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Voorwoord 

Aanleiding 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

In eerdere projecten ben ik veel bezig geweest met het onderwerp hoogbouw. Ik 
heb me bezig gehouden met een ontwerpproject (TS) en een rekenproject (T9). 
Het rekenproject bestond uit het bepalen van de eigenfrequentie van het 
ontwerpproject, om vervolgens op eenvoudige wijze de versnelling aan de top 
van die constructie te bepalen. Versnellingen aan de top van een 
hoogbouwconstructie ontstaan door een dynamische belasting, zeals wind, die op 
een flexibele constructie aangrijpt. Ik wilde voor mijn afstudeeronderzoek dit 
onderwerp graag nader onderzoeken. 

De Opdracht 
Om tot een geschikte opdracht te komen heb ik met verschillende 
ingenieursbureau's gesproken. Ingenieursbureau Zonneveld had een passende 
opdracht liggen. 
De Coolsingeltoren is een slanke en lichte toren, waarvan verwacht wordt dat de 
respons boven de toelaatbare grens zal zijn . Vanuit Ingenieursbureau Zonneveld 
kwam de suggestie te onderzoeken in hoeverre de toren reageert op 
windfluctuaties, daarnaast kan er gekeken worden welke invloed een Tuned Mass 
Damper (TMD) hierop heeft. Uit het onderzoek moet blijken hoe de TMD 
ontworpen moet worden. 

Doelstelling 
Met dit onderzoek moet kennis verkregen worden omtrent de verschillende 
methoden van demping. Uit deze kennis moet dan een geschikte demper voor de 
Coolsingeltoren gekozen worden. Naast het onderzoeken van demping heeft dit 
onderzoek tot doel inzicht te krijgen in de spectrale analyse. Met de spectrale 
analyse moet uiteindelijk bepaald worden hoeveel respons de Coolsingeltoren 
heeft met en zonder de extra demping. Het doel hierbij is de versnelling lager dan 
0,1 m/s2 te houden. 

Dankwoord 
Als laatste een woord van dank. In de eerste plaats dank aan de 
afstudeercommissie voor de begeleiding van het onderzoek. Prof.dr.ir. J.G.M. 
Kerstens voor zijn inzicht in de spectrale analyse, Dr.ir. M.C.M. Bakker voor alle 
begeleiding met betrekking tot ANSYS en Dr.ir. J.C.D. Hoenderkamp voor zijn 
kennis omtrent hoogbouw. Verder dank aan het Ingenieursbureau Zonneveld voor 
het beschikbaar stellen van de opdracht en een afstudeerplaats bij de vestiging in 
Rotterdam. Ten slotte dank aan Dr.ir. C.P.W. Geurts voor de verschillende 
besprekingen gedurende het onderzoek. 

Constructief Ontwerpen 

Coen Mommaas 

28 Oktober 2003 

Eindhoven 
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Toegepast op de Coolsingel toren 

Symbolen 

w = frequentie (rad/s) 
f = frequentie (Hz) 
fe = eigenfrequentie (Hz) 
Svv = het variantiespectrum van de windsnelheid ((m/s)2Hz) 
Stt = het variantiespectrum van de windkracht (N2/Hz) 
q = golflengte (wind) (m) 
X = aerodynamische overdrachtsfunctie 
X = verplaatsing (m) 
V = snelheid (m/s) 
a = versnelling (m/s2) 
H(w) = overdracht (m/N) 
U10 = gemiddelde windsnelheid op 10 meter (m/s) 
Cd = windvormfactor 
A = oppervlakte (m2) 
p = massa dichtheid (lucht) (kg/m3

) 

k = veerstijfheid (N/m) 
h = hoogte (m) 
b = breedte (m) 
I = kwadratisch oppervlakte moment (m4) 
E = elasticiteitsmodulus (N/m2) 
mw = meewerkende massa (kg) 
g = piekfactor 
F = kracht (N) 
GA = afschuifstijfheid (N) 
EI = buigstijfheid (Nm 2

) 

Zo = gemiddelde bebouwingshoogte (m) 
dw = verplaatsingshoogte (m) 
u = wrijvingssnelheid van wind (m/s) 
D = demping (%) 
Dopt = optimale demping (%) 
C = demping (N s/m) 
p = massa percentage (%) 
K = constante voor terreinruwheid 
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Inleiding 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

Dit verslag is een samenvatting van het afstudeeronderzoek omtrent het 
dynamisch gedrag van hoogbouw, toegepast op de Coolsingeltoren. Andere delen 
van het verslag zijn verslag Deel II ACHTERGRONDEN en het 
literatuuronderzoek. Hierin zijn gegevens verzameld welke nodig waren voor de 
verdere uitwerking van het onderzoek. 

Deze samenvatting beschrijft die uitwerking in de globale lijn. Het eerste 
hoofdstuk bestaat uit de resultaten van de berekeningen voor de versnell ing aan 
de top van de Coolsingeltoren volgens verschillende voorschriften. Vervolgens zijn 
de versnellingen in hoofdstuk twee op een meer gedetailleerde manier berekend. 
Dit is gedaan met een spectrale analyse. De versnellingen zijn kunstmatig laag te 
houden. Dit zou kunnen met een tuned mass damper. Uitleg over de werking en 
het effect van een dergelijke demper is te vinden in hoofdstuk 3. Conclusies zijn 
te vinden in het laatste hoofdstuk. Hierin worden de bevindingen van het 
onderzoek besproken. 

Een belangrijk deel van dit verslag is het daadwerkelijk analyseren van het 
gedrag van de Coolsingeltoren ender windbelasting . Daarbij wordt er met name 
gekeken naar het hinderlijk bewegen van de bovenste etages van de 
Coolsingeltoren. Behalve het analyseren van de mate waarin de toren beweegt 
ender windbelasting wordt er gekeken naar hoe het effect van de windbelasting te 
beperken is. Vanuit Ingenieursbureau Zonneveld is de suggestie gekomen dit met 
een actieve demper te doen. Een voorbeeld van een actieve demper is de TMD. In 
deel III - literatuuronderzoek komt de TMD uitgebreider aan de orde . In dit 
verslag worden de resultaten gegeven van een onderzoek naar hoe een Tuned 
Mass Damper werkt, en hoe deze reageert op de belastingen . 
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1 Vergelijking van enkele voorschriften 

1.1 Inleiding 

Om inzicht te krijgen in de verschillende methoden om het dynamisch gedrag van 
hoogbouwconstructies te bepalen, wordt aan de hand van een aantal 
voorschriften het dynamische gedrag van de Coolsingeltoren bepaald. 
Hiervoor warden de Nederlandse (NEN [3]), de Europese (Eurocode [6]), de 
Australische (AS [5]) en de Canadese (NBCC [ 4]) voorschriften gebruikt. De 
Nederlandse en de Europese voorschriften zijn gekozen omdat deze voor dit 
gebouw van toepassing zijn. De Canadese en de Australische voorschriften in 
verband met hun heldere en complete opzet van de reken methoden. De 
uitgebreide berekening voor deze resultaten zijn te vinden in het 
literatuuronderzoek. 

1.2 Resultaten van het vergelijk 

De verschillende rekenmethoden geven sterk uiteenlopende resultaten. De 
oorzaak daarvan is echter moeilijk te achterhalen. Om de verschillen in de 
resultaten te verklaren zou men de achtergronden van de verschillende 
rekenmethodes moeten bestuderen. Voor de Nederlandse voorschriften is dit wel 
gedaan, zie paragraaf 4.6 van het Literatuuronderzoek. 

De resultaten zijn als volgt; 

Trillingen in de windrichting 

0,25 

0,2 

0,05 

0 

■wind op lange gavel 

0 wind op korte gevel 

NEN 6702:1991 NBCC AS 1170 NVN-ENV 1991-2-4 Over spannend staal-
construeren dee! B 

Rekenmethode 

Figuur 1 Resultaten van bet voorschriften onderzoek, trillingen in de windrichting 
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De resultaten lopen nogal uiteen, waarbij twee extremen meteen in het oog 
springen. Ten eerste de lage waarden van de NBCC en de zeer hoge waarde van 
de AS. 

Trillingen haaks op de windrichting 

0,18 

0,169 
0,16 0,163 

0,14 

0,12 □ wind op lange gevel 

□ wind op korte gevel 

.E 0, 1 

"' ~ 
'i 
~ 0,08 

De eurocode 
geeft alleen 
aan dater 
geen 
trillingsproblem 
en te 
verwachten 
zijn . Er is 
daardoor niet 
te berekenen 
hoe groot de 
versnelling is . 

.. 
> 

0,06 

0 ,04 

0,02 

NEN 6702:1991 NBCC AS 1170 

Rekenmethode 

Overspannend 
staal 
construeren 
deel B geeft 
geen 
rekenmethode 
voor trillen 
haaks op de 
windrichting . 

NVN-ENV 1991-2-4 Over spannend staal -
construeren deel B 

Figuur 2 Resultaten van voorschriftenonderzoek, trillingen haaks op de windrichting 

Het was niet bij alle rekenmethodes mogelijk de trillingen haaks op de 
windrichting te berekenen. De Eurocode geeft wel een methode, maar halverwege 
de rekenmethode komt er een punt waar C1at bepaald moet worden. Deze is 
afhankelijk van een verhouding van de kritische en optredende windsnelheid. Als 
deze verhouding groter is dan 1,25 moet C1at nul aangenomen worden, hieruit zou 
dan volgen dat de versnellingen ook nul zijn. 
Overspannend staal construeren deel B [10] geeft geen methode om de trillingen 
haaks op de windrichting te bepalen. 
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1.3 Conclusie van de vergelijking 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

Het eerste wat opvalt is dat de Australische voorschriften veruit het hoogste 
resultaat geven en de NBCC [4] de laagste. Met de oude versie van NEN 6702 [3] 
kwamen de NEN en de NBCC nog ongeveer even hoog uit. Door een wijziging in 
de Nederlandse voorschriften valt deze versnelling nu aanmerkelijk hoger uit. Om 
precies uit te vinden waar deze verschillen door ontstaan, moet men de 
achtergronden van de voorschriften bestuderen. Zelfs dan nog is het lastig uit te 
vinden waar precies de verschillen ontstaan. Dit komt doordat er in de normen 
verschillende aannames gedaan worden. 

Het trillen haaks op de windrichting geeft een gelijkmatig beeld. Alie normen 
geven ongeveer dezelfde versnellingen. Het vreemde is echter dat de AS [S] ten 
opzichte van de andere voorschriften dat deze de grootste versnelling net in de 
andere richting verwacht. 

Het is duidelijk geworden dat een berekening volgens de voorschriften zeker geen 
goed beeld geeft van het werkelijke dynamische gedrag. Het is meer geschikt als 
controle middel voor ontwerpers. 

7 
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2 Spectrale belasting 

2.1 Inleiding 

Een hoogbouw constructie kan in zijn geheel op twee manieren dynamisch belast 
warden. Deze twee manieren zijn aardbevingsbelasting en windbelasting. Dit 
afstudeeronderzoek richt zich alleen op trillingen ten gevolge van 
windbelastingen, daarom warden aardbevingsbelastingen niet nader bekeken. 
Omdat wind een niet constante, in zowel tijd als grootte, belasting is, wordt het 
als een dynamische belasting beschouwd. De windsnelheid wordt gemeten in een 
weerstation. Het weerstation meet windsnelheid in het tijdsdomein. Bij de 
spectrale analyse wordt er gebruik gemaakt van een spectrum van de 
windsnelheid. Het spectrum is een verzameling van windsnelheden bij 
verschillende frequenties. Het biedt de constructeur een overzichtelijke en 
compacte basis om een dynamische analyse te verrichten. 

2.2 Spectrale analyse 

Als windvlagen een grote invloed hebben op het dynamisch gedrag van een 
constructie, is het noodzakelijk een dynamische analyse te maken. Zo'n analyse 
bestaat globaal gezien uit twee delen. Het eerste deel is onafhankelijk van de 
respons van het gebouw. Alleen windsnelheden, omgeving en de vorm van het 
gebouw zijn hier van invloed. Vervolgens moet het dynamische gedrag van het 
gebouw in de analyse opgenomen warden . Dit doet men door middel van een 
overdrachtsfunctie. Door het gebruik van computers kan deze analyse zeer 
nauwkeurig uitgevoerd warden. De volgende factoren bepalen of een dynamische 
analyse nodig is; 

8 

• Windomgeving: de mate van snelheidsfluctuaties 
• Windbelasting: de vorm van het gebouw, hoogte en breedte van het 

gebouw, de gevelstructuur en eventuele verstoringen in het gevelvlak 
bepalen de vatbaarheid voor windvlagen in langs- en dwarsrichting. Door 
het loslaten van wervelingen kan een fluctuerende belasting dwars op de 
windrichting ontstaan. Hiervoor is de geometrie van het gebouw van 
belang. 

• Constructieve respons: de hoogte- breedte- verhouding (slankheid) van 
het gebouw en de constructieve eigenschappen bepalen de mate van 
dynamische respons op de windbelasting. 

C.J. Mommaas 
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2.3 Opbouw van de spectrale analyse 

Als een gebouw gevoelig lijkt te zijn voor dynamische effecten ten gevolge van 
wind, is het raadzaam om een spectrale analyse uit te voeren. Een schema van 
deze analyse is te vinden in de onderstaande afbeelding en bijlage A. 

Snelheid Kracht Respons 

~ ·~ ·~ 
Tijdsdomein 

~-~t ' 
R--

~ ·e::· ~ ~ ·~ 
Frequentiedomeir 

---
~ ~ ~' 

Gauss-krommer 

Figuur 3 Schema spectrale analyse [8) (groter in Bijlage A) 

De constructieve respons kan berekend worden door achtereenvolgens de 
volgende functies te bepalen: {Het getal tussen haakjes geeft het nummer in 
Figuur 3 weer} 

• Windvlaagspectrum {2} 
• Aerodynamische admittantie {4} 
• Windbelastingsspectrum {6} 
• Overdrachtsfunctie {8} 
• Versnellingsspectrum {10} 

Dit is ook in het schema in figuur 3 terug te vinden. De hierboven genoemde 
punten zijn horizontaal in de middelste rij van het schema terug te vinden. Al 
deze onderdelen vallen in het frequentiedomein. Het tijdsdomein wordt over het 
algemeen niet gebruikt door de constructeur. De signalen in het tijdsdomein zijn 
gegeven door de weerstations, of een windtunnelonderzoek. De constructeur zal 
over het algemeen werken met een vooraf gedefinieerd model van het 
windspectrum. Met de lokale windomstandigheden kan er een spectrum voor de 
betreffende situatie berekend worden. 
Een meer gedetailleerde uitleg over de verschillende onderdelen van de spectrale 
analyse is te vinden in het literatuuronderzoek. 

9 
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2.4 Aanpak 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

Voor de gehele oppervlakte van de gevel wordt de totale belasting bepaald, welke 
naar een puntlast wordt omgerekend en geschematiseerd. Deze puntlast wordt 
als een spectrale belasting op de constructie geplaatst. 
Vanuit het standaard spectrum van Davenport warden de windsnelheden bij 
verschillende frequenties op de benodigde hoogte bepaald. De benodigde 
invoergegevens voor dit spectrum kan vanuit de NEN 6702:1991 [3] terug 
gerekend warden. 

Met behulp van een FEM programma (ANSYS) wordt deze belasting ingevoerd en 
doorgerekend. Vanuit de analyse kunnen verschillende reacties bekeken warden. 
In dit onderzoek ligt het accent op de versnellingen aan de top. 

2.5 Correlatie van de spectra 

In de analyse die wordt uitgevoerd op de Coolsingeltoren was het de bedoeling 
gebruik te maken van meerdere spectra. Hiermee zou een eerlijkere verdeling 
van de windbelasting over het gebouw gemodelleerd kunnen warden. 
Over de hoogte van de toren zullen de spectra niet in dezelfde fase aangrijpen. 
Hiervoor moet er gekeken warden naar de correlatie tussen de verschillende 
spectra. 

Ongecorreleerd als deze term =O 

,--_....,A.._ __ 

( ' 

De volledige respons van het bovenstaande model is Sxx en beschreven in de 
bovenstaande formule. De cross correlatie wordt beschreven door de tweede en 
derde term in de bovenstaande formule. Als deze twee termen nul zijn is er 
sprake van een ongecorreleerde analyse. Omdat in de werkelijkheid de spectra 
niet ongecorreleerd zijn zullen de gevonden resultaten te laag zijn. 
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Omdat het niet gelukt is om met ANSYS de correlatie goed te modelleren is er in 
het verdere onderzoek geen gebruik gemaakt van meerdere spectra op het 
model. Er is gewerkt met een enkelspectrum waarin het gehele aangeblazen 
oppervlakte in beschouwing is genomen. 

2.6 Het spectrum van de windkracht 

De Coolsingeltoren wordt gebouwd in Rotterdam aan de Coolsingel. Dit is midden 
in Rotterdam, in de buurt van andere hoogbouwprojecten zeals de Nationale 
Nederlanden, de Millenniumtoren, de Weenatoren, het WTC, enzovoort. 

Nationale 
Nederlanden 

Milleniumtoren Weenatoren 

Figuur 4 Enkele voorbeelden van boogbouw in bet centrum van Rotterdam 

World Trade 
Center 

Naast de hoge bebouwing in de omgeving van de Coolsingeltoren is er een grote 
bebouwingsdichtheid. De gemiddelde bebouwingshoogte is dus voor nederlandse 
begrippen hoog. Dit be'invloedt het windprofiel sterk. Ten eerste wordt de 
gemiddelde windsnelheid lager. Daarnaast zullen ook de windvlagen sterker 
varieren in grote en kracht. 

Om het variantiespectrum van de windkracht te bepalen zijn de volgende 
gegevens nodig; 

Omgeving; 
Spectrum van de windsnelheid; 

Zo = 2 m 
dw = 3,5 m 
U• = 2,82 m 
fe = 0,2175 Hz 
Ct = 1,2 
A = 6297 m2 
mw = 10102896 kg 
h = 178,25 m 

Constructief Ontwerpen 

gebied II, bebouwd 
Davenport 

11 



DEEL I - SAMENVATTING 

200'XY.fJ(f'JWm 

l &J(."'.)!.( O(X)(Y,}Ol i 

i k~XOXXXIOI'~ ' ,., 
i 
:E 1 :1(Y.)(X)()O('in)(X') 

i 

1 1'ltXX~J(kUiXXX.X) 

~ 

~ 
10000000000000 

} 800000000()()0\ 

! t'.,00000000000 

i 
i 40000(.l(WO{X)() > 

:-00000,.iooooc,c 

SFl'(fj 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

() L._ ____ ==:::::::::::::::==~===-_j 
8 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ 
OC· OOC, 0 0 0 

F n,quentie (HZ) 

Figuur 5 Variantie-spectrum van de windbelasting 

Voor de berekening van dit spectrum zie hoofdstuk 5.1 van verslag deel II -
ACHTERGRONDEN. Het hierboven gegeven variantiespectrum van de 
windbelasting wordt gebruikt op alle modellen van de Coolsingeltoren. Het 
spectrum wordt op het meest hoog gelegen punt op de constructie gezet. 

2. 7 Aanpak in ontwerpfase 

In het ontwerpstadium werkt men veelal met een eenvoudig model, om zo snel 
tot een betrouwbaar resultaat te komen. Zo'n model is een systeem met een 
vrijheidsgraad . De stijfheid moet dan wel geschat worden. In dit geval is deze 
gehaald uit een bestaand 3D-model van de toren. 
De Coolsingeltoren wordt geschematiseerd tot een enkele staaf met een 
constante stijfheid. Aan de onderkant wordt hij volledig ingeklemd. 
Het nadeel van het schematiseren naar een systeem met een enkele 
vrijheidsgraad, is dat de hogere eigenfrequenties niet in de betrokken worden. 
Doordat hogere eigenfrequenties vervallen wordt niet de volledige respons in de 
berekening meegenomen. De pieken als gevolg van de tweede, derde, en hogere 
eigenfrequenties dragen niet bij aan het totale oppervlakte ender de 
responsiefunctie. De responsiefunctie is de overdrachtsfunctie vermenigvuldigd 
met de het variantie-spectrum van de windbelasting. 

12 
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Overdrachtsfunctie (8 in Figuur 3) 
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Freauentie (Hz) 

Figuur 6 Hogere eigenfrequenties worden niet meegenomen wanneer er naar een 1-massa
veersysteem wordt geschematiseerd wordt 

Doordat deze pieken niet in de berekening worden opgenomen zal er dus een 
deel van de respons komen te vervallen. Het is daardoor een niet conservatieve 
benadering. Over het algemeen zal dit verloren deel echter erg klein zijn. De 
overdrachtsfunctie heeft bij de tweede eigenfrequentie een lagere piek dan bij de 
eerste frequentie. Daar komt bij dat de Spectrale belasting van wind in de hogere 
frequenties lager wordt. 

Het voordeel van het werken met een een-massa-veersysteem is dat er 
eenvoudig mee gerekend kan worden. De invoer blijft compact, en de resultaten 
zijn gemakkelijk te controleren. 

De aanwezige materiaal afhankelijke demping wordt op 1 % gesteld (D = 0,01). 
Dit is de dempingswaarde die de NEN 6702: 1991 geeft voor een stalen 
constructie. Het model ziet er als volgt uit; 

s,., 

I 

H 

1 

Figuur 7 Geometrie als 1-massa
veersysteem 
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Figuur 8 De overdrachtsfunctie van knoop twee. De eerste eigenfrequentie wordt in deze 
berekning meegenomen. De tweede eigenfrequentie komt te vervallen (grafiek 8 in Figuur 3) 

Voor de dynamische respons aan de top (knoop twee) van het schema geeft de 
analayse de volgende waarden 

Verplaatsing: 
Snelheid: 
Versnelling: 

Standaardafwijking 
1.0xo 
0.409E-01 m 
0.389E-2 m/s 
0.526E-01 m/s2 

f r ! CJt t t11: • 

3,5 X 0 

0.1433 m 
0.1363 m/s 
0.1839 m/s2 

' ' :.' 

. ; . 
I 

1'.l 

Figuur 9 De toelaatbare versnelling zoals gegeven in NEN 6702 131 

De toelaatbare versnelling bij 0,2175 Hz is ongeveer 0,18 m/s2
• 
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Deze versnelling voldoet net aan de in NEN 6702: 1991 [3] gestelde eis. Deze eis 
is voor een constructie met een eigenfrequentie van 0,2175 Hz namelijk zo'n 0, 18 
m/s2 (zie figuur 10). Het is echter aan de opdrachtgever of de versnelling laag 
genoeg is. De opdrachtgever zou in verband met de te behalen kwaliteit van het 
gebouw een hogere eis kunnen stellen. 

2.8 Aanpak in gevorderde ontwerpfase 
In de ontwerpfase kan een eenvoudig mechanicaschema gebruikt worden om te 
analyseren hoeveel respons het gebouw geeft. Als er blijkt dat de constructie 

l 
lltlD!:5 J\NSYS 

AUG U 2D03 
DB : 48 : 24 

Figuur 10 De vereenvoudigde geometrie van de Coolsingeltoren 

meer respons geeft dan kan worden toegelaten, zal men nauwkeuriger moeten 
kijken naar het model van de toren. In deze analyse is gebruik gemaakt van een 
2D-model. Dit 2D-model is een vereenvoudiging van het 3D-model van 
Ingenieursbureau Zonneveld. Het 2D-model beschrijft beter de uitbuigingsvorm 
van de constructie dan het eerder genoemde een-massa-veersysteem. Er is bij dit 
2D-model naast de buigstijfheid ook rekening gehouden met de afschuifstijfheid 
en het gedrag van de fundering. Dit 2D-model is beschreven in Hoofdstuk 4 van 
verslag Deel II - ACHTERGRONDEN. 
Met dit 2D-model worden hogere eigenfrequenties ook in de berekening mee 
genomen, zodat geanalyseerd kan worden of deze veel of weinig invloed hebben 
op de uiteindelijke respons. 
De overdrachtsfunctie van de top (knoop 26) van het bovenstaande 2D-model 
ziet er als volgt uit; 
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Overdrachtsfunctie van de Coolslngeltoren 
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Figuur 11 De overdrachtsfunctie voor knoop 26 

Door vermenigvuldiging van het krachtspectrum met de overdrachtsfunctie krijgt 
men de responsiefunctie. Deze responsiefunctie is in de onderstaande grafiek 
weergegeven. Bij deze figuur moet opgemerkt worden dat de frequentieschaal 
gewijzigd is ten opzichte van Figuur 11. 
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\ 
\ 

. "-----
FAquentie (HZ) 

Figuur 12 De respons van de Coolsingeltoren. 

' 
J 

_/ \__ 

Het totale oppervlak onder deze grafiek is gelijk aan de variantie van de 
verplaatsing aan de top van de Coolsingeltoren, de wortel daaruit is de 
standaardafwijking. 
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De analyse geeft voor de standaardafwijking van de respons, aan de top van de 
constructie (knoop 26), de volgende resultaten; 

Standaardafwijking 
1,0 X 0 

Verplaatsing: 0.3878E-01 m 
0.4729E-01 m/s2 

3,5 X 0 

0.1357 m 
0.1655 m/s2 Versnelling: 

Het valt op dat deze versnelling lager is dan die van de voorgaande methode. 
Men zou echter verwachten dat de respons hoger zou zijn, omdat er nu meer 
eigenfrequenties meegenomen zijn. Het verschil zit in het feit dat de modellen 
geometrisch nog redelijk verschillen. Alhoewel de totale stijfheid hetzelfde is, is 
de opbouw van het model sterk afwijkend. 

3.00E-06 

2.50E-o6 -----------------------------

-•·· ·· Aanpak in g..otdefde -rpfau 
-Aanpak in ontwerpfne 

2.00E-o6 +------------------------------

I I ••H 
1.00E-06 +------------------------------

5.00E--07 +----++--------------------------

j \... 
O.OOE+OO L-__ _.. • • __ ; '••.. • • 

8~~~~~~~~~~~2~~~2EiS8~~~~~~~~~~~~~~~2EiS 
OCOOOdddOOOOdOOCOOOO~~~P~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~ 

Frequende (H%) 

Figuur 13 Overdrachtsfunctie van de twee methoden 

De gevonden versnelling voldoet nog net aan de in NEN 6702 [3] gestelde eis, zie 
ook Figuur 11. Het is echter aan de opdrachtgever of de versnellingen laag 
genoeg zijn. De opdrachtgever zou in verband met de te behalen kwaliteit van 
het gebouw een hogere eis kunnen stellen. 

Bij Ingenieursbureau Zonneveld wordt er rekening mee gehouden dat de 
aanwezige materiaal afhankelijke demping lager zal zijn dan de aangenomen 
1,0%. Uit ervaring is gebleken dat deze rond de 0, 7% zou kunnen liggen. 
Daarom wordt de analyse nogmaals uitgevoerd met deze lagere demping. 

De analyse geeft voor de standaardafwijking van de respons, aan de top van de 
constructie (knoop 26), de volgende resultaten; 

Verplaatsing: 
Versnelling: 

Standaardafwijking 
1,0 X 0 

0.4211E-01 m 
0.5664E-01 m/s2 

3,5 X 0 

0,1474 m 
0.1982 m/s2 > 0,18 m/s2 

Deze versnelling kan volgens de NEN 6702 niet toegelaten worden. Er moet 
gezocht worden naar een maatregel om de respons omlaag te brengen. Omdat 
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aan de vorm, de stijfheid, en de massa van het gebouw maar weinig te varieren 
valt, zal extra demping de beste oplossing zijn om de respons van de toren 
omlaag te brengen. Vanuit Ingenieursbureau Zonneveld kwam de suggestie een 
Tuned Mass Damper (TMD) te gebruiken. Het ontwerp van de Coolsingeltoren ligt 
al helemaal vast. Het is lastig ontwerpwijzigingen te maken om de respons te 
reduceren. Daarom moet er extra demping toegevoegd warden . Dit zou op 
verschillende manieren kunnen. Er zouden een aantal kleine dempers in de 
constructie gemonteerd kunnen warden. Hiermee is echter geen rekening 
gehouden in het ontwerp. De TMD kan op een installatieverdieping aangebracht 
warden. De verwachting is dat de constructie van het gebouw niet of nauwelijks 
aangepast hoeft te warden als gevolg van het aanbrengen van de TMD. 
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De Tuned Mass Damper (TMD) bestaat meestal uit een relatief eenvoudig 
beweegbaar systeem. Het bevat onderdelen als; massa, veren en een 
schokbreker. Het systeem is verbonden met de constructie waarvan de trillingen 
geabsorbeerd moeten worden. 

Volgens referentie [12] is dit systeem al in 1909 ontdekt maar werd tot voor kort 
alleen gebruikt in werktuigbouwkundige constructies. Naarmate er hoger en 
slanker gebouwd wordt, worden deze systemen meer en meer in de bouw 
toegepast. Dit omdat deze gebouwen gevoelig zijn voor trillingen ten gevolge van 
wind. Voorbeelden van gebouwen waarin een TMD is toegepast; 

• Centerpoint Tower, Sidney 
• CN Tower, Toronto 
• John Hancock Tower, Boston 
• City Corp Center, New York City 

De TMD wordt toegepast om bewegingen van het gebouw binnen de grenzen te 
houden van wat voor de gebruikers aangenaam is. Bij het berekenen van de 
krachten die ontstaan als gevolg van het bewegen van het gebouw wordt 
doorgaans de demper buiten beschouwing gelaten. 

Een TMD werkt doordat deze bewegingsenergie uit het gebouw opneemt. Dat 
doet hij door in vrijwel dezelfde frequentie te trillen. Deze frequentie heeft echter 
door de massatraagheid van de massa een tegengestelde richting. Hij loopt een 
½ n in fase achter. De twee massa's van gebouw en TMD trillen dus in 
tegengestelde richting. Als het gebouw een positieve amplitude heeft, heeft de 
TMD een negatieve amplitude. 

Figuur 14 Het principe van een trillingsbeweging 
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Hoe zo'n TMD- systeem er uit kan zien is aangegeven in Figuur 15. Het is een 
demper zeals toegepast in City corp Center. Deze TMD bestaat uit een 400 ton 
zwaar blok beton. Dit blok ligt op een dun filmpje van olie. De stijfheid van de 
TMD wordt verkregen door een aantal veren. Deze veren kunnen zodanig 
afgesteld worden dat de eigenfrequentie dicht bij die van het gebouw komt te 
liggen. De demping wordt gerealiseerd door de hydraulische schokbrekers. Er zit 
een beveiliging in het systeem om te voorkomen dat het betonnen blok te veel 
gaat bewegen. 
De theorie van de TMD is ontwikkeld door Den Hartog, een mechanica schema 
daarvan is te vinden in de Figuur 16. In de afbeelding zijn M1 , C1, K1 en M2, C2 , K2 

de massa, demping en veerconstante van respectievelijk de constructie en de 
demper [12). 

De TMD is een eenvoudig systeem dat in allerlei varianten te maken is. De massa 
kan liggen op een laag olie, of op pendelstaven liggen en met veren getuned 
warden. Daarnaast zijn opgehangen massa's eveneens toegepast. De 
rekenkundige werking is bij deze systemen allemaal ongeveer hetzelfde. Dit 
omdat er in alle gevallen een systeem wordt aangebracht met dezelfde 
eigenfrequentie als de hoofdconstructie. 

. , · -..;;;: , ._ 

SltV betlfl , .... ,~ 
Prn1L.1rc tNii.nt::ed / -....._ 

hyd1on ... ,t< lhp / 

i-.. (1 21 / 

Ar1t1 •v•• ,.,._ 

Boom--'iof, 
to m111 blodi. 

E-W 

N- S c:onb'OI ~tor 

-
ly 

Figuur 15 Een illustratie van de TMD zoals toegepast in City Corp New York 1121 
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3.2 Ontwerpregels 

Een met een TMD uitgevoerde constructie is redelijk makkelijk te schematiseren. 
Het is een meer-massa-veersysteem met een aantal veren en dempers. In de 
onderstaande afbeelding is een twee-massa-veersysteem afgebeeld waarbij M1 

het meewerkende gewicht van het gebouw is en M2 de TMD is. 

Gebouwconstructie 

Tuned mass damper 

a a 

Figuur 16 Schematisering constructie met Tuned Mass Demper. 

Formules voor het ontwerpen van een TMD; 

m 
µ = - 2 Massa verhouding, hierbij kan men denken aan 0,5% tot 

ml 
5% van het meewerkende gewicht. 

Optimale demping voor de TMD (C2) 

/2 1 -=--
J; 1+ µ 

Ideale eigenfrequentie van de TMD (f2) 
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3.3 Invloed van de TMD op een constructie 

3.3.1 Analyse een 

In de literatuur zijn rekenregels te vinden voor het ontwerpen van een tuned 
mass damper. Deze rekenregels staan vernoemd in de paragraaf 3.2. Deze 
literatuur geeft echter onvoldoende weer waarom de Tuned Mass Damper 
ontworpen moet warden zoals aangegeven.Daarom warden in dit verslag de 
resultaten van de met behulp van ANSYS uitgevoerde analyses weergegeven. In 
dit onderzoek wordt er een model gemaakt geheel volgens de ontwerpregels. 
Vervolgens warden de veerstijfheden,massa en demping van de TMD gevarieerd. 
De TMD wordt bovenin het gebouw geplaatst en kan vrij heen en weer bewegen. 
De TMD wordt enkel in beweging beperkt door de veren waarmee hij vastzit aan 
het gebouw. 

Voor de analyses van de TMD op een constructie moet het geheel 
geschematiseerd warden tot een eenvoudig systeem, zie Figuur 17. Het bestaat 
uit een twee-massa-veersysteem. 
De eerste knoop heeft geen enkele vrijheidsgraad. De tweede en derde knoop 
kunnen alleen horizontaal verplaatsen. Knoop twee is voorzien van de 
meewerkende massa van het gebouw, en knoop drie van de massa van de TMD. 
Knoop twee zit met veerstijfheid Kl aan de vaste knoop een, en knoop drie zit 
met veerstijfheid K2 vast aan knoop twee. 

Knoop - 1 

Demping 1 

Kracht 

Knoop - 2 
Massa- 1 

Demping 2 

Knoop - 3 
Massa- 2 

Vrijheidsgraden 

Figuur 17 De totale constructie zoals ingevoerd in ANSYS voor bet onderzoek naar de werking 
van de demper 

De onderstaande analyses zijn alien gebaseerd op een fictief voorbeeld. Pas in 
paragraaf; "3.4 TMD op de Coolsingeltoren" wordt de analyse toegespitst op de 
Coolsingeltoren. 
Het bovenstaande model is een vereenvoudiging van de werkelijke werking. Het 
volstaat echter om de effecten, als gevolg van het wijzigen van de verschillende 
parameters, weer te geven. 
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Figuur 18 De verplaatsing van zowel knoop twee en drie uit Figuur 19. 

Een lagere stijfheid van de TMD geeft een lagere eigenfrequentie. Daar waar de 
eigenfrequenties van gebouw en TMD gelijk zijn is de grootste reductie in respons 
van het gebouw waar te nemen. 

Er is duidelijk te zien waar de TMD het meest effectief is. De effectiviteit is 
namelijk het grootst daar waar de verplaatsingen van het gebouw het kleinst zijn. 
Op plek waar het gebouw de kleinste respons heeft, is de verplaatsing van de 
TMD het grootst. Drukken we de bewegingen van de TMD en van het gebouw uit 
in Energie, dan wordt duidelijk dat de TMD ter plaatse van de eigenfrequentie van 
het model het meeste energie gebruikt. Het gebouw gebruikt op die plek het 
minste energie. Het omrekenen naar energie is in Deel II - ACHTERGRONDEN 
terug te vinden. En zal in deze samenvatting niet nader behandeld worden. 
Het blijkt dat de TMD werkt zoals verwacht. Het is van groot belang de demper 
juist te tunen. Als er veel respons in een gebouw is t.g.v. de tweede 
eigenfrequentie dan zou men kunnen onderzoeken of het nuttig is de demper 
actief te tunen, zodat effecten uit de tweede of hogere eigenfrequenties beter 
gedempt worden. 

3.3.2 Analyse twee 

Dit voorbeeld is gebaseerd op analyse een. De massa en veerstijfheid zijn nu 
vaste waarden. Deze zijn op een dusdanige wijze aangenomen dat de 
eigenfrequentie van de TMD gelijk is aan die van de hoofdconstructie. In alle 
gevallen is de demping van de hoofdconstructie 1,0%. 
In dit voorbeeld wordt geanalyseerd welke invloed de mate van demping op de 
TMD op de respons van de hoofdconstructie heeft. De veer K2 wordt telkens 
voorzien van een andere dempingswaarde, varierend van 1 promille tot 100%. 
Omdat het met de spectrale analyse (PSD) niet mogelijk was binnen ANSYS om 
meerdere dempingsmaten in een analyse op te nemen, is deze analyse gemaakt 
met de harmonische analyse. Met deze harmonische analyse word de 
overdrachtsfunctie bepaald. Vervolgens kan de PSD-analyse verder worden 
uitgewerkt in een spreadsheet. 
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In de anderstaande twee figuren zijn de averdrachtsfuncties van gebauw en TMD 
geplaatst. 

25CJ[ -05 +-----------------------------------

Frequenlle (HzJ 

Figuur 19 Responsie van de hoofdconstructie bij verschillende demping van de TMD 

Als de demping naar 0% gaat warden de twee pieken weer duidelijk. Zie vaar een 
grater exemplaar bijlage Bl. 
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Figuur 20 Responsie van de TMD bij verschillende demping van de TMD 
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De TMD heeft meer respans als deze minder gedempt wardt. De respans van de 
haafdcanstructie is dan echter weer hager. Zie vaar een grater exemplaar bijlage 
B2. 
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Als de demping van de TMD gevarieerd wordt kan er uit de overdrachtsfunctie 
van de hoofdconstructie afgeleidt worden wat de optimale demping is. In dit geval 
was met behulp van de rekenregels berekend hoeveel de TMD gedempt moest 
worden voor een optimaal resultaat. De optimale demping volgens de vuistregel; 
D = 4,3%. Uit Figuur 19 blijkt dat de lijn horende bij de zojuist genoemde 
optimale demping de minst hoge pieken laat zien. De rekenregels betreffende de 
ideale demping geven een betrouwbaar resultaat . . 

3.3.3 Analyse drie 

In referentieprojecten wordt er veelal vermeld hoe zwaar de TMD is. Er wordt 
echter zelden bij vermeld wat het gewicht van de hoofdconstructie is. De 
literatuur doet soms vermoeden dat zwaarder altijd beter is. 
Wederom wordt het zelfde model als in eerdere voorbeelden gebruikt. In deze 
analyse wordt er gekeken naar het effect van de massaverhouding tussen de 
hoofdconstructie en de TMD. 
Dit probleem is bekeken door in het model telkens een TMD te zetten met de 
perfecte stijfheid en demping. Maar met verschillende percentages van de 
meewerkende massa (Mw-). 
Door deze waarden in het model in te voeren en een harmonische analyse te 
doen met behulp van ANSYS wordt de volgende overdrachtsfunctie geplot; 

i 
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Figuur 21 Invloed van de TMD-massa op de constructie 

Zie voor een groter exemplaar bijlage B3 

Het blijkt dat voor deze constructie een percentage van 0,5% tot maximaal 3% 
van de meewerkende massa effectief is in het omlaag brengen van de respons. 
Neemt met meer massa dan is de winst per toegevoegde kilo erg laag. Bij een 
lager percentage zal de respons erg weinig afnemen. 
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De TMD zal anders reageren als het zwaarder wordt. Ook dit is doormiddel van 
een overdrachtsfunctie weergegeven . 
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Figuur 22 lnvloed van de TMD-massa op de TMD 

Zie voor een grater exemplaar bijlage B4 
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Uit de grafiek is te concluderen dat de TMD minder reageert naarmate hij 
zwaarder wordt. 

3.4 TMD op de Coolsingeltoren 

3.4.1 Inleiding 

In de voorgaande analyses is het duidelijk geworden hoe de TMD ontworpen moet 
warden en wat het effect van de TMD is op de overdrachtsfunctie van de 
constructie. Het enige wat men in feite moet bepalen is het gewicht dat 
toelaatbaar is om toe te voegen aan de constructie en welke respons het gebouw 
in de gebruiksfase mag hebben. Meer gewicht in de TMD heeft wel degelijk 
invloed op de reductie van de respons, maar dit is niet ongel imiteerd. Er is een 
punt waar toevoegen van meer massa in de TMD nauwelijks meer nut heeft. Bij 
een gebouw zal dit punt bij een paar procent van de meewerkende massa liggen. 

3.4.2 De overdrachtsfunctie 

Voor de Coolsingeltoren is telkens een "ideale" TMD ontworpen. Dit is gedaan 
volgens de methode zoals genoemd in het Literatuuronderzoek en de rekenregels 
genoemd in; "3.2 Ontwerpregels". Om te toetsen welke massa van de TMD het 
gewenste resultaat oplevert worden steeds verschillende percentages van de 
meewerkende massa meegenomen. 
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10103000 0.25% 46935 25257.5 0.0306 

10103000 0.50% 93404 50515 0.0432 

10103000 1.00% 184963 101030 0.0609 

10103000 2.00% 362709 202060 0.0857 

10103000 3.00% 533550 303090 0.1045 

10103000 5.00% 855697 505150 0.1336 

.• 
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. ··~". '"'ll!"f 

f. C2 
0.217 2105.807 

0.216 5933.911 

0.215 16659,158 

0.213 46427.986 

0.211 84054.536 

0.207 175713.921 

Het uitvoeren van een harmonische analyse op het gedetailleerde model van de 
toren levert de volgende overdrachtsfunctie op; 
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Figuur 23 De overdrachtsfunctie van bet meer-massa-veersysteem is geplot met een TMD als 
percentage van de meewerkende massa. 

Zie voor een groter exemplaar bijlage BS 

De hoge piek van de overdrachtsfunctie kan met een SO ton zware TMD al ver 
omlaag gebracht worden. Het is duidelijk te zien dat de TMD geen of zeer weinig 
invloed heeft op de respons van de andere frequenties. In theorie zou men een 
tweede TMD kunnen plaatsen die getuned is voor de tweede, derde, of nde 
eigenfrequentie. In het algemeen zullen echter bij deze frequenties niet de 
problemen optreden. 
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Voor de TMD wordt de overdrachtsfunctie als volgt; 
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Figuur 24 Overdrachtsfunctie van de TMD met verschillende percentage's van de meewerkende 
massa 

Zie voor een grater exemplaar bijlage B6 

Uit de grafiek is te concluderen dat de TMD minder respons heeft naarmate de 
massa ervan hoger is. 

3.4.3 De verplaatsingen 

Nu de overdrachtsfunctie bekend is kan er bepaald warden wat de verplaatsingen 
zijn. Het belastingsspectrum was al eerder opgesteld. Dit is te vinden in 
Hoofdstuk 5.1 van verslag Deel II ACHTERGRONDEN. Door de 
overdrachtsfunctie te kwadrateren en met het inputspectrum te vermenigvuldigen 
wordt de responsiefuncie verkregen (zie bijlage A) Het oppervlak onder deze 
grafiek is gelijk aan de variantie van de respons. Dezelfde massapercentages als 
in de vorige paragraaf zijn gebruikt. De respons van de zeven systemen zijn 
geplot in de volgende grafiek. 
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Figuur 25 De responsiefunctie, ·links is bet spectrum van de windkracbt te berkennen. Er is 
duidelijk te zien dat bet grootste energiedeel van de wind in een veel lager deel van de frequentie 
ligt 

Zie voor een groter exemplaar bijlage B7 
De grafiek laat duidelijk zien dat de eigenfrequentie nog ver ligt van het 
spectrumdeel met de meeste energie. Het spectrum deel met de meeste energie 
is namelijk de linker verhoging. De piek aan de rechterkant is de respons als 
gevolg van belastingen in de eigenfrequentie. 
Voor de verschillende percentages van de meewerkende massa (mw) is de 
respons uitgedrukt in verplaatsing en versnelling. De verplaatsing en versnelling 
zijn vervolgens in een tabel geplaatst. Er blijkt een behoorlijke reductie van de 
respons haalbaar, namelijk zo'n 60%. Het is echter de vraag of een 
opdrachtgever zo veel extra eigengewicht wel toelaat. Er zou namelijk 500 ton 
aan massa voor de TMD nodig zijn om deze winst te behalen. En dat terwijl SO 
ton al ruim 30% winst geeft. Om dit in beeld te brengen is de toegevoegde massa 
per percentage winst uitgedrukt. Duidelijk is zichtbaar dat als de respons verder 
terug gebracht moet worden er meer massa per percentage reductie nodig is. 

Massa van de 1-Sigma Maximale 
Reductie van 

Benodigde 

TMDin Massa van waarde van 
verplaatsing Versnelllng 

de respons 
massa van de 

percentage van deTMD de bij een aan de top 
als gevolg van 

TMD per% 

Mw verplaatsing 
piekfactor van de toren 

deTMD 
reductie van de 

van 3.5 versnelling 

geen TMD 0 0.039 m 0.136 m 0.166 m/s2 0.0% 

0.25% 25258 kg 0.035 m 0.122 m 0.123 m/s2 26.0% 97254 kg/% 

0.50% 50515 kg 0.034 m 0.119 m 0.110 m/s2 33.4% 151193 kg/% 

1.00% 101030 kg 0.033 m 0.116 m 0.098 m/s2 40.7% 247999 kg/% 

2.00% 202060 kg 0.032 m 0.113 m 0.086 m/s2 47.9% 421710 kg/% 

3.00% 303090 kg 0.032 m 0.112 m 0.080 m/s2 51 .9% 583547 kgl"/4 

5.00% 505150 k 0.032 m 0.110 m 0.071 m/s2 56.8% 888693 k /% 

Tabel 1 Resultatentabel TMD met verscbillende gevarieerde massa op de Coolsingeltoren 
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Effect op de verplaatsing als gevolg van het plaatsen van een TMD 
■ Verlo,~n verplaa.ts1ng 

□ Optred~nde verp1aa1s1n9 

Ma-■• van dt TMC ... percentage van het meewerkende 941wicht 

Figuur 26 De versnellingen zijn terug te brengen tot minder dan 42% van de oorspronkelijke 
situatie 

Een blok van 100 ton zal waarschijnlijk gemaakt worden van in het werk gestort 
beton. Dit is namelijk naar boven te pompen en het is een relatief goedkoop 
materiaal. Als het blok een hoogte heeft van een meter zal het oppervlakte 
ongeveer 6,5 x 6,5 meter zijn. 

Verder moet er bij deze analyse vermeld worden dat er geen rekening is 
gehouden met eventuele verzwaring van de hoofdconstructie als gevolge van de 
TMD. Naar verwachting zal de constructie niet noemenswaardig verzwaard 
hoeven te worden, omdat de ruimte die gereserveerd is voor de TMD recht boven 
de betonnen kern ligt van het gebouw. Deze kern heeft genoeg draagkracht om 
de TMD zonder ontwerpwijziging op te nemen in constructie. 
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4.1 Power Spectral Density - Analyse 
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Wat betreft de Power Spectral Density analyse (PSD) zijn er nog enkele 
onduidelijkheden. De analyse is teruggebracht tot een analyse met slechts een 
punt waar het spectrum aangrijpt. In theorie zou het zeker mogelijk moeten zijn 
op meerdere punten verschillende spectrale belastingen aan te brengen. In dit 
onderzoek heeft dit helaas geen betrouwbare resultaten opgeleverd. Als het wel 
gelukt was zou de analyse niet ten volle benut kunnen worden omdat de 
correlatie tussen de verschillende spectra onzeker is. De windvlaag aan de top 
van het gebouw hoeft niet in dezelfde fase en met dezelfde kracht aan te grijpen 
als dat deze onder aan het gebouw doet. Het opstellen van het spectrum zelf is 
redelijk eenvoudig. Met aannames voor de vormfactor, windsnelheden, 
omgevingsinvloeden en overschrijdingskans kan redelijk snel het 
variantiespectrum van de windsnelheid worden berekend. Echter is het ook zo dat 
hierbij veel aangenomen moet worden en er een. behoorlijke onzekerheid is. Als 
het spectrum echter bekend is kan er met grote nauwkeurigheid de respons 
berekend worden. 

Binnen ANSYS is de respons op twee manieren berekend. De eerste was met de 
PSD-analyse. Een behoorlijk uitgebreide methode maar met een aantal cruciale 
beperkingen. Een tekortkoming van de PSD analyse met behulp van ANSYS is dat 
het geen elementdemping en materiaaldemping aankan. Hierdoor is het 
onmogelijk twee verschillende maten van demping in een model op te nemen. Bij 
een goede analyse van de TMD zijn er twee verschillende maten van demping in 
een model benodigd. Het was daarom nodig om ook gebruik te maken van een 
ander type analyse, namelijk de harmonische. 
De harmonische analyse kan gebruikt worden om de overdrachtsfunctie van een 
constructie te bepalen. Als die bekend is kan men met de gevonden data verder 
in een spreadsheet of een mathematisch programma. Er wordt dan nog steeds 
een PSD analyse uitgevoerd, alleen wordt het gedeelte wat ANSYS normaal doet 
nu met b.v. Excel of Mathematica gedaan. 
Bij de twee analyses ligt de voorkeur bij de harmonische analyse in combinatie 
met een spreadsheet of Mathematica. Het voordeel hierbij is dat het spectrum 
makkelijker en nauwkeuriger ingevoerd kan worden. En dat de frequentiestap 
naar behoeve kan worden aangepast. Men kan zelf de nauwkeurigheid bepalen. 
Met behulp van deze analyse kan de overdrachtsfunctie en de responsiefunctie 
makkelijk en helder in beeld gebracht worden. 

Het zou veel inzicht geven voor toekomstige PSD analyses als er na de bouw van 
deze toren een goede meting verricht zou worden naar de eigenfrequentie, 
demping en de respons bij een bepaalde windsnelheid. 
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4.2 Respons van de Coolsingeltoren 

Om de respons te berekenen zijn verschillende methodes gebruikt. 

1. Volgens verschillende voorschriften (zie literatuuronderzoek) 
2. Methode uit overspannend staal (een-massa-veersysteem) 
3. Methode spreadsheet (een-massa-veersysteem) 
4. Methode PSD-analyse ANSYS (een-massa-veersysteem) 
5. Methode PSD-analyse ANSYS (gedetailleerd model) 
6. Methode Harmonische analyse + PSD in spreadsheet (gedetailleerd model) 

De verschillende methodes leveren uiteenlopende resultaten op. De meer 
nauwkeurige methodes leveren echten resultaten op die zeer dicht bij elkaar 
liggen. 

De uiteindelijke respons van de Coolsingeltoren ligt bij een demping van 0, 7% 
rond de 0,2 m/s2

• Hiermee zou niet aan de in NEN6702:1991 gestelde eis 
omtrent versnellingen voldaan warden. De vraag is echter of de aanwezige 
demping wel zo laag is. Bij een demping van 1 % voldoet de toren net aan de 
voorschriften. De gevonden versnellingen zijn waarden die eens per jaar te 
verwachten zijn. Maar zoals ook al in de conclusie betreffende de PSD-analyse is 
gezegd zijn er behoorlijke onzekerheden in de berekening aanwezig. 
Deze respons is volgens de NEN 6702 nog net toelaatbaar. Het zou kunnen dat 
een opdrachtgever besluit de toelaatbare respons te verlagen. Dit kan 
voortkomen uit de kwaliteit die de opdrachtgever wil bereiken. Als dit het geval is 
zal er extra demping aangebracht moeten warden. 

4.3 De Tuned Mass Damper 

De Tuned Mass Damper (TMD) is een redelijk eenvoudig systeem. Het is een 
tweede constructie met dezelfde eigenfrequentie als de hoofdconstructie die door 
in tegengestelde richting te bewegen een deel van de bewegingsenergie op zich 
neemt. In het literatuuronderzoek staan ontwerprichtlijnen voor een TMD. Er is te 
vinden op welke frequentie de TMD ontworpen moest warden en hoeveel de TMD 
nog gedempt moest zijn. Over de benodigde massa staat niks vermeld. Met 
verschillende onderzoeken is de werking van de TMD duidelijk gemaakt. Het blijkt 
dat de gevonden formules heel goed bruikbaar zijn. Alleen de massa die benodigd 
is moet nog door de constructeur bepaald warden, dan is demping en stijfheid 
makkelijk te bepalen. Het bepalen van die massa is dan ook het belangrijkste 
punt bij het ontwerpen van de TMD. Er kan vanuit verschillende oogpunten 
gekeken warden hoeveel massa men kiest. Het maximaal toelaatbare gewicht kan 
een argument zijn. Maar ook de benodigde demping. Het probleem is echter dat 
het geen zin heeft om voor meer demping maar meer massa te blijven 
toevoegen. Meer massa toevoegen heeft wel degelijk een gunstig effect op de 
demping, maar er moet steeds meer massa warden toegevoegd om nog winst te 
boeken. In het geval van de Coolsingeltoren bleek dat bij een 100 ton TMD er 
ongeveer 30% reductie in respons is te behalen. Met meer massa is een reductie 
van zo'n 60% te behalen. Voor deze reductie komt de massa van de TMD dan in 
de richting van 500 tot 600 ton. Voor een toren die volgens de analyse een 
minimaal trillingsprobleem heeft is geen maximale demping nodig. Een TMD van 
zo'n 100 ton lijkt daarom ruim voldoende. Uiteraard is deze keuze afhankelijk van 
wat de opdrachtgever eist en toelaat. 
Een idee voor verder onderzoek naar de TMD in de coolsingeltoren is het plaatsen 
van meerdere massa's over het oppervlakte van de bovenste vloer. Op deze 
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manier kan oak respons ten gevolge van torsie gedempt warden. Het was helaas 
niet mogelijk binnen dit afstudeerproject te analyseren in hoeverre dit een 
probleem kan gaan veroorzaken. 

4.4 Aanpak 

Uit alle verschillende methodes die gebruikt zijn om het dynamische gedrag van 
de toren, met en zonder de Tuned Mass Damper, te bepalen is nag niet de ideale 
methode gevonden. Het ombouwen van een 3D-model naar een 2D-model is 
complex en vergt hoge nauwkeurigheid. De winst die er uiteindelijk uitgehaald 
wordt is niet erg groat. Het is het overwegen waard om te werken vanuit een 
een-massa-veersysteem. Het nadeel is dan dat hogere eigenfrequenties niet 
meegenomen warden en het effect daarvan verloren gaat. Voor een nauwkeurige 
berekening is het meenemen van de tweede eigenfrequentie zeker aan te raden. 
In ANSYS is het wel mogelijk een overdrachtsfunctie te laten berekenen voor een 
complex 3D-model. Maar het invoeren van een 3D-model van een dergelijke 
toren in ANSYS paste niet binnen mijn afstudeeropdracht. Een optie kan zijn te 
bekijken of ESA-PRIMA-WIN in staat is een goede overdrachtsfunctie te geven 
vanuit het 3D-model. Om vervolgens deze data in Excel in een _?SD-Analyse op te 
nemen. 
Voor berekeningen in de vroege ontwerpfase kunnen simpele analyses op basis 
van een een-massa-veersysteem voldoende inzicht geven in de te verwachten 
respons. 
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Het is niet gelukt betrouwbare resultaten te krijgen bij een analyse waar 
tegelijkertijd meerdere spectra van de windkracht op de constructie aangebracht 
worden. Het leverde over het algemeen te veel respons op, waar een 
vermindering aan respons werd verwacht. Een bijkomend probleem is de 
correlatie tussen de verschillende spectra. Omdat het uitgangspunt was dat de 
spectra volledig gecorreleerd zouden zijn (volledige samenhang) was dit probleem 
uitgesloten. In de werkelijkheid is er echter geen volledige correlatie. Aan de 
hand van de literatuur zou deze correlatie wel te bepalen moeten zijn. Als deze in 
de spectra wordt meegenomen zal de respons afnemen. Voor een betere 
benadering van de respons van de toren zou gekeken moeten worden hoe deze 
correlatie opgenomen moet worden in de analyse. 

Omdat het model omgezet is naar een 2D-model was het onmogelijk ook naar 
trillingsvormen in een ander vlak te kijken. Torderende trillingsvormen kunnen 
ook maatgevend zijn. Om dit effect wel mee te nemen zal er vanuit het 3D-model 
gewerkt moeten worden. 
Het dempen van een dergelijke trillingsvorm lukt niet met een centraal geplaatste 
TMD. De TMD zou uit het midden geplaatst moeten worden waardoor een 
asymmetrische belasting zou ontstaan . Vaak wordt daarom gekozen voor 
meerdere TMD's. Wei zouden deze TMD's dan actief getuned moeten worden 
omdat ze zowel de eerste als nde eigen frequentie moeten dempen. Het effect van 
de meerdere kleine TMD's op de verschillende trillingsvormen zou nog 
geanalyseerd kunnen worden. 

In het onderzoek zou ook windtunnelonderzoek gebruikt gaan worden als basis 
voor de spectrale analyse. Het is namelijk mogelijk om uit de gemeten momenten 
in de voet van het model dat in de windtunnel geplaatst is een spectrum te 
maken. Dit spectrum van het moment zou omgerekend kunnen worden naar een 
spectrum van de kracht in de top van het model. Met schaalfactoren zou dit 
spectrum omgezet kunnen worden naar een spectrum voor de werkelijke situatie. 
Dit ombouwen van het spectrum is echter werk voor de specialisten op het gebied 
van wind. Dit onderdeel is komen te vervallen omdat het niet meer binnen het 
tijdsbereik van het afstuderen paste, en omdat de afhankelijkheid van 
specialisten buiten de afstudeerbegeleiding te groot werd. Een onderzoek naar 
het opstellen van spectrale windbelastingen uit een windtunnelonderzoek zou 
gedaan kunnen worden in samenwerking met bijvoorbeeld TNO, die de 
windtunnelbeproevingen hebben uitgevoerd voor de Coolsingeltoren. 
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