . 

Om het gewicht van de buitenkoepel in rekening te 
brengen, wordt een buitenboog in rekening gebracht met 
eenzelfde breedte en hoogte als het boogmodel; alleen de 
dikte verschilt: 

Traject 1: afmetingen blok: 0,9xl,87 1 m 
egblok . 27231 N. . 

Traject 2: afmetingen blok: 0,Sxl,87 1 m 
egblok . 24205 N. . 

Traject 3: afmetingen blok: 0,7xl,87 1 
m 

egblok . 21180 N. . 
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Het gewicht van de ribben wordt op de volgende manier in 
rekening gebracht: 

Rib-breedte onderaan: 1,7 m. 
Trek dit door naar het percen
tage oppervlakte, dat de ribben 
innemen van de ruimte tussen de 
koepels en verwerk dat in een 
puntlast-serie op de boog. 
Deze puntlast-serie staat voor 
het eigen gewicht van de ribben. 

Percentage: 4 x 1.7 = ~ 
17,36 17,36 

(Breedte koepelsegment: 17,36 m; 
voet van de koepel: 1,7 m, er zijn 

bere~eri1"ä 8àr~ 
\ breedk ~m : tpó 
\ b1'eedte. (10: q IT\ 

\ Off· C'it,ben; 
) 6,8/iub X 

~-+--,1---+1 oW· STtn~ 

ti~ 

c~-1~ 

breedte rib aan de 
4 ribben.) 

Het eigen gewicht van de ribben: h x b x d x p. 
De groote van de ruimte tussen de beide koepels varieërt 
van 1,5 m bovenin tot 1,2 m onderin de koepel. 

Traject 1: 
Traject 2: 
Traject 3: 

1,87xl,5x(lx6,8/17,36)x16180= 17777 N. 
1,87xl,4X(lx6,8/17,36)x16180= 16592 N. 
l,87xl,2x(lx6,8/17,36)x16180= 14222 N. 

De belastingverdeling over de boog wordt dan als volgt: 

Binnenzijde boog: ~egbi-sch 

~eg= ~x66565= 33283 N. (Traject 1) 
~eg= ~x63539= 31770 N. (Traject 2) 
~eg= ~x60513= 30257 N. (Traject 3) 

Al deze gewichten zijn genomen per element. 

Buitenzijde-boog: \xegbi-sch+egbu-sch+egribben 

\x66565+27231+17777= 78291 N. (Traject 1) 
~x63539+24205+16592= 72567 N. (Traject 2) 
\x60513+21180+14222= 65659 N. (Traject 3) 

(Ook al deze belastingen zijn per blok genomen.) 
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Figuur 2. 
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-------- ---------- gewic~.t _per 
aangrijpingspunt betekenis betasting 

TRAJECT 1 binnenzijde 5547 N 1/2 x E.G. binnenkoepel 

buitenzijde 15658 N 't/2 • E.G. binnenkoeP.el + 
E6. buitenkoeoel + E.G. ribben 

TRAJECT 2 binnenzijde 5124 N 1/2 x E.G. binnenkoepet 

buitenzijde 14513 N 1/2 x E.G. bi-koepel+ E.G. bui-
+ E.0 rl~ 1i1noto~ 

TRAJECT 3 binnenzijde 4064 N Y1 x E.&. binnen~pe\ 

buitenzijde 6493 N V1 i< E.u. bim!f)~\ -t 
E.u. b.li\en\toepe1 -t E.G. ri~ 

totale belasting 4108,8 kN 
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7.1.4 Varianten. 

Bij het ontwikkelen van bvarianten worden de vragen 
betrokken, die in 7.1.1 zijn gesteld: 

- Is de boog stabiel bij belasting door eigen 
gewicht? 
Zo ja, is de vorm gunstig bij deze 
belastingverdeling? 

- Hoe groot is de bezwijkpuntlast in de top? 
Hoe bezwijkt de boog en hoe staat de 
bezwijkpuntlast in verhouding tot het 
gewicht van de lantaarn? 

Naar aanleiding van de eerste vraag wordt variant 1 
ontwikkeld. Naar aanleiding van vraag 2 wordt variant 2 
ontwikkeld. 

Variant 1: boog belast door eigen gewicht. 
Variant 2: boog belast door eigen gewicht en 

een puntlast in de top. 

De puntlast in de top wordt verdeeld over de hele lengte 
van de sluitsteen in analogie naar de lantaarn. 

Naar aanleiding van de andere vragen in 7.1.1 kan in 
HS a worden nagegaan, in hoeverre deze berekeningen iets 
kunnen aantonen over het gedrag van de koepel in 
werkelijkheid. Daarnaast wordt bekeken waarin de 
varianten en "echte" koepel van elkaar verschillen, 
wat de krachtswerking betreft. 
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7.1.5 De berekeningen: de opzet. 

Voordat de berekeningen aan het boogmodel worden 
uitgevoerd, moet eerst worden vastgesteld, op welke 
manier aan het bezwijkgedrag gemeten moet worden. 
Er is een opzet nodig, die aangeeft, welke aspecten het 
bezwijkgedrag weergeven (indicatoren), en op welke 
manier daaraan gerekend kan worden. 

De opzet luidt alsvolgt: 

h Doel van het onderzoek. 
~ Controle op de belastingsopbouw. 
h Vaststellen van de indicatoren. 
h Vaststellen wat er gemeten gaat worden. 

Deze opzet wordt bij het basismodel als volgt ingevuld: 

1. Doel: Is de boog onder het 
belastinggeval bezweken? 
Zo neen, hoe is 
krachtswerking? 

betreffende 

dan de 

2. Controle van de belastingopbouw met: 

* Unbalanced forces. (Zie bijlage 3) 
* Verplaatsing in y-richting van de 

top. 

3. Indicatoren voor de bezwijkvorm: 

A. Ligging van de druklijn. 
B. Vervormingen/verplaatsingen van de 

konstruktie. 
c. De last in een punt ten opzichte van 

de verplaatsing van dat punt. 
D. Krachtenevenwicht in de konstruktie. 

4. Wat wordt er gemeten? 

A. Spanningstoestand in de hechtvlakken. 
B. Plaats en grootte van de openingen. 
c. Last-verplaatsingsdiagram 
D. Unbalanced forces. 
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7.1.6 De berekeningen: de uitvoering. 

Variant 1. (boog belast door eigen gewicht) 

De belastingverdeling is die van figuur 

De boog wordt als volgt belast: 
- In de eerste belastingstap wordt de belasting 

lineair in de tijd opgebouwd, gedurende 50000 
cycles. 

- In de tweede belastingstap wordt de belasting 
constant gehouden om de dynamische effecten uit 
te laten dempen. De belasting wordt zolang 
constant gehouden als nodig is om een 
krachtenevenwicht te bereiken. De unbalanced 
forces zijn dan verwaarloosbaar en de 
verplaatsing blijft constant. 
(Constant houden van de belasting gedurende 
80000 cyc) 

Variant 2 (boog belast door eigen gewicht en een 
puntlast in de top) 

Bij de boog van variant 1 wordt de volgende puntlast op 
de top van de boog aangebracht: 450 kN, verdeeld over 

15 punten verspreid over 
de sluitsteen. 
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L..2. Resultaten boogmodel Santa Maria del Fiere. 

De resultaten worden aan de hand van de volgende punten 
bepreken: 

.L.. Boog belast door eigen gewicht. 
LL Boog belast door eigen gewicht en puntlast. 
h Vergelijking tussen boog, belast door e.g. en boog 

belast door e.g. en puntlast. 

1. Boog belast door eigen gewicht. 

Boog stabiel onder eigen gewicht. 

Als het boogmodel door eigen gewicht wordt belast, dan 
blijft de boog stabiel; er treedt geen mechanisme op. 
Er is sprake van lichte scharniervorming bij de 
oplegging (hechtvlak 21) en bij hechtvlak 4. 

Symmetrisch vervormen. 

De boog vervormt symmetrisch, daarom wordt één booghelft 
bekeken. 

Spanningsverdeling in de hechtvlakken en de ligging van 
de druklijn. 

De krachtsafvoer wordt hoofdzakelijk door normaal(druk)
spanningen verzorgd. Over het algemeen bedragen de 
schuifspanningen minder dan 1/ 10 van de waarde van de 
normaalspanningen. Behalve bij de oplegging wijkt de 
druklijn tpv. de hechtvlakken 12, 13, 14, 15 en de 
hechtvlakken 3,4 en 5 het meest van de hartlijn af. 

Hoewel in deze gebieden (hechtvlak 21, 4, 13 en 14) de 
druklijn het verst buiten de kern ligt, ligt de druklijn 
niet op de rand van de doorsnede: er zijn nog verschil
lende contactpunten in de doorsnede, waar spanning 
wordt overgedragen. (Er is dus geen piekspanning in de 
doorsnede aanwezig.) 

In hechtvlak 21 (de oplegging) is wel sprake van een 
piekspanning, maar de doorsnede is voor meer dan de 
helft spanningsloos. De gaping is er groter dan bij het 
aangrenzende hechtvlak. 
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Ter plaatse van de hechtvlakken 12, 13, 14 en 15 is een 
spanningsloos gebied aanwezig, dat 1/6 deel van de 
doorsnede bedraagt. De gapingen zijn kleiner dan bij 
hechtvlak 21 en hechtvlak 4. De druklijn ligt daar dus 
maar net buiten de kern in de doorsnede. 

In hechtvlak 21 en hechtvlak 4 ligt de druklijn meer 
aan de buitenkant van de boog. In hechtvlak 14 en 15 
ligt de druklijn aan de binnenkant van de boog. 
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2. Boog belast door eigen gewicht en een puntlast in de 
t.ruk. 

Nadat de boog door eigen gewicht is belast en zich een 
evenwicht heeft ingesteld, wordt er een (verdeelde) 
puntlast met een grootte van 15 x 30= 450 kN op de 
sluitsteen aangebracht. 

De boog bezwijkt niet bij dit belastinggeval, maar de 
krachtswerking verandert wel. 

Totale belasting tgv. eigen gewicht: 4108,8 kN 
Puntlast : 450 kN (11% van de totale last) 

Hierbij moet wel aangetekend worden, dat bij de boog 
onder eigen gewicht de sluitsteen gewichtloos is 
ingevoerd, terwijl de puntlast niet op één punt is 
aangebracht, maar over de sluitsteen is verdeeld. 

Symmetrische vervorming. 

De boog vervormt symmetrisch bij dit belastinggeval. Om 
berekeningstijd te besparen, is met de helft van de boog 
gerekend. 

Spanningsverdeling in de hechtvlakken en de ligging van 
de druklijn. 

De krachtsafvoer wordt ook bij dit belastinggeval door 
normaal(druk)spanningen verzorgd. 

In hechtvlak 21 (de oplegging) is een scharnier 
aanwezig, terwijl in hechtvlak 13 en hechtvlak 2 een 
neiging tot scharniervorming aanwezig is. 
Dit laatste is van belang indien de grootte van de 
puntlast wordt opgevoerd. 

In hechtvlak 21 is de gehele doorsnede spanningsloos, op 
de rand na. Er is een grote gaping ( 5, 7. 1ö" m) en een 
grote spanningspiek in de doorsnede aanwezig. 
( q-max= 1 , 4 • 1 o l N / rl ) 
In het aangrenzende hechtvlak is het spanningsloze 
gedeelte in de doorsnede veel kleiner (l/3h). 

Bij hechtvlak 13 is een neiging tot scharniervorming. 
Hier is 1/2 deel van de doorsnede spanningsloos. 
Er is aan de binnenkant een spanningspiek in de 
doorsnede te vinden ( (l"'max= 3 .10' N/m"' ) en de gaping in 
dit hechtvlak heeft een groote van 6.10 mm. De druklijn 
ligt hier niet op de rand van de doorsnede, maar komt er 
wel dichtbij. 
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In de aangrenzende hechtvlakken (12 en 14) is een 
dergelijke situatie te bespeuren, alleen zijn hier de 
maximale drukspanning en de gapingsgrootte kleiner. 
In dit gedeelte van de boog ligt de druklijn dus bij een 
aantal hechtvlakken dicht bij de rand van de doorsnede. 
(Zie figuur 4) 

Bij hechtvlak 2 is het spanningsloze gebied in de 
doorsnede groter dan bij hechtvlak 13: 2/3 deel van de 
doorsnede. 
De piekspanning heeft een waarde van 1,6.10 N/m 
(hechtvlak 2). 
Hoewel bij hechtvlak 2 de druklijn bij de rand van de 
doorsnede ligt, is hier geen scharnier aanwezig. Pas bij 
een vergroting van de puntlast zal hier scharniervorming 
ontstaan. 
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3. Vergelijking tussen het boogrnodel van de Santa Maria 
del Fiere. belast door eigen gewicht en het 
boogrnodel belast door eigen gewicht en puntlast. 

Bij de boog belast door eigen gewicht en puntlast ligt 
bovenin de boog de druklijn niet meer bij hechtvlak 4 
en s, maar bij hechtvlak 1 en 2 dicht bij de rand van de 
doorsnede. 

Ter plaatse van hechtvlak 13 ligt bij de boog met eigen 
gewicht en puntlast de druklijn dichter bij de rand van 
de doorsnede dan bij de boog met eigen gewicht. 
Bij de oplegging ligt bij de boog met eigen gewicht de 
druklijn buiten de kern. Bij boog met eigen gewicht en 
puntlast is het spanningsloze gebied Jn de doorsnede en 
de piekspanning nog groter (van 8.ló' N/m1 naar 1,4.10'1 
N/m1 

); er is duidelijk een scharnier ontstaan. 

Ten opzichte van de druklijn bij de boog met eigen 
gewicht is de druklijn bij de boog belast met eigen 
gewicht en puntlast binnen de boog verschoven. 

Beide bogen zijn echter stabiel, maar waar bij de boog 
met eg. geen scharniervorming was opgetreden, is in de 
boog met eg. en puntlast echter bij de oplegging wel een 
scharnier aanwezig. Bij de hechtvlakken 2 en 13 is nog 
geen scharniervorming opgetreden, maar de druklijn ligt 
daar dicht bij de rand van de doorsnede. 

figuur 6. f!rlh\a~ 2 hechtvlak~ he.chlve~ \'!, tech\v'\a~ ~ ~'l\ 
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Boogmodel van de Santa Maria del Fiore, belast door 
eigen gewicht: 

Reactiekracht: 2054,4 kN. 
Spatkracht : 390,1 kN. 

Boogmodel van de Santa Maria del Fiore, belast door 
eigen gewicht en een puntlast in de top: 

Reactiekracht: 2294 kN. 
Spatkracht : 525,9 k.N. 
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7. 3 conclusies bij boogmodel van de Santa Maria del 
Fiere. 

h Boogmodel van de Santa Maria del Fiere belast door 
eigen gewicht. 

~ Boogmodel van de Santa Maria del Fiere belast door 
eigen gewicht en puntlast. 

h Interpretatie van de resultaten van het boogmodel van 
de Santa Maria del Fiere naar de koepel van de Santa 
Maria del Fiere. 

1. Boogmodel van de Santa Maria del Fiere belast door 
eigen gewicht. 

Optreden van een mechanisme. 

Als het boogmodel door eigen gewicht wordt belast, dan 
blijft de boog stabiel. Er treedt geen mechanisme op. 

Symmetrisch vervormen. 

De boog vervormt symmetrisch, daarom is één booghelft 
bekeken. 

~gmodel qn de $1rb tr\ana del hore be\u\ dcu- e~ ~wieht. 

« ~ it. Màid bi bela,t1rf 
ctxreg:ri~ 

tt ~r, SO'la~WClnl'I bij ~l'f 
cxn-ei,tripöt 

* IYtt\'\ bU ned,\-~a\c. -4 & 21 
kenit de cr.i'ldi)n bi de rand 
Vl<I de ~ 

Figuur 7. 

133 



Koepel van de Santa Maria del Fiore --------- Hoofdstuk 7 

Boogvorm en de ligging van de druklijn. 

De boogvorm heeft betrekking op de hartlijn en het 
verloop van de doorsnede over de boog. Wanneer de 
ligging van de druklijn t.o.v. de boogvorm wordt 
bekeken, dan blijkt dat het boogmodel een geschikte vorm 
heeft bij een belastingverdeling volgens eigen gewicht. 
Op enkele plaatsen in de boog komt de druklijn wel bij 
de rand van de doorsnede, maar nooit op de rand. 
Er vindt geen scharniervorming plaats. 

- De zwakste punten in de boog bij belasting door eigen 
gewicht vormen hechtvlak 21 (oplegging) en hechtvlak 4. 
Toch is de situatie bij de oplegging iets ongunstiger, 
omdat daar naast een grote excentrische normaalkracht 
ook nog een grote schuifkracht aanwezig is. 
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2. Boog belast door eigen gewicht en puntlast in de top. 

Optreden van een mechanisme. 

Bij belasting door eigen gewicht (5738,8 kN) en een 
puntlast in de top (450 kN), is de boog stabiel. 
Er treedt geen mechanisme op. 

Symmetrisch vervormen. 

De boog vervormt symmetrisch, daarom is slechts één 
booghelft bekeken. 

Boogvorm en de ligging van de hartlijn. 

Uit de ligging van de druklijn in de doorsnede blijkt 
dat de boogvorm niet ideaal voor dit belastinggeval is, 
maar dat de gekozen boogvorm wel de krachten op een 
verantwoorde manier kan afvoeren. 

Het zwakste punt in de boog vormt de oplegging. Daar 
vindt scharniervorming plaats. Daarnaast ligt aan de 
binnenkant van de flanken en naast de top {aan de 
buitenkant van de boog) de druklijn bij de rand van de 
doorsnede. Hoewel de boog stabiel is, zal de bezwijk
puntlast niet erg veel groter meer zijn dan de 
aangebrachte puntlast. 

Figuur 8. 
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De grootte van de bezwijkpuntlast is een maat voor het 
incasseringsvermogen van de boog belast door het eigen 
gewicht. In dit geval is de puntlast (niet eens de 
bezwijkpuntlast) reeds betrekkelijk groot. 

Voor de mogelijkheid om een bezwijkpuntlast te kunnen 
opnemen zijn verantwoordelijk: 

1. Boogvorm (hartlijn en verloop van de doorsnede 
over de boog) 

2. Belasting - verdeling 
- grootte 

Er zijn een aantal manieren om de invloed van de 
puntlast in de top te beperken: 

1. Aanpassen van de boogvorm: met name de hartlijn. 
Wanneer de boogvorm en de daaraan gekoppelde 
belastingverdeling tgv. eigen gewicht tot een 
gunstige ligging van de druklijn leiden, dan zal 
de invloed van de puntlast kleiner zijn dan bij 
een boogvorm met een belastingverdeling tgv. 
eigen gewicht waarvan de ligging van de druklijn 
reeds ongunstig is. 

2. Aanpassen van het verloop van de doorsnede. 
Naast het gevolg dat aanpassen van de doorsnede 
heeft voor de belastingverdeling, biedt een 
grotere doorsnede ook meer ruimte voor de druk
lijn. 

3. Aanpassen van de belastingverdeling. De 
belastingverdeling zou kunnen worden aangepast 
om de ligging van de druklijn te beïnvloeden. 
(bv. door plaatsing van extra gewicht) 

4. Vergroten van de over de boog verdeelde 
belasting. De druklijn van het totale 
belastinggeval is opgebouwd uit een druklijn 
tgv. eigen gewicht en een druklijn tgv. de 
puntlast. 
Indien de grootte van de gelijkmatig verdeelde 
belasting wordt opgevoerd en de ligging van de 
druklijn tgv. eigen gewicht niet ongunstig is, 
zal de invloed van de puntlast op de ligging van 
de druklijn van de totale belasting kleiner 
worden. 
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Het is niet eenvoudig om kwantitatieve uitspraken over 
deze aanpassingen te doen, omdat de aanpassing van één 
invloedsfactor ook veranderingen bij de andere factoren 
teweegbrengt. Bij een aanpassing kan wel worden gestuurd 
in de richting van een oplossing, maar de nieuwe 
situatie zal altijd opnieuw moeten worden doorgerekend. 

Wanneer de boog alleen door eigen gewicht wordt belast, 
is de ideale vorm voor de boog die van de kettinglijn 
(met gelijkmatig verdeelde belasting over de boog). 

Indien er sprake is van een kleine puntlast in de top, 
zal de ideale vorm voor de boog nog steeds de vorm van 
de kettinglijn benaderen. 

Hoe groter de puntlast wordt in verhouding tot het eigen 
gewicht van de boog, hoe meer de boogvorm zal moeten 
worden toegespitst op de druklijn van de puntlast, te 
weten twee rechte lijnen van ergens in de top naar de 
geboorten van de "boog". 

Voor elke verhouding van puntlast en eigen gewicht ligt 
de ideale vorm van de boog tussen beide druklijnen in. 

Hierbij moet worden aangetekend, dat indien beide druk
lijnen (tgv. eigen gewicht en puntlast) zijn ontwikkeld 
mbv. een hangmodel, de ontwikkelde lengte van beide 
druklijnen gelijk is aan de lengte van de hartlijn van 
de boog. (Dit geldt alleen z~ver ingeval de buigstijf
heid verwaarloosbaar is tov. de rek- of extensiestijf
heid, dus bv. bij bogen met een geringe dikte.) 
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Het gebruik van een hangmodel bij een boog waarborgt een 
krachtswerking die volledig door normaalkrachten wordt 
verzorgd. 

Het laatste geldt ook voor het boogmodel van de Santa 
Maria del Fiere. Bij een variërende verhouding tussen 
puntlast en eigen gewicht zal de druklijn tgv. het 
totale belastinggeval tussen de twee druklijnen inlig
gen. 

De druklijn tgv. het eigen gewicht is bekend. De 
druklijn tgv. de puntlast kan worden gevonden door de 
reactiekrachten tgv. de puntlast te bepalen of door het 
snijpunt van de druklijn tgv. eigen gewicht en de 
druklijn tgv. eigen gewicht en puntlast te bepalen. 

Dit snijpunt geeft het punt weer waar druklijn tgv. 
eigen gewicht en druklijn tgv. puntlast hetzelfde 
aangrijpingspunt van de kracht in de doorsnede hebben. 
Bij het boogmodel met de beschouwde belastingen ligt het 
snijpunt in hechtvlak 4, op 3/20h van de buitenkant van 
de doorsnede. 
De helling van de aldus gevonden druklijn tgv. een 
puntlast in de top bedraagt 66°. 

Wanneer de druklijn tgv. een puntlast in de top mbv. de 
reactiekrachten wordt bepaald, bedraagt de helling 60°. 

Fh, (puntlast)= 525,9 - 390,1= 135,8 kN. 
Fv (puntlast)= 2294 - 2054,4= 239,6 kN. 

' Fv: Fh= 1,77 

Waarschijnlijk is de laatste methode het nauwkeurigst, 
omdat de twee druklijnen elkaar onder een hele kleine 
hoek snijden, zodat het snijpunt moeilijk te bepalen is. 

Het gebied waarin de druklijn tgv. het totale belasting
geval (in welke verhouding dan ook) komt te liggen, is 
weergegeven in figuur 10. 

In dit geval (geen ft aanwezig) blijft er voor de druk
lijn tgv. het totale belastinggeval maar een klein 
gedeelte over van het gearceerde gebied. 
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3. Interpretatie van de resultaten van het boogmodel van 
de Santa Maria del Fiere naar de koepel van de Santa 
Maria del Fiere. 

Bij het benaderen van de krachtswerking van de koepel is 
uitgegaan van een boogmodel, waarin slechts een twee
dimensionale krachtswerking kan worden ondergebracht. 
Door het gebruik van een boogmodel is het niet mogelijk 
de rol van de ringkrachten op de krachtswerking van de 
koepel te expliciteren. 

Ondanks dat de ringtrek- en ringdrukkrachten niet in het 
rekenmodel kunnen worden verwerkt, wordt er toch een 
poging gedaan om de resultaten van de berekeningen met 
het boogmodel van de Santa Maria del Fiore naar de 
koepel van de Santa Maria del Fiore te interpreteren, om 
de benadering met het boogmodel zo goed mogelijk te 
kunnen plaatsen tov. het echte koepelgedrag. 

De aspecten die van belang zijn bij de interpretatie, 
zijn de volgende: 

1. De constante breedte van het boogmodel. 
2. De invloed van de ringkrachten. 
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1. De constante breedte van het boogmodel. 

Omdat het ter beschikking staande rekenprogramma slechts 
twee-dimensionaal geschematiseerde konstrukties aankan, 
heeft de boog een standaardbreedte, die over de hele 
boog dezelfde is. 
De breedte van het boogmodel bij de berekeningen 
bedraagt 1 men is constant over de hele boog. 

Indien de koepel in segmenten wordt opgedeeld, zal de 
breedte van deze segmenten in tegenstelling tot de 
breedte van het boogmodel wel over de boog variëren. 
Indien een boog bestaande uit twee koepelsegmenten met 
een twee-dimensionaal rekenprogramma wordt berekend, 
betekent dit dat een belastingverdeling over de boog 
(bestaande uit koepelsegmenten ) wordt aangebracht die 
overeenkomstig de breedte van het koepelsegment is. 

De spanningen bij de berekening met een twee
dimensionaal rekenprogramma zullen niet overeenkomen met 
de werkelijkheid, omdat daarin de breedte van de blokken 
1 m bedraagt, terwijl in werkelijkheid de breedte over 
de boog verloopt. 

Ook de stijfheden van de hechtvlakken en blokken moeten 
worden aangepast. Als de spanningen bij het boogmoodel 
immers groter worden dan die bij het koepelsegment, dan 
moeten de stijfheden worden vergroot in dezelfde mate 
als het breedte-verloop van het koepelsegment. 
Alleen dan komen de vervormingen van boogmodel en 
koepelsegment overeen. 

Het in rekening brengen van de verlopende breedte in het 
boogmodel heeft consequenties voor de ideale druklijn 
van de boog. Bij een boogmodel met een gelijkmatig over 
de boog verdeelde belasting wordt de ideale druklijn 
gevormd door de kettinglijn. Als nu de belastingver
deling verandert, verandert ook de vorm van de ideale 
druklijn. Er komt meer belasting op de flanken terecht, 
en minder bij de top. Daardoor komt de ideale druklijn 
bij de flanken iets naar buiten, terwijl deze bij de 
top platter wordt in vergelijking met de ketting
ïijn. 
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De verandering in de ligging van de ideale druklijn kan 
inzichtelijk worden gemaakt mbv. figuur 11. 

P>~ mei C!M!>~ ~ 

~~ ~ \(ocr4e 

lliJÏr 1 1 1nril 

IIJP~'Q 

Figuur ll. 

fic.~ relrlKq : ~~~ ~UOOO'l beide ll- re\at>,iNf11 

Het verschil in belastingverdeling van beide bogen laat 
zich vertalen door een fictieve belasting, die indien 
opgeteld bij de belastingverdeling van het boogmodel, 
de belastingverdeling bij de boog bestaande uit twee 
koepelsegmenten oplevert. De uitwerking van de fictieve 
belasting op de ideale druklijn van het boogmodel is 
eenvoudig in te schatten. De opwaartse krachten in het 
midden veroorzaken een platter worden van de top. De 
extra belasting op de flanken zorgt ervoor dat de 
druklijn daar steiler wordt. 
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2. Invloed van de ringkrachten. 

De aanwezigheid van de ringkrachten vormt het grootste 
verschil tussen de krachtswerking van het boogmodel en 
de koepel van de Santa Maria del Fiore. 

De ringkrachten zijn tangentiale krachten, die bij elk 
koepelsegment een serie radiale resultaten opleveren, 
die ervoor zorgen dat de druklijn van de "boog", 
opgebouwd uit twee koepelsegmenten naar binnen (onder
in) en naar bui ten (bovenin) wordt getrokken tov. de 
boog zonder ringwerking. (Zie figuur 12) 

Figuur 12. 

Het effect van de ringkrachten is dus van hetzelfde 
karakter als dat van de verlopende breedte: de ideale 
druklijn wordt platter op de top en steiler op zijn 
flanken tov. de druklijn (kettinglijn) van de twee
dimensionale boog. 
In een koepel zijn de buigende momenten tov. de normaal
en schuifkrachten te verwaarlozen. 
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Het teken van de ringkrachten is afhankelijk van de vorm 
van de vertikale doorsnede van de koepel. Zo zal bij een 
halfcirkelvormige koepel met gelijkmatig verdeelde 
belasting een omslagpunt aanwezig zijn, waar de 
ringkracht van teken wisselt. (Zie fig. 13) 

t 

n,1 • ~--idiane ncnnaa\kta,ne.n 
n22 = rin~kra:hten 

Figuur 13. 

Boven in de koepel z1Jn ringdrukkrachten aanwezig. 
Deze drukken de druklijn van de boog, bestaande uit twee 
koepelsegmenten naar buiten. 

Beneden het omslagpunt treden ringtrekkrachten op. 
Deze trekken de druklijn naar binnen. 
Bij een halfcirkelvormige koepel, die geen trekkrachten 
kan opnemen, zal het onderste gedeelte van de koepel 
geen ringtrekkrachten kunnen leveren. Hier zal meridiane 
scheurvorming optreden. 
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Bij een koepel met een kettinglijn-vormige vertikale 
doorsnede zijn er overal in de koepel ringdrukkrachten 
aanwezig. (Zie figuur 14) 

Figuur 14. 

Ook al kan de koepel geen trekkrachten opnemen, scheur
vorming treedt niet op, omdat er geen ringtrekkrachten 
aanwezig zijn. 

Het uiteindelijke resultaat van het optreden van de 
ringkrachten is dat de top van de druklijn wordt 
afgeplat. 

Bij de koepel in de vorm van een omwentelingskettinglijn 
zijn de ringdrukkrachten beneden wel kleiner dan boven. 
Er is echter geen omslagpunt. 
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3. Slotinterpretatie. 

Naast de vorm van de koepel zijn verder van belang voor 
de ringkrachten: 

- Het belastingverloop. 
- Het al of niet wijken van de geboorten. 

Wanneer we uitgaan van het gehanteerde boogmodel, 
hebben zowel de invloed van de verlopende breedte over 
de boog, als de invloed van de ringkrachten eenzelfde 
effect op de druklijn, zoals we gezien hebben. 

Omdat de twee effecten elkaar versterken, kunnen we 
stellen, dat bij de overgang van boogmodel naar een 
koepel, de top van de druklijn platter wordt, terwijl de 
benen steiler worden. 

Het gevolg van deze twee effecten voor de druklijn van 
het boogmodel belast door eigen gewicht (of eg & punt
last) is in de volgende figuur geïllustreerd: 

'lO 
lj 

druklün i : 
druWün ~iji belat1h~ 
(~ ~ pl)'l\\~Û van 

dn~KlJn 1. ?»~ m ~mcxkl 

dru~\\\YI 1: 
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en ~t\n mow. e,-
~rk ~~e. en re 
{\rQ'a~ (()'( 2~n 

---- li 11'1 ---.i veJ\l.f,t¼. 

Figuur 15. 

Het steiler worden van de "benen" en het platter worden 
van de top van de druklijn heeft een gunstige invloed op 
de ligging binnen de doorsnede van de vertikale door
snede van de koepel van de Santa Maria del Fiore. 
De vorm van de druklijn volgt in dit geval veel meer de 
loop van de hartlijn, dan bij een krachtswerking zonder 
de invloed van de ringkrachten en een verlopende breedte 
van de doorsnede. 
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Op grond van het bovenstaande kan worden gesteld dat de 
vorm en de daaraan gekoppelde belastingverdeling van de 
koepel van de Santa Maria del Fiore een gunstigere 
krachtswerking ten gevolge hebben (dwz. dat de drie
dimensionale druklijn in de doorsnede dichter bij de 
hartlijn ligt) , dan die berekend met het twee
dimensionale boogmodel (Hoofdstuk 7). 
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Hoofdstuk 8. 

8.1 Beperkingen van het onderzoek. 
8.2 Suggesties voor verder onderzoek. 

8.1 Beperkingen van het onderzoek. 

Hoofdstuk 8 

Literatuur-onderzoek. Bij het literatuuronderzoek is 
het vooral van belang, dat er 

een goed inventarisatie-systeem voorhanden is. Dit 
bespaart veel tijd en het is dan mogelijk om meteen over 
de meest relevante literatuur te beschikken. 
Het bleek dat er weinig literatuur over boogkonstrukties 
in stapelbouwmateriaal voorhanden was. Over de koepel 
van de Santa Maria del Fiore waren daarentegen wel 
literatuur en artikelen aanwezig. Het was echter wel 
jammer, dat de meest specifieke en recente artikelen in 
het Italiaans gesteld waren. 

2-dimensionale 
rekenprogramma. 

rekenmodellen van het UDEC-

Bij het modelleren van de koepel van de Santa Maria del 
Fiore stuit men meteen op een beperking in het 
rekenprogramma: er kan slechts met konstrukties worden 
gerekend, die in het platte vlak zijn geschematiseerd. 
De invloed van spanningen en vervormingen loodrecht op 
het vlak komt dus niet in de krachtswerking van de 
konstruktie tot uiting. Indien een konstruktie 
gemakkelijk kan worden geschematiseerd in het platte 
vlak, dan geeft dit geen problemen. 

Is er echter sprake van een hechte samenhang tussen de 
krachtswerking in verschillende richtingen, dan moet men 
ofwel kiezen voor een ander rekenprogramma of binnen het 
rekenprogramma mogelijkheden ontwikkelen, waarmee het 
gedrag in de richting loodrecht op het vlak kan worden 
gesimuleerd. 
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Lange rekentijden. 

Een van de grootste problemen tijdens het onderzoek 
waren de lange rekentijden, die voor de berekeningen 
nodig waren. UDEC heeft voldoende mogelijkheden om de 
rekentijd in te perken (eigenlijk is dat een studie op 
zich), maar voor de in dit onderzoek bekeken reken
modellen was de rekentijd (dwz. de tijd, dat de 
computer aan de berekeningen besteedde), eigenlijk te 
lang om goed mee te kunnen werken. Het opsporen van de 
bezwijkbelasting bij de boog met eigen gewicht en 
puntlast vereiste ten minste drie berekeningen. 
Daar waren drie weken mee gemoeid. 

Toepassen van andere bezwijkvormen. 

In dit onderzoek is als bezwijkvorm gekozen voor het 
ontstaan van een mechanisme ten gevolge van het 
kantelen van de blokken tov. elkaar (HS 3,~ 3). 
Daarbij was steeds sprake van een symmetrische 
vervorming. 

Men zou naast het kantelen van de blokken tov. elkaar 
ook het bezwijken op afschuiven kunnen bekijken. Dit is 
echter een meer plaatselijk effect. Hierbij is het nood
zakelijk, dat de waarden van cohesie en wrijvingshoek 
worden vastgesteld. 

Men zou ook de steunpunten (=muren, pijlers) bij de boog 
kunnen betrekken en kunnen onderzoeken hoe hun invloed 
op de krachtswerking van de boog is. Ten dele is dit al 
gedaan. In het onderzoek is de krachtswerking van een 
boog bij verplaatsing van de steunpunten onderzocht. 
Hier was echter sprake van stabiele steunpunten, terwijl 
de verplaatsing gelimiteerd werd mbv. een trekband. 
Maar wat nu als de steunpunten zelf een konstruktie 
vormen, die ook kan bezwijken? 

Het onderzoek heeft zich beperkt tot symmetrische 
vervormings- of bezwijkvormen. Bij bogen kunnen echter 
ook asymmetrische bezwijkvormen voorkomen. In welke 
gevallen is dat? 
Hoe groot is daarbij de invloed van de elementen
indeling van de boog en de belastingverdeling over de 
boog? 
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Variëren van de boogparameters. 

In het onderzoek is voornamelijk sprake geweest van een
zelfde spitsboog met vaste afmetingen (op het boogmodel 
van de Santa Maria del Fiore na) en overal dezelfde 
doorsnede. 
De status van de hechtvlakken was altijd hetzelfde 
(treksterkte=O). 

Alleen de status van de steunpunten en de manier van 
belasten is gevariëerd. Men zou ook de andere parameters 
kunnen onderzoeken en hun invloed kunnen natrekken. 
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8.2 Suggesties voor verder onderzoek. 

In de berekeningen met het boogmodel zijn alleen de 
meridiane drukkrachten en het brosse karakter van het 
materiaal verwerkt. De invloed van de verlopende breedte 
en de ringkrachten is wel beredeneerd, maar niet kwanti
tatief uitgewerkt. 

Hiervoor is een modellering nodig waarin deze factoren 
kunnen worden verwerkt. Naast deze twee factoren kan ook 
de samenwerking tussen binnen- en buitenkoepel in de 
modellering worden opgenomen. 

Er kunnen een aantal modellen worden ontwikkeld: 

1. Continue koepel. 
- Omwentelingslichaam 
- Koepel met oktogonale plattegrond 

2. Ribkoepel. 

la. Continue koepel. omwentelingslichaam. 

De continue koepel kan worden ontwikkeld op basis van de 
ingeschreven ring in de doorsnede van de koepel. Wanneer 
een drie-dimensionale berekening wordt opgezet, kan de 
vertikale doorsnede worden omgezet naar een 
omwentelingslichaam. 

\<~pel mer ™to~Ol'IB'e ~1rrod 
en ,n~e'<e.'n r,o~ . 
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lb. Continue koepel. met oktagonale plattegrond. 

Als een drie-dimensionaal rekenprogramma wordt gebruikt, 
wordt dezelfde weg gevolgd als bij het omwentelings
lichaam. 

Bij het ontwikkelen van een model op basis van een 
continue koepel kan echter ook een twee-dimensionaal 
programma worden gebruikt. 

De verlopende breedte van een koepelsegment moet dan in 
een twee-dimensionale schematisatie worden onderge
bracht ( Zie Hoofdstuk 7. 3 blz. l'l'l) 
Daarnaast kunnen de ringkrachten worden gesimuleerd dmv. 
veren met een bepaalde stijfheid. om het brosse karakter 
van het materiaal in de veren te verdisconteren wordt 
een treksterkte van nul aangehouden. 

Met deze modellen, zowel twee- als drie-dimensionaal, 
kunnen berekend worden: 

1. Het omslagpunt van het teken van de 
ringkrachten. 

2. Het druklijnverloop in het onderste 
gedeelte van de koepel. 
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Naast de ringkrachten en de verlopende breedte kan bij 
de continue koepel ook de samenwerking tussen binnen- en 
buitenschaal worden verdisconteerd. 

IDorreer re verb\ndihg -tuttbl r1tben 
en ~cepel~ re SCN.11îtl?'li"lni~ 'Kal'1 
c~en, da'n ia\ oe verhka'e óll){

w~ eer, oi\:le à, reó::en, 8tï~s d1. 

In de voorafgaande modellen is de binnenkoepel als 
drager beschouwd. De buitenkoepel vervult daar een be
schermende functie, terwijl de ribben de belasting naar 
de binnenkoepel afvoeren. 

Er bestaat echter ook een schematisatie, waarin de 
binnen- en buitenkoepel één geheel vormen, met de ribben 
als verbindingsschakels. Bij deze schematisatie vormen 
de koepels een vertikale doorsnede waarin zoveel 
mogelijk gewicht aan de buitenkant van de doorsnede is 
gelegen. 

In dit geval is het van belang, dat de verbinding tussen 
ribben en koepels een voldoende overdracht van schuif
spanningen waarborgt. Indien blijkt dat er scheurvorming 
optreedt tussen de ribben en de koepels, dan kan er geen 
schuifspanning worden overgedragen en vormen binnen- en 
buitenkoepel en ribben geen doorsnede uit één stuk. 

Alleen indien er geen scheurvorming optreedt tussen 
ribben en koepels, vormen de delen één doorsnede. Als er 
wel scheurvorming optreedt, dan fungeert de binnenkoepel 
als drager en vormen de andere delen rustende belasting. 
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Koepel van de Santa Maria del Fiore --------- Hoofdstuk 8 

2. Ribkoepel. 

Er kan nog een derde model worden ontwikkeld om het 
gedrag van een omwentelingslichaam uit bros materiaal te 
verifiëren. 

Dit model is gestoeld op de ribkoepel. Hierbij is de 
koepel geschematiseerd dmv. 4 bogen, opgebouwd uit de 
hoofdribben in de koepel. Om de ringkrachten in het 
model te verdisconteren, zijn er tussen de bogen in 
horizontale richting veren aangebracht. 
Deze veren hebben een stijfheid, die afhankelijk is van 
hun plaats in de koepel en hebben een ft=0. Het model 
vormt ahw. een stangenstelsel. 

Dit model kan alleen in de drie-dimensionale bereke
ningen worden gebruikt. 

Net als bij de continue koepel is het streven om met dit 
model het omslagpunt van het teken van de ringkrachten 
vast te stellen en de druklijn in het onderste gedeelte 
te bepalen. 

~1b'(c:epe\ ~'ee,d t1 re '{Onn 

ai een ~ens\-è.tel 

Hoo1~(1\:beri ➔ rreridia-e ~~ 
~i~~~ --+ ~~ \/é2rl trd 1t: D 
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Koepel van de Santa Maria del Fiore --------- Hoofdstuk 8 

Het toetsen van berekeningsregels voor boogkonstrukties. 

In dit onderzoek is een aanzet te destilleren voor het 
ontwikkelen van berekeningswijzen voor het samenstellen 
van verschillende belastinggevallen. 

Het ontwikkelen en toetsen van berekeningsmethoden voor 
boogkonstrukties hangt samen met een conclusie, die in 
HS· 6 is gedaan: als er scharniervorming in een boog
konstruktie heeft plaatsgevonden, kan deze als kon
struktie met scharnieren worden geschematiseerd en 
verder als lineair rekenmodel worden behandeld. 
Hierbij moet wel worden aangetekend, dat dit alleen voor 
één en hetzelfde belastinggeval geldt. 
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Bijlage 1 

HET ONTSTAAN VAN GEWELVEN, EEN KONSTRUKTIEVE BESCHOUWING 

Romeinse gewelven 

Voor het onstaan van de jaartelling waren er al 
pogingen gedaan om ruimten te overwelven, maar deze 
pogingen zijn blijven steken in voorlopers van gewelven 
of waren van te kleine afmetingen om van betekenis te 
zijn. Het waren de Romeinen die de toen bekende 
gewelftechnieken oppakten en verder ontwikkelden tot 
verschillende overspanningstechnieken waarmee steeds 
grotere ruimten konden worden overdekt. De Romeinen 
wisten veel problemen, die bij de gewelfontwikkeling 
opdoemden, op te lossen en schiepen zo een belangrijk 
konstruktie-element waar in latere gebouwen veelvuldig 
gebruik van is gemaakt. 

De Romeinse gewelftechniek begon bij de ontwikkeling 
van de rondboog tot tongewelf, waarna de eerste 
kruisgewelven ontstonden. De eerste koepels waren van 
bescheiden afmetingen en werden toegepast bij thermen en 
kleine tempels (+ 100 v.Chr.). 

In de koepelbouw trachtte men steeds grotere ruimten te 
overspannen. Daarnaast kwam de door een koepel 
overspannen ruimte steeds vaker op zichzelf te staan. 
Daar waar in het begin alleen het centrale gedeelte van 
een gebouw door een koepel werd overwelfd, daar 
verschenen in de 3e eeuw na Chr. steeds meer apart 
staande gebouwen die in hun geheel door een koepel waren 
overdekt. Dit waren meestal tempels of mausolea, zoals 
het het Helena-mausoleum in Rome of het mausoleum bij de 
Shavia-Poort in Rome. Het bekendste en grootste Romeinse 
gebouw met een koepelkonstruktie is wel het Pantheon in 
Rome. (Begin 2e eeuw na Chr.) 

Zoals bij elke Romeinse koepelkonstruktie was als 
grondvorm de cirkel vorm gekozen, zowel voor de 
plattegrond als voor de vertikale doorsnede. De koepel 
van het Pantheon beschrijft de bovenste helft van een 
cirkel en de cirkel loopt door tot aan de begane grond 
van het gebouw. De cylinder van het Pantheon is 
opgetrokken uit steen en beton, de koepel zelf bestaat 
uit beton van verschillend gewicht al naar gelang de 
hoogte toeneemt. 

1 



Bijlage 1 

Daar de Romeinen voor een koepel per defenitie een 
half cirkelvormige doorsnede kozen, werd er niet 
geëxperimenteerd om een optimale koepel vorm te vinden. 
Wel had men manieren om de druklijn van een 
koepelkonstruktie te manipuleren. Men probeerde een 
grote doorsnede met een groot AKOM te verkrijgen door 
het toepassen van uitsparingen in de koepel. 

Zo gebruikte men bij het Pantheon voor koepelgedeeltes 
bovenin bij de opening veel lichter materiaal dan bij 
de.voet van de koepel. 
Gewichtsbesparing en lichttoetreding bewerkstelligde 
men met de toepassing van een opening in het midden van 
de koepel. En men bracht extra gewicht aan bij de voet 
van de koepel om de druklijn af te buigen en tevens de 
dsn. te vergroten. (En de dsn. te verkleinen naarmate ze 
de opening van de koepel naderde). 

De spatkrachten werden opgevangen door een massieve 
cylinder waarin de krachtsafdrac~~ zijn we~ kon vinden. 
Ook paste men bokken met l.Jzeren ringen in de 
konstruktie toe, maar het is niet duidelijk of dat werd 
gedaan om de druklijn af te buigen, zodat deze binnen de 
doorsnede blijft. 

Q 10 20m ~-__ __...., --' 

Het verlooR van de druklijo_ 
in de massieve C)'.linder. 
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Bijlage 1 

Als men het Pantheon bekijkt, dan is het de vraag hoe 
de konstruktie zich in werkelijkheid gedraagt. Werkt het 
geheel als koepel, kompleet met ringkrachten of bestaat 
de koepel uit series tegenoverelkaarliggende partjes, 
die bogen vormen? 

In Stuttgart op het instituut voor lichte draag
konstrukties heeft men hangmodellen voor het Pantheon 
ontworpen. Met deze 2-dimensionale modellen 
konstateerde men dat de druklijn, die zichtbaar was 
gemaakt aan de hand van de kettinglijn van het 
hangmodel, buiten de doorsnede viel zodat er extra 
krachten in de koepel moesten bestaan, die ervoor zouden 
zorgen dat de druklijn binnen de doorsnede zou vallen. 
De krachten die hiervoor verantwoordelijk zouden zijn, 
worden gevormd door de ring (druk) -krachten bovenin de 
koepe 1, waarvan de groot te kon worden benaderd m. b.v. 
het hangmodel. 

Indien die krachtsafvoer anders verloopt dan aan de 
hand van het hangmodel in Stuttgart is voorspeld, zou 
het kunnen voorkomen dat de onderste helft van de koepel 
ringtrekkrachten moet opbrengen. Volgens deze versie zou 
de koepel dan onderin scheuren omdat de koepel alleen 
drukkrachten kan opnemen. De konstruktie zou dan meer op 
de boogwerking dan op de koepelwerking berusten. 
Hoewel de Romeinen, gezien de toepassing van een 
drukring bovenin de koepel, wel op de hoogte van 
drukringkrachten waren, is het niet bekend of ze de 
overspanningskonstruktie van het Pantheon zagen als een 
koepel konstruktie of als een gewelf, bestaande uit een 
serie van bogen. 
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Met het hangmodel kunnen wel uitspraken worden gedaan 
over het al of niet optreden van ringkrachten, maar men 
moet hierbij bedenken dat het hangmodel enkele 
randvoorwaarden schept, die verschillen van de 
werkelijkheid. 

Het toepassen van een veranderende dsn. 
consequenties voor de ligging van de druklijn: 

® 

heeft 

In tegenstelling tot de gewichichtsverdeling bij boog A is de 
gewichtsverdeling van boeg B meer nan de '.'Or:n van de boog 
aangepast. Bij B buigt de druk lijn in het bovenste deel flauw af,+ 

1 
2 
3 

6 

7 

poolf iguur boog A 
@ 

poolf iguur boog B 

+ terwijl aan de voet van de boog de druk lijn juist sterk naar 
beneden wordt afgebogen. 

Figuur 2. 
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Als men voor het midden van de boog kleine gewichten 
kiest zal de druklijn minder snel naar beneden worden 
afgebogen. Vaak is het daarom voordelig om bovenin een 
koepel met licht en weinig materiaal te kiezen. Hierbij 
moet men wel in het oog houden dat de druklijn niet 
buiten de doorsnede komt te liggen. Met het verminderen 
van materiaal kan nl. ook de doorsnede kleiner worden. 
De optimale kombinatie van belasting en afmeting is een 
kwestie van proberen en bijstellen, omdat met de 
verandering van belastingverdeling, ook tegelijk de 
druklijn verandert. 

1 

1 

1 

\ 
\ 
\ 

/ 
/ 

1 

1 

l 

Het "bijbuigen>' van de kettinglijn door ringkrachten, 
voorgesteld door een hangmodel (Pantheon). 

Figuur 3. 
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ONTWIJCKELEN VAN ANDERE GEWELFVORMEN, OORZAKEN EN 
JONSTROKTIEVE JCONSEOOENTIES VAN DE VORMKEUZE 

Voor de verdere ontwikkeling van gewelftechnieken waren 
een aantal praktische oorzaken verantwoordelijk. Al in 
de laat-antieke tijd verliet men bij de koepel-bouw de 
ronde plattegrond en paste men steeds vaker een zes- of 
twaalf hoekige, maar vooral een acht-hoekige 
plattegrond toe voor een koepelgebouw. De achthoekige 
plattegrond was de aanzet tot de ontwikkeling van de 
schermkoepel, die bv. is toegepast bij de Vestibule van 
het Piazza d'oro in de Hadriana-villa en de Venustempel 
in Baiae. 

Door het overspannen van andere dan ronde plattegronden 
kom je met koepelvormen in de problemen. Zo zijn andere 
gewelfvormen ontstaan, zoals de schermkoepel: doordat de 
koepel niet overal ondersteund kon worden, moest men de 
krachtsafvoer op sommige plaatsen concentreren. Dit 
zorgde ervoor dat de koepel die van boven nog gewoon 
rond was naar beneden uitliep in pijlers waartussen de 
ruimte met gewelven was overdekt . 

. /lYTYb. 
aanzicht 

plattegrond 

SCHERMKOEPEL Figuur 4. 

Bij het toepassen van koepelkonstrukties op andere dan 
ronde plattegronden werd de zuivere koepelvorm niet meer 
mogelijk en is men gaan zoeken naar oplossingen om de 
ronde overspanningskonstruktie te kombineren met 
rechthoekiqe plattegronden, die uiteindelijk resulteren 
in kruis- en ribgewelven. 
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Een andere aanzet voor het ontstaan van gewelven met een 
wat complexere opzet, is geweest het snijden van twee 
tongewelven, Op het snijpunt ontstaat dan een 
kruisgewelf, waarmee een vierkante ruimte kan worden 
overspannen. Deze overspanningsvorm werd later in een 
wat andere vorm toegepast bij de christelijke 
kerkgebouwen die een basiliek-vorm hadden. In het begin 
gebruikte men daarvoor het tongewelf. Later toen de 
overspanningen groter werden en de muren meer werden 
opengewerkt, is het kruisgewelf verder ontwikkeld tot 
het ribgewelf. Het ribgewelf leverde enkele voordelen 
op ten opzichte van oude konstruktievormen, zoals het 
kruisgewelf; het ribgewelf kan andere dan vierkante 
ruimtes overspannen, omdat een ribgewelf uit spitsbogen 
is opgebouwd. Zo'n stelsel heeft het voordeel dat de 
overspanningsbogen in verschillende richting niet 
dezelfde middellijn hoeven te hebben om toch een gewelf 
te kunnen vormen. 

RIBGEWELF 

KRUISGEWELF 

Figuur 5. 

Het ribgewelf had ook het. voordeel dat bij de bouw 
alleen de ribben ondersteund hoefden te worden, waarna 
de gewelfvlakken zonder mal konden worden gemetseld. Het 
ribgewelf is opgebouwd uit spitsbogen, en spitsbogen 
buigen niet zoveel naar binnen als rondbogen, dus de 
stenen kunnen zonder ondersteuning worden gelegd zonder 
dat ze naar binnen vallen. Daarnaast veroorzaakt het 
spitsmodel van het ribgewelf minder spatkrachten dan de 
rondere gewelven, zoals tongewelf en kruisgewelf. 
Bovendien bood het ribgewelf meer gelegenheid tot het 
op,nwerken van de muren en het toepassen van pijlers, 
omdat de afdracht van krachten zich maar op enkele 
punten toespitste. 
Van het ribgewelf waren de diagonaalribben het 
belangrijkste. Deze werden het eerste geplaatst, waarna 
de gewelven vanuit de diagonaalribben werden opgebouwd. 
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Tegen de tijd dat in de middeleeuwen de Romeinse 
technieken voorzichtig werden opgepakt, was de koepel 
echter al helemaal uit het gezichtsveld verdwenen. Men 
hanteerde bij de bouw van kerken voornamelijk de 
basiliekvorm, waarin geen enkele mogelijkheid aanwezig 
was om een koepelkonstruktie toe te passen. 

Zo ontstond een gewelfkonstruktie, die op een of 
andere manier altijd bestond uit een stelsel bogen, 
waarbij men al tijd een oplossing moest vinden om de 
spatkracht (en bij hoge kathedralen ook nog de 
windkracht) op een verantwoorde manier af te voeren. 

Ten tijde van de Gothiek was het gewelf een ingewikkeld 
stelsel van bogen geworden. Men streef de naar grote 
afmetingen en had geen mogelijkheden om trek in een 
konstruktie op te nemen. Daarnaast wilde men een 
opengewerkte konstruktie, die daardoor een uiterst rank 
aanzien opleverde. Het stelsel bogen werd op sommige 
plaatsen (de overspanning) ingevuld met gewelfvlakken 
die geen duidelijke konstruktieve werking hadden. Het 
waren vlakken, of eigenlijk series van bogen die 
steunden op een ander stelsel van bogen die op hun 
beurt alle krachten weer naar de pijlers afvoerden. 

Het werken met vlakken en massa was dus eigenlijk 
vervangen door het gebruik van een skelet dat, op het 
eerste gezicht wat onoverzichtelijk en grillig was, maar 
deze bouwwijze veroorzaakte wel dat de konstruktie een 
geheel met de vorm werd. De konstruktie werd zuinig 
gedimensioneerd, veel massa werd weggelaten en daardoor 
was men gedwongen om vormen te zoeken die aansloten bij 
de werkelijke krachtswerking van een konstruktie. Dit 
werd een iteratieproces, want zoals gezegd had men geen 
konstruktiemogelijkheden om trek op te nemen. Dus moest 
men met vormen experimenteren om een betere 
krachtswerking te krijgen. 

Omdat met de vorm natuurlijk ook de krachtswerking 
veranderde, heeft het zoeken naar een geschikte 
konstruktie enige tijd in beslag genomen. 

8 
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Zo leverde de ontwikkeling van de gewelftechnieken 
o.a. de spitsboog op. De spitsboog werd voor het eerst 
ge!ntroduceerd in het ribgewelf. (Waarvan het ontstaan 
al eerder is beschreven). 

De spitsboog heeft enkele voordelen ten opzichte van 
de rondboog: 
* er kan langer zonder ondersteuning worden 

gemetseld; 
* de spatkrachten Z1Jn bij dezelfde belasting, 

kleiner dan de spatkrachten bij een rondboog; 
* de spitsboog volgt meer de vorm van een parabool. 
Er ontstaan minder grote momenten bij de spitsboog dan 
bij de rondboog. 

Als we één belastinggeval beschouwen, dan vallen de 
verschillen in momentenverdeling op bij de rondboog en 
spitsboog. 

RondboQQ Figuur 6. 

Het verschil in momentenverdeling van een spitsboog 
en een rondboog bij eenzelfde belastinggeval, 

= drukliJn 
= hartlijn 

De grootte van het moment in een doorsnede wordt bepaald 
door de druklijn en de hartlijn van de konstruktie. Hoe 
minder de energie is die voor het opnemen van momenten 
in een konstruktie nodig is, hoe beter de konstruktie 
geschikt is voor het betreffende belastinggeval. 

De gewelven, die z1Jn toegepast (bogen, ribgewelf), 
zijn allemaal veelvoudig statisch onbepaald en lenen 
zich moeilijk voor een handberekening. 

Om wat meer inzicht te geven in het ontstaan van gewelf 
en koepel konstrukties wil ik verschillende 
overspanningskonstrukties naast elkaar zetten en 
analyseren m.b.v. de druklijn theorie en hangmo
dellen. 
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Vergelijken van verschillende soorten koepels 

In de loop van de eeuwen hebben zich bij de koepel 
verschillende veranderingen voorgedaan. De koepelbouw is 
begonnen met de halfcirkelvormige koepels (Pantheon, 
thermen in Rome) en door te streven naar grotere 
overspanningen en minder materiaalgebruik kwam men 
terecht bij meer paraboolvormige konstrukties zoals de 
vliegtuighallen van Nervi of schaaldaken en hyppars. 
Ik wil deze veranderingen volgen door verschillende 
koepelvormen te bekijken. 

1) Als we de spits als overspanningskonstruktie nemen 
en we bekijken de vertikale doorsnede, dan valt het op 
dat de druklijn ten gevolge van het eigen gewicht overal 
ver afwijkt van de hartlijn. In een groot gedeelte 
onderin de spits valt de druklijn aan de buitenkant van 
de doorsnede. 

De vertikale doorsnede van een 
spits belast op eigen gewicht. 

Verloop van de druklijn. 
Figuur 7. 

De vertikale doorsnede van een spits is bij uitstek 
geschikt om een puntlast tpv. de top te nemen. De 
druklijn tgv. die belasting heeft vrijwel hetzelfde 
verloop als de hartlijn van de spits. 
Wanneer er sprake is van gelijkmatig 
belasting, dan worden de vlakken van de spits 
belast en voor het opnemen van momenten is een 
de minst gunstige oplossing. 

verdeelde 
op moment 
vlak hier 

Om het optreden van momenten in een spits zoveel 
mogelijk te beperken kunnen de volgende maatregelen 
worden genomen: 

de hoogte van de spits wordt vergroot (bij dezelfde 
overspanning, zodat de vorm van de spits een 
situatie oplevert waarbij de druklijn zo min 
mogelijk afwijkt van de hartlijn, wat een 
momentenreductie oplevert, 
de vlakken van de spits worden zo licht mogelijk 
gemaakt; de vlakken worden opengewerkt zodat een 
soort raatstruktuur ontstaat, 
de top van de spits wordt vaak extra belast zodat 
daardoor de druklijn minder invloed ondervindt van 
de vlak-belasting. 
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Ook levert de druklijn van een hoge spits kleinere 
spatkrachten op dan die van een spits met minder grote 
hoogte. (Zie de vorm van de druklijn). Door het kiezen 
van een grotere spits-hoogte benadert de manier van 
kracht-afvoeren de krachtswerking van een kolom waar de 
lasten rechtstreeks naar de grond worden afgevoerd. 
Behalve bij torenspitsen is deze overspanningstechniek 
bij de overwelving van het schip van vroeg-Romaanse 
kerken (St. Ours, Loches). 

I 

I 
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St. Ours, Loches. 

Figuur a. 

Het ligt voor de hand om een overspanningskonstruktie te 
kiezen die meer aansluit bij de vorm van de druklijn. Op 
die manier levert dat een konstruktie op die weinig 
momenten veroorzaakt en zo de toestand van de minste 
energie kiest. 
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2) Spitskoepel en rond.koepel. 
De eerste koepels werden in een keurslijf van 
geometrische voorwaarden gegoten zodat de koepelwerking 
wel optreedt, maar niet duidelijk naar voren komt en de 
bouwwerken een massieve indruk geven. 
De motieven van ronde vormen naar spitse bogen zijn 
beschreven, nu de konstruktieve achtergrond. Bij de 
ontwikkeling van de gewelven werd niet zozeer specifiek 
gestreefd naar konstruktieve voordelen, maar deze waren 
wel het resultaat van dat ontwikkelingsproces. Het 
ontwikkelen van gewelven werd niet van te voren 
ontworpen, maar was een iteratieproces. 
De konstruktieve ontwikkeling uitte zich in de volgende 
kenmerken: 
* Er traden steeds minder momenten op in de 
konstruktie. 

Druklijnverloop van een rondboog en een spitsboog belast onder eigen gewicht. 

Figuur 9. 

rondboog 

Hoe meer een boog de vorm van de parabool benadert, hoe 
minder momenten er optreden. (Dit geldt echter alleen 
als de belasting gelijkmatig over de koorde is 
verdeeld.) 

Als men de ideale druklijn van een boog beschouwt, dan 
zal die boog de vorm van een parabool aannemen: alleen 
bij die lengte van de hartlijn en bij die 
gewichtsverdeling, is dat de vorm van de boog waarbij 
geen momenten voorkomen. Bij de spitsboog ligt de 
druklijn overal dichter bij de hartlijn, dan bij de 
rondboog, wat een momentafname veroorzaakt. De doorsnede 
van de spitsboog kan daarom veel kleiner zijn dan die 
van de rondboog, bij dezelfde overspanningsgrootte. 

Het verloop van de druklijn bij de opleggingen geeft 
al aan dat de spatkrachten bij de spitsboog veel kleiner 
zijn dan bij de rondboog. 

-------------- 12 
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Bijlage 2. 

Het bepalen van spatkracht en momentenlijn van 
éénvoudig statisch onbepaalde bogen met behulp van 
evenwichtsvergelijkingen en vormveranderings
yoorwaarden. 

De dru.klijn van een boog, die statisch onbepaald is, is 
met behulp van een kettinglijn of poolfiguur en 
stangenveelhoek wel te benaderen, maar de precieze 
ligging is hiermee niet te bepalen. 

Om een kwantitatief oordeel over bogen en belastingen te 
geven, zijn er vier gevallen onderzocht, waarbij de 
volgende restricties zijn gemaakt: 

- Het materiaal reageert lineair elastisch. 
- De boog is éénvoudig statisch onbepaald. 
- De boog bestaat uit een homogeen 

materiaal en is alleen schematisch 
weergegeven. 

Naast de evenwichtsvergelijkingen wordt bij het bepalen 
van reactiekrachten en momenten een vormveranderings
voorwaarde gebruikt, die op de volgende manier is 
opgesteld: 

1 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111 I 

Invoeren vnn een 
vormveranderings
voorwaarde: 

z 

l 

voer bij B een rol 
in en stel: u1 : O. 

Door het introduceren van een rol bij B is de 
konstruktie statisch bepaald geworden. Indien nu 
vergelijkingen voor de vervorming ter plaatse van B 
worden opgesteld, dan kan met behulp van een 
vormveranderingsvoorwaarden en de vergelijkingen 
voor u een vergelijking voor F worden afgeleid. 

Voor rol B geldt: u' = vervorming ten gevolge van q
belasting 

u" = vervorming ten gevolge van Fx 

Vormveranderingsvoorwaarde: u'+ u"= o 

1 



Bijlage 2 

De gelijkmatig verdeelde belasting geeft de nu statisch 
bepaalde konstruktie een horizontale vervorming u'. 
Voor een klein deeltje dsVdn de boog geldt: 

}w' Horizontale ver-

-t 
plaatsing bij een 
hoekverandering d"f, 

1 
· voor een elementje 

met grootte ds, 

1 

d~ 
bedraagt: 

- z 1 

du'= (-Z), di 

l Jdw' 
~u·' +-+ 

du' 

2 



Als voor elementje ds geldt: 

-
M• r l ----

-

ffiE.T 

De, kromming ten gevolge van de 
q-belasting en de daarmee ge
paard gaande roekverandering 
bedraagt dan: 

M' 
met 1' = -

El 

Bijlage 2 

dan is de horizontale verplaatsing van de boog (alleen 
ten gevolge van de q-belasting): 

\ 

M.l. d~ 
E.I 

60oc, 
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Om deze verplaatsing teniet te doen, wordt bij B een 
kracht Fx aangebracht, die een verplaatsing u" 
veroorzaakt: 

1' 

M" 
tî.z ds u~ = -· 

f ~ F. 
E.T 

llld> 

' .,_ 
~. 2.~ 

1 ds - - -· 
[I 

Als voorwaarde geldt: u'+ u"= o. 

Uit deze voorwaarde en de vergelijkingen voor u' en u" 
kan men de Fx berekenen. 

t 

f t:G. d~ 
- j EI 

0 
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Als Fx bekend is, dan is ook het momentenverloop te 
berekenen: 

M= M'+M" 
M'= momentenverloop ten gevolge van de 

belasting 
M"= momentenverloop ten gevolge van de 

spatkracht 

De volgende bogen worden met behulp van voornoemde 
berekeningsmethoden berekend: 

* Paraboolboog met gelijkmatig over de koorde 
verdeelde belasting 

* Paraboolboog met puntlast in de top 
* Halfcirkelboog met gelijkmatig over de 

koorde verdeelde belasting 
* Halfcirkelboog met puntlast in de top 

5 
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Paraboolboog met gelijkmatig over de koorde 
verdeelde belasting. 

para boog met gelijkmatig over de 
koorde verdeelde belasting 

)ll l lllllllllll 11111111 j lJJ IJ U-Q 
Als eerste statisch onbepaalde boog 
wordt de paraboolboog bekeken. 

B~j de zojuist afgeleide vergelij
king voor de spatkracht Fx worden 
een aantal grootheden omgezet, 
(ds en I) 

Daarna wordt het verloop van de 
parabool aangegeven. 

Het verloop van de parabool wordt weergegeven door de 
vergelijking: 

z= -4. f .x. <1-x) 
1 

Daarnaast wordt de lengte van het 
elementje van ds omgezet naar dx. 

Eis constant over de hele boog. 

.dé] 
d:r. 

Er is tevens gekozen voor een boogvorm met een 
kwadratisch oppervlaktemoment dat toeneemt naar de voet 
van de boog toe. 
I is het kwadratisch oppervlaktemoment van de normale 
doorsnede en wordt zodanig gekozen dat: 

Io= I.cos~= constant 

bhrijv~ 'faneen booG nè 'eaY'dere~ mn.I. 

l•f======::.:;,-::;:::::=~:::::=1i;:::--:--

~.L..,,~-------'=I 

6 

I i!I \et ~vadt'a\i&v, op~r -
~-lhanleri' ~n~tx10r
~ .1. op de nanlUn. 
De vonn van~ bOOG l5 ro 
Z'Olen, aai de I 0 CLrml1 

~uil. 
I.: I. ~11. 

{~fiGULr) 
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Het moment M' door belasting q bedraagt: 

M'= 1/2q.x.(l-x) 

IJJ DIJ! Il JlJlJ ll Il 
M (] Lq 

1- x t~ql ... , _ ____;........;.;._ __ ...... , 

M-=%.qt{l-x) -q.\{(l-xf 

= ~qx(l-x) 

• • Als de vormveranderingsvoorwaarde u' -t U o wordt 
aangehouden, dan wordt de spatkracht als volgt 
beschreven: 

:. 

(~\). X. J..-x . d:x: j
l 'l. 'l. ( )1 

0 J4 
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= 

l 

1 ½_ 9.x'. C.l-2:)~ 41- ½'. dx. 
0 ----------

rt 16 r x'. U-x.r dx. 
Ja 1~ 

'1. 

i\l 
~ ~ 

Het momentenverloop over de éénvoudig statisch 
onbepaalde boog wordt dan: 

1 

= ½ Q. X U-x) - si. ~f ü-x) 
. l . ~1 11 

= hi X, U-:t) - ½.q X U-:c) 
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2. Paraboolboog met een puntlast in de top. 

Bij het berekenen van de spatkracht in de éénvoudig 
statisch onbepaalde paraboolboog onder puntlast wordt 
uitgegaan van het linkergedeelte van de boog. Voor deze 
linkerhelft geldt: 

M'= F.x met O<x<l/2 

parabooltroog met puntlast in de top 

2F 

F 

het verloop van de parabool: 

z= -4. f .x. (1-x} 
1 

De spatkracht Fx wordt weergegeven door: 

--

--

9 
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-2[r.f.-¼.l- o}-2[F.f.t/ib] 
-

--

25 Fl ~--f 

------ 10 ------
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Het momentenverloop kan als volgt worden beschreven: 

:. 

= f :x. 

11 



M •• ~t =--,a H -t ~Fl 

:iFt 
: 0,11 f1 

M =- 0 : -,l f.x ,t- % F i' : 0 

.1: .. 0 V X=fs.l = o,3bl 

M i, fflftximul al~ dM = 0 : 

_gF " F.x i6 -ti6"1.t::0 

às x = 9/so. l 
• '1 

l:s tt = M = ♦1,. -a F t ~-F. (\ot) 
81 L 

: lboo · f t : O,o.5 'f1 
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3. Halfcirkelboog met gelijkmatig over de koorde 
verdeelde belasting. 

Ook voor een halfcirkelboog met gelijknamig verdeelde 
belasting worden met behulp van de vormveranderings
voorwaarde - u'+u"= O - vergelijkingen opgesteld voor de 
spatkracht Fx en de momentenverdeling over de boog. 

q 
IJJ)lUUlJXU,bt+ÜH:i l 

I 
~ zL ~ 

jq.r X fq.r 
halfcirkelboog met gelijkmati_g 
verdeelde be1asting over de koorde 

De I en E zijn constant 

over de hele boog. 

Het verloop van de halfcirkelboog 
wordt weergegeven door de 
vergelijking: 

z= r.sin'f 

Het verloop van de momenten ten gevolge van de 
gelijkmatig verdeelde belasting: 

q M' = q.r. (r-x) - q.(r-x). ½.(r-x) 

- >'1q fr'- x:') 

als x= r.cos~ dan: 

jq.r '¾ 1 1 '1) M = 2q C r - r. co~~ 
r-x 

x 1 'l 
= 21.r.sin~ 
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HALFCIRKELBOOG 

d4f 
X 

ds= r. dlf 
dx=ds.~in~ 
z = r. sini, 
X : r. Cos, 

De vergelijking voor de spatkracht is als volgt 
opgesteld: 

--

--

f ~.d5 
J~EI 
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1C 

_ -J. ½.. q- c4
. ( 1 - (ot~) d Cc.05~2__ 

- 1L 

J r~ ~- ( 1 - L051~ )_ cl~ 
0 

t, 

= - [ (0!,~ -6.wi~ l . ½ei:~ 
't 

r. ½ L ~ -~ ~in 2~ l 
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Als Fx= 4.g.r, dan kan de momentenverdeling als volgt 
3 .1L 

worden beschreven: 

Half cirkeloooo me\ q-bell'eAinG over ~ooràe. 

..!. • . ( . ! ) 1qr 51n~ 51\"tlf - n. -= o 

Ah lf = 0 V Sif'I~ • ~t: ~ 
":: ~8,1 

M= w~1 .ils oM= o: 
25')~ Ceb~ - CO~lf ~ = O (dM) 
ca,~(1~~- t) = 0 
.J . ~ 

~î ~ = 0,'11.qr 

e"'-" • M 
t1 
1 ' :: 19.r. 0)5 

o,i.1.qf' 

0~. O,Sr 
= o.~1 

0.1.5 = o,,,.r 

cl$ 51\'\~ ::. 61: B 1 
lf= 1,• * M1r1S' = ~n~·)(in(is')-ft). ~r' 

= 0/11. (o,~1 - ofts) . Y2'ir' 

= o.,~r 

-:: - 0,18. tqr' 
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hatfcirkelboog ,net puntlast in. de top 

2F 

z 

4. Halfcirkelboog met een 
puntlast in de top. 

Voor een halfcirkelboog wordt de spatkracht met de 
volgende vergelijking beschreven: 

( 

1 l. f c~-x) ï!. à$ d5:: r. d~ 

F: er i! = + (. ~,n~ 
- 1., = r. (05~ -

r 'l. 

Z.d~ -
EI 

Tt:/,. 

2. L F (r- r. cos~). r: sin~. r. d~--- r 'l 2. 

0 r. ~\\î ~. r. à~ 

~ 

- 2.r~ r f. ( cos~- 1 ). d (cos~ -
[ r~ ½. ( \ - co~1~). d~ 
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[ 
:c. 

= 

1 F t [ o - o - ( \ - 1)] 

f~ Y1 ( i[ - C - ( 0 - C)) 

Bijlage 2 

Als Fx bekend is, dan luidt de vergelijking voor het 
momentenverloop: 

z= r.sinlf M.: M' "T N'' 

T 
x= r.cos, 

f ( r- r tos~) 

I' 
r -= 

fx Fx.. r 5,n~ r:-= 
X r-x - F.r. ( 1- (os~ - 2

/it. sin~) -

18 
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Halfcirlelbooc, mel P-oo~1ast in~ \OP-______ ~ 2.t ____ ---1 

M. F, (\- C05~-i-~~~ l 
a1s ~~½t: M= Fr(1-~1) 

-: o,~l' r.r 

M ,~ m:1>'-ÏVM-a1 ah dM = o : 

Fd$i.~~ -\ ~~) -: o 

E,Änty= ¼: ~ 
~ ~ = ~2/ "11 M = fr.( \-C0Jb1/)-¼c.(&\n('!l1,s·~ 

: fr (1- 0,85 - 0,"'AJ 

= Fr (o,\~) 
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Bijlage 3 

Bijlage 3. 

Deel A. 

Er zijn twee manieren waarop een konstruktie kan worden 
"belast": 
* krachtgestuurde proef. 
* vervormingsgestuurde proef. 

Bij de krachtgestuurde proef brengt men een belasting 
aan, die in zijn geheel op de konstruktie wordt gezet. 
Nadat de proef is voltooid, kan men vaststellen of de 
konstruktie al dan niet bezweken is. 

Indien men de bezwijkbelasting van een proefstuk wil 
bepalen, moet men verschillende malen een (andere) 
belasting aanbrengen en zo via een iteratie-proces de 
bezwijkbelasting benaderen. Als men van te voren al een 
idee heeft van de bezwijkbelasting (door bv. een 
handberekening), dan kan men door de belasting per stap 
op te bouwen en het gedrag van de konstruktie te 
bekijken, zo de bezwijkbelasting opsporen. 

Het voordeel van een krachtgestuurde proef is, dat men 
het model zoals in werkelijkheid kan belasten en dat men 
vrij nauwkeurig de bezwijkbelasting kan bepalen. 

Het nadeel van een krachtgestuurde proef is, dat het 
lang duurt om de bezwijkbelasting vast te stellen. Men 
moet bij elke berekening wachten op het resultaat en kan 
daarna pas (eventuele) veranderingen aanbrengen. 

De belastingopbouw binnen UDEC voor dit geval is op de 
volgende manier tot stand gebracht: 

* Eerst wordt de belasting 
lineair aangebracht. 

* Daarna wordt de belasting 
constant gehouden. 

1 

bela&\·mc,~'oo.iill f Sh 
(î) Ge~\e rre\ lifletlir dooP. 
m Ge.deel\e- mei ~~ ~doop 

t 
~ 

.~ 
7i 
R) 

~ 



Bijlage 3 

Bij de vervormingsgestuurde proef geeft men aan een 
punt (of punten) in het model een snelheid met bepaalde 
richting en grootte. 

Bij een vervormingsgestuurde proef is het zaak om de 
goede belastingssnelheid te kiezen. Is de snelheid te 
groot, dan krijgt het proefmodel geen kans om zich op de 
situatie in te stellen en geven de resultaten een 
vervormd beeld. Is de snelheid te laag, dan kost dit 
teveel rekentijd. 

De juiste "belastingssnelheid" kan worden bepaald door 
tegelijkertijd een aantal proeven met verschillende 
snelheden te laten lopen. Verschillen de resultaten van 
proeven met twee opeenvolgende snelheden (bv. in de 
serie van belastingssnelheden van 1,0 s., o,s s,0,l sen 
0, 05 s, de laatste twee) niets of weinig, dan kan de 
grootste van die snelheden als "belastingssnelheid" 
worden aangehouden.(In het voorbeeld 0,1 s.) 

Het voordeel van een vervormingsgestuurde proef is, dat 
men tijdens de proef kan vaststellen, op welk tijdstip 
de konstruktie bezwijkt. Men hoeft niet naar een 
bezwijkbelasting toe te werken, zoals bij de kracht
gestuurde proef. 

N.B.: Onder bezwijkbelasting wordt hier verstaan: de 
toestand van een proefstuk waarop de maximaal 
opneembare belasting aanwezig is. 

Omdat er geen sprake is van een concrete belasting bij 
een vervormingsgestuurde proef, kan men niet rechts
streeks de bezwijkbelasting aflezen. Deze kan wel 
worden bepaald door spanningstoestanden in een bepaald 
gebied in de konstruktie vlak bij de aangrijpingspunten 
van de belasting in de tijd te bekijken. Daarna kunnen 
deze spanningen worden omgerekend naar de vertikale 
belasting. Zo kan men bij verschillende punten in het 
belastingschema de belasting berekenen, die bij de 
punten horen, ook op het punt waar de konstruktie 
bezwijkt. 

2 
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Deel B. 

De keuze van een constitutief model en bepaalde 
eigenschappen voor de massieve elementen en de 
hechtvlakken. 

Bij het toekennen van een constitutief model en eigen
schappen aan de elementen van een rekenmodel, moet 
rekening worden gehouden met de kenmerken van 
boogkonstrukties opgebouwd uit steenachtige elementen: 

De druksterkte van de stenen is hoog en vrijwel nooit 
maatgevend. 
De wrijving tussen de steenachtige elementen is 
zeer groot, waardoor bezwijken van de konstruktie ten 
gevolge van afschuiven van de stenen, niet zal 
plaatsvinden. 
Er is geen treksterkte in de hechtvlakken tussen de 
stenen aanwezig. 

Deze kenmerken hebben tot gevolg, dat voor de blokken 
het lineair-elastisch, isotroop model wordt gekozen, met 
een E-modulus gelijk aan baksteen en een zeer grote 
trek- en druksterkte. 

Daarnaast is er voor de hechtvlakken het volgende 
constitutief model gekozen: een elastisch-plastisch 
model met Mohr-Coulomb-bezwijkcriterium en 
tension-cut-off. 

Het constitutief model en eigenschappen in de 
hechtvlakken kunnen worden voorgesteld als veren in 
normaal- en afschuifrichting met bepaalde sterkte en 
stijfheid, zoals in figuur 2. wordt beschreven. 

Overal waar gapingen optreden, is er geen contact meer 
tussen de blokken. In de hechtvlakken kan immers geen 
treksterkte worden opgenomen. 

De veertjes in de hechtvlakken zorgen voor het 
overbrengen van spanningen van blok naar blok. (Zowel in 
afschuif- als in normaalrichting.) 

Het constitutief model, dat in de berekeningen wordt 
gebruikt, geeft de waarden op in spanningen en 
oppervlakte-eenheden: 

waarin: 

0-n in N/ri 
't in N/nf 

3 



Bijlage 3 

In de volgende figuur wordt een beeld geschetst van de 
stijfheden en sterkten van de veren in de hechtvlakken: 

r- e dlaGrc!m.. YQOI" de ~r io normaalrïcht·m6 

mcn--Coulom'o- cri\etium 
r--- t 

t 

__ _; ~"' ~I~ lllfiivi~roe\l. 
L .. ~Ie i--.. c. + tan~ .Cld. 

U"d = o • 't: C t:rH. o • 't"= o 

Er wordt een bepaalde cohesie aangenomen, wat inhoudt 
dat er wrijving aanwezig kan zijn op het moment dat er 
geen normaalspanning optreedt. Met de normaalspanning 
neemt ook de opneembare schuif spanning toe volgens de 
inwendige wrijvingshoek~-

De hechtvlakken kunnen geen trekspanningen opnemen. 
Daarom is gekozen voor een tension-cut-off bij ~d=0. 
Dit heeft ook consequenties voor de wrijving: in een 
gebied waar geen normaalspanning optreedt en er een 
gaping voorkomt ten gevolge van buiging in de doorsnede, 
zal geen wrijving kunnen optreden. Op plaatsen in de 
doorsnede waar de normaalspanning nul is, maar geen 
gaping optreedt, is er nog wel de mogelijkheid, om 
schuifspanningen over te brengen. 
(c:t=0, t =c) 
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Invloed van de normaal- /schuifstijfheid van de 
kontaktvlakken. 

De kontaktvlakstijfheden hebben een grote invloed op de 
optredende vervormingen in het model. 

Er moet dus een model gecreëerd worden, waarbij de 
stijfheden van de onderdelen zo gekozen worden, dat de 
totale vervorming net zo groot is als de vervorming van 
de werkelijke konstruktie. 

Bij het bepalen van de kontakvlakstijfheden wordt er in 
dit geval vanuit gegaan, dat ze een minimale invloed op 
de totale vervorming mogen hebben. Op deze manier wordt 
de werkelijkheid het best benaderd. 

Wat is de invloed van de normaal- en schuifstijfheid 
van de kontaktvlakken op de totale stijfheid van de 
boogkonstruktie? Deze invloed kan op de volgende manier 
benaderd worden: 

1. bepaling veerstijfheden van de elementen: 

F. 

F; 
vervorming van het steenelement: 

t;.h~ 
~'ri~ • E~.A~ 

uitgedrukt in een veerstijfheid: 

r 
=- F;.~, 

E~. , 
de veerstijfheid van de kontaktvlakken is: 

Kijk naar de vervorming van één blok en één hechtvlak, 
en zet deze naast elkaar. 
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Er wordt gesteld, dat het aandeel van de vervorming van 
de kontaktvlakken tot 1% beperkt moet worden, om het 
model zoveel mogelijk met de werkelijkheid te laten 
overeenstemmen. 

De vervorming van de steen is als volgt gegeven: 

De vervorming van de kontaktvlakken is als volgt 
gegeven: 

F 

Het aandeel van de kontaktvlakvervorming per onderdeel 
is: 

u"' . \D0/4 =- VC11. 100% = 
U11. + u~t F;tcl( + Ç/C!i1 

Yck 1 
. 100% 100 /4 --

Ycv. + Yc~t 1 + Sé& 

Bij het bepalen van het aandeel van de kontaktvlak
vervorming gebruikt zijn de volgende gegevens gebruikt: 

E$ kn 
11 

N1m~ 
-=- IODOO N/mm1 

= 10 

A~ =- 1 l'Y\1 R" = 1 m1 

hs~ =~m cl{ = 1d1 N/m 
(,\ ! = :,,?, . 10 N1m ( C\l: K1'. A.J 

1 . \00 Ï. 1 . I00/4 = 0,'.!> Î. 

1 t Cyc~, 1 + 10% 'l 
~.~.10 

veerstijfheid hoeft niet kleiner. 
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Deel C. 

Het aanbrengen van belasting in het numerieke model 
en het dynamisch effect. 

Bij UDEC heeft het aanbrengen van de belasting een 
dynamisch effect in de konstruktie tot gevolg. 

Dit dynamisch effect moet door uitdempen geneutraliseerd 
worden. Dit uitdempen kan men regelen door de rekentijd 
(pseudo-tijd) van het rekenproces te variëren. 
Als er een groot dynamisch effect optreedt, dan moet men 
een lange rekentijd aanbrengen, als er een klein 
dynamisch effect aanwezig is, dan is maar een korte 
rekentijd nodig. 
Het verschil tussen rekentijd en de tijd in de fysieke 
werkelijkheid is reeds in hoofdstuk 3 besproken. 

Daarnaast heeft in het computerprogramma de belasting 
tijd nodig om in de konstruktie te kunnen doordringen. 
Het vergt dus enige tijd voordat de spanningen in de 
konstruktie in overeenstemming zijn met de belasting die 
op de konstruktie is aangebracht. 

Deze twee aspecten maken het noodzakelijk, dat er met 
het aanbrengen van de belasting enige tijd is gemoeid. 

Het eerste aspect (dynamisch effect) moet worden 
onderscheiden van de schommelingen ten gevolge van 
scheuren of bezwijken. Dit vergt enige ervaring. Met 
behulp van de unbalanced forces (= krachten in de 
konstruktie die niet in evenwicht zijn), kan worden 
nagegaan of het aanbrengen van de belasting rustig 
genoeg is geschied. In dat geval zijn de unbalanced 
forces ongeveer 1% (of minder) van de totale belasting 
en zijn er slechts schommelingen te zien bij 
scheurvorming in het model of bij bezwijken van het 
model. 

Het tweede effect (voortplanten van de belasting in de 
konstruktie) kan worden gecontroleerd met het 
spanningsverloop in de konstruktie en de 
reactiekrachten. 
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Bijlage 3 

Deel D. 

Invloedsfactoren rekentijd. 

De totale rekentijd (niet de rekentijd van de computer, 
maar de tijd waarin de belasting op het proefstuk wordt 
gezet) kan worden beschreven als het product van de 
initial time-step en het aantal cycles. 

Stel de initial time-stap= 2,5.10 s 
het aantal cycles = 100000 
dan is de totale rekentijd 2.5 x 10 x 100000 

= 0,25 s 

Het aantal cycles kan men gemakkelijk regelen. Men kiest 
al naar gelang de grootte van het dynamisch effect of 
het aantal belastingstappen het aantal cycles. De 
initial time-stap daarentegen is min of meer een 
gegeven. Deze is afhankelijk van een aantal factoren, 
zoals: 
* De grootte van de massieve elementen en hun zonering. 
* De stijfheid van de massieve elementen. 
* De veerstijfheden in de hechtvlakken. 

Grote stijfheden, kleine blokken en een fijnmazige 
zonering per blok betekenen een kleine initial-time
step. Hoe kleiner de initial-time-step wordt, hoe langer 
men moet rekenen aan een proef. Het verdient dus 
aanbeveling, om (als dit binnen het onderzoek 
mogelijk is), met deze invloedsfactoren rekening te 
houden, zodat men niet onnodig veel tijd aan een 
berekening hoeft te besteden. 
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Bij lage 4 

Bij de resultaten in hoofdstuk 7 is het spanningsverloop 
in sommige hechtvlakken bekeken. De betreffende 
spanningsdiagrammen daarin zijn afgeronde waarden. 

De echte waarden, zoals ze in het rekenprogramma zijn 
uitgevoerd, worden in deze bijlage gegeven. 

Eerst worden de spanningsdiagrammen beschreven die bij 
het boogmodel, belast door eigen gewicht, behoren. 
Daarna worden de spanningsdiagrammen van het boogmodel, 
belast door eigen gewicht en een puntlast in de top, 
bekeken. 

Per hechtvlak worden de contactpunten, die over de 
doorsnede ziJn verdeeld, gegeven met de daarbij 
behorende normaal- en schuifspanningen en de lengten die 
bij het contactpunt horen. 
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••• • •• • •• 4.0 

1- ___ , ____ - __ , ____ .; ____________ _ 

9 

' 1"1.10 
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l ! ~~ 
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UDE"C IYt1r8ion .t.5J) ' 1 ~ 'i' ' • 7 l 
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·111s01Ht Il 

legend 1 
1/01/111111 so: 211 

c:yc:1• aiooo 
0.1 

,01nt arvspo1nu : . : t.79e+01 o.~ . : -t.1119+01 a.11e+01 
10.7 --1 •trN• 

■1n • S.7lè+OIJ 
1 ■-IC - •-~ io.1 

Jrl 5. i 
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jo.lS 
1 
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o .• 

i0-1 
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1 
;0.1 

i 
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CllllllOYen 
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i S.:11 L\tla: kNP■ lfU■: .._.l.•t 
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UDE"C IY•r8Jon J.5JJ i J 
;.....---------~(til Il 

legend 

1/03/1991 SO: 12 
c:yc:1• aoooo 

,■1nt ■IIIIPolnte: 

• : S,ae-+01 O.OOe+OO 
0 : -i.l7tt+Ol S.-.+01 

ner•u ■trN8 
■111 • 0.000.+00 
■-IC• l.toe.+08 

Jlll..,..lty ■f ,__lDIY 
Cl'llllo,r■n 

;1.0 1 
1 

! 
\ 1.15 

S.IS 

s.o 

0.IS 

6346 
8264 
7508 
8222 
7'16c 
7~150 
830é 
4ï81 

••• 

~-

••• 

e,ire,s,e,: 
~-~n'o\ bl\eaf 

1. 714i::+?5 -9,195e+03 0.11 
2.t2'1i:::+05 l. 467 ~+03 ., ~,, 

to.~ ... 
2.614e+05 -4.263i:::+04 e.21 
3.3ï4~+~~ -2.74ï-:-t(:5 0.:ï 
3.951e+05 -8.806i:::+04 e.27 
4,62~1:;+?S l,0S21:;+t5 €:.27 
5.282e+05 -3.:761:;-t-04 e.27 
5.7ó3i:::+05 3. 2,·~~+ 03 ?.:.; 
9,57E:e+05 6.712~+03 ~ .11 

••• • •• ~-0 

bh'e.bt>: 
con\adó f'()n'Oal ~ 

3611 3.1~6,:,+06 1. 455E:+f4 
9?-56 1.5.3h-t-e6 -5.2~:1::+e.3 

' 9 - ~ - l.24.je+t6 -3.431~+04 ID, . .: / à-. 

9314 0~4471: ... ~5 -3. 938~+; .. ~ 
9818 3.152e+05 -1.512~+05 
9ï3.\ 0.00<-=+0~ 0. 00~-=+Nl, 
9776 0. 000~+N1 0.0e-ee+00 
9692 tl, 0~(,e+0(\ 0. 00(11:;+~0 
5075 0.000e+00 0,000e+00 

••• ••• ••• 

,o 
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-7 
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0. 11 
0,25 
0.2E 
e;. 22 
0.26 
0.28 
0.28 
0.25 
0.11 
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_legend \ 

a.o l 
a/0J/1•1 SD: ~ 

cycl• 310000 

2Dlnt andl!Dlnt•: _ 
■ : S.ID■+oi 0.00.+o0 

I Il : -e.0.+01 S.4!9+01 
t nD-.1 ltrlll 

■1n • O.OOOe+OO 
•x• a.aa.+oe 

.h11•Uty lf T~lDIY 
, ' l 'IIIIDV■n 

L--------·--

;._J 

i•-• 1 
:s.e 1 

io,11 

i 
' 

. ' 
i 

[ 2111111 tltl■ : aepelflle:-~1-•t 

1 
1 

1 

! /DEC. fV1r1JDn J.5J) 
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f•so, ai 
1 

legend 1 

1.0 , 
1 'Ol/1981 10:• 

C/Cl• l90000 

Jl t'I: ■ndPD1"tl : . : s.a■+os o.oo.+oo ••• 
1 Il: -e.1~1 s.a.+o1 

1 
-■-1 ■trN■ 
■tn • 0.000..00 

1 -- ........ 1 

t 1.0 

jy1ot 1-<. i 
j 

ju 

1 

1 

i 
IS.O 

1 '0.11 
1 l 

1 
1 1 
1 .1u ... 1ty ■f _,..lDIY i 

Ll"lltlllel•■n 
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- _____ _l 

••• 

. ' ~,c ,10 

••• 

356ï 
9566 
9650 
9452 
9398 
9U8 
9440 
9524 
5117 

nocoo\ 
3.192>!+1'6 
1.640e+06 
l.314e+06 
8. 977r::+05 
4.236e.,.05 
Î:, 00~le+0{ 
0. 0001;:+0(1 
0.000e+00 
0.000e+00 

tJra 
l.2lle+◊~ 
7.598r::+03 

-8.039e+03 
-2.239e-t04 
-9,627e+04 
0.000e-t00 
0.0ûee+00 
0.000e+0( 
0. 00~ie+00 

• •• • •• • •• 

l~f>) 
~r am16 l'ttttol 

3525 3.036e+06 3.126e+04 
2'871 1,625e+t6 2.900e+04 

323 1.323e+06 1.42le+04 
3161' 9.883e+05 5.451e+04 
7046 5.962r::+05 -1. 778e+€i4 
283? 1.277e+05 -6.233~+0~ 
3137 0.000e+00 0.000e+00 
1543 0.000e+00 0.000e+0~ 
5159 0.000-2+00 0.000€=+~0 

••• ••• • •• 
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legend 
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----------------------- Bijlage 5 

Traje:.\ 1 

tnl"lren,~de 

r = 10,5b + 1,,F = ?Jb,68 111 

Stn~, = 
1
Y~.b8 =t °" =- \1As• 

11.r. 
Tan«., = Ml .. /l:) • D=~~m 

x, = b- 1~. 1 = 19,11 nt 

naJe:t 1. 

~ 

.,__---b---1 

de ~,omn-e ·m¾aie:\ 2 been dee1 van c.iniè 
n-e\- tnio::.lelOJ.nl(-Îb.! o) en s\raal r. hu mcebî 
'wCTrh"-, 'ceoaa\d : de !rlrdal r) de ~ ~ en 
~ Coördinaat ~I. 

r = V-(1-b.~-t-1-9,1-11-.,-1-t M = ~1,1~ m 
sw-iv,.. - !~~ -:f/ ~ & ~\,5t.1° s.rih.. = %p.~ 

\-'• - ~7.1) • -;i I"'• • 
~ ~= 11.1B 

- ~ = Î'• - ~'l. s ~\,je; - \1,\8° 
= \'l,"io 

id'(l'3
1 

= '9% =) b = ~\,ri 
)(, : ~.11 - 16.~ : 15.4\ 

Sifl(j.\ :. 'Y~.88 .t, ,ll :: 1b,J44• 

Tdncx., = o:i.9s:. 'Yb' ~ b'= ~.18 

'!!/ Xi = b'- is:11 
: 21.59 

bui~nzjde. ( ~ra 1\e1kroml'fe) 

1 

(y., !ll.SO) 

r-----b--~ 

Da Koe~1 wordt naar OO'e1 dunrer. 
Oe l(romme d~ de ouitenkant bötr-Ufi 
heef.f ee.n andere str&1 en mid.::elpun1 
al5 de b\nr~m~. Eo--sr wocden ~ 
coördinaten oe~\d, vanàe Y-romrre 
die. parallel \oopt Tne\ ~ bi~riî~~ 
~ode ~et. 'D~rna word1 de dMt
afname 1"' re\tenin& GècrdC'm. 

'ii. ( l )i 

r =- w (21,~-, ,~~1 + 11
1 

= ~3~5 tn 

~ ~'l. = 'Yl3.~s ,=-:, ~ 1 • 1b,19" 
Si.n j), = '~7'~.'ö ~ ):i, = 29.61" 



------------------------ Bijlage 5 

1 

C.05~\ " 0,~1 ~ y = 1.\2 tn )(1 " 11,88 

fiG.5 

l:EP3}n bYJ~~_pun~- bu-~ijde ïrö)i=cl l): 

Tan ()'. = 15.11/x rar,t( - ( ~~ ::7~) 
- rJ:, 

':t X " 15,l§-,'O,'I '!, ,. 0,1.\~ 

= YSft ~ X3 •1b (lie.F1c.uurb) 
'(3 "0 

(x 
3

, ;s, 9 - , ,14) 

tràjec.+ 2 

bui+e~nDd~ 

'fie,7 

- m ~lpu11+ Kromme 
- 5,raa) vari de ~mmm?. ( Zie ~iwur 5 ) 

/ 
I 

/ 

/ 
I 

/ .,. fiG,6 

8b o_,__,_._( ___ ....._ __ _ 

+--X---

1½ tan t, = ~1,sg 
: 0\1~ 't1" lb,i-'f 

tdn tl : '95/~,88 
• 

= op,- t1 = 29,68 

t 3 ~ 'tL • t; : ~5• 

~~--~,.~----~ 
---,~.&6---i-

2 



--------------------- Bijlage 5 

trdjed ~ bimenz~ 
CJ,cs y,) 

(-11,"b """-"_..__ __ _.__ __ ....J 

----lUb---+
lll~---

Voor de 'llrom~ in hajed ~ liordt uif6C&-3an 
~ de ènd.punten v~ 1raJed 1. Er ~t '«)()" 

de beschrUvinG 'fl3n de krooi~e ~ ~ 
~raal r. te\- ll'li~pun\ 'INï. e<i èe heek y 
\,JCfÓen berekend. 

r, '1<15,'11 -t\r,~6) -t ,~'.; .:: ~8111 

~ Y, :: 31,dy ;8,11 -:: °'&S '/i: YJ,~ • 

C.05 K = 20
•
5

.1/~,11 = os~ .Yi = 51,46° 

t3 = f1 -6", :: 2b;n. 

Voor ~ 'bui-tefl1i\àe '8i'l tra·1ect ~ is Ltifc,eGaan van een krom~ die 
paralle1 loop\ aan de knfflrle Vdn de bnnentij~. :Deze 1.1o<èii e-volc,en~ 
aariGepa:>, dah de maten me. boYerim ~ 0006 He.er~. 

IT9t-~t ~ ~d\'t.\~romme 

(3,~ yJ r, Vc i{H 17,sbÎ + 19-s' i. 

ie:¼~'11,~~~ cos di= W.S§-'40Ab -:: 0,51 y, = 59-s-· 

\ C.05 V : 2C,3/40.'16 : (. • 28,79
1 

(18 13,s) (5 / 

CO!> d', = 5'3,5° - 18179° :: ~,rt" 

rcroll. ~ 1~ y4 = 1an~x 2Qss 
= Y-i,M 



---------------------- Bijlage 5 

tr~\ ~ buib1~ 

Vdnreer de afnarre 'lande dikte -.an de bro:i in revenin& ....,ordt uebrac.nr, don 
komr men ui\- op~ vo\Ge1ck aiird·iraten aan~ oo-e:n~n~ ~ tf~ ~: 

lDfl 1( • Oi1/IL 

fL :, 0,2/ (.OS !0° C 0,~ In 

Oö-dinaten \x,,,en\rai\ : u.a;, '!J/J.ps) 

(01) 

'!'----

4 

~~) 

~\inc, nuiten'lij~ ff"djed ~ : 
r.:m &- : ~ '1·:- :0'3) a o.~ ~ -= i.1i;/ 

~- -1~) 

'f' s 
17,01/ian &- ., 'f & 11,61 

X. -::. -1,;61 + 10,48 

:. -fr,4 

x,y, ... (-11,li o) 



--------------------- Bijlage 5 

'9¾";;: tan t1 : 11,M t 11
1
". rt 'tt: 2-&9~• 

tar, t', • ~,bS it 't, : S~lt • 
l?;'t t ~.~ 

't'_. .. 't, - t1. • 1JlJ.'1}° 

---~U---
-+----~f-

De krommen VOCK brr.et\- 1, ni\ent~ _. ~ ~Te~ ~eden !Un 
0> óe V~Gende tra~t Il UOEC i\0oefd ~ 

Are. -\5J1 O 20fj6. O 11,50 
(vajed 1 bimeniipe) 
Art -\5,n o 13,\6 o ~so 
(irajed 1 ~-\eniljde) 

flft -lb.~ o 19r, ll ~,S 
C tr~ed l bm!vr!\)de) 
Art: -lb,o o 1lpq 11 1~5 
ltrajed -,. bli-\en!ijte) 
flfl -\1,4b o IS,t.\ '9~ l? 
( +rajed l tinnen~) 
Are. -\1,4 o \1.B~ 1~ ~6 
Ctrajcrl ~ nii+eniij~) 

( Arl x,y" XrYr 0() 

5 

(af rood·, T tc3C'\ll)tf CNU\Of in· 

IC<Ort.M~ lf\ Y\et ft.:e~rcraratM,~) 



123,160) 

---------------------- Bijlage S 

--- ~10-.0-,-- __ __.-L...(15 ... ,7.·....,.2-....,..0 ...l,,--,',_96_01:,....1 _,i_ 

,16 o, 1 l l 
1 ' 

1Tl,40) j 1 

----t----,---..-----J- --~+>----~lo,22m ---_::::---~ ' 

1 j 1 , O) 

1 , r-16.43 0) 

1 l (-fl,46 o'i 1 
lo.22~ 1 , 

• t -

llrt--~ DEEL VAN
1 

DE MIDDELL~N 
t 45,9211 

' q l . 
1 1 4-- 1/4 x 1/6 DEEL 

' 1 i Lr-- 1/3 x 1/6 DEEL 

,____ 1/2 x 1/6 DEEL ~ 
COÖRDINATEN ( X, YL) 

binnenzijde 1 buitenzijde 

TRAJECT 1 
binnenzîjde 15,72 0 20.96 .o 
TRAJECT 1 
buitenzijde 15,72 0 23.16 0 

TRAJECT 2 
binnenzijde 16,3 0 1~27 11 

TRAJECT 2 
16 buitenzijde 0 21,59 11 

TRAJECT 3 
binnenzijde 17,46 0 15,41 19,S 

-6-
TRAJECT 3 17/+ 0 17,88 
buitenzijde 

19,S 

l"l"I 

N -u 
QJ ..... 
f -
-·:u 

1 Q) 

jl 
1 

HOEK 
c-." 1 ~) 

17,45• 

16,44 

13,43' 

13.s· 

26.77. 

• 30,71 



__________________ Bijlage 5 

(,ü lcr,e 5 "· 

Coo\röle van ~ inv1ced v~ ~ ~ers~ijrheden op de to\a1e vervorniffi: 

Ml 
~ il î r-------nL=t- .. 

1 1 

1 1 

1 1 

L ------~ 

Rbl = 2,1 m' 
h~I : 1,81 m 

. 

c~, = E1o,. Ab, = ,ö. 1:1. 
'n1ii1 \,87 

,o N = 1.11. 10 /m 

~e?3al de 4~~n Cc) vocx 'cid( 
en con\2l!v1ak. 0e p3c31 &arra rd aan
dee1 ~an~ vervorrnin& van ~ èontad -
v1a\<ven bii ~~01en m-sti}fre\:1. 
(j k,1 =- 1dt N; ni') 

A1c = 1,1 01
1 

C..K = 2,1 1J'l N/m 

. ½ 1 u c" . loc//. =- - . 100 i. =- 0,5~ ï. 
K • }t"' + Yci..1 i + c0:"' 

( UK i~ aan~1 'eri crofadv~kiefv;rmiY'iG op 10\ale. \efvOfnünc,) 

\)ij een bze 'loor )~n = \r/ N1m' i5 riet aa~1 'i.1n re 
c.oo\adv\a~~rJOfm\nG Ger'nîG en oaar001 ac.ce_0a're1 
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