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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, zoals 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 warden welke invloed een Tuned Mass 
Damper (TMD) hierop heeft. Uit het onderzoek moet blijken hoe de TMD 
ontworpen moet word en. 

Doelstel Ii ng 
Met dit onderzoek moet kennis verkregen warden betreffende de verschillende 
methoden van demping. Uit deze kennis moet dan een geschikte demper voor de 
Coolsingeltoren gekozen warden. Naast het onderzoeken van demping heeft dit 
onderzoek tot doel inzicht te krijgen in de spectrale analyse. Met de spectrale 
analyse moet uiteindelijk bepaald warden 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 betreffende 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. 
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Symbolen 

w = frequentie in rad/s 
f = frequentie in Hz 
fe = eigenfrequentie 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

Svv = het variantiespectrum van de windsnelheid 
Stt = het variantiespectrum van de windkracht 
q = golflengte (wind) 
X = aerodynamische overdrachtsfunctie 
x = verplaatsing 
v = snelheid 
a = versnelling 
H(w) = overdracht 
U10 = gemiddelde windsnelheid op 10 meter 
Cd = windvormfactor 
A = oppervlakte 
p = massa dichtheid (lucht) 
k = veerstijfheid 
h = hoogte 
b = breedte 
I = kwadratisch oppervlakte moment 
E = elasticiteitsmodulus 
mw = meewerkende massa 
g = piekfactor 
F = kracht 
GA = afschuifstijfheid 
EI = buigstijfheid 
z0 = gemiddelde bebouwingshoogte 
dw = verplaatsingshoogte 
u = wrijvingssnelheid van wind 
D = demping in % 
Dopt = optimale demping in % 
c = demping 
p = massa percentage 
K = constante voor terreinruwheid 
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Inleiding 
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Dit verslag is het tweede deel van de scriptie. Het eerste deel bestaat uit een 
literatuur onderzoek. Hierin zijn gegevens verzameld die nodig leken te zijn voor 
de verdere uitwerking van het onderzoek. Dit verslag omschrijlt die uitwerking. 

Door middel van enkele kleine onderzoeken is de werking van ANSYS 
geanalyseerd en gecontroleerd. Deze worden allemaal in het verslag opgenomen. 
Dit is namelijk een essentieel onderdeel van het gehele onderzoek. Bij deze 
onderzoeken zijn de invoerfile voor de analyse er direct bijgeplaatst. Zodat 
gemakkelijk te zien is op welke manier de analyse in ANSYS is doorgevoerd. Door 
middel van deze onderdelen kan een eventuele volgende student eenvoudiger 
inzicht krijgen in de theorie betreffende de spectrale analyse. 
Een ander belangrijk deel in dit verslag is het daadwerkelijk analyseren van het 
gedrag van de Coolsingeltoren onder windbelasting. Het hinderlijk bewegen op de 
bovenste etages is hierin de hoofdzaak. 
Behalve het analyseren van de mate waarin de toren beweegt onder 
windbelasting wordt ook gekeken naar hoe dit te beperken is. Vanuit 
Ingenieursbureau Zonneveld is de suggestie gekomen dit met een actieve demper 
te doen. Zoals de Tuned Mass Damper welke is beschreven in het 
literatuuronderzoek. 
In het gehele onderzoek is er gebruik gemaakt van ANSYS 6.1 en ESA-Prima Win 
3.50. 

5 
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1 Spectrale analyse in ANSYS 

1.1 Verschillende methoden voor spectrale analyse 

Deze gehele paragraaf is gebaseerd op tekst uit de ANSYS 6.1 Documentation 
[26] 

ANSYS kent vier verschillende spectrale analyses. Namelijk; 

• Single-point Response Spectrum (SPRS) 
• Multi-point Response Spectrum (MPRS) 
• Dynamic Design Analysis Method (DDAM) 
• Power Spectral Density (PSD) 

Respons spectrum (SPRS en MPRS) 
Een respons spectrum representeert de respons van een systeem met een enkele 
vrijheidsgraad als gevolg van een tijd/kracht-functie. Het respons spectrum 
bestaat uit een grafiek waar de verplaatsing, snelheid, acceleratie of kracht kan 
zijn. De analyse kan single-point of multi-point worden uitgevoerd. 
Bij de response spectrum analyse zijn er twee mogelijkheden, namelijk single
point en multi-point. 

(b) 

Figuur 1 Het verschil tussen SPRS en MPRS 

s = 
f = 

spectral value 
fre qu ency 

Bij de SPRS kan er slechts een enkel spectrum gebruikt worden, dat op 
verschillende knopen aangebracht kan worden. Als de spectra van elkaar 
verschillen moet er een MPRS gebruikt worden (zie figuur 1). 

Dynamic Design Analysis Method 
De Dynamic Design Analysis Method is een techniek die gebruikt wordt om de 
schokbestendigheid van materieel op een schip te testen. De methode is in 
essentie een respons spectrum analyse waarbij het spectrum verkregen is uit 
empirische vergelijkingen en schok-ontwerptabellen zoals gegeven door U.S. 
Naval Research Laboratory Report. 

Power Spectral Density 
Deze analyse is een statistische maat van de respons van een constructie ten 
gevolge van een willekeurige wisselende belasting. Het is een grafiek van de PSD-

6 
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waarde tegen over de frequentie. De PSD-waarde kan zijn; verplaatsing, 
snelheid, acceleratie of kracht. Wiskundig gezien is het oppervlakte onder de 
grafiek de variantie. Deze analyse kan zowel single- als multi- point worden 
uitgevoerd. 

1.2 Toelichting uit te voeren Analyse 

De spectrale belasting die gebruikt is voor deze analyse komt niet voort uit een 
specifieke meting van de windsnelheid, maar uit een door wetenschappers 
samengesteld "universeel" spectrum. Dit spectrum is plaats onafhankelijk, en kan 
overal gebruikt worden. Alleen de hoogte en de lokale windsnelheid zijn van 
belang. In eerste instantie wordt gebruik gemaakt van het spectrum van 
Davenport, dit omdat de meeste voorschriften hierop gebaseerd zijn. 

Het spectrum van Davenport wordt in twee vormen gegeven. 

met 

U 10 = de gemiddelde uur windsnelheid op 10 meter 

K = constante voor terreinruwheid 
l·f 

q=-
UIO 

f = frequentie 

/=1200m 

( (m Is )2 I Hz) 

(m/s) 

(Hz) 

In de NEN 6702: 1991 wordt gebruikt gemaakt van de volgende vorm van het 
Davenport spectrum; 

2 2 2 
2. s vv (f)= •(jv ·q 4 

3/(1 + q 2 )3 
((ml s )2 I Hz) 

av = standaardafwijking van de windsnelheids-fluctuaties 

In plaats van gebruik te maken van een gemiddelde windsnelheid op 10 meter 
hoogte, wordt hier de standaardafwijking van de windsnelheids-fluctuaties 
ingevoerd. Toch betreft het dezelfde formule. Referentie nr [29] geeft namelijk; 

(m/s) 

dus; 
2 

u2 = .!!_y_ 
IO 6·K 

(m/s) 

Na substitutie in; 

7 
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( (m I s )2 / Hz ) 

volgt; 

((m !s )2 ! Hz ) 

De twee spectra zijn identiek . En kunnen beiden gebruikt worden voor de PSD
analyse. 

Volgens referentie [7] is de standaardafwijking van de windsnelheids-fluctuaties 
(a-.}; 

O'" =2,5·K· U. (m/s) 

K = constante voor terreinruwheid (tabel bijlage A. l van ref [3] ) 
u. = de wrijvingssnelheid, in m/s (tabel bijlage A.1 van ref [3] ) 

Het variantiespectrum van de windbelasting wordt dan; 

S r (.f) = (p · Cd · A · U )2 S ,, (.f) · x 2 

waarin; 
p= de massa dichtheid van lucht 1,25 

de windvormfactor 

( N 2 I Hz ) 

(kg/m3) 

aangeblazen oppervlakte van gebouw (m2
) 

Cd = 
A = 
x = aerodynamische overdrachtsfunctie (volgens vorige paragraaf) 

U = gemiddelde uursnelheid van de wind op hoogte z (m/s) 

S,, (.f)= windvlaagspectrum ( (m I s)2 / Hz ) 

1 
X = 4 = Aerodynamische overdrachtsfunctie 

1+[.f ✓Al3 
7r · U 

In deze analyse worden meerdere eigenfrequenties mee genomen. Dit houdt in 
dat er niet alleen naar de respons bij de eerste eigen frequentie gekeken wordt, 
maar dat hogere frequenties ook in de analyse meegenomen worden. Het model 
moet, om meerdere eigenfrequenties te hebben, ook meerdere vrijheidsgraden 
kennen. In het model kent iedere knoop boven de fundering 2 vrijheidsgraden. 
Hogere frequenties kunnen berekend worden. 
In Ansys wordt een spectrum ingevoerd door voor een aantal frequenties een 
spectrale waarde op te geven. Er moet gekeken worden welke waa rden van 
belang zijn om de invoer beknopt maar representatief te houden. In het 
onderzoek is dit als volgt gedaan; 

8 
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Frequentie 
Fl 

~anloop frequenties F2 
F3 

Eerste eiaenfreauentie F4 
ITweede eiaenfreauentie FS 
Derde eigenfreauentie F6 
Vierde eiaenfreauentie F7 
Viifde eiaenfreauentie F8 

F9 
FlO 

Uitloop frequenties Fll 
F12 
F13 
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Waarde bii frequentie 
SVl 
SV2 
SV3 
SV4 
svs 
$V6 
SV7 
$VS 
$V9 
SVlO 
SVll 
SV12 
SV13 

Omdat de grootste delen van de respons liggen rond de eigenfrequenties van de 
constructie zijn deze als "exacte" waarde in de invoer meegenomen. In 
grafiekvorm kan dit als volgt worden weergegeven 

Overdrachtsfunctie Spectrum 

sv 

SVl 
Aanloop frequenties 

SV2 

Uitloop frequenties 

1.3 Commando's 

De gehele analyse bestaat uit een aantal delen. Voor een overzichtelijke invoer 
wordt gebruik gemaakt van invoerfiles. Voor de niet ervaren ANSYS gebruiker zijn 
deze echter niet gemakkelijk leesbaar. In dit hoofdstuk worden de gebruikte 
commando's binnen de analyse toegelicht. 

1.3.1 Opbouwen van de geometrie 

Het opbouwen van de geometrie gebeurt in de Preprocessor (/PREP7). Dit zal kort 
behandeld worden omdat dit een algemeen onderdeel in ANSYS is. De opzet 
bestaat uit het invoeren van materiaaleigenschappen (MP), elementtypes (ET), 
elementdimensies (R), knopen (N). De elementen worden verbonden aan de 

9 
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knopen door (E) en vervolgens de knoop nummers. Vrijheidsgraden worden 
ingesteld met (D). De preprocessor wordt afgesloten met (FINISH) . 

1.3.2 Berekenen eigenfrequentie(s) 

Dit zit gebeurt in het solution deel van ANSYS (SOLU). Het gedeelte van de 
inputfile waarmee de eigenfrequenties berekend kunnen worden kan er als volgt 
uitzien; 

/SOLU 
ANTYPE, MODAL 
MODOPT,LANB,1 
MXPAND,1, , ,NO 
SOLVE 
FINISH 

ANTYPE ➔ Analysis type; geeft het type analyse aan . Het is in dit geval een 
MODAL analyse. 

MODOPT ➔ Modal analysis options; als eerste wordt de rekenmethode 
geselecteerd. Hier wordt gebruik gemaakt van Block Lanczos (LANB). Deze 
methode is geschikt voor de benodigde analyse . De tweede optie onder MODOPT 
geeft het aantal te berekenen eigenfrequenties aan. Hier wordt alleen de eerste 
eigenfrequentie berekend. 

MXPAND ➔ Expand modes; hiermee kan het aantal eigenfrequenties dat is 
berekend opgeslagen worden in een file. Dit is nodig omdat in verdere analyse de 
eigenfrequenties benodigd kunnen zijn. Er kan aangegeven worden welke 
eigenfrequenties worden meegenomen. In het gegeven voorbeeld wordt alleen de 
eerste eigenfrequentie meegenomen in de file. Verder kan er ook een bereik van 
frequenties opgegeven worden, bv alle frequenties tussen 0,1 Hz en 0,5 Hz. In dit 
voorbeeld is die optie leeg gelaten. De laatste optie geeft de mogelijkheid 
element results te bereken. Dit is hier niet gedaan. 

SOLVE ➔ Start solution; berekend de analyse met bovenstaande opties. 

FINISH ➔ Dit deel van de analyse afsluiten. 

1.3.3 Spectrale analyse (PSD) 

Ook dit deel van de analyse vindt plaats in het solution gedeelte van ANSYS. Het 
gebruikt onder meer data die onder de Modal analyses is opgeslagen. Een 
invoerfile van een Power Spectral Density analyse kan er als volgt uit zien; 

/SOLU 
!* 
ANTYPE,SPECTR 
SPOPT,PSD,1,NO 
I * 

PSDUNIT,1,FORC 
F,2,FX,1.0 
PSDFRQ,1, ,0.01,10, , , 
PSDVAL,1,4e10,4e10, , , 
PFACT,1,NODE 
DMPRAT,0.01 
PSDCOM, ,1 

10 
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!* 
PSDRES,DISP,ABS 
PSDRES,VELO,ABS 
PSDRES,ACEL,ABS 
!* 
/STATUS,SOLU 
SOLVE 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

ANTYPE ➔ Analysis type; geeft het type analyse aan . Het is in dit geval een 
spectrale analyse (SPECTR). 

SPOPT ➔ Spectrum options; als eerste moet er gekozen worden voor het type 
spectrale analyse. Hier is de PSD analyse gebruikt. Vervolgens kan weer het 
aantal eigenfrequenties opgegeven worden wat in deze berekening gebruikt moet 
worden . De laatste optie geeft wederom de mogelijkheid element results mee te 
laten berekenen. 

PSDUNIT ➔ Als eerste optie wordt het tabel nummer opgegeven, ofwel het 
nummer van het opgegeven spectrum. vervolgens wordt het type spectrum 
gedefinieerd. FORC staat voor kracht. Verplaatsing snelheid en acceleratie zijn 
echter ook opties. 

F ➔ Hiermee kun je de plaats en de richting van de kracht opgeven. In het 
voorbeeld staat de kracht in de X-richting op knoop 2. 

PSDFRQ ➔ PSD frequenties; ANSYS maakt een complete vloeiende grafiek van 
een aantal ingegeven frequentiepunten plus waarden. Afhankelijk van de vorm of 
de verlangde nauwkeurigheid kunnen er meer punten worden toegevoegd. Bij 
PSDFRQ moet eerst het tabelnummer gegeven worden. In dit voorbeeld is zijn er 
twee opgegeven spectra, de eerste zal nummer 1 krijgen, en de tweede nummer 
2. Er zijn slechts 2 frequentiepunten opgegeven namelijk van 0,01 Hz tot 10 Hz. 

PSDVAL ➔ PSD waarden; hier gebeurt hetzelfde als bij PSDFRQ, nu worden de 
waarden echter van de betreffende tabel ingevoerd. Voor beide opgegeven 
frequenties wordt een waarde ingevoerd van 4E10. Het spectrum heeft een 
constante waarde van 4E10 over het bereik 0,01 Hz tot 10 Hz. 

PFACT ➔ participation factors; berekend in hoeverre het spectrum met het 
opgegeven tabelnummer de knopen be"invloedt. Als eerste moet het tabelnummer 
ingevoerd worden, dan of het om een nodal (NODE)of een base excitation (BASE) 
gaat. 

DMPRAT ➔ constant damping ratio; is een dempingsratio die voor heel de 
constructie geldt. 1 % wordt weergegeven als 0,01. 

PSDCOM ➔ Power spectral density mode combination method; Het aantal 
eigenfrequenties dat in de analyse moet worden meegenomen kan worden 
aangegeven. Er is mogelijkheid een significantie niveau aan te geven. 

PSDRES ➔ Geeft aan welke variabele ANSYS in zijn file wegschrijft. In het 
voorbeeld worden verplaatsing, snelheid en acceleratie weggeschreven. Er kan 
gekozen worden tussen een absolute waarde of een waarde t.o.v. de basis van 
het model. 

SOLVE ➔ Start solution; berekend de analyse met bovenstaande opties. 

FINISH ➔ Dit deel van de analyse afsluiten. 

Constructief Ontwerpen 
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1.4 Correlatie van de spectra 
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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 

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. 

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. 

12 
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1. 5 Eenheden 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

In dit onderzoek zijn consequent de zelfde eenheden voor alle analyses 
aangehouden. Dit is in de onderstaande tabel weergegeven; 

Lengte 
Massa 
Tijd 
Versnelling 
Versnelling van 
de zwaartekracht 
Kracht 
Spanning 
dichtheid 

MKI of SI s steem 
Meter (m) 
Kilogram (kg) 
Seconde (s) 
m/s2 

9,807 

Newton (=kg m/s2
) 

N/m2 

k /m3 

Constructief Ontwerpen 
13 
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2 Controle van analyse 

2.1 Systeem met een vrijheidsgraad 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsi ngel toren 

Aan de hand van een eenvoudig model kan gemakkelijk gecontroleerd warden of 
de ingevoerde Analyse werkt zoals verwacht. 
Dit gaat uit van een systeem met een vrijheidsgraad. Deze kan ook berekend 
warden met behulp van een spreadsheet of mathematische programmatuur. 

Het voorbeeld ziet er als volgt uit; 

Constructie gegevens 

Type; 

Omschrijving; 

Lengte 
Breedte 
Dikte 
Doorsnede 
I = 
E = 

Massa 

k = 
fe = 

Demping 

Belastinggegevens 

Statische belasting 

F stat = 

Dynamische belasting 

Statische uitbuiging 

Systeem met een 
vrijheidsgraad 
ingeklemde staaf met aan vrije uiteinde een 
puntmassa 

30 m 
1 m 
1 m 
1 
0 .08333 m4 
2. l0E+ 11 N/m2 

30000 kg 

l.94E+06 N/m 
1.2813 Hz 

0.01 

200 kN 

4.00E+l0 

M 

Om te controleren of het model goed is ingevoerd bereken wordt zowel met de 
hand als met ANSYS de uitbuiging als gevolge van de statische belasting 
gecontroleerd. 

U stat = 0.103 

14 

m 
1---> klopt met 
ANSYS 
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Dynamisch gedrag van Hoogbouw 

Toegepast op de Coolsingel toren 

Dynamische uitbuiging 

Het betreft hier de 1.0*o - waarde van de uitbuiging. Oak deze wordt berekend 
met zowel de hand (Excel) als met ANSYS. Hierdoor kan men controleren of de 
1.0*o - waarde die ANSYS geeft voor de verplaatsing betrouwbaar is. Als deze 
voor een 1-massa veersysteem klopt dan is de waarschijnlijkheid hoog dat het 
oak bij een meermassa veersysteem een betrouwbaar resultaat zal geven. 

De aanpak; in Excel is de 1.0*o - waarde van de dynamische uitbuiging op de 
volgende manier berekend. Allereerst is de eigenfrequentie berekend van de 
constructie en deze wordt gecontroleerd met de eigenfrequentie gegeven door 
ANSYS. Vervolgens moet er een frequentiestap gekozen warden. 
In de berekening moet het oppervlakte onder de responsiefunctie berekend 
warden. De resultaten warden nauwkeuriger naarmate de frequentiestap kleiner 
is. Echter bij een kleinere stap zijn er meer cellen nodig in Excel, want de analyse 
loopt door tot in frequentie oneindig. Er is echter een punt waar er gestopt kan 
warden zonder al te veel aan nauwkeurigheid in te moeten leveren. Omdat het 
moeilijk te bepalen is waar dit punt ligt zijn er veel cellen gebruikt. Namelijk een 
frequentiestap van 0,001 en een frequentie van O tot 65. Daardoor zijn er 65000 
cellen nodig. 

Responsiefu nctie 

Smalle pieken 

\ 

SVl SV2 

SV3 

Te verwaarlozen 
oppervlakte 

/ 

S 1 (f) = 4 · El O (m Is )2 · Hz Aangenomen constante waarde 

Respons voor een een-massa-veersysteem 

Verplaatsing; 

Snelheid; 

Constructief Ontwerpen 

00 

a;= flHJJf ·S1 (f)·df 
0 

15 
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Versnelling; 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

Cl) 

a,~= f[H.,(f·f-Sr(f)·df 
0 

Cl) 

a;= f[Hu(ff ·S1(f)·df 
0 

Het model is in ANSYS gemaakt met behulp van een invoerfile. Deze ziet er als 
volgt uit; 

2.1.1 Invoerfile 

Model 

/PREP? 
MP,EX,1,2.1 •11 
ET,l,BEAM3 
R,1,1,0.083333,1,,,, 
N, 1,0,0,0,,,, 
N,2,0,30,0,,,, 
TYPE,1 
REAL,1 
E,1,2 
ET,2,MASS21 
R,2,30000, , , , , , 
TYPE,2 
REAL,2 
E,2, 
D,1,all 
FINISH 

16 

Eigenfrequenties 

/SOLU 
ANTYPE,MODAL 
MODOPT,LANB,1 
MXPAND,1,, ,0 
SOLVE 
FINISH 

PSD- Analyse 

/SOLU 
ANTYPE,SPECTR 
SPOPT,PSD,1,0 
PSDUNIT, 1,FORC 
F,2,FX, 1.0 
PSDFRQ,l, ,0 .01,10,,, 
PSDVAL,1,4e10,4e10,,, 
PFACT,1,NODE 
PSDRES,DISP,ABS 
PSDRES,VELO,ABS 
PSDRES,ACEL,ABS 
PSDCOM,0,1, 
DMPRAT,0.01 
SOLVE 
FINISH 

C.J. Mommaas 
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Dynamisch gedrag van Hoogbouw 

Toegepast op de Coolsingel toren 

De resultaten zijn te vinden in de General postprocessor onder; 

load step 3-1 voor de verplaatsing 
load step 4-1 voor de snelheid 
load step 5-1 voor de versnelling 

2.1.2 Resultaten 

Excel berekende de volgende 1.0*o - waarden; 

Verplaatsing ( crx) 
Snelheid (crv) 
Versnelling (cra) 

1.0318 m 
8.3003 m/s 

70.0507 m/s2 

ANSYS berekende de volgende 1.0*o - waarden; 

Verplaatsing (crx) 
Snelheid (crv) 
Versnelling (cra) 

2.1.3 Conclusie 

1.0318 m 
8.3002 m/s 

70.0040 m/s2 

De waarden komen vrijwel exact overeen. De minimale afwijking is te wijten aan 
de nauwkeurigheid van de berekening in Excel, die afhankelijk is van de 
frequentiestap en het domein. In dit geval een stap van 0.0001 Hz en een domein 
van O tot 6,5 Hz. 

2.2 Systeem met 2 vrijheidsgraden 

2.2.1 Inleiding 

Uit het vorige onderzoekje is gebleken dat ANSYS de knoopverplaatsing bij een 
systeem met een vrijheidsgraad in een PSD- Analyse exact weer geeft. Met het 
volgende onderzoekje wordt gekeken of dit zelfde oak geldt voor een meer massa 
veersysteem. 
Bij het onderzoek moet vermeld warden dat de spectra op knoop 2 en 3 volledig 
gecorreleerd zijn. Dit houdt in dat de krachten in dezelfde richting en met 
dezelfde fase aangrijpen . Na veel experimenteren hebben bleek dat de beste 
methode om dit te doen is met een enkel spectrum. Er wordt niet voor zowel 
knoop twee als drie een spectrum gedefinieerd, maar een enkel spectrum dat op 
de twee knopen geplaatst wordt. Als het spectrum op knoop 3 een 
schaalverhouding heeft t.o.v. dat op knoop 2 kan dit met behulp van een factor 
warden opgenomen in de invoerfile. In dit geval is die factor 1.0, zie schuin 
gedrukte regel in invoerfile. 

2.2.2 Constructie gegevens & invoerfile 

De constructie bestaat uit een ingeklemde staaf met over de hoogte twee 
massa's. Beide massa's zijn 30.000 kg. De onderlinge afstand tussen de knopen 
is 30 meter. Voor verdere gegevens zie vorige voorbeeld en/of invoerfiles. 

17 
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opzet 1 

/PREP7 
MP,EX,l,2. le11E6 
ET,1,BEAM3 
R,1,1,0 .083333,1,,,, 
N, 1,0,0,0,,,, 
N,2,0,30,0,,,, 
N,3,0,60,0,,,, 
TYPE,1 
REAL,1 
E,1,2 
E,2,3 
ET,2,MASS21 
R,2,30000, , , , , , 
TYPE,2 
REAL,2 
E,2, 
E,3, 
D,1,ALL 
FINISH 
!* 
/SOLU 
ANTYPE,MODAL 
MODOPT,LANB,1 
MXPAND,1,, ,0 
SOLVE 
FINISH 
!* 
/SOLU 
ANTYPE,SPECTR 
SPOPT,PSD,1,0 
PSDUNIT, 1, FORC 
F,2,FX,1.0 
PSDFRQ,1, ,0.01,10 
PSDVAL, 1,4el0,4e10 
PFACT,l,NODE 
DMPRAT,0.01 
PSDCOM,0,1 
PSDRES,DISP,ABS 
PSDRES,VELO,ABS 
PSDRES,ACEL,ABS 
SOLVE 
FINISH 

Resultaten 
Knoop nr. 
Verplaatsing 

1. 
0.00000 

2. 
0.49097 

3. 
1.53210 

18 

3 

2 

1 

Opzet 2 _____. 

/PREP7 
MP,EX, 1,2. lel 1E6 
ET,1,BEAM3 
R,1,1,0 .083333,1,,,, 
N,1,0,0,0,,,, 
N,2,0,30,0,,,, 
N,3,0,60,0,,,, 
TYPE,1 
REAL,l 
E,1,2 
E,2,3 
ET,2,MASS21 
R,2,30000, , , , , , 
TYPE,2 
REAL,2 
E,2, 
E,3 , 
D,1,ALL 
FINISH 

'* 
/SOLU 
ANTYPE,MODAL 
MODOPT,LANB, 1 
MXPAND,1, , ,0 
SOLVE 
FINISH 
I* 

/SOLU 
ANTYPE,SPECTR 
SPOPT,PSD,1,0 
PSDUNIT,1,FORC 
F,3,FX,1.0 
PSDFRQ,1, ,0.01,10 
PSDVAL, l,4el0,4e10 
PFACT,1,NODE 
DMPRAT,0.01 
PSDCOM,0,1 
PSDRES,DISP,ABS 
PSDRES,VELO,ABS 
PSDRES,ACEL,ABS 
SOLVE 
FINISH 

Resultaten 
Knoop nr. 
Verplaatsing 

1. 
0.00000 

2. 
1.53210 

3. 
4.78070 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

3 

2 

1 

/PREP7 
MP,EX,l,2.le11E6 
ET,1,BEAM3 
R,1,1,0 .083333,1,,,, 
N, 1,0,0,0,,,, 
N,2,0,30,0,,,, 
N,3,0,60,0,,,, 
TYPE,1 
REAL,1 
E,1,2 
E,2,3 
ET,2,MASS21 
R,2,30000, , , , , , 
TYPE,2 
REAL,2 
E,2, 
E,3, 
D,1,ALL 
FINISH 
!* 
/SOLU 
ANTYPE,MODAL 
MODOPT,LANB, 1 
MXPAND,1, , ,NO 
SOLVE 
FINISH 

'* 
/SOLU 
ANTYPE,SPECTR 
SPOPT,PSD, 1,0 
PSDUNIT,l,FORC 
F,2,FX,1.0 
F,3,FX,1.0 
PSDFRQ,1, ,0.01,10 
PSDVAL, 1,4e10,4e10 
PFACT,1,NODE 
DMPRAT,0.01 
PSDCOM,0,1 
PSDRES,DISP,ABS 
PSDRES,VELO,ABS 
PSDRES,ACEL,ABS 
SOLVE 
FINISH 

Resultaten 
Knoop nr. 
Verplaatsing 

1. 
0.00000 

2. 
2.0230 

3. 
6.3128 

3 

2 

1 
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2.2.3 Resultaten 

Voor knoop 2 geldt; 

Opzet 1 
0,49097 

+ 
+ 

Voor knoop 3 geldt; 

Opzet 1 
1,53210 

+ 
+ 

opzet 2 
1,53210 

opzet 2 
4,78070 

= 
= 

= 
= 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

2,0237 

6,3128 

➔ 

➔ 

ANSYS 
2.0230 

ANSYS 
6.3128 

In deze berekening is alleen de eerste eigenfrequentie meegenomen. Als ook de 
tweede eigenfrequentie mee wordt genomen dan geelt ANSYS de volgende 
resultaten; 

Voor knoop 2 geldt; 

Opzet 1 
0.5645 

+ 
+ 

Voor knoop 3 geldt; 

Opzet 1 
1.5347 

+ 
+ 

opzet 2 
1.5347 

opzet 2 
4.7808 

= 
= 

= 
= 

2.0992 ➔ 

6,3155 ➔ 

ANSYS 
2.0319 

ANSYS 
6.3131 

De waarden die met de twee methoden gevonden komen niet exact overeen, 
maar hebben voldoende nauwkeurigheid. 

2.2.4 Conclusie 

Als er alleen naar de eerste eigenfrequentie wordt gekeken kloppen de resultaten 
vrijwel exact. Worden er echter meer eigenfrequenties meegenomen dan wordt 
de afwijking groter. Het is dan ook de vraag of, als de twee eigenfrequenties in de 
berekening warden opgenomen, de twee systemen wel mogen worden opgeteld. 
De aangenomen stelling dat de verplaatsingen als gevolg van de twee belastingen 
mogen worden opgeteld lijkt dus niet op waar te zijn. Het is in dit onderzoek niet 
gelukt een analyse te maken, en te controleren voor een meer massa 
veersysteem belast met meerdere spectra. 

19 
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Dynamisch gedrag van Hoogbouw 

Toegepast op de Coolsingel toren 

2.3 Controle aan de hand van voorbeeld 

2.3.1 Inleiding 

Om te controleren of de analyse werkt zoals in de voorgaande controles is 
aangenomen, wordt op drie manieren een voorbeeld berekend. Dit voorbeeld 
komt uit; Over Spannend Staal Construeren B. De gebruikte methoden zijn 
achtereen volgens; 

• Volgens Over Spannend Staal, vereenvoudigde spectrale analyse 

• Met behulp van Excel, volledige spectrale analyse 

• Met behulp van ANSYS, volledige spectrale analyse 

2.3.2 Constructie gegevens 

Een gebouw staat in gebied II in een onbebouwde omgeving. 

Gebouw hoogte (h) 
Gebouw breedte (b) 
Aangeblazen oppervlakte (A) 

Vormfactor (Ct) 
Eigenfrequentie (fe) 
Demping (D) 
Totale massa (m) 
Meewerkende massa (mw) 

=100 m 
= 40 m 
= 4000 m 2 

= 1,2 
= 0,46 Hz 
= 0,01 
= 30E6 kg 
= 0,646m = 1,94e7 

De windsnelheid met een herhalingstijd van 1 jaar; 

V(lO) = 18,4 m/s ➔ Voor de berekening van x 
wordt v(l0) = 22,5 aangehouden! (fout in boek, deze wordt echter gehandhaafd 
voor de controle) 
V(l00) = 29,2 m/s 

Voor de berekening met ANSYS is de stijfheid nodig, deze kan terug gerekend 
worden uit de eigenfrequentie en de massa; 

(Hz) 

k = I,94e7 · (2 -1r · 0,46)2 
(N/m) 

k = 1,62E8 N/m (nodig voor Excel invoer) 

3£1 k ·L3 
k = .. ➔ 1 =--

13 3- E 
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Dynamisch gedrag van Hoogbouw 

Toegepast op de Coolsingel toren 

I = I,62e8 · 100
3 

3·21·1011 

' 

I= 257,24 m4 (nodig voor ANSYS invoer) 

2.3.3 Methode 1 (Over Spannend Staal) 

x = 1200 · f e = 1200 · 0,46 = 24 5mm 
v{IO) 22,5 ' 

Het variantiespectrum van de windsnelheid op 10 m is; 

= 2·4,72 ·24,52 =38(m! s }2 !Hz 

3·0,46·V(1+24,52)4 , 

Het variantiespectrum van de windbelasting; 

S FF (JJ = (p · C, ·A· v{100))2 · Svv (fJ = (1,25 · 1,2 · 4000 · 29,2)2 · 3,8 = 1,2 · 1011 N2 I Hz 

Omdat de belasting in werkelijkheid niet alleen aan de top van de constructie 
aangrijpt, maar in dit rekenmodel wel, moet er een factor van 0,397 opgenomen 
worden. 

Deze factor wordt in de formule van de respons opgenomen; 

7l" • 0 46 · 1 2·1011 

' ' = 0,0051m 
4· 0,01 

X = 3,5 · O"x-res = 3,5 · 0,0051 = 0,0178m 

De maximale versnelling wordt gevonden met; 

a= g · (2 · 7l" • f e )2 · (J"x;res = 3,5 · (2 · 7l" • 0,46)2 · 0,0051 = 0,15m / s 2 

2.3.4 methode 2 (Excel) 

In deze methode wordt een volledige spectrale analyse met behulp van Excel 
uitgevoerd. Het spectrum wordt berekend met een frequentie bereik van 0,0001 
tot 5 Hz, de frequentiestap is 0,0001 Hz. 

De respons wordt berekend volgens de volgende formules; 

( (m Is )2 /Hz) 

21 
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Dynamisch gedrag van Hoogbouw 

Toegepast op de Coolsingel toren 

CY,, = standaardafwijking van de windsnelheids-fluctuaties 

1-r 
q=-' 

U IO 

met l = 1200 m 

f = frequentie in Hz 

s f (f) = (p • c d • A . u )2 s,,,, Cr) . x 2 

Deze formule gaat er van uit dat over de hele gevel dezelfde windsnelheid 
aanwezig is. Dat is echter niet het geval. Om deze formule om te zetten naar een 
belastinggeval met een puntlast aan de top wordt de factor 0,397 ingevoerd. 

waarin; 
p= de massa dichtheid van lucht 1,25 

de windvormfactor 

( N 2 I Hz ) 

Cd = 

A = 
x= 

aangeblazen oppervlakte van gebouw (m2) 
aerodynamische overdrachtsfunctie 

U = gemiddelde uursnelheid van de wind op hoogte z (m/s) 

S,,,,(r)= windvlaagspectrum ( (m I s )2 I Hz ) 

Respons voor een een-massa-veersysteem 

Verplaatsing; 

Snelheid; 

2ef 
H V (f) = ----;::====== 

k [i-(1-)
2

]

2 

+(2Df)
2 

f e fe 

Versnelling; 

H a (f ) = (2ef) 2 

k [1-(1-YJ
2 

+(2Df)
2 

.f:,) fe 

22 

00 

CY~ = JIH J.rf • sf (f) · df 
0 

00 

CY ,~ = JIH., err. sf (,f). df 
0 

00 

CY: = flHu(J'f ·Sf (f )·df 
0 

C.J. Mommaas 
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Dynamisch gedrag van Hoogbouw 

Toegepast op de Coolsingel toren 

2.3.5 Methode 3 (ANSYS) 

In ANSYS wordt hetzelfde complete spectrum als in het voorbeeld in Excel 
gebruikt. Het is echter niet efficient, en nodig, om alle frequentiepunten in ANSYS 
in te voeren. Een aantal punten over het spectrum invoeren is voldoende. De 
volgende punten met bijbehorende waarden zijn gebruikt; 

0.001 ➔ 3.01 E+11 N2/Hz ·-1 . ·-- .. - .. ----- -··· 

0.01 ➔ 1.89E+12 N2/Hz 

0.1 ➔ 1 .98E+11 N2/Hz l . oz:+ lZ. /> ✓~ 

0.2 ➔ 6 .38E+10 N2/Hz m / ~ 
~ 

0.46 ➔ 1 .60E+10 N2/Hz 
-;; J. . OE♦ l. l. 

:> 

0.65 ➔ 9.01 E+09 N2/Hz 
A 
IJl 
I>. 

l. . OC+J.O. 

1 ➔ 4.40E+09 N2/Hz 
u .. 
0 .. 

2 ➔ 1.38E+09 N2/Hz l..0C+0SI . ! ... 
3 ➔ 7.05E+08 N2/Hz 

4 ➔ 4.36E+08 N2/Hz l . 0C+0 & 

1. . or:-0 3 1 . oi: - 01 l. . 0~01 
l..0J:-02: 1 . oz:+00 

Frequency (H:r: ) 

Figuur 2 Het variantie-spectrum van de windbelasting in grafiek 

De resultaten die ANSYS 
geeft zijn 1.0*o -
resultaten. Om de 
maximale waarde te 
berekenen wordt deze 
vermenigvuldigd, net als 
bij de andere 
voorbeelden, met een 
piekfactor van 3,5. 

Voor de verplaatsing 
geeft ANSYS; 

ux = 0.0049934 

Voor de versnelling geeft 
ANSYS; 

ux = 0.039253 

De maximale 
verplaatsin.g wordt dan; 

0.0049934x 3,5 = 
0,0175 m 

De maximale versnelling 
wordt dan; 

0.039253 X 3,5 = 
0,1374 m/s2 

Constructief Ontwerpen 

De invoerfile van ANSYS ziet er als volgt uit; 

/PREP7 
MP,EX,1,2 .lell 
ET,1,BEAM3 
R,1,1,257,1,,,, 
N,1,0,0,0,,,, 
N,2,0,100,0,,,, 
TYPE,1 
REAL,1 
E,1,2 
ET,2,MASS21 
R,2,1.94e7,,,,,, 
TYPE,2 
REAL,2 
E,2, 
M,1,all 
OUTPR,ALL,1 
OUTRES,ALL,O 
D,l,ALL 
FINISH 
!* 
/SOLU 
ANTYPE,MODAL 
MODOPT,LANB, 1 
MXPAND,1, , ,NO 
SOLVE 
FINISH 
!* 
/SOLU 
ANTYPE,8 
SPOPT,PSD,1,0 
PSDUNIT,1,FORC, 
F,2,FX,1.0 
PSDFRQ, 1, ,o .001,0 .01,0.1,0.2,o.45,o.65, 1 
PSDFRQ,1, ,2,3,4 
PSDVAL, 1,3.0 lE+ 11, 1.89E+ 12, 1. 98E+ 11,6. 38E+ 10, 1.60E+ 10, 9.0 
1E+09,4.40E+09 
PSDVAL,1,1.38E+09,7.0SE+08,4.36E+08 
PFACT,1,NODE, 
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2.3.6 Resultaten 

Verplaatsing 
Versnelling 

2.3. 7 Conclusie 

PSDCOM,0,1 , 
PSDRES,DISP,ABS 
PSDRES,VELO,ABS 
PSDRES ,ACEL,ABS 
/STATUS,SOLU 
SOLVE 
FINISH 

Methode 1 
(Staalduinen) 
0,0178 m 
0,149 m/s2 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsi ngel t oren 

Methode 2 (Excel) Methode 3 
(AN SYS) 

0 .0175 m 0,0175 m 
0.1344 m/s2 0,1374 m/s2 

De drie methoden geven niet exact dezelfde uitkomst. Vooral in de versnellingen 
lopen ze uiteen. De verplaatsingen zijn echter bij de twee meer exacte methoden 
(twee en drie) redelijk overeenkomstig. De versnelling is bij de eerste methode 
gelijk aan (2nfe)2•ox. Methode 1 is een benaderingsmethode voor de respons. Het 
geeft geen exacte oplossing . 
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2.4 De harmonische analyse 
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Voor het bepalen van de overdracht, in het onderzoek naar de TMD, is de 
harmonische analyse gebruikt. Hiermee is eenvoudig de overdrachtsfunctie te 
bepalen. Deze analyse is namelijk in staat om voor een punt op de constructie 
voor elke frequentie een overdracht te geven. De controle is gemaakt aan de 
hand van een 1-massa-veerstysteem. Hiervan kan de overdrachtsfunctie exact 
berekend warden, namelijk; 

Hw = -=====l===== 

Deze controle gebruikt hetzelfde model als voorbeeld 1 in dit hoofdstuk. In ANSYS 
ziet deze analyse (met elementdemping) er als volgt uit; 

/PREP7 
ANTYPE,HARMIC 
HROPT,REDUC 
HROUT,OFF 
ET,1,COMBIN14,,,2 
ET,2,MASS21,,,4 
R,1,1944444,4830 
R,2,30000 
N,1,0 
N,2,2 
E,1,2 
TYPE,2 
REAL,2 
E,2 
M,ALL,UX 
OUTPR,BASIC, 1 
NSUBST,3000 
HARFRQ,0,3 
KBC,1 
D,1,ALL 
D,2,UY 
F,2,FX,1 
FINISH 
/SOLU 
SOLVE 
FINISH 
/POST26 
FILE,,rfrq 
NSOL,2,2,U,X,2UX 
PRVAR,2 
LINES,3000 

! Laatste getal is de demping (zie onder) 

De demping C kan bepaald warden door; 

C = 4 · 1f · 0.01 · 30000 -1.28 = 4830 

Constructief Ontwerpen 

(N s/m) 

(N s/m) 
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Als er materiaal demping gebruikt wordt, kan er gebruikt worden; 
MP,DAMP,1,0.01 voor 1% demping 
of structurele demping; 
DMPRAT,0.01 voor 1 % demping 

Als de hierboven gegeven inputfile in ANSYS wordt ingevoerd geeft ANSYS een 
tabel met bij elke lOOOst

e Hz een waarde voor de overdracht. Wanneer deze 
grafiek in Excel geplot wordt, en deze over de grafiek van de hier 
bovengenoemde functie gelegd wordt, vind men een vrijwel exacte kopie. 

~ 
.§. 

~ 

~ 
,:: 

3 OOE-OS 

2 SOE-OS 

2 ODE-OS 

1 SOE-OS 

1 OOE-05 

5 DDE-06 

0 OOE+OO 
8 ~ 

6 
8 
0 

li'i 
0 

Controle van overdrachtsfuncties 

- -ANSYS met DMPRAT dempong 

- EXCEL 
-ANSYS met Elementdamping 

- ANSY S met MP demp,ng 

Alie liinen liqqen over elkaar! ! ! 

I \ 
__/ \__ 

:ll i'3 12 

Frequentie (Hz) 

Figuur 3 Een verzameling van overdrachtsfuncties. Lijnen geplot met verschillende manieren om 
demping te modelleren in ANSYS, en eenmaal geplot vanuit Excel berekening 

Omdat alle lijnen over elkaar heen liggen is er te concluderen dat alle analyses 
goed werken. Het is dus mogelijk de harmonische analyse te gebruiken, met 
verschillende manieren van dempen, om daarmee de overdrachtsfunctie te 
bepalen. 
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3 Aanpak van Spectrale Analyse 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk omschrijft de aanpak van de gehele analyse. Het beschrijft globaal 
welke stappen er zijn genomen om tot resultaten te komen. Aan de hand van dit 
hoofdstuk is snel te zien hoe de aanpak is geweest. Het geeft een globale lijn 
door de analyses. 

3.2 Aanpak 

Omrekenen 30-constructie naar 20-constructie 
Door middel van Excel. De betrouwbaarheid van het 2D-model is afhankelijk van 
de betrouwbaarheid van het 3D-model, en de nauwkeurigheid van de 
omrekening. In het eindverslag zal er een hoofdstuk aan dit onderdeel gewijd 
warden. Deze omrekening is te vinden in bijlage B. 

lnvoeren in zowel ANSYS als Esa Prima Win 
De eerste controle van het 2D-model wordt gedaan met ESA Prima Win. Hiermee 
kan snel de constructie ingevoerd warden. Als het 2D-model voldoende 
overeenkomt met het 3D-model wordt hetzelfde in ANSYS gedaan. 

Controleren uitbuigingen dmv puntlast 
De stijfheid van de constructie moet overeenkomen met de stijfheid van het 3D
model in de beschouwde richting. Om te controleren of de constructie nauwkeurig 
omgerekend is, wordt de uitbuiging van de modellen t.g.v. een puntlast 
gecontroleerd. In dit geval 2000 kN. 

Massa's aanbrengen 
T.b.v. het berekenen van de eigenfrequenties moet de massa in het gebouw 
aangebracht warden. Deze warden geplaatst op de horizontale delen (lumped 
mass) van het raamwerk, op die plaatsen waar een spectrale kracht in het model 
aangrijpt. Bij deze massa is inbegrepen het eigengewicht, permanente belasting 
en een deel van de variabele belasting. 

Berekenen eigenfrequenties (ANSYS + ESA) 
In Esa Prima Win kan er bij berekenen gekozen warden om de eigenwaarden te 
berekenen. In ANSYS gaat dit met de volgende input; 

/SOW 
ANTYPE,MODAL 
MODOPT,LANB,5 
MXPAND, 5,,,NO 
3.2.1 .1 SOLVE 
FINISH 

! PERFORM A MODAL ANALYSIS 
! SUBSPACE IERTATION METHOD 
! EXPAND 5 MODES, DO ELEMENT STRESS CALCULATIONS 

De eerste 5 eigenfrequenties warden berekend omdat hogere frequenties 
nauwelijks invloed op de versnellingen boven aan de constructie zullen hebben. 
Meer frequenties meenemen zal alleen meer rekencapaciteit kosten. 

Controleren eigenfrequenties 
De eigenfrequenties controleren met die van het 3D-model. De eerste 
eigenfrequenties moeten het meest nauwkeurig zijn. 
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Berekenen spectrale krachten voor enkel punt 
Met behulp van Excel. Standaard spectrum van Davenport. De kracht komt voort 
uit de oppervlakte van het gebouw waarop de wind druk/zuiging veroorzaakt, 
vermenigvuldigd met een factor om de hele belasting op een punt te plaatsen. 

Spectrum aanbrengen op (ANSYS) 
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de PSD-analyse binnen ANSYS. Dit 
is een spectrale analyse waarbij meerdere (verschillende) krachtenspectra op een 
constructie geplaatst kunnen warden. Er kunnen tot 10 verschillende spectra op 
het model aangebracht word en. In dit onderzoek wordt er echter gewerkt met 
een enkel spectrum. 
De spectrale krachten warden met behulp van een inputfile ingevoerd. Deze ziet 
er als volgt uit; 

/SOLU 
!* 

! SPECTRUM ANALYSIS 
! SPOPT, SPTYPE, NMODE 
! FORCE SPECTRUM 

ANTYPE, SPECTR 
SPOPT,PSD,5,0 
PSDUNIT, 1,FORC 
F,26,FX,1 
PSDFRQ,1, , SFl, SF2, SF3, ... . 

! NODE NUMBER, DIRECTION, SCALE FACTOR 
! FREQUENTIES IN THE SPECTRUM 

PSDVAL,1, SVl, SV2, SV3, .. . ! VALUES IN THE SPECTRUM 
PFACT,1,NODE ! PARTICIPATION FACTOR 

Materiaaldemping 
In ANSYS kan dit met het volgende commando; 
3.2.1.1 .1.1 DMPRAT,0.01 ! 1% DAMPING 

Combineren van trillingsmodes 
Voor de gebruikte PSD analyse is alleen PSDCOM beschikbaar. Voor andere 
analyses zijn meerdere mode combination methods beschikbaar. 

PSDCOM,0,5, 

Resultaten weergeven 
Eerst moet er aangegeven warden welke resultaten er door ANSYS berekend en 
weergegeven moeten warden. Hieronder staat een stukje invoerfile dat 
verplaatsing, snelheid, en versnelling selecteert. 

PSDRES,DISP,REL 
PSDRES,VELO,REL 
PSDRES,ACEL,REL 

De resultaten kunnen gevonden warden in de GENERAL POSTPROCESSOR. 

Verplaatsing ➔ 
Snelheid ➔ 

Versnelling ➔ 

loadstep 3, substep 1 
loadstep 4, substep 1 
loadstep 4, substep 1 

Toegevoegde demping in model aanbrengen (ANSYS) 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een Tuned Mass Damper (TMD). Bij dit 
gedeelte van de analyse ontstond het probleem dat deze niet goed uit te voeren 
is met de PSD analyse binnen ANSYS. Ik ben daarom met de harmonische 
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analyse verder gegaan. Met deze analyse is het mogelijk een overdrachtsfunctie 
te maken. Met deze functie kan met behulp van een spreadsheet verder gewerkt 
worden. 

/PREP7 
ANTYPE,HARMIC 
HROPT,REDUC 
!* 
PLAATS HIER HET MODEL 
!* 
OUTPR,BASIC, 1 
NSUBST,500 
HARFRQ,1,1.5 
KBC,1 
F,N,FX,1 
FINISH 
/SOLU 
SOLVE 
FINISH 
/POST26 
FILE,,rfrq 
NSOL,2,2,U,X,2UX 
NSOL,3,3,U,X,3UX 
PRVAR,2,3 
LINES,501 

! HARMONISCHE ANALYSE 
! GEREDUCEERDE ANALYSE 

! AANTAL STAPPEN IN DE FREQUENTIE 
! FREQUENTIE BEREIK 
! STEPPED LOADING 
! KRACHT VAN 1 OP KNOOP N 

! GEEFT VERPLAATSING VOOR KNOOP 2 
! GEEFT VERPLAATSING VOOR KNOOP 3 
! SCHRIJFT VARIABELEN 
! LIJST VAN 501 REGELS 

Overdrachtsfunctie berekenen en in spreadsheet zetten 

De overdrachtsfunctie kan bepaald worden met de bovenstaande input. Deze 
overdrachtsfunctie is een serie frequenties met bijbehorende waarden. 

Spectrale analyse in spreadsheet 
In een spreadsheet kan per frequentie het variantie-spectrum van de 
windbelasting bepaald worden. Met dit spectrum en de overdrachtsfunctie kan de 
respons berekend worden. Deze laatste drie stappen warden voor een aantal 
varianten uitgevoerd. Hierbij wordt de massa van de TMD gevarieerd. 

Rapporteren resultaten d.m.v. tabellen en grafieken 
De resultaten worden in tabellen en grafieken gepresenteerd. Toelichtende tekst 
en verwijzingen naar de input listings worden er bij gezet. 

Conclusies 
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4 Modelleren 

4.1 De constructie 

De constructie van de 
Coolsingeltoren bestaat uit een 
complex 3D-raamwerk. De 
hoofdstructuur bestaat uit grate 
diagonalen en kolommen. Waarin 
weer een verdeling is te zien van 
kolommen ten behoeve van het 
dragen van de verdiepings-vloeren. 
Het gebouw heeft in elke gevel en 
groat raamwerk. Deze zijn 
gekoppeld op de hoeken met een 
smaller raamwerk dat onder 
verschillende hoeken geplaatst is. 
Meestal zijn er per twee bouwlagen 
de zelfde profielen gehanteerd, 
echter over de hoogte zijn telkens 
lichtere profielen gebruikt. Dit 
geeft samen met de verlopende 
doorsnede van het gebouw een 
verlopende buigstijfheid over de 
hoogte van de toren. 

Een opvallend punt in het 
constructief ontwerp van de toren 
is dat de kruiskade zijde een ander 
gevel beeld heeft dan de andere 
zijdes. Hier is namelijk gebruik 
gemaakt van een enkele diagonaal 
in plaats van een kruisverband 
zoals in de andere gevels. Dit 
resulteert in een gevel met een 
andere (lagere) afschuifstijfheid. 
Doordat de gevels verschillende 
stijfheden hebben verschuift het 
dwarskrachten middelpunt iets, 
waardoor het gebouw wat gaat 
torderen. Oak is er aan de 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
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Figuur 4 De gevels op de zwakke as. De tegen 
over elkaar liggende gevels hebben verschillende 
opzet 

kruiskade zijde een diagonaal weggelaten in het hoekraamwerk waardoor de 
afschuifstijfheid lokaal nag verder daalt. 
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4.2 Schematiseren 

4.2.1 Uitgangspunten 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
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Bij de berekening is als uitgangspunt het 3D-computermodel genomen dat 
Ingenieursbureau Zonneveld heeft aangeleverd. Het uitgangspunt is dat deze een 
redelijke benadering geeft van het werkelijke gedrag van de constructie. Deze 
worden tot een 2D-constructie gemodelleerd. Aan de hand van dit model kan 
gecontroleerd worden of de buigingsvorm, mate van uitbuiging en de 
eigenfrequenties overeenkomen. Het model is een benadering op een ander 
mechanica model. 

Modelleren 

Figuur 5 Het 3D-model en de samengestelde 
constructie (2D - Model) 

4.2.2 opzet 

In eerste instantie wordt er naar trillingen om de zwakke as van het gebouw 
gekeken. De gevels in de afbeelding hierboven zijn de gevels die buigen om de 
zwakke as. Het zijn verschillende gevels qua opzet. Omdat het een redelijk 
complexe constructie is, is er voor gekozen hem nog verder te schematiseren. Per 
gebouwdeel wordt de Afschuifstijfheid en de buigstijfheid berekend, zie bijlage B. 
Een gebouwdeel is de hoogte van een deel met diagonaal, zoals aangegeven in de 
bovenstaande afbeelding. Deze stijfheden worden voor de voor en achtergevel 
opgeteld. Zo ontstaat er een fictief raamwerk met over de hoogte gezien telkens 
dezelfde buigingseigenschappen als de 3D-constructie (in de beschouwde 
richting). Het voordeel hiervan is dat er in het FEM programma met een redelijk 
eenvoudig mechanicaschema gewerkt kan worden . Daardoor zijn de effecten 
beter zichtbaar en zijn wijzigingen sneller doorgevoerd. Er is gekozen voor een 
eenvoudig raamwerk met een enkele diagonaal. Dit is gedaan vanwege het 
beperkte aantal staven, en de mogelijkheid een extra diagonaal aan te kunnen 
brengen met demping daarin. 

31 
Constructief Ontwerpen 



DEELII-ACHTERGRONDEN 
Dynamisch gedrag van Hoogbouw 

Toegepast op de Coolsingel toren 

In eerste instantie wordt er van uit gegaan dat het gebouw volledig ingeklemd is 
en de fundering geen rotatie ondergaat. Dit is echter alleen om duidelijk te 
kunnen zien wat het uitbuigingsgedrag van de constructie is. Als dit bekend is 
wordt de fundering als veer ingevoerd. 

Bij het schematiseren van de constructie bleek al snel dat er in het 2D-model een 
behoorlijk lagere stijfheid behaald werd dan met het 3D-model. Omdat het 
moeilijk te achterhalen was wat hier de oorzaak van was is er een eenvoudiger 
model geschematiseerd. Uit dit model moest blijken of de aanpak wel klopte. In 
de volgende paragraaf wordt deze analyse beschreven voor het schematiseren 
van een 3D- naar een 2D-constructie. 

4.3 Analyse omrekenen 

Om de 3D-constructie te modelleren tot een 
2D-constructie moeten verschillende 
raamwerken samengevoegd warden tot een 
equivalent raamwerk. Om te controleren of de 
methode die gehanteerd wordt klopt is het 
eerst uitgevoerd op een eenvoudigere 
constructie. 

...------,,' ' 
/ 

Figuur 6 Het omreken van een 
constructie met een dubbele 
diagonaal naar een constructie met 
een enkele diagonaal 

Figuur 7 De verplaatsingen van de 
constructie met de enkele en met de 
dubbele diagonaal liggen zeer dicht 
bii elkaar 

Op de modellen wordt een eenheidslast 
gezet van 5000 kN in de x- richting. Dit 
levert een verplaatsing op van ongeveer 42 
mm. 

Om te controleren of het omrekenen van EI en GA goed gaat, is eerst een 2D
model met een kruisverband omgerekend naar een 2D-model met een enkele 
diagonaal. Er bleek een afwijking van minder dan 1 % te zijn. 
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Figuur 8 Twee modellen, bet linker 
model heeft in 2 vlakken een enkele 
diagonaal. De overige vlakken zijn 
voorzien van een dubbele diagonaal. Bet 
rechtermodel heeft alleen dubbele 
diagonalen 
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Het verschil dat ontstaat in de mate van 
uitbuiging lijkt veroorzaakt te zijn door 
een onzuiverheid in de afschuifstijfheid. 
Dit is te concluderen omdat het verschil in 
mate van uitbuiging gelijk al bij de eerste 
knoop maximaal is. Door de dubbele 
diagonaal te vervangen voor een enkele, 
verandert de vervorming lokaal. Dit is te 
zien in de afbeelding links. De knopen aan 
de linkerkant van de modellen hebben 
vrijwel dezelfde verplaatsing, terwijl aan 
de rechterkant een duidelijk verschil waar 
te nemen is. 

Exact de zelfde constructie wordt nu 
omgebouwd tot een 3D-constructie, in de 
kopse vlakken gekoppeld door een zelfde 
raamwerk als in de langsvlakken(2D
raamwerk). 
Bij het omrekenen van het 3D-model naar 
een 2D-model komen er echter meer 
problemen naar voren. 

1. De vloeren in het model koppelen 
de punten in de gevels vrijwel 
oneindig stijf. 

2. De diagonalen in het gedrukte en 
getrokken vlak leveren ook een 
bijdrage aan de buigstijfheid van 
het geheel 

Omdat alle kolommen, liggers en 
diagonalen dezelfde afmetingen en 
eigenschappen hebben heeft dit model de 
zelfde eigenschappen als het 2D-model. Figuur 9 De uitbuiging van de twee 
Er wordt nu echter wel 2 x 5000 kN op constructies 
gezet omdat de kracht door 2 
raamwerken wordt opgenomen. 
De vervormingen zijn nu beduidend lager. 
Het verschil in uitbuiging van het 3D-model ten opzichte van het 2D-model is 7,7 
mm. Dit is gezien de mate van uitbuiging 35,1 mm een behoorlijk 
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'-30 .3 

Figuur IO Uitbuiging van 
de constructie zonder de 
diagonalen in de kopse 
vlakken (zijwaarts 
gesteund) 
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verschil. Dit komt hoogst waarschijnlijk door de 
diagonalen in het druk en trekvlak. Deze zijn in het 
2D-model nog niet opgenomen, zullen wel enige 
bijdrage leveren aan de buigstijfheid 

Om te toetsen of dit klopt zijn de diagonalen in de 
kopse vlakken van het model verwijderd en vervangen 
door rolopleggingen om het model stabiel te houden. 
De verplaatsing gaat nu naar 42, 7 mm . Oat is exact 
gelijk aan het 2D-model. De diagonalen in de kopse 
vlakken leveren een behoorlijke extra stijfheid. 

Er zal een methode gevonden moeten warden om de 
invloed van de diagonalen in de kopse vlakken mee te 
nemen. 

Om te analyseren wat de stijfheidswinst is door de 
diagonalen, warden de volgende modellen gemaakt; 

Een deel van het raamwerk met de diagonalen 
Een deel van het raamwerk zonder de diagonalen 

Op deze constructies wordt een grote verticale 
belasting gezet. Door de indrukking van de constructie 
ten gevolge van deze belasting te vergelijken kan het 
stijfheidsverschil van het raamwerk bepaald warden. 
Dit verschil moet uiteindelijk in de kolommen van het 
2D-raamwerk opgenomen warden. 
Voor dit geval blijkt de verhouding tussen de verticale 
verplaatsingen 1,18 te zijn. De doorsnede van de 

kolommen in het 2D-model warden hiermee vermenigvuldigd. De extra stijfheid, 
door de diagonalen in de kopse gevels, moet nu in het model opgenomen zijn. 

Als controle wordt het 2D-model opnieuw doorgerekend. 
Er wordt nu een verplaatsing gevonden van 34,5 mm. In het 3D-model werd een 
verplaatsing gevonden van 35,1 mm. Het verschil is 1,7% te stijf. 

-50oo::J .O -50000 .0 
-SOCOO 0 -50000 .0 

1'1 

Figuur 11 Analyse van de extra stijfheid tegen indrukken door de 
diagonalen 
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Bij een meer 
complexe 

constructie kan 
een dergelijke 
methode op de 
constructie als 
geheel word en 
uitgevoerd. Meer 
nauwkeurig is de 
constructie in 
kleine delen op te 
splitsen en per 
deel te bekijken 
wat de 
diagonalen aan 
de stijfheid 
toevoegen. 
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Figuur 12 Uitbuiging van 
2D-raamwerk na verhogen 
oppervlakte 
kolomdoorsnede 

4 .4 .1 Afschu ifstijfheid 

4.4 Uitwerking 
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Om een model te maken dat zich zoveel mogelijk 
gedraagt als het werkelijke gebouw en/of het 3D
model,wordt er per gebouwdeel de stijfheid en de 
afschuifstijfheid geanalyseerd. 

De afschuifstijfheid wordt per gebouwdeel bepaald, en bestaat uit zes delen. 
Namelijk drie raamwerken in de voorgevel en 3 raamwerken in de achtergevel. 
De Afschuifstijfheid (GA) kan per raamwerk berekend worden. De totale GA van 
dat gebouwdeel is de som hiervan. 

De GA van een raamwerk met de volgende 
geometrie kan berekend worden met; 

Constructief Ontwerpen 
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Figuur 13 Overzicht van een 
gebouwdeel van de 
Coolsingeltoren 
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Volgens referentie [28]; 

Voor GJ>.; 

Type .t.. ( op de hoeken) 
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y 

GA = 2hE 
d3 

L'). Ad 

z 

Uit de totale GA van een gebouwdeel kan teruggerekend warden naar een enkel 
raamwerk met een enkele diagonaal. Zo ontstaat er een eenvoudig en 
hanteerbaar model dat dezelfde afschuifeigenschappen hee~ als het originele 
model. (zie bijlage B voor omrekening) 
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4.4.2 Buigstijfheid 

Het grootste deel van de buigstijfheid komt voort uit de profielen die ver van het 
zwaartepunt staan. Dit zijn met name de profielen op de hoeken van het gebouw. 

Voor de El geldt; 

◄ 

Figuur 14 Schema voor bet berekenen van de buigstijtbeid 

Ook de diagonalen in het buigende vlak liggen ver van het zwaartepunt, en 
leveren het gebouw stijfheid. Dit is gebleken uit het onderzoek eerder in dit 
hoofdstuk. Er meet bepaald worden hoeveel extra stijfheid dat nu is. Dit is 
gedaan door de gevel in het vlak dat op druk of trek staat (de karel 
Doormanstraat - zijde en de Coolsingel - zijde) in ESA-PRIMA WIN in te voeren. 
En hier de een verticale puntlast op te zetten. Aan de hand van de indrukking van 
de constructie met en zonder diagonalen is de relatieve stijfheidswinst te bepalen. 
Als deze stijfheidswinst in procenten bij het oppervlakte van de kolommen in het 
mechanicaschema wordt opgeteld, dan komt het 2D-model qua uitbuiging zeer 
dicht bij de uitbuiging van het 3D-model. 

Omdat het gebouw bestaat uit een aantal (13) verschillende bouwdelen in twee 
verschillende gevels loont het de berekening in een spreadsheet uit te voeren. 
Dit is als volgt aangepakt; 

1. berekenen buigstijfheid kruiskade - zijde 
2. berekenen afschuifstijfheid kruiskade - zijde 
3. berekenen buigstijfheid stadhuisplein - zijde 
4. berekenen afschuifstijfheid stadhuisplein - zijde 
5. totalen van buig - en afschuifstijfheid 
6. terug rekenen afmetingen kolommen uit buigstijfheid 
7. terugrekenen afmetingen diagonalen uit afschuifstijfheid 
8. opstellen massa(verdeling) 

Vervolgens gaat de analyse verder in een eindige elementen (FEM) pakket; 

9. invoeren 2D-model in ESA-PRIMA WIN 
10. controle uitbuigingen door middel van een puntlast 
11. controle eigenfrequentie 

Voor Excel blad zie bijlage B 

Nu kan de constructie ingevoerd worden in het FEM programma. Om de stijfheid 
te vergelijken wordt er een puntlast op de top van het gebouw gezet van 2000 
kN. Het blijkt dat de uitbuigingen redelijk overeen komen. Het 3D-model is nog 
wel iets stijver dan het 2D-Model. Dit kan komen door de profielen in de gevel die 
nog enige stijfheid aan het gebouw geven. Er van uitgaande dat de 
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afschuifstijfheid redelijk met de werkelijke overeen komt, moet de buigstijfheid 
verhoogd worden. Daarvoor moet de oppervlakte van de kolommen vergroot 
worden met het percentage van de doorbuiging dat de constructie nog te kort 
komt. 

Voor het doorrekenen van de constructie worden twee FEM - programma's 
gebruikt. Namelijk ESA-Prima Win en ANSYS. ESA-Prima Win wordt vooral 
gebruikt om snel constructies in te voeren en resultaten te genereren (statisch). 
Voor de dynamische berekeningen wordt gebruik gemaakt van ANSYS. Deze heeft 
meer mogelijkheden wat dit betreft, dit pakket is echter langzamer wat invoer 
betreft. Doordat de constructie ingevoerd wordt in twee pakketten is er tevens 
een controle op invoerfouten. 

4.4.3 De fundering 

Een belangrijk gedeelte van de uitbuiging is veroorzaakt door rotatie in de 
fundering. De fundering bestaat uit een dikke betonnen plaat met een dertigtal 
palen eronder. Deze palen hebben allemaal hun eigen stijfheid. Om het model 
eenvoudig te houden moet de fundering geschematiseerd worden tot twee veren, 
onder ieder steunpunt een. 
De plaats en de stijfheid van de palen wordt uit het 3D-model gehaald. Ook hier 

Figuur 15 Schema van de fundering zoals in ESA weergegeven 

hoeft alleen de stijfheid om de slappe as berekend te worden. 

Omdat de funderingsplaat niet direct onder de bovenbouw ligt moet er nog een 
stuk onderbouw in het mechanicaschema meegenomen worden. Deze onderbouw 
is de parkeerkelder, geheel gebouwd uit in het werk gestort beton. Uit een 
onderzoek met een proefbelasting bleek dat de kelder niet als oneindig stijf 
gezien kan worden. De kelder wordt in het 2D-schema meegenomen als een 
enkele plaat met een gelijkwaardige stijfheid. Door een moment op de fundering 
van het 3D-model te zetten kan er gekeken worden hoe ver daarbij de top van 
het gebouw uitwijkt. Vervolgens is dit ook bij het 2D-model gedaan. De enkele 
funderingsplaat is daarbij net zo lang bijgesteld tot dat de verplaatsing aan de top 
volledig overeen kwam. Bij deze analyse zijn de veren onder aan de fundering 
vast gezet. 

38 -------------------------------
C.J. Mommaas 



DEELII-ACHTERGRONDEN 
Dynamisch gedrag van Hoogbouw 

Toegepast op de Coolsingel toren 

Eersle rij palen 

L1 

3,6 

Slijheden MN/m 

1032 
824 
616 
640 

Totale slijfheid rij 

3112 

Omrekenen fundering 
Tweede rij palen 

L2 

10,84 

Stijheden M Nim 

1864 
1416 
1496 
960 
960 

1056 
1840 

Totate stijfheid rij 

9592 

derde ri j palen 

L3 

7,4 

Stijheden M Nim 

1672 
856 
1564 

T otale stijf heid rij 

12704 

vierd e rij palen 

L4 

11,84 

Stijheden MN/m 

1416 

Totale stijfheid rij 

1416 

Geel! maat van 

de paal dot he 
dr aaip unt van de 

fundering 

De verticale 

stijfheid van 

deverschillende 

palen, ingedeeld 

perrij 

De st ijfheid per 

rij en de stijfheid 

vermenigvul digd 

met de a'sland 

tot he 

R>tatiestijfheid per rij Rotatiestijfheid per rij Rotatiastijfheid per rij Rotatieslijfheid p..- rij draaipunt5 in he 

40332 1127114 695671 198503 kwadraat 

Som van de Rotat iesl ijfheden per rij ; 2061619 MNm 

Modelbreedt e 25 m 

Aant al paten in ont werp : 30 stuks 
Aant al paten in sch ..-na: 2 stuks 
Veer in schema: 13194 MN/m 

Tabel 1 Omrekenen fundering 

Er worden veren met een stijfheid van 13194 MN/m onder 
het model gezet. Onder ieder steunpunt wordt er een 
gemodelleerd. De demping die door de fundering ontstaat 
wordt later in dit verslag behandeld. 

De betonnen fundering zal zelf ook vervormen als gevolge 
van de belasting. In eerste instantie was ervan uit gegaan 
dat deze vervorming vrijwel geen invloed zou hebben op 
de uiteindelijke uitbuiging. Gedurende de analyse bleek 
echter dat deze vervorming wel degelijk enkele procenten 
meer uitbuiging aan de top gaf. De volledige fundering is 
in het model omgerekend naar een 2D-plaat (PLANE42 in 
ANSYS). Het omrekenen van de complete fundering naar 
een 2D plaat is gedaan met behulp van een eenheidslast. 
Door een moment te plaatsen op de fundering van het 3D 
model en de uitbuigingen aan de top te bepalen. 
Vervolgens is er voor de 2D constructie hetzelfde gedaan. 
De stijfheid van de plaat is aangepast tot dat de 
uitbuigingen overeen kwamen. Omdat de vervorming van 

t..-ug rekenen 

naar een 

fundering 

bestaande uit 2 

veren ob de 
hoeken van een 

2d construdie 

met een breedte 

van 25 m 

Z6 27 

s 

3 

"I 

5 

l 

de fundering maar een invloed heeft van enkele procenten op de totale uitbuiging 
is deze wat minder exacte, maar snelle, methode toegepast. 
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De massa in het model is van groat belang. Het heeft een behoorlijke invloed op 
de eigenfrequentie van het gebouw. Ook hierbij wordt het 3D-model als referentie 
aangehouden, de massa die hierin is verwerkt zal meegenomen warden in het 
2D-model 

De massa van het gebouw bestaat uit; 

1. vloeren 
2. constructie 
3. gevel 
4. permanente belasting (binnenwanden e.d.) 
5. gedeelte van de variabele belasting 

De waarden voor van deze massa's zijn te vinden in de onderstaande tabel. 

gevel 

vloer 
permanent vloer 
variabel vloer 

totaal vloer 

massa's 

535 kg/m1 

300 kg/m2 
130 kg/m2 

127 ,5 kg/m2 

557,5 kg/m2 

Tabel 2 Gehanteerde massa's in de 
modellen 

Hiermee kan de totale massa van het 
gebouw mee warden berekend . Dit is 
terug te vinden in het volgende Excel -
sheet . 
Omdat de massa van het gebouw 
samengevoegd wordt tot een zevental 
massa's, moeten de massa's van de 
verschillende bouwlagen bij elkaar 
opgeteld word en. Deze warden 
aangebracht over de lengte van de 
liggers. Deze komen juist daar omdat het 
verdelen van massa over de kolommen 

kan resulteren in lokale trillingseffecten in die kolommen. De massa wordt 
aangebracht op liggers, daar waar volgens de schematisering er een 
krachtenspectrum aangrijpt op het gebouw. 
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Bepalen massa op liggers 
construct ie vloer Afmetingen Massa per vloer Totale massa per 

Lengle Breedte Oppervlakte Omtrek massa per strekkende 
constructie meter op 

deel NR vloer vloer vloer vloer tot. vloer tot. gevel constructie totaal deel de ligger 
m m m2 m1 kg kg kg kg kg kg/m1 

0 35,20 24,80 873 120 486675 64200 160000 710875 
1 35 ,34 24,92 881 121 490979 64479 160000 715458 
2 35,49 25 ,04 888 121 495302 64759 160000 720060 
3 35,63 25,15 896 122 499643 65038 160000 724681 

1 4 35,77 25 ,27 904 122 504003 65317 160000 729320 
5 35 ,91 25,39 912 123 508382 65597 160000 733979 
6 36 ,06 25 ,51 920 123 512780 65876 160000 738656 
7 36,20 25 ,63 928 124 517197 66155 160000 743352 
8 36 ,34 25,75 936 124 521632 66434 160000 748067 6564448 262577 ,9 
9 36,49 25 ,86 944 125 526087 66714 150000 742800 

10 36,63 25 ,98 952 125 530560 66993 150000 747553 
11 36 ,77 26 ,10 960 126 535052 67272 150000 752324 

2 
12 36,91 26 ,22 968 126 539563 67552 150000 757114 
13 37,06 26,34 976 127 544092 67831 150000 761923 
14 37,20 26,45 984 127 548641 68110 150000 766751 
15 37,34 26,57 992 128 553208 68390 150000 771598 
16 37 ,49 26 ,69 1001 128 557794 68669 150000 776463 6076528 243061, 1 
17 37 ,63 26 ,81 1009 129 562399 68948 140000 771347 
18 37,77 26 ,93 1017 129 567023 69228 140000 776251 
19 37,91 27 ,05 1025 130 571666 69507 140000 781172 

3 
20 38,06 27,16 1034 130 576327 69786 140000 786113 
21 38,20 27,28 1042 131 581007 70066 140000 791073 
22 38,34 27,40 1051 131 585706 70345 140000 796051 
23 38,49 27,52 1059 132 590424 70624 140000 801048 
24 38 ,63 27 ,64 1068 133 595161 70903 140000 806064 6309121 252364 ,8 
25 38,77 27 ,75 1076 133 599916 71183 130000 801099 
26 38 ,91 27,87 1085 134 604691 71462 130000 806153 
27 39,06 27,99 1093 134 609484 71741 130000 811225 

4 28 39 ,20 28 ,1 1 1102 135 614296 72021 130000 816317 
29 39,20 28,23 1107 135 616879 72147 130000 819026 
30 39 ,20 28 ,35 1111 135 619462 72274 130000 821735 
31 39,20 28 ,46 1116 135 622044 72400 130000 824444 
32 39 ,20 28 ,58 1120 136 624627 72527 130000 827154 6527154 261086 ,1 
33 38,80 28,70 1114 135 620810 72225 120000 813035 
34 38,80 28,82 1118 135 623366 72351 120000 815718 
35 38,80 28 ,94 1123 135 625922 72478 120000 818400 

5 
36 38,80 29,05 1127 136 628479 72604 120000 821083 
37 38 ,80 29,17 1132 136 631035 72731 120000 823766 
38 38 ,4 0 29 ,29 1125 135 627060 72429 120000 819489 
39 38 ,40 29,41 1129 136 629590 72556 120000 822146 
40 38 ,40 29 ,53 1134 136 632120 72682 120000 824802 6558439 262337 ,5 
41 38 ,40 29 ,65 1138 136 634650 72809 110000 817459 
42 38 ,40 29 ,76 1143 136 637180 72935 110000 820115 
43 38 ,00 29 ,88 1136 136 633046 72634 110000 815680 

6 
44 38 ,00 30,00 1140 136 635550 72760 110000 818310 
45 36 ,80 29 ,20 1075 132 599067 70620 110000 779687 
46 35,20 28 ,00 986 126,4 549472 67624 110000 727096 
47 33,60 26 ,80 900 120,8 502018 64628 110000 676646 
48 31 ,60 25 ,60 809 114,4 450995 61204 110000 622199 6077191 243087 ,7 

7 49 29,60 24 ,00 710 107,2 396048 57352 110000 563400 
50 28 ,00 21 ,60 605 99 ,2 337176 53072 110000 500248 1063648 42545,92 

Tabel 3 Uitwerking van de massaverdeling in de Coolsingel toren. Omgezet naar massadelen 
t.b.v. de schematisering 
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Als de fundering, constructie, belasting en massa zijn ingevoerd kan het model 
warden getest op uitbuiging en eigenfrequentie. Deze moet dicht bij de 
eigenschappen van het 3D-model liggen. Om dit te toetsen wordt met ESA -
Prima Win de uitbuiging onder een last van 2000 kN aan de top berekend. Dit 
wordt voor zowel het 2D-model als het 3D-model gedaan. 

½ F 

3D model 2D Model 

Om te kunnen 
controleren of de 
uitbuiging wel juist is 
opgebouwd wordt de 
constructie oak 
doorgerekend met een 
volledige inklemming aan 
de voet. Voor de 
eigenfrequentie gebeurt 
hetzelfde . 

Figuur 16 Opzet voor controle van omrekenen constructie 

Controle Model 
3D - model eenheid 2D- model eenheid foutmarge 

Uitbuiging volledig ingeklemd gebouw 84,288mm 81 ,77mm 

Uitbuiging volledig buig stijf gebouw 22,4mm 23,069mm 

Uitbuiging totaal 106,688mm 104,839mm 

Eigenfrequentie volledig ingeklemd gebouw 0,26 Hz 0,26 Hz 

Eigenfrequentie totaal 0,224 Hz 0,218 Hz 

Tabel 4 Resultaten van het vergelijk 3D - met 2D - constructie 

3% 

-3% 

2% 

0% 

3% 

De gevonden foutmarges liggen rand de 3%. De gevonden verschillen zouden 
toegewezen kunnen warden aan de onderdelen in het 3D-model die niet in de 
berekening meegenomen zijn vanwege hun minimale invloed. Ondanks de 
afwijking wordt het mechanicaschema gebruikt voor verdere berekeningen. 
Omdat de spectrale analyse grate onzekerheden kent is een foutmarge van 
enkele pracenten op het model niet van grate invloed. Het model zal, zoals eerder 
in dit hoofdstuk berekend, gehandhaafd blijven. 
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Een hoogbouw constructie kan in zijn geheel op twee manieren dynamisch belast 
worden. Deze twee zijn aardbevingsbelasting en windbelasting. Omdat het 
afstudeeronderzoek zich alleen richt op trillingen ten gevolge van windbelastingen 
worden aardbevingsbelastingen niet nader bekeken. Omdat wind een niet 
constante, in zowel tijd als grootte, belasting is wordt het als een dynamische 
belasting beschouwt. Deze belasting is meestal gegeven in een tijdsdomein. 
Omdat deze op een dergelijke manier worden gemeten door een weerstation. Er 
is voor gekozen om te werken met belastingen in een frequentiedomein. Dit is 
eenvoudiger in te voeren in de rekensoftware en geeft meer overzichtelijke 
resultaten. 

4.6.2 Aanpak 

In eerste instantie was het de bedoeling om de windbelasting op de gevel op te 
delen in een aantal kleinere delen. Gedurende de analyse is echter gebleken dat 
dit geen betrouwbare resultaten opleverde. 

Voor de gehele oppervlakte van dit vlak wordt de totale belasting bepaald. Welke 
als een puntlast wordt geschematiseerd. Deze puntlast wordt als een spectrale 
belasting op de constructie geplaatst. 
Vanuit standaard spectra als die van Davenport of Harris worden de 
windsnelheden bij verschillende frequenties op de benodigde hoogte bepaald. In 
dit onderzoek is er telkens het Davenport spectrum gebruikt. Deze wordt namelijk 
ook bij de Nederlandse Norm gebruikt. Dit spectrum heeft een gemiddelde 
windsnelheid op 10 meter hoogte nodig. Deze kan vanuit de NEN 6702 terug 
gerekend worden omdat zo deze analyse goed te vergelijken is met het verrichte 
onderzoek naar de verschillende voorschriften betreffende het berekenen van 
versnellingen t.g.v. wind bij hoogbouw. 

Met behulp van een FEM programma (ANSYS.) wordt deze belasting ingevoerd, 
en doorgerekend. Vanuit de analyse kunnen verschillende reacties bekeken 
worden, in dit onderzoek is deze reactie in de vorm van versnellingen onderzocht. 
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De Coolsingeltoren wordt gebouwd in Rotterdam aan de Coolsingel. Dit is midden 
in Rotterdam, in de buurt van andere hoogbouwprojecten zoals de Nationale 
Nederlanden, Millenniumtoren, de Weenatoren, WTC, enz. 

Nation ale 
Nederland en 

Milleniumtoren Weenatoren 

Figuur 17 Enkele voorbeelden van hoogbouw in het centrum van Rotterdam 

World Trade 
Center 

Naast de hoogbouw in de omgeving is de omliggende omgeving dicht bebouwd. 
Het omliggende terrein heeft een behoorlijk hoge bebouwing. Dit be"invloedt de 
aankomende wind sterk . Ten eerste wordt de gemiddelde windsnelheid lager. De 
windvlagen zullen echter ook sterker varieren in grate en kracht. 
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5 Spectrale Analyse van de Coolsingel toren 

In het hoofdstuk; 2. Controle van analyse, is door middel van een voorbeeld 
gecontroleerd of de gebruikte analyse bij benadering dezelfde resultaten geeft als 
de methode zoals gegeven in Over Spannend Staal Construeren Deel B. Nu wordt 
de Analyse uitgevoerd op 2 modellen. Als eerste op een systeem met een 
vrijheidsgraad dat enigszins lijkt op de Coolsingeltoren . Vervolgens op een 
systeem wat vrij exact lijkt op de Coolsingeltoren, dit systeem heeft dan ook 
meerdere vrijheidsgraden. 

5.1 Het variantie-spectrum van de windbelasting 

Het spectrum van de windbelasting komt voort uit de locatie van het gebouw, de 
hoogte, het aangeblazen oppervlakte en enkele andere voor deze situatie 
specifieke variabelen. 

De benodigde gegevens; 

Omgeving; 
Vormfactor; 

Zo = 
dw = 
u. = 
K= 

gebied II, bebouwd 
Ct = 1,2 

2m 
3,5m 

2,82m/s 
0,9 

De windsnelheid op 10 meter (v(l0)) met een herhalingstijd van 12,5 jaar is; 

v(IO)- 2,5 · u, · 1 z:,d)- 2,5· 2,82 -1{
10

~
3
•
5
)-8,31m/ s 

Wat we nodig hebben is echter een herhalingstijd van 1 jaar. Door de 
windsnelheid met een herhalingstijd van 12,5 jaar met 0,816 te vermenigvuldigen 
krijgen we de windsnelheid met een herhalingstijd van 1 jaar.[SG,10] en [TNO,7] 
pagina 112. 

Dus v(l0) = 0,816-8,31 = 6,78ml s 

Verder hebben we ook de windsnelheid nodig aan de top van het gebouw. Voor 
een herhalingstijd van 12,5 jaar geldt; 

v(l78,25)- 2,5-u, · 1 z :,d )- 2,5 · 2,82 · ~
178

•
2
~-

3
,
5
)- 31,5Im/ s 

Voor een herhalingstijd van 1 jaar; 

v(l 78,25) = 0,816 · 31,51 = 25,72m Is 

Het variantie-spectrum voor de windsnelheid wordt berekend door middel van; 

1200 · f 
q = v(l0) 

en het variantie-spectrum van de windsnelheid; 
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( (m Is )2 / Hz ) 

o-r = De standaardafwijking van de windsnelheid op 10 meter hoogte . Deze wordt 

bepaald uit de v(lO) windsnelheid met een herhalingstijd van 1 jaar. Om de 
standaardafwijking te bepalen uit de gemiddelde windsnelheid moet er een 
piekfactor bepaald warden. Deze komt voort uit de overschrijdingskans. Bij alle 
voorbeelden is dezelfde overschrijdingskans voor de windsnelheid genomen. 

Volgens referentie [7] is de standaardafwijking van de windsnelheidsfluctuaties 

(a-,); 

0"
1
, = 2,5KU. (m/s) 

a-,, = 2,5 · 0,9 · 2,82 = 6,345111 I s 
K = constante voor terreinruwheid (tabel bijlage A. l van ref [3] ) 

Vervolgens zijn de volgende gegevens benodigd; 

fe = 
Ct= 
Aangeblazen A = 
mw= 
h = 
p = 

0.2175Hz 
1.2 

6296.8m 2 

10102896kg 
178.25 

l.25kg/m3 

Het variantie-spectrum van de windbelasting is; 

( N 2 / Hz ) 

Voor een serie frequenties gee~ dit de volgende waarden; 

frequentie Waarde bij frequentie 
0,0010 7.485E+12 
0,0100 1.123E+13 

Aanloop frequenties 0, 1000 1.573E+11 
Eerste eigenfrequentie 0,2175 1.634E+10 

tussenwaarde 

0,6044 3.980E+08 
Tussenwaarde 0,7801 1.437E+08 

Tweede eigenfrequentie 
(n .v.t.) 

0,8437 1.046E+08 
Uitloop frequenties 1 4.491 E+07 

2 2.861 E+06 
5 5.664E+04 

10 2.844E+03 
20 1.418E+02 
30 2.450E+01 

Dit levert de volgende g rafiek op; 
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Figuur 18 Variantie-spectrum van de windbelasting 

Dit is het spectrum dat op de modellen wordt aangebracht. Het spectrum wordt 
op een punt op de constructie gezet. Namelijk het meest hoog gelegen punt. 
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5. 2 Ontwerp methode 
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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 warden, in d it geval komt hij uit 
een bestaand 3D-model van de toren. 
De Toren wordt geschematiseerd tot een enkele staaf met een constante stijfheid. 
Aan de onderkant wordt hij volledig ingeklemd. De stijfheid komt voort uit het 
belasten van een complexer 3D-model met een eenheidslast. Omdat dan 
belasting, uitbuiging, en constructie dimensies bekend zijn kan de stijfheid van 
het totale systeem bepaald warden. 

Op de het hoogste punt van de constructie, h = 178,25 meter wordt een 
eenheidslast van 2000 kN geplaatst. Dit geeft een uitbuiging van 0,106 m. 

De uitbuiging wordt dan; 

FL3 2 · I 0 6 * 178 25 3 

I= - = ' = 169.62m 4 

3uE 3 · 0,106 · 2,1-10 11 

k = 3£1 = 3. 2,1-1011 · 169,62 = 18867924N Im 
/

3 17825 3 

' 

n1"' = _k_ = 18867924 7 = 10102895kg 
(2;if;,)2 (2 ·Jr· 0,2175)-

De aanwezige demping wordt op 1 % gesteld D = 0,01. Dit is de waarde die NEN 
6702:1991 geeft voor staalconstructies. 

Het model ziet er als volgt uit; 

sff 

H 

Figuur 19 Geometrie als 1-massa
veersysteem 
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ANSYS geeft de volgende waarden; 

Verplaatsing: 
Snelheid: 
Versnelling: 

t 

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

• 1 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
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3,5 X 0 

0.1433 m 
0.1363 m/s 
0.1839 m/s2 

riz 10 

Figuur 20 De toelaatbare versnelling zoals gegeven in NEN 6702 

De toelaatbare versnelling bij 0,2175 Hz is ongeveer 0,18 m/s2
• 

Deze versnelling voldoet nog net aan de in NEN 6702 gestelde eis. Het is echter 
aan de opdrachtgever of de versnellingen laag genoeg zijn. Deze zou in verband 
met de te behalen kwaliteit van het gebouw een hogere eis kunnen stellen. 
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5.3 Gedetailleerde analyse 

Dit model beschrijft beter de uitbuigingsvorm van de constructie. Er wordt 
rekening gehouden met afschuifstijfheid en het gedrag van de fundering. Dit 

NODES ANSYS 
AUG 1 8 200 3 

08:48:24 

De veren onder de 
fundering zijn niet 
zichtbaar omdat deze 
een lengte van nul 
hebben 

Figuur 21 Vereenvoudigde geometrie van de Coolsingeltoren 

model is beschreven in Hoofdstuk; 4. Modelleren 
De overdrachtsfunctie ziet er als volgt uit; 

Overdrachtsfunctie van de Coolsingeltoren 

250E-06 .,.._ _______________________________ _ 

2 00E-06 +----+---------- - --- - --- ---- --- - -----

z 1 SOE-06 +--- - 1--- ----------- - --- ---- ---- -----

]_ 
,.!! 

~ 
.:: 1 OOE-06 +--- - --- ----------- ---- ---- ---- ---- -

SOOE-07 +---------<>+--------------- - - - - --- ------- -

L-J 
0.00E-;{)0 <1-----___:;,:,:,,__,,__....,...--,--==,::;:_~~ ..----,-~-~----.--..C:::::,;---,.-.,.._....,...~-~--,--..--

8 9 ~ ~ ~ ~ ~ e ~ 8 8 9 ~ ~ ~ 8 ~ e ~ 8 B 9 ~ ~ 
0 0 0 ci ci O O Q O O - - - - - - - - - - N N N N 

Frequentie (Hz) 

Figuur 22 Overdrachtsfunctie voor knoop 26 

50 
C.J. Mommaas 



DEELII-ACHTERGRONDEN 
Dynamisch gedrag van Hoogbouw 

Toegepast op de Coolsingel toren 

Door vermenigvuldiging van het krachtspectrum met de overdrachtsfunctie krijgt 
men de responsiefunctie. Deze is weergegeven in ANSYS als in de volgende 
afbeelding. 

Responslefunctie Coolsingeltoren 

9.00E-02 ..---- --------- - - --- - -------------

B.OOE-02 t----------- ---------------------

7.00E-021------------------------1t---------

6.00E-02 t----------------------~t---------
{ 
!, 5.00E-02 t------------------ --------f t--------
• 
j 4.00E-02 -t---------------------------i ,__ _ _____ _ ... 
I 
a: 

3.00E-02 +--------------------------f 111--------

2.00E-02 +-------------------------11 t---------

l OOE-02 ')II~/'"· 
O.OOE-0::J ff, i !Hili 1il fT'ii";;r, 

8 o ~ ~ q ~ ~ ~ ~ 8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
o ci o o o ci ci ci d ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci 

Froquentlo (Hz) 

Figuur 23 De respons van de Coolsingeltoren 

~ N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci 

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. 

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 

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

3,5 X 0 

0.1357 m 
0.1655 m/s2 

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 nag redelijk verschillen. Alhoewel de totale stijfheid hetzelfde is, is 
de opbouw van het model sterk afwijkend. 
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3 OOE-06 

2 SOE-06 +-----+--- - ----- - - -------- ---------

- - -- - - Aanpak in gBvorderde onh·,;erpta:se 

- Aanpak 1n ontwerpfas-? 

2 00E-06 

z 
I 
:c 1 50E-06 
~ 

"E .. 
> 
0 

1 00E-06 

5 00E -07 -t-----++-- - - -------- - ---------------

88~S~~ g~~ ~8~@~~~ g ~g~88~~~~g~ ~ ~8~8~2~g~~~ 
oocicicioci ci ciociooocicici ci cici ~ -~ --~ ~~ ~~~~--~~ ~ -~ -

Frequenti e IHz) 

Figuur 24 Overdrachtsfunctie van de twee methoden 

De gevonden versnelling voldoet nag net aan de in NEN 6702 [3] gestelde eis, zie 
oak figuur 20. 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 rand 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 warden. Er moet 
gezocht warden naar een maatregel om de respons omlaag te brengen. Omdat 
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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6 Tuned Mass Damper 

6.1 Inleiding 
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De werking van de Tuned Mass Damper {T.M.D.) is al eerder omschreven in het 
literatuuronderzoek. Het is een vrij 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 worden. Ook opgehangen massa's zijn toegepast. De 
rekenkundige werking is bij deze systemen allemaal ongeveer hetzelfde. Dit 
omdat in alle gevallen er een systeem wordt aangebracht met dezelfde 
eigenfrequentie als de hoofdconstructie. 

N-Sconuot-=---

Figuur 25 Een illustratie van de TMD zoals toegepast in City Corp New York 

De TMD is op vele manieren uit te voeren. Het maakt voor de werking niet veel 
uit of het blok nu hangt of ligt. Zolang de eigenfrequentie, demping en massa 
goed getuned zijn. 

53 
Constructief Ontwerpen 



DEELII-ACHTERGRONDEN 

6.2 Demping 
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Bij het analyseren van de TMD met behulp van de PSD analyse ontstaat er een 
probleem. Tijdens de analyse bleek dat de demping die toegevoegd was in de 
veren waarmee de TMD aan het gebouw vast zit niet functioneerde. De volgende 
tabel staat in de ANSYS Manual; 

-----~--
Alpha, Element 
Beta Material- Constant Damping 
Damping Dependent Damping Modal [J.] 

Analysis [ALPHAD, Damping Ratio Damping (COMBIN7, 
Type BETAD] [MP,DAMP] [DMPRAT] [MDAMP] and so on) 

-
Static N/A N/A N/A N/A N/A 

Modal 

Undamped No No No No No 

Damped Yes Yes No No Yes 

Harmonic 
-----·-··-··--· ·---····-- ·----·--· 

Full Yes Yes Yes No Yes 

Reduced Yes Yes Yes No Yes 
---··-· - -----
Mode Sup Yes .Yes Yes Yes Yes 

Transient 

Full Yes Yes No No Yes 

Reduced Yes Yes No No Yes 

Mode Sup Yes Yes Yes Yes Yes 

Spectrum 

SPRS, MPRS Yes .Yes Yes :Yes No 

DDAM Yes Yes Yes Yes No 

PSD Yes No Yes Yes No 

Buckling N/A N/A N/A N/A :N/A 
Substructure Yes Yes No No Yes 

Tabel 5 Een tabel uit de ANSYS manual waarin staat aangegeven welke dempingsmethoden wet 
en niet beschikbaar zijn bij de verschillende analyses 

Uit deze tabel blijkt dat het niet mogelijk is element damping te gebruiken in de 
PSD analyse. De andere mogelijkheid om op verschillende plaatsen in het model 
demping aan te brengen (material dependent damping) is oak niet beschikbaar. 

Het blijkt dat het niet mogelijk is om extra dempers in het model te zetten als de 
analyse PSD is. 
In deze analyse kan de Tuned mass damper niet optimaal gedempt worden. De 
dempers om het massablok te dempen hebben dezelfde demping (1 %) als de 
totale constructie demping. 
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6.3 Invloed van de TMD op een constructie 

6.3.1 Analyse 1 

In de literatuur zijn rekenregels te vinden voor het ontwerpen van een tuned 
mass damper. Deze rekenregels staan vernoemd in de paragraaf 5.3 van het 
literatuuronderzoek. De literatuur geeft echter onvoldoende weer waarom de 
Tuned Mass Damper ontworpen moet worden zoals aangegeven.Daarom worden 
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 worden 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. 

De opzet van het onderzoekje is als volgt; 

meewerkende massa m1 = 
stijfheid gebouw K1 = 
halve stijfheid K1 = 
eigenfrequentie van constructie f ei = 
percentage van massa voor T.M.D. p = 
massa van de T.M.D. m2 = 
ideale eigenfrequentie van de T.M.D. fe2 = 
demping van de T.M.D. Dopt = 

veerstijfheid bij ideale eigenfrequentiekt = 
halve veerstijfheid k2 = 

30000kg 
1.94E+06N/m 
9. 72E+05N/m 

1.28Hz 
3% 
900kg 

1.242718Hz 
0.10451 (In PSD 0.01) 

54871.61N/m 
27435.SlN/m 

spectrale belasting Sff(f) = 4.00E+ 10N2/Hz 

Het gebouw heeft dezelfde constructie als de voorbeelden in hoofdstuk; 2.1 
Systeem met een vrijheidsgraad 
De TMD wordt boven in het gebouw geplaatst, en kan vrij heen en weer bewegen. 
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 worden tot een eenvoudig systeem, zie Figuur 26. 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. 
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Knoop - 1 Knoop - 2 
Massa- 1 

Demping 1 

/V\ 
Veer - 1 

--Kracht 
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Knoop - 3 
Massa- 2 

Demping 2 

J\ 

► 
Vrijheidsgraden 

Figuur 26 De totale constructie zoals ingevoerd in ANSYS voor het onderzoek naar de werking 
van de demper 

De onderstaande analyses zijn alien gebaseerd op een fictief voorbeeld. Pas in 
paragraaf; "6.4 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. 

De resultaten van de analyse met de ideale frequentie van de demper zijn; 

Oorspronkelijke 1-a verplaatsing 

Verplaatsingen (1-a) nieuwe 
situatie 

Gebouw 
1.0318 

0.4442 

T.M.D. 
niet aanw. 

3.3507 

Er is een behoorlijke reductie te behalen van de verplaatsingen in een 1-massa 
veersysteem door een Tuned Mass Damper toe te voegen. Verplaatsingen warden 
in dit voorbeeld tot zon 75% van de oorspronkelijke verplaatsing terug gebracht. 
De verplaatsingen van de TMD zijn echter vele malen groter. Er moet rekening 
gehouden worden met de beschikbare ruimte. 
Als de stijfheid van de veren van de TMD groter of kleiner gemaakt wordt, krijgt 
de TMD een hogere of lagere eigenfrequentie. Dit heeft invloed op de effectiviteit 
van de demper. De onderstaande tabel geeft de resultaten weer van het 
onderzoek. 

DATA TABEL 

eiqen freouentie T.M.D. Veerstiifheid T.M.D. Verpl. Gebouw Verpl. T.M.D. 
0.002 0.lN/m 1.0318m l.70E-04m 
0.375Hz 2500N/m 1.0293m 0.6173m 
0.531Hz 5000N/m 1.0257m 0.8252m 
0.650Hz 7500N/m 1.0203m 1.0394m 
0. 750Hz l0000N/m 1.0122m 1.2856m 
0.839Hz 12500N/m 0.9999m 1.5807m 
0.919Hz 15000N/m 0.9809m 1.9406m 
0.993Hz 17500N/m 0.9517m 2.3785m 
l.061Hz 20000N/m 0.9081m 2.8934m 
l.125Hz 22500N/m 0.8483m 3.4462m 
l.186Hz 25000N/m 0.7825m 3.9321m 
l.244Hz 27500N/m 0.7381m 4.2092m 
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1.299Hz 30000N/m 0.7376m 4.2131m 
1.353Hz 32500N/m 0.77038m 4.0134m 
1.404Hz 35000N/m 0.81255m 3.7265m 
1.453Hz 37500N/m 0.85062m 3.4323m 
1.501Hz 40000N/m 0.88119m 3.1654m 
1.547Hz 42500N/m 0.90485m 2.9351m 
1.592Hz 45000N/m 0.92309m 2.7398m 
1.635Hz 47500N/m 0.93728m 2.5748m 
1.678Hz SOOOON/m 0 .94847m 2.435m 
2.373Hz lOOOOON/m 1.0059m 1.4905m 
3.355Hz 200000N/m 1.0174m 1.2135m 
5.305Hz SOOOOON/m 1.0219m 1.0900m 

Het levert de volgende grafiek op; 

4.50E+00 

4.00E+OO 

3.50E+00 

3.00E+00 

CII 
C 
iii 2.50E+00 
,; 
c,s 
Q. 2.00E+OO 

~ 
1.50E+00 

1.00E+00 

5.006-01 

-Verpl. TMD 

- - - • Verpl. Gebouw 

- - - . -zonder TMD 

---~ - - • • • • - - - • • • • - - • - • • • - - - - - - - • • I 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
K2 Veerstijfheid TMD 

Figuur 27 De TMD in grafiek. Een lagere stijfbeid van de TMD geeft een lagere eigenfrequentie. 
Daar waar de eigenfrequenties van gebouw en TMD gelijk zijn is de grootste reductie in respons 
van bet gebouw waar te nemen. 

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 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. 
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Zie tabel; 

DATA TABEL 
Veerstijfheid T.M.D. Energie T.M.D. (k* x 2 

2500N/m 
SOOON/m 
7500N/m 

lOOOON/m 
12500N/m 
lSOOON/m 
17500N/m 
20000N/m 
22500N/m 
25000N/m 
27500N/m 

30000N/m 
32500N/m 
35000N/m 
37500N/m 
40000N/m 
42500N/m 
45000N/m 
47500N/m 
S0000N/m 

Gebruikte invoerfile; 

/PREP? 
MP,EX, 1,2. lel 1 
ET,1,combin14 
KEYOPT,1,1,0 
KEYOPT, 1,2, 1 
ET,2,BEA M3 
R,1,972222 !Kl 
R,2, 100,833, 10, , ,30000, 'Ml 
R,3,100,833,10,, ,900, 'M2 
R,4,27435, !K2 
N, 1,0,0,0,,,, 
N,2,0,0,0,,,, 
N,3,1,0,0,,,, 
N,4,1,0,0,,,, 
N,5,0,0,0,,,, 
N,6,1,0,0,,,, 
TYPE, 1 
REAL,1 
E,1,2 
E,3,4 
TYPE,2 
REAL,2 
E,2,3 
TYPE,l 
REAL,4 
E,2,5 
E,3,6 
TYPE,2 
REAL,3 
E,5,6 
D, 1,ALL 
D,2,UY 
D,3,UY 

1905Nm 
6810Nm 

16205Nm 
33055Nm 
62465Nm 

112978Nm 
198004Nm 
334871Nm 
534433Nm 
773071Nm 
974455Nm 

1065013Nm 
1046980Nm 
972076Nm 
883551Nm 
801581Nm 
732259Nm 
675585Nm 
629812Nm 
592923Nm 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
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Energie Gebouw (k*x2
' 

2060058Nm 
2045673Nm 
2024190Nm 
1992178Nm 
1943900Nm 
1870761Nm 
1761110Nm 
1603336Nm 
1399379Nm 
1190656Nm 
1059432Nm 

1057882Nm 
1153999Nm 
1283795Nm 
1406911Nm 
1509853Nm 
1592020Nm 
1656851Nm 
1708182Nm 
1749213Nm 
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D,4,ALL 
D,S,UY 
D,6,UY 
FINISH 
!* 
/SOLU 
ANTYPE,MODAL 
MODOPT,LANB,2 
MXPAND,2, , ,0 
SOLVE 
FINISH 
!* 
/SOLU 
ANTYPE,SPECTR 
SPOPT,PSD,2,0 
PS DU NIT, l,FORC,, 
PSDFRQ,1, ,0.01,10,,, 
PSDVAL,1,4e10,4e10, , , 
F,2,FX,1.0, 
PFACT,1,node, 
DMPRAT.0.01 
PSDCOM,0,2, 
PSDRES,DISP,ABS 
PSDRES,VELO,ABS 
PSDRES,ACEL,ABS 
SOLVE 
FINISH 

6.3.2 Analyse 2 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

Voor het zelfde voorbeeld als hier boven, maar nu met een TMD van 0,5% van de 
totale meewerkende massa, wordt de overdrachtsfuncties geplot voor zowel het 
gebouw als de TMD. Hierbij moest het eigengewicht van de TMD omlaag 
bijgesteld warden omdat de 3% extra eigengewicht al zoveel invloed had op de 
responsiefunctie dat het effect van het tunen wazig werd. Ook is bij dit onderzoek 
voor de demping 0% aangehouden. 

Voor een aantal varianten is de overdrachtsfunctie geplot. In alle gevallen word er 
alleen met K2 (de stijfheid van de TMD) gevarieerd. 

1 -> K2 = "O" 
2 -> K2 = 3000 
3 -> K2 = 6000 
4 -> K2 = 9600 (zelfde eigenfrequentie als hoofdconstructie) 
5 -> K2 = 12000 
6 -> K2 = "oneindig" 

Volgens de theorie zou de grootste respons moeten zijn bij het systeem met de 
grootste niet actieve massa (6). De laagste respons is daar waar de 
eigenfrequenties van de twee constructies exact gelijk zijn ( 4 ). De volgende 
overdrachtsfuncties zijn van knoop 2 (zie vorige voorbeeld). Waarbij de hiervoor 
genoemde stijfheden van de TMD zijn gevarieerd. 
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Figuur 28 Overdrachtsfunctie van de hoofdconstructie (knoop 2) Zie voor een groter exemplaar 
bijlage Ct.I 

De overdrachtsfuncties hebben de verwachte verhoudingen. Duidelijk is te zien 
dat de twee punten van het optimaal getunede systeem het laagst zijn. Dit geeft 
het minste respons. Wat opviel bij het maken van deze lijnen is dat men zeer 
nauwkeurig te werk moet gaan. Een te grove frequentiestap kan resulteren in 
onbetrouwbare resultaten. De scherpe piek van de overdrachtsfunctie kan 
namelijk net gemist warden. Verder is in de grafiek te zien dat de twee pieken 
van de optimale variant niet exact even hoog zijn. Dit zou echter wel de ideale 
situatie zijn. Echter moet er dan extreem nauwkeurig getuned warden. Wat in de 
wekelijkheid waarschijnlijk niet haalbaar is. 

De overdrachtsfunctie van de TMD (knoop 5) zou een soortgelijk resultaat moeten 
geven. Alleen daar waar het gebouw maximaal reageert zou de TMD minimaal 
moeten reageren, en omgekeerd ook. 
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Figuur 29 Overdrachtsfunctie van de TMD. Zie voor een groter exemplaar bijlage CI.2 
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De grootste respons treedt op wanneer de TMD exact dezelfde eigenfrequentie 
heeft als de hoofdconstructie 
Lijn een is niet terug te vinden in de grafiek. De veer die de TMD aan de 
dynamisch belaste constructie verbind heeft een stijfheid gelijk aan nul. Het is 
onmogelijk de beweging door te geven. Er zal geen respons zijn. Over alle 
frequenties is de respons nul. 
De maximale respons wordt gevonden bij gelijke eigenfrequenties. De respons 
van de TMD is zeer sterk, en zal zo een maximale energie opname hebben. 
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6.3.3 Analyse 3 

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 heeh. 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 . 
In de onderstaande twee figuren zijn de overdrachtsfuncties van gebouw en TMD 
geplaatst. 

Responsie van de hoofdconstructie bij verschillende demping van de TMD 

:iQ0E-05 .------------------ - ---------------

2:',0E-05 +------------------ ----------------
D = 1 

Frequentle {Hz) 

Figuur 30 Respons van de hoofdconstructie bij verschillende demping van de TMD 

Als de demping naar 0% gaat worden de twee pieken weer duidelijk. Dit effect is 
te ook te zien in analyse 2. Zie voor een groter exemplaar bijlage C2. l 
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Responsie van de TMD bij verschillende damping van de TMD 
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Figuur 31 Respons van de TMD bij verschillende demping van de TMD 

0 
" 

De TMD heeft meer respons als deze minder gedempt wordt. De respons van de 
hoofdconstructie is dan echter weer hoger. Zie voor een groter exemplaar bijlage 
C2.2 . 
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 31 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. 
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6.3.4 Analyse 4 

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. Nu echter met verschillende percentages van de 
meewerkende massa (Mw), 

Berekening voor ideale eigenschap :>en TMD 
M1 p K2 M2 Dont fe C2 

1 30000 0.25% 4837 75 0.0306 1.278 36.837 

2 30000 0.75% 14367 225 0.0528 1.272 189.989 

3 30000 1.25% 23709 375 0.0680 1.266 405 .767 

4 30000 1.75% 32867 525 0.0803 1.259 667 .206 

5 30000 2.25% 41846 675 0.0908 1.253 965 .569 

6 30000 2 .75% 50648 825 0.1002 1.247 1295.182 

Tabet 6 De met Excel berekende ideate stijfbeid en demping bij de gegeven massa 

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 20E-C5 ~ ------- -------- - - --------------

0 OOE+OO +--r-,-,........,.-.--.---r~~~~~-,-,........,.-.--.---r~~~~~-.-,........,.-.--.---r~~~~~-,-,........,.-.--,-..,--
g 

Frequent~ [Hz} 

Figuur 32 lnvloed van de TMD-massa op de constructie 

Zie voor een groter exemplaar bijlage C3.1 
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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. 
De TMD zal anders reageren als het zwaarder wordt. Ook dit is door middel van 
een overdrachtsfunctie weergegeven. 
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Figuur 33 Invloed van de TMD-massa op de TMD 

Zie voor een groter exemplaar bijlage C3.2 

0 
'°'. 

- 2 ., 0.75°ltl van Mw 
- 3 -> 125% van Mw 

4 -> 1.75°'11 van Mw 
-5., 2.25% 'IBn Mw 
- 6-> 2.75% van Mw 

Uit de grafiek is te concluderen dat de TMD minder reageert naarmate hij 
zwaarder wordt. 
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6.4 TMD op de Coolsingeltoren 

6.4.1 Inleiding 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsi ngel toren 

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, dit is echter niet ongelimiteerd. Er is een 
punt waar toevoegen van meer massa in de TMD nauwelijks meer nut heelt. Bij 
een gebouw zal dit punt bij een paar procent van de meewerkende massa liggen. 

6.4.2 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 paragraaf 5.3 van het literatuuronderzoek. Om te toetsen welke 
massa van de TMD het gewenste resultaat oplevert warden steeds verschillende 
percentages van de meewerkende massa meegenomen. 

Berekening voor ideale ei~ enscha :>pen TMD 
M1 u K2 M2 Dool fe C2 

10103000 0.25% 46935 25257.5 0.0306 0.217 2105.807 

10103000 0.50% 93404 50515 0.0432 0.216 5933.911 

10103000 1.00% 184963 101030 0.0609 0.215 16659.158 

10103000 2.00% 362709 202060 0.0857 0.21 3 46427.986 

10103000 3.00% 533550 303090 0.1045 0.211 84054.536 

10103000 5.00% 855697 505150 0.1336 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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2 50E-06 ..---------- -------- ----------------

- 1 -> zonder Th10 

- 2 -> u = 0.25% 
- 3-> u = 0.50% 
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Figuur 34 De overdrachtsfunctie van bet meer-massa-veersysteem is geplot met een TMD als 
percentage van de meewerkende massa. 

Zie voor een groter exemplaar bijlage C4.1 

De hoge piek van de overdrachtsfunctie kan met een 50 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. Meestal zullen echter bij deze frequenties niet de problemen 
optreden. 

Voor de TMD wordt de overdrachtsfunctie als volgt; 
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Figuur 35 Overdrachtsfunctie van de TMD met verschillende percentage's van de meewerkende 
massa 
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Zie voor een groter exemplaar bijlage C4.2 

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

6.4.3 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 36 De responsiefunctie, links is het spectrum van de windkracht te herkennen. Er is 
duidelijk te zien dat het grootste energiedeel van de wind in een veel lager deel van de frequentie 
ligt 

Zie voor een groter exemplaar bijlage CS 
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 50 
ton al ruim 30% winst geeft. Om dit in beeld te brengen is de toegevoegde massa 
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per percentage winst uitgedrukt. Duidelijk is zichtbaar dat als de respons verder 
terug gebracht moet worden er meer massa per percentage reductie nodig is. 

Resultatentabel -> TMD op de Coolsingeltoren 

Massa van de 1-Sigma 
Maximale 

Reductie van 
Benodigde 

TMDin Massa van waarde van 
verplaatsing Versnelling 

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.Q35 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 kg/% 

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

Tabel 7 Resultatentabel TMD met verscbillende gevarieerde massa op de Coolsingeltoren 

Effect op de verplaatsing als gevolg van het plaatsen van een TMD 
■ Venoren verplaatsing 
■ Optreoende verplaats,ng 

0.180 
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0020 
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MHH van do TMD ala percentage van hot meowertende gowtcht 

Figuur 37 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 vermeldt 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 
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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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7 Conclusie 

7 .1 Power Spectral Density - Analyse 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
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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 
variant:iespectrum 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 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 ype 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 
eenvoudig en helder in beeld gebracht worden. 

Het zou veel inzicht geven voor toekomstige PSD analyses als er na de bouw van 
deze t:oren een goede meting verricht zou worden naar de eigenfrequentie, 
demping en de respons bij een bepaalde windsnelheid. 
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7 .2 Respons van de Coolsingeltoren 

Om de respons te berekenen zijn verschillende methoden gebruikt. 

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

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

De uiteindelijke respons van de Coolsingeltoren ligt bij een demping van 0, 7% 
rand 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 oak al in de conclusie betreffende de PSD-analyse is 
gezegd zijn er behoor lijke onzekerheden in de berekening aanwezig . 
Deze respons is volgens de NEN 6702 nag 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 . 

7.3 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 ontwerpr ichtlijnen voor een TMD. Er is te 
vinden op welke frequentie de TMD ontworpen moest warden en hoeveel de TMD 
nag 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 nag door de constructeur bepaald warden , dan is demping en stijfheid 
eenvoudig te bepalen . Het bepalen van die massa is dan oak 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. De benodigde demping kan echter oak van belang zijn. 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, er moet echter steeds meer massa warden 
toegevoegd om nag 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 min imaal 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. 
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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 
manier kan ook 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. 

7.4 Aanpak 

Uit alle verschillende methoden die gebruikt zijn om het dynamische gedrag van 
de toren, met en zonder de Tuned Mass Damper, te bepalen is nog 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. 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 PSD-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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K3/D3 

K4/D4 

K4/D4 

K5/D5 
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Kruiskade-zijde 
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18 

31.8 

45.6 

59.4 

73 .2 

87 

100.8 

114 .6 

128.4 

142.2 

156 

169.8 

18 18 

31 .8 13.8 

45.6 13.8 

59.4 13.8 

73.2 13.8 

87 13.8 

100.8 13.8 

114.6 13.8 

128.4 13.8 

142.2 13.8 

156 13.8 

169.8 13.8 

178.25 8.45 

9 18 3.4 0 6.4 3.4 

9 18 3.6 0.25 6.8 3.6 

9 18 3.8 0.5 7.2 3.8 

9 18 4 0.75 7.6 4.1 

9 18 4.2 1 8 4.3 

9 18 4.6 1.25 8.4 4.8 

9 18 4.8 1.5 8.8 5.0 

18 5 1.75 9 .2 

18 5.2 2 8 .7 

5.3 

5.6 

5.9 

6 .1 

6 .4 

4.0 

9 

9 

18 5.4 2.25 8 .2 

18 5.6 2.5 7.7 

18 5.8 2.75 7.2 

18 4 0.6 2.4 

7.2 

7.7 

8.1 

8.6 

9.0 

9.6 

0 72 .31 1.59E•08 2.08E+07 1.79E+08 

4 73.85 2.11E+07 1.38E+07 349E+07 

7 66.11 1.95E+07 3.40E•06 2.29E+07 

11 67.50 1.95E+07 3.69E+06 2.32E+07 

13 51.05 1.41E+07 8.97E+06 2.30E+07 

15 53.19 1.41E+07 1.46E+07 2.87E+07 

10.0 17 29 .04 9.21E+06 6.95E•04 9.28E+06 
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19 29.64 9.21E+06 9.90E+06 1.91E•07 

21 19.64 8.67E+06 3.75E•06 1.24E•07 

23 20.04 8.67E+06 7.20E+06 1.59E+07 

24 12.94 5.42E+06 1.53E +06 6.94E+06 

25 13.20 5.42E+06 6.26E+06 1.17E+07 

9 11.00 6.61E+06 4.36E+06 1.10E +07 
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18 3.4 0 

18 3.6 0.25 

18 3.8 0.5 

18 4 0.75 

18 4.2 1 

18 4.6 1.25 

18 4.8 1.5 

18 5 1.75 

18 5.2 2 

18 5.4 2.25 

18 5.6 2.5 

18 5.8 2.75 

18 4 0.6 

6.4 3.4 7.2471 

6.8 3.6087 7.6942 

7.2 3.8328 8.1413 

7.6 4.0697 8.5884 

8 4.3174 9.0355 

8.4 4.7668 9.5771 

8.8 5.0289 10.024 

9.2 5.2974 10.471 

8.7 5.571 4 10.136 

8.2 5.85 9.8184 

7.7 6.1327 9.521 

7.2 6.4189 9.2455 

2.4 4.0447 4.6648 

62 

62 

62 

62 

62 

61 

61 

61 

59 

57 

54 
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72.31 1.28E+07 3.89E+06 1.67E+07 
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53 .19 1.42E+07 2.07E+04 1.42E+07 

29.04 9.29E+06 2.02E+05 9.50E+06 

29.64 9.29E+06 5.55E+05 9.85E+06 

19.64 8.75E+06 8.07E+06 1.68E+07 

20.04 8.75E+06 1.09E+07 1.97E+07 

12.94 5.47E+06 4.81 E+06 1.03E+07 

13.20 5.47E+06 2.68E+06 8.15E+06 

11 .00 4.47E+06 9.00E+06 1.35E+07 

Alie afmetingen in m en KN , of samenvoegingen daarvan 

C.J. Mommaas 



DEELII-ACHTERGRONDEN 

20-Conauclie 

Gelljke ullbulging .... 
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10 
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12 
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K1/01 1.45E+02 1.96E+08 25 12.5 18 30.8 

K2/02 1.48E+02 7.30E+07 25 12.5 13.8 28.6 

K3/03 1.32E+02 5.99E+07 25 12.5 13.8 28.6 

K4ID4 1.35E+02 6.17E+07 25 12.5 13.8 28.6 

K5/D5 1.02E+02 5.18E+07 25 12.5 13.8 28.6 

K8ID6 1.06E+02 4.29E+07 25 12.5 13.8 28.6 

ta/07 5.81E+01 1.88E+07 25 12.5 13.8 28.6 

K8/D8 5.93E+01 2.90E+07 25 12.5 13.8 28.6 

K9/09 3.93E+01 2.92E+07 25 12.5 13.8 28.6 

K10/010 4.01E+01 3.55E+07 25 12.5 13.8 28.6 

K11/011 2.59E+01 1.72E+07 25 12.5 13.8 28.6 

K12/012 2.64E+01 1.98E+07 25 12.5 13.8 28.6 

K13/013 2.20E+01 2.44E+07 25 12.5 8.45 26.4 

0.926 

0.945 

0.846 

0.864 

0.653 

0.681 

0.372 

0.379 

0.251 

0.257 

0.166 

0.169 

0.141 
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32% 1.222 

32% 1.248 

32% 1.117 

32% 1.140 

32% 0.863 

32% 0.899 

32% 0.491 

32% 0.501 

32% 0.332 

32% 0.339 

32% 0.219 

32% 0.223 

32% 0.186 

1.105 0.124 

1.117 0.130 

1.057 0.104 

1.068 0.108 

0.929 0.062 

0.948 0.067 

0.701 0.020 

0.708 0.021 

0.576 0.009 

0.582 0.010 

0.468 0.004 

0.472 0.004 

0.431 0.003 

0.822 0.50 

0.645 0.50 

0.616 0.50 

0.620 0.50 

0.593 0.50 

0.563 0.50 

0.427 0.50 

0.498 0.50 

0.500 0.50 

0.532 0.50 

0.413 0.50 

0.436 0.50 

0.490 0.50 

top 
GEVEL 

De afmetingen voor kolommen en diagonalen worden gebruikt in een FEM - model. Er wordt gewerkt met staven met een 
eigengewicht van O of een dusdanig laag eigengewicht dat deze te verwaar1ozen is. 
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