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Voorwoord 

Aanleiding 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

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

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

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

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

Coen Mommaas 

28 Oktober 2003 

Eindhoven 
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Symbolen 

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

) 

k = veerstijfheid (N/m) 
h = hoogte (m) 
b = breedte (m) 
I = kwadratisch oppervlakte moment (m4) 
E = elasticiteitsmodulus (N/m2) 
mw = meewerkende massa (kg) 
g = piekfactor 
F = kracht (N) 
GA = afschuifstijfheid (N) 
EI = buigstijfheid (Nm2) 
Zo = gemiddelde bebouwingshoogte (m) 
dw = verplaatsingshoogte (m) 
u = wrijvingssnelheid van wind (m/s) 
D = demping (%) 
Dept = optimale demping (%) 
C = demping kg/s 
p = massa percentage (%) 
K = constante voor terreinruwheid 
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Inleiding 
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Dit verslag is een onderdeel van de afstudeeropdracht. Het is een 
literatuuronderzoek waarmee meer kennis verkregen moet warden alvorens te 
beginnen aan het rekenwerk omtrent de mogelijke dynamische problemen van de 
Coolsingeltoren. 

De onderdelen in dit verslag zijn gebaseerd op berekeningen die gemaakt gaan 
warden in het volgende deel van het onderzoek, en problemen die verwacht 
warden. Uiteraard is het lastig deze problemen van tevoren vast te stellen. Het is 
mogelijk dat sommige onderdelen verder uitgediept moeten warden in de 
volgende fase van het afstuderen, andere onderdelen blijken misschien 
overbodig. 

Dit verslag begint met een hoofdstuk waarin kart en globaal het trillingsprobleem 
bij hoogbouw beschreven wordt. Andere onderwerpen zijn; 

Spectrale analyse, waarin het principe van de spectrale analyse door middel van 
een schema en grafieken word duidelijk gemaakt. 

Vergelijking van de voorschriften, is een onderzoek naar bestaande controle 
methoden voor het trillingsprobleem 

Windtunnel onderzoek, deze zou bruikbaar kunnen zijn om een betrouwbaar 
spectrum van de windbelasting op te kunnen stellen. 

Demping, de maatregel om in een toren waarvan het ontwerp al vast ligt nag 
reductie in de respons te verkrijgen 

Bij een onderzoek waarin windbelasting een centrale rol speelt is een goede 
omschrijving van wind en zijn karakteristieken een belangrijk onderdeel. Toch is 
er voor gekozen dit onderdeel slechts beknopt op te nemen in het hoofdstuk 
Spectrale analyse. Dit is gedaan omdat het zwaartepunt ligt op het gedrag van 
het gebouw. 
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1 Introductie van het probleem 

In dit hoofdstuk wordt in het kort beschreven wat het trillingsprobleem bij 
hoogbouw inhoudt. 

1.1 inleiding 

Gebouwen dienen om mensen in te laten werken, wonen of verblijven. Er moet 
dan uiteraard voor gezorgd worden dat dit zo veilig en comfortabel mogelijk kan. 
Als een gebouw om een bepaalde reden te veel beweegt kunnen er onveilige 
situaties ontstaan doordat er delen van het gebouw loskomen of erger, de 
hoofddraagconstructie bezwijkt. We willen deze bewegingen, in de vorm van 
trillingen, zoveel mogelijk moeten beperken. 

Een gebouw wordt in trilling gebracht door een dynamische belasting . De aard 
van deze belasting kan zijn; een aardbeving, zware machines, voertuigen of wind. 
Hier in Nederland, en zeker in het westen, is ten aanzien van het 
trillingsprobleem de windbelasting het grootste probleem. Hier zal het 
afstudeerwerk zich ook vooral op richten. 

1.2 eigenfrequentie 

Elke constructie heeft een eerste, tweede, en een nde eigenfrequentie. Deze zijn 
afhankelijk van de dimensies, materiaal eigenschappen, en constructievorm. De 
eigenfrequentie is onafhankelijk van de belasting. Bij hoogbouw zijn het over 
het algemeen de eerste paar eigenfrequenties waar het allemaal om draait. Dit 
heeft te maken met de frequentie van de belasting, maar daar over meer in 
paragraaf 1.3. 

Bij hoge gebouwen is door middel van ervaring gebleken dat de eerste 
eigenfrequentie vrijwel altijd ongeveer het volgende is; 

waarbij; 
.f, = eerste eigenfrequentie in Hz 

h = de gebouwhoogte in m 
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1.3 Dynamische belastingen 
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Omdat windbelasting geen gelijkmatige/statische belasting is moet deze gezien 
worden als dynamisch. Wind belast een gebouw in vlagen. De vlagen belasten 
daarbij vaak slechts weer een deel van het gebouw. 
Er zijn verschillende mensen geweest die spectra op hebben geste'ld om duidelijk 
te maken met welke frequenties windvlagen in de atmosfeer voorkomen. In de 
literatuur wordt veelal gesproken over de spectra van Harris of Davenport. Het 
blijkt dat de vlagen met de meeste energie in de buurt komen van de 
eigenfrequentie van een hoog gebouw. 

Een gebouw heeft eigenfrequenties, deze zijn afhankelijk van de trillingsvorm. De 
eerste eigenfrequentie is de laagste. Deze ligt dan ook het dichtst bij het grote 
energiedeel van de windvlagen. Daarom is doorgaans alleen de eerste 
eigenfrequentie van een gebouw van belang. 

1.4 Trillingen 

Het gebouw gaat door deze dynamische belasting trillen in zijn eigenfrequentie. 
Dit resulteert in toenemende belastingen in het gebouw. En versnellingen die met 
name boven in het gebouw voelbaar zijn. Deze trillingen zijn niet te voorkomen 
maar wel te beheersen. Bij niet al te slanke gebouwen is dit trillingsprobleem 
nooit echt een groot probleem. Bij meer slanke en lichte gebouwen wordt het 
probleem echter aanzienlijk groter. Soms moeten er zelfs maatregelen genomen 
worden om deze versnellingeA laag te houden. 

De volgende parameters bepalen de versnelling aan de top; 

• Massa 
• Stijfheid 
• Demping 
• Vorm 

In de praktijk kan een verlaging van de versnellingen het beste gerealiseerd . 
worden met verhogen van de demping of veranderen van de vorm. Dit komt 
doordat het vaak lastig is om de stijfheid en massa aanzienlijk te veranderen in 
een hoogbouwconstructie. 

Ook voor de Coolsingel toren geldt dat de meeste parameters al vast liggen. Zo 
mag er niet te veel massa meer aan toegevoegd worden in verband met 
zakkingen. De vorm is opgelegd door de architect, en de stijfheid is in deze fase 
van het ontwerp lastig te veranderen. Daarom is demping de manier in dit 
ontwerp om de trillingen te controleren. 

1.5 Demping 

Demping is bewegingsenergie absorberen of verstoren. Een constructie is over 
het algemeen al enigszins in staat te dempen. Dit heeft te maken met het 
gebruikte materiaal en de verbindingen. Maar soms is er extra demping benodigd 
om de versnellingen binnen de marges te houden. Dit kan op verschillende 
manieren, deze wordt omschreven in Hoofdstuk 5. 
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1.6 comfort 
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Het dynamisch bewegen van de top van een hoogbouwconstructie hoeft helemaal 
niet onveilig te zijn. Tech is het belangrijk deze bewegingen in binnen bepaalde 
grenzen te houden. Dit komt met name door het vereiste comfortniveau. In de 
NEN [7] zijn hier eisen voor gesteld. De toelaatbare versnellingen zijn hier 
afhankelijk van de eigenfrequentie van het gebouw. Hoe lager de eigenfrequentie 
hoe hoger de versnellingen mogen zijn. De toelaatbare versnellingen liggen 
ergens tussen de 0,1 en de 0,2 m/s2

• 

Voor kantoren kan men de eis lager leggen dan voor woningen. De reden hiervan 
is dat men in woningen doorgaans !anger aanwezig is dan in een kantoor. Daarbij 
komt dat men liggend/slapend meer van de trillingen voelt dan zittend of staand. 

1. 7 Berekenen van optredende trillingen 

Om te kunnen bepalen in hoeverre er een trillingsprobleem is bij een 
hoogbouwconstructie is het aan te raden een analyse te maken van het 
dynamische gedrag van dit gebouw. 
De eigenfrequentie is zowel met de hand als met de computer vrij nauwkeurig te 
bepalen. Lastiger is het om de windbelasting geed te modelleren. Een 
constructeur kan op verschillende manieren het dynamische gedrag van de 
constructie bepalen. In de Nederlands norm [7] staat een zeer eenvoudige manier 
om zowel de vergrotingsfactor(voor de belastingen) als de versnellingen te 
berekenen. Soms is het echter gewenst een meer nauwkeurige methode te 
hanteren om de het dynamische gedrag te bepalen. Dit zou namelijk kunnen 
leiden tot aanzienlijke besparingen op constructiekosten. Men zou dan een 
analyse met ESA PRIMA WIN of ANSYS kunnen maken. Met dergelijke 
computerprogramma's is men in staat dit soort analyses te maken. 

In dit verslag worden verschillende methoden beschreven om tot de versnelling te 
komen. Dit is nodig als voorbereiding op het tweede deel van het afstudeerwerk. 
Het bepalen van de benodigde hoeveelheid demping voor de Coolsingeltoren. 
Daarbij kan er ook gekeken worden naar welke methode van demping er het best 
gebruikt kan worden. 

8 
C.J. Mommaas 



DEEL III - LITERATUURONDERZOEK 

2 Spectrale analyse 

2.1 Inleiding 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
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Een hoogbouwconstructie wordt constant aangestoten door windvlagen . Een 
constructie geeft echter weinig weerstand als deze aangestoten wordt in een van 
zijn eigenfrequenties. De laagste eigenfrequentie is hiervoor het gevoeligst. 
Daarom kan bij hoge gebouwen een spectrale analyse noodzakelijk zijn. Hierdoor 
krijgt men een goed beeld te van de constructieve respons. 

2.2 Spectrale analyse 

Als windvlagen een grate invloed hebben op het dynamisch gedrag van een 
constructie is het noodzakelijk een dynamische analyse te maken. Zo'n analyse 
staat globaal gezien uit 2 delen. Het eerste deel is onafhankelijk van de responsie 
van het gebouw. Alleen windsnelheden, omgeving, en gebouwvorm zijn hier van 
invloed. Vervolgens moet het dynamische gedrag van het gebouw in de analyse 
opgenomen warden. Dit doet men door middel van een overdrachtsfunctie. 
Door het gebruik van computers kan deze analyse zeer nauwkeurig uitgevoerd 
warden. 
De volgende factoren bepalen of een dynamische analyse nodig is; 

• Windomgeving: de mate van snelheidsfluctuaties 
• Windbelasting: de gebouwvorm, hoogte en breedte, de gevelstructuur en 

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

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

9 
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2.3 Opbouw van de spectrale analyse 

Als een gebouw gevoelig lijkt te zijn voor dynamische effecten tengevolge van 
wind, is nodig om een spectrale analyse uit te voeren. Een schema van deze 
analyse is te vinden in de onderstaande afbeelding en bijlage A. In dit schema 
warden nummers gebruikt voor de verschillende onderdelen. Deze onderdelen 
warden per nummer in dit Hoofdstuk omschreven. 

Snelheid Kracht Respons 

~ -~ ·roo~\< 
Tijdsdomein 

"~ {'--. (\ -, ""' n vv w ' 
Snelheid Kracht Resoons 

1== ·r::· ·~ "~ ·~ 
Frequentiedomeir 

I I I 

·===~-
'I 

Windsnelhetd&spectrum Windbelastingsspectrum Responslunetie Re,po,,a.,soectrum • 

~ ~ ~ ' 

Gauss-krommen 

-

Figuur I Schema spectrale analyse /8/ (groter in Bijlage A) 

de constructieve respons kan berekend warden door achtereenvolgens de 
volgende functies te bepalen: 

• Windvlaagspectrum {2} 
• Aerodynamische admittantie { 4} 
• Variantie-spectrum van de windbelasting {6} 
• Overdrachtsfunctie {8} 
• Versnellingsspectrum {10} 

De nummers in het schema komen overeen met de nummers vernoemd direct 
achter het hoofdstuk, te herkennen aan {}. 

Dit is ook in het schema in figuur 1 terug te vinden. De hierboven genoemde 
punten staan horizontaal in het schema . Allen vallen zij in het frequentiedomein. 
Het tijdsdomein wordt over het algemeen niet gebruikt door de constructeur, 
deze is door meteorologisch onderzoek vast komen te staan, in het verleden zijn 
er verschillende personen geweest die deze omgezet hebben naar spectra. Hier 
kan de constructeur direct mee aan de slag. 
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2.4 Windsnelheden {1} 

Atmosferische bewegingen zijn veroorzaakt door ongelijkmatige verwarming van 
het aardoppervlak door de zon. De luchtstromen die daardoor ontstaan worden 
ook nog eens be"invloed door de draaiing van de aarde, de omgevingsruwheid, en 
wolkvorming. Deze invloeden zorgen voor stromingen die niet constant zijn, in 
zowel richting als snelheid. 

De wind heeft dichter bij de aardkorst steeds lagere snelheden. Precies aan de 
grond wordt de windsnelheid O m/s beschouwd. Met de volgende formule kan de 
windsnelheid op elke hoogte, aan de hand van een referentiesnelheid op 10 
meter, bepaald worden; 

Uz =V10[1~r 
waarin; 

U z = de gemiddelde uurwindsnelheid op z meter 

U10 = de gemiddelde uurwindsnelheid op 10 meter 

z = te beschouwen hoogte 
a= afhankelijk van ruwheid 

Of zeals de NEN 6702 [3] voorschrijft; 

u(z)= ~ln(z-d) 
TC z0 

waarin; 

u(z) = de windsnelheid op hoogte z 

u. = wrijvingssnelheid 
TC= factor voor terreinruwheid 
z0 = ruwheidslengte 

d = verplaatsingshoogte 

Voor exacte waardes van deze parameters zie [3] 

Constructief Ontwerpen 

(m/s) 

. (m/s) 
(m) 

(m/s) 

(m/s) 

(m/s) 

(m) 

(m) 
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DEEL III - LITERATUURONDERZOEK 
Dynamisch gedrag van Hoogbouw 

Toegepast op de Coolsingel toren 

De wind is opgebouwd uit kleine en grate vlagen, en is verre van constant. Uit 
metingen van de windsnelheid is een spectrum te halen, in dit spectrum is te zien 
hoe vaak per tijdsinterval windvlagen van verschillende snelheden voorkomen. 
Een voorbeeld van zo'n meting is weergegeven in onderstaande figuur. 

r-u 

f[;Jwc:,?A;~N ______ _ 
~ T ~ 

Figuur 2 Waargenomen windsnelheden over de tijd 

Uit deze metingen zijn spectra te maken. Deze spectra zijn plaats onafhankelijk. 
Voorbeelden van deze spectra zijn die van Davenport en Harris. Nog steeds 
warden er nieuwe spectra gemaakt die beter/zuiverder zouden zijn. Maar in de 
Nederlandse voorschriften wordt uitgegaan van het spectrum van Davenport. 
Meer over deze spectra is te vinden in de volgende paragraaf. 
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2.5 Windsnelheidsspectrum {2} 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

Over een bepaalde tijd gezien blijkt dat windvlagen voorkomen met verschillende 
frequenties en snelheden. Hierdoor ontstaan sterke fluctuaties in de windsnelheid. 
Omdat wind een stochastisch proces is en niet vooraf een voorspelling te doen is 
betreffende het gedrag, is een algemene beschrijving in het tijdsdomein 
onmogelijk te geven. Metingen zijn in het tijdsdomein zijn wel te geven maar 
omdat elke storm anders is, kan dit niet gebruikt worden voor latere 
berekeningen. De metingen in het tijdsdomein moeten warden omgezet in een 
frequentiedomein. Door een Fourrieranalyse en enkele numerieke bewerkingen op 
al deze snelheden en frequenties kan het windsnelheidsspectrum worden 
verkregen. In zo'n spectrum zijn een aantal kenmerken van de wind te 
herkennen. De piek rechts in de grafiek zijn micro meteorologische fluctuaties of 
windvlagen, rechts in de grafiek liggen de macro meteorologische fluctuaties, dit 
zijn de depressies en grate weersystemen.[10) 

E 
gemiddelde 

::, wind ~ windvlag~n ... -<J 
G) 

storm Q. ., ., 
"0 spectraal 'i briesje 
J: ~, a; 
C 
II) 
"0 
C 

i 
jaar 4 dagen 1dag 1 uur 10min. 1 min. 5sec. 

Perlode 

Figuur 3 Het spectrum van de windsnelheid (van de Hoven spectrum) 

Voor de spectrale analyse hoeven we echter niet te kijken naar dit gehele 
spectrum. Windsnelheden die voorkomen met zeer lage frequenties zoals 1 maal 
per jaar hebben uiteraard geen invloed op het dynamische gedrag van de 
constructie. Het zijn juist de windvlagen met frequenties die dicht bij de 
hoogbouwconstructie liggen die van belang zijn, al hebben deze vlag·en misschien 
minder kracht of sne.lheid. 

Verschillende personen hebben in het verleden modellen opgezet voor deze 
spectra. Meesta~ wordt er gewerkt met de windspectra van Davenport of Harris. 
De spectra worden beschreven met de volgende formules [BJ; 

Davenport; 

((m/s)2rad/s) 

met U 10 = De gemiddelde uur windsnelheid in m/s op 10 meter hoogte 

13 
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K = Factor voor terreinruwheid 
IX CV 

q=----
2x,rxU,o 

met I= 1200 m 

Harris; 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

(rad) 

( ( m/s)2/(rad/s)) 

met U 10 = De gemiddelde uur windsnelheid in m/s op 10 meter hoogte 

K = Factor voor terreinruwheid 

lxw 
q =---- (rad) 

2x,rxU10 

met I= 1800 m 

Davenport 

700 

600 

\ 
500 \ 

\ 
\ 

400 \ 

\ 
-Davenport 

300 ~ - -Harris 

200 

100 

Figuur 4 Het Spectra van Davenport en Harris 

In de grafiek is te zien bij welke frequenties er de grootste hoeveelheid energie 
aanwezig is. Waar de grafiek het hoogste punt heeft, zal er het meeste energie in 
de vlagen aanwezig zijn. De gemeten spectra blijken over het algemeen een piek 
te hebben tussen de 0,001 rad/s en 0,01 rad/s. 

14 
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Dynamisch gedrag van Hoogbouw 

Toegepast op de Coolsingel toren 

Als gebouwen hoger worden wordt de eigenfrequentie over het algemeen lager. 
De meeste hogere gebouwen hebben eigenfrequenties tussen de 0,015 rad/s en 
0,150 rad/s. Hoe hoger het gebouw, hoe dichter de eigenfrequentie bij het deel 
van het windsnelheidsspectrum komt waar het meeste energie zit. Hoe lager de 
eigenfrequentie van een gebouw hoe groter de te verwachten dynamische 
respons is 

De NEN 6702 maakt overigens gebruik van het spectrum van Davenport. Deze 
verschilt echter alleen in de hele lage frequenties van het spectrum van Harris. Bij 
het frequentiebereik waar gebouwen in vallen is het verschil in de spectra 
minimaal. 

15 
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Dynamisch gedrag van Hoogbouw 

Toegepast op de Coolsingel toren 

2.6 kansdichtheid windsnelheid {3} 

Het totale oppervlak onder de grafiek is gelijk aan het kwadratische gemiddelde 
van de fluctuaties . [BJ 

I 

"" ~ [fsJw)dw r 
of eenvoudiger; 

a " = 2,45 x J;(-=-)-a (uit Davenport spectrum) 
U. 10 

waarin; 

U _ = de gemiddelde uurwindsnelheid op z meter 

U 10 = de gemiddelde uurwindsnelheid op 10 meter 

z = te beschouwen hoogte 
a= afhankelijk van ruwheid 
K = factor voor terreinruwheid 

(m/s) 

(m/s) 

(m/s) 

(m/s) 

(m) 

De Gauss-kromme kan met de volgende formule bepaald warden; 

( )' I " 

p(u) = 1 e -2 a, 

a u.J2x,r 

met u = U_ -U . (m/s) 

p = kans op u 

a,, = standaard deviatie van u 

[i 

(m/s) 

Figuur 5 Kansverdeling voor de windsnelheid 
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2. 7 Aerodynamische admittantie { 4} 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

Deze functie brengt de vorm van het gebouw in rekening bij het 
krachtenspectrum. De gebouwdimensies bepalen namelijk sterk de effecten van 
windvlagen op het gebouw. In de grafiek is duidelijk te zien dat lagere frequenties 
van windvlagen, een grotere invloed op het gebouw hebben. Deze relatie wordt 
beschreven door de aerodynamische admittantie-functie van Vickery. Deze is 
slechts bekend voor een aantal vormen [1], maar voor een rechthoekige vorm 
geldt; 

De aerodynamische admittantie volgens Vickery; 

Aerodynamlsche admlttantle 

Figuur 6 Alrodynamische admittantie 

In de NEN6702 wordt de aerodynamische admittantie weergegeven door de 
reductiefactor B [7]. 

In het geval dat het gebouw relatief klein is ten opzichte van de turbulentie golf 

lengte (voor toelichting zie volgende paragraaf) dan mag z 2 = 1 genomen 
warden. En in het geval dat het gebouw zeer groat is ten opzichte van de 

turbulentie golf dan mag z 2 = 0 [BJ. 
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Dynamisch gedrag van Hoogbouw 

Toegepast op de Coolsingel toren 

2.8 Variantie-spectrum van de Windbelasting {6} 

Als de wind op een groot object blaast, zoals een gebouw, is de luchtstroming in 
drie delen op te delen. Dit wordt weergegeven in figuur 7. De aankomende wind 
buigt langzaam af om het gebouw en zog heen, een eind achter het gebouw komt 
deze opgesplitste stroming weer samen. De interactie tussen de turbulentie en de 
hoofdstroming is relatief traag er wordt weinig energie verbruikt. In de zog wordt 
het grootste deel van de windenergie opgenomen. Om een zolaag mogelijke 
belasting op het gebouw te creeren moet er zo min mogelijk windenergie 
opgenomen worden [BJ. 

Figuur 7 Luchtstroming om een gebouw 

De fluctuerende drukken op het lichaam van het gebouw zijn veroorzaakt door 
het totaal van de drie stromingsdelen zoals in de afbeelding aangegeven. 
Om te realiseren wat de verschillen zijn van de drukfluctuaties in deze zones is 
het mogelijk een turbulentie golf lengte te definieren [BJ. 

U= 
OJ= 

T= 

18 

Gemiddelde uursnelheid van de wind 
de fluctuatie frequentie van de wind 
is de cyclus tijd van de turbulentie 

(m) 

(m/s) 
(rad/s) 
(s) 
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DEEL III - LITERATUURONDERZOEK 
Dynamisch gedrag van Hoogbouw 

Toegepast op de Coolsingel toren 

In de aankomende stroming is de lengte schaal van de turbulentie samenhangend 
met de dikte van de atmosferische grenslaag. In de zog is de lengte schaal in 
orde van grote van de diameter (D) van het gebouw. 

ONCOMING f' 1.0W 

1 (J) 
- = -= INVERSE WA VELENGlli (LOG SCALE) 
).. 21ru 

Figuur 8 Kracbtspectrum van snelbeidsfluctuaties om bet gebouw 

De grote van de kracht als gevolge van de wind op het gebouw hangt voor een 
groot deel af van de verhouding van de turbulentie golf lengte tot de hoogte van 
het gebouw. In het geval van hoog frequente fluctuaties is er sprake van een fijne 
verdeling van vlagen over het oppervlakte van het gebouw, (MH<<l). De totale 
belasting op het gebouw zal in dit geval niet erg hoog zijn. Dit komt doordat als 
op de ene plek de druk maximaal is, er wel een andere plek op het gebouw zal 
zijn waar de druk minimaal is. De laag frequente fluctuaties worden gekenmerkt 
door (MH>>l). In dit geval wordt de invloed van de fluctuaties gevoeld over het 
gehele gebouw tegelijk. Ze hebben meer invloed dan de hoogfrequente 
fluctuaties. Om de kracht en respons van de belastingen te berekenen hoeft er 
alleen gekeken te worden naar de windfluctuaties in de aankomende wind. De 
wervelingen die ontstaan als gevolge van de vorm van het gebouw worden voor 
een hoogbouwconstructie niet meegenomen [BJ. 

Voor een gebouw met een aangeblazen oppervlakte A, waarvan de dimensies 
dusdanig klein zijn dat de golflengte van de turbulentie aanmerkelijk groter is, 
mag de windbelasting als volgt geschreven worden; 

F(t) =! pCdAU 2 (t) 
2 

U(t) = U + u(t) 

na substitutie geeft dit; 

Constructief Ontwerpen 

(N) 

(m/s) 

(N) 
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waarin; 
p = de massadichtheid van de lucht 1,25 

CJ = windvormfactor 

A = aangeblazen oppervlakte 

U = gemiddelde uursnelheid van de wind 
u(t ) = tijdsvarierende deel van de windsnelheid 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

(m2) 

(m/s) 
(m/s) 

Als de vlaagsnelheid laag is in verhouding met de gemiddelde windsnelheid dan 
mag de term u(t)2 weggelaten warden. Om dan tot de volgende formule te 
komen; 

F =_!_pC AU 2 

2 d 
(N) 

en een fluctuerende kracht; 

(N) 

Het weglaten van de term u(t)2 uit de formule voor de fluctuerende kracht heeft 
als gevolg dat er een lineair verband ontstaat tussen f(t) en u(t) . 

Het krachtenspectrum van de fluctuerende kracht f(t) staat in relatie tot het 
windvlaagspectrum als; 

(N2/(rad/s)) 

of 

(N 2/(rad/s)) 

Dit is echter nog niet helemaal kompleet. Om het variantie-spectrum van de 
windbelasting te berekenen moet men het windsnelheidsspectrum 
vermenigvuldigen met factor. Namelijk de Aerodynamische overdrachtsfunctie. 
Deze wordt x genoemd. In de vorige paragraaf staat meer over deze factor. 

Het variantie-spectrum van de windbelasting geeft de effectieve krachten op de 
constructie. Een typische vorm van het variantie-spectrum van de windbelasting 
in de windrichting is gegeven in figuur 9. 
De formule voor het variantie-spectrum van de windbelasting in de richting van 
de wind kan als volgt in formulevorm warden geschreven; 

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

Cd = de windvormfactor 

(N2/(rad/s)) 

20 -------------------------------
C.J. Mommaas 



DEEL III - LITERATUURONDERZOEK 
Dynamisch gedrag van Hoogbouw 

Toegepast op de Coolslngel toren 

A= 
x= 
U= 
su(w)= 

aangeblazen oppervlakte van gebouw (m2
) 

aerodynamische overdrachtsfunctie (volgens vorige paragraaf) 

uurgemiddelde windsnelheid op hoogte z 
wi ndvlaagspectru m 

Spectrum van de wlndkracht 

s,(m) 

• • • •harris 

(m) 

( ( m/s )2/( rad/s)) 

-davenport 

OJ 

O ~ ~ ! ~ C ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ! ; ~ ~ 
Fraquentle (r•dlll 

Figuur 9 Spectrum van de windkracht volgens Harris en Davenport 

Voor bepaling van de responsie loodrecht op de windrichting en torsie om de 
verticale as, worden andere windspectra gebruikt. Voor ongebruikelijke 
gebouwvormen wordt meestal aangeraden een windtunnelonderzoek te doen, ter 
verkrijging van het variantie-spectrum van de windbelasting. 
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2.9 kansdichtheid windbelasting {7} 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

Het totale oppervlak onder de grafiek is gelijk aan het kwadratische gemiddelde 
van de belastingen. 

cr1 =[IS1 (w}dw ]~ =[t~}'(w~,(w}dw r (N) 

De Gauss-kromme kan met de volgende formule bepaald warden; 

met f=F-F (N) 

p = kans op f 

a 1 = standaard deviatie van f (N) 
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Dynamisch gedrag van Hoogbouw 

Toegepast op de Coolsingel toren 

2.10 Overdrachtsfunctie {8} 

Het doel van de spectrale analyse is te onderzoeken wat de respons van de 
constructie is op de windbelasting. De respons wordt berekend door het 
verkregen variantie-spectrum van de windbelasting te vermenigvuldigen met een 
overdrachtsfunctie. De overdrachtsfunctie hangt af van drie variabelen van het 
gebouw namelijk; 

• De eigenfrequentie 
• De demping 
• De meewerkende massa 

Als de responsie maximaal is bij de frequentie waar ook de windbelasting 
maximaal is, krijgt de constructie zeer grote dynamische belastingen en trillingen 
te verdragen. Het is van belang de eigenfrequentie van de constructie uit die 
windfrequerities te houden die het meeste energie bevatten. 
De overdrachtsfunctie kan worden gezien als een dynamische vergrotingsfactor 
en zorgt voor resonantie bij de eigenfrequentie van de constructie. De Grafiek in 
Figuur 10 geldt voor een een massa veersysteem. 
In de NEN6702 de .o-verdrachtsfunctie weergegeven wordt door de factor E [7]. 

0--dra:htslundief ■ •0,2( HE 

1DJJO 

I 
DJJO 

BJJO 

7 JJO 

I DJJO 

I I 
I • 

I 
I • 
I 1 
I , 
I 

H (.) = --;::======== 

m. H:. rr f::r 
:c. 
::c 1 ~JJO 

,. 4JJO 

3JJO 

2JID 

I JJ0 

DJJO 
ODO Olli D, 10 D.24 D,12 D,Cl 0,4 on D,11 

Frequartie [HE] 

Figuur 10 Een voorbeeld van een overdrachtsfunctie. 

Bij de eigenfrequentie is een duidelijke piek waarneembaar. Bij hogere demping 
vervaagd deze piek 
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2.11 Responsiespectrum {10} 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

Het responsie spectrum is op de volgende manier gerelateerd aan het variantie
spectrum van de windbelasting; 

waarin; 

S.r (w) = Variantie-spectrum van de windbelasting 

H(w) = Overdrachtsfunctie 

(m2/(rad/s)) 

( N2 
/( rad/s)) 

(m/N) 

Het responsiespectrum kan in twee delen worden gesplitst. Het meest linker deel 
is de respons op windvlagen die ver van de eigenfrequentie van de constructie 
liggen. Dit kan gezien worden als achtergrond respons en kan quasi-statisch 
worden benaderd. De top valt hier samen met de energietop in het 
wi ndvlaagspectrum . 
Het rechterdeel geeft de dynamische respons, veroorzaakt door resonantie. Dit 
deel wordt daarom ook wel de resonantierespons genoemd. De plaats van deze 
piek ligt bij de eerste eigenfrequentie van de constructie. De hoogte van de piek 
wordt bepaald door de aerodynamische admittantie en overdrachtsfunctie. 

3.5E+13 

3E+13 

2.5E+13 

i 
N 

2E+13 1 .. .. 
C i 1.5E+13 
Ill 
a: 

1E+13 

5E+12 

0 

i 
□ 

"' 0 
... 
0 

L0 
0 

Responsiefunctie 

N ... L0 

Frequentie (rad/s) 

-Davenport 

•---·· · Harns 

a, N 

"' 

OJ 

... 
"' 

Figuur 11 Voorbeeld van een responsiespectrum, aangenomen demping D = 0,02 en fe = 0,24 
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Dynamisch gedrag van Hoogbouw 

Toegepast op de Coolsingel toren 

2.12 Kansdichtheid responsie {11} 

Het totale oppervlak onder de grafiek is gelijk aan het kwadratisch gemiddelde 
van de verplaatsingen. 

rr, =[fs,(m}tm ]½ (m) 

RHpon1lefunctle 

1.BE+13 

1.6E+13 

1.4E+13 

-;;- 1.2E+13 

~ 
1 1E+13 

• I i .. BE+12 ... 
I a: 

6E+12 

4E+12 

2E+12 

D 

I 
0 

Frequent!• (rad.Ill 

Figuur 12 Het oppervlakte onder de responsiefunctie 

■ o ... nport 

De Gauss kromme kan met de volgende formule bepaald worden; 

met x=X-X (m) 
p = kans op x 

ux = standaard deviatie van x (m) 

Constructief Ontwerpen 

OJ 

... 
N 
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Lt......__.-..L ....... ;;,[ 
µ · 3,, µ - 2,·r µ ~· ,r µ µ • ,, µ. .. 2,r µ .. 3'1 x 

I . r--- 68~·0 ---.1 
--- 9~ 0,c- - -

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

Aan de hand van de overschrijdingskans kan de piekfactor (g) bepaald worden. 
Voor een kans van 68% op optreden is de piekfactor een, voor 95% is deze twee, 
bij 99,7% drie enz. 
De maximale waarde van de respons bij een gegeven overschrijdingskans is dus; 

xmax =g·ax 

waarbij; 

g = de piekfactor 

a x = standaardafwijking (of de wortel uit het totale oppervlakte van de 

responsfunctie) 
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Dynamisch gedrag van Hoogbouw 

Toegepast op de Coolsingel toren 

3 Vergelijking van de voorschriften 

3.1 Inleiding 

Om inzicht te krijgen in de verschillende methoden om het dynamisch gedrag van 
hoogbouwconstructies te bepalen, wordt er aan de hand van een aantal 
voorschriften het dynamische gedrag van de Coolsingeltoren bepaald. 
Hiervoor wordt de Nederlandse, de Europese, de Australische en de Canadese 
voorschriften gebruikt. Deze zijn gekozen omdat deze voor dit gebouw van 
toepassing zijn. De Canadese en de Australische voorschriften waren geadviseerd 
in verband met hun heldere en complete opzet hier omtrent. 

3.2 Windsnelheid 

De verschillende normen houden natuurlijk alleen rekening met de voor hun van 
belang zijnde windomgeving. Er moet voordat er met de berekeningen begonnen 
kan worden eerst voor worden gezorgd dat alle normen dezelfde 
uitgangswindsnelheid gebruiken. 
Maar ook de terugkeerperiode van de windsnelheid is per norm verschillend; 

Norm Stormduur terug keerperiode Soort wind 

NEN 6702: 1991 1 jaar wrijvingssnelheid 
AS 1170.2-1989 2 a 3 sec 20 jaar Maximale 

vlaagsnelheid 
NBCC 1985 60 min 10,30,100 jaar Gemiddelde 

windsnelheid 
NEN-EVN 1991- 10 min 50 jaar Gemiddelde 
2-4:1995 windsnelheid 

Tabel 1 Aanpak met betrekking tot de windsnelheid van de verschillende normen 

Voor alle normen moet een gelijke terugkeerperiode genomen worden, alleen dan 
kan er gekomen worden tot een eerlijk normen vergelijk. Verder moet de 
windsnelheid gehandhaafd worden zeals in de betreffende normen omschreven. 
Wei moet deze afgestemd zijn op Nederlandse omstandigheden. 

De basis moet komen uit de Nederlandse norm omdat deze de windsnelheid in 
Nederland voorschrijft. 

• NEN 6702: 1991 geeft een wrijvingssnelheid van u = 2,30 m/s voor 
gebied II, onbebouwd met een herhalingstijd van 1 jaar. Deze snelheid is 
de basis voor het berekenen van windsnelheden bij de andere normen. 

• NBCC 1985 de extreme uurgemiddelde windsnelheid kan 
berekent worden met; 

u (z-dJ u(z)=-xln -- =22,49m/s 
K z0 
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Dynamisch gedrag van Hoogbouw 

Toegepast op de Coolsingel toren 

u(z) = de windsnelheid op hoogte z (m/s) 

(m/s) U= 2,30 
K= 0,4 
z= 10 

Z o = 0,2 

d= 0 

de wrijvingssnelheid 
Von Karman constante 
hoogte 
de ruwheidslengte 

de verplaatsingshoogte 

(m) 

(m) 

(m) 

Deze uurgemiddelde windsnelheid wordt ook gebruikt in de Canadese norm en 
heeft nu ook een terugkeerperiode van 1 jaar. 

• AS 1170.2-1989 
berekend met; 

Hierin wordt de maximale fluctuerende windsnelheid 

max(u) = 2,5 gku = 20,13m Is 

g = 

k= 
U= 

3,5 

1,0 
2,30 

piekfactor 

factor voor terreinruwheid 
de wrijvingssnelheid 

De maximale vlaagsnelheid wordt dan; 

u,. = 20,13 + 22,49 = 42,62 m/s 

(m/s) 

• NVN-EVN 1991-2-4: 1995 Hiervoor warden dezelfde uitgangsbasis als de 
NBCC genomen. 

Samenvattend; 

Norm Uitgangssnelheid Stormduur Soort wind 

NEN 6702: 1991 1,88 m/s wrijvingssnelheid 
AS 1170.2- 34,39 m/s 2 a 3 seconden Maximale 
1989 vlaagsnelheid 
NBCC 1985 18,39 m/s 60 minuten Gemiddelde 

windsnelheid 
NEN-EVN 1991- 18,39 m/s 60 minuten Gemiddelde 
2-4:1995 windsnelheid 

Tabet 2 De windsnelheden gebruikt in deze analyse voor de verschillende normen 

Met deze uitgangswindsnelheden kan de maximale versnelling in de top berekend 
warden volgens de verschillende voorschriften. 
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Dynamisch gedrag van Hoogbouw 

Toegepast op de Coolsingel toren 

1 Vergelijking van enkele voorschriften 

1.1 Inleiding 

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

29 
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3.2.1 De NEN 6702:1991 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

Er zijn 2 situaties te ondersche iden ; de eerste is als de wind waait op de breedste zijde van het gebouw. De tweede als 
de wind waait op de kortste zijde van het gebouw. Er wordt alleen gekeken naar trill ingen in de windrichting, trill,ngen 
haaks hierop zijn niet opgenomen in NEN 6702. 

wind loodrecht op lange zijde 

tri ll ingen in de richt ing van de wind 

De massa per strekkende meter gebouwhoogte: 

P ,:cm X V 198000 kg/m3 
P , = = 

h 
waarin; PKl'm = 200 kg/m3 

183150 m3 

185 m 
De som van de windfactoren , bestaande uit druk en 
zuig ing ; 

C, = 1.2 

waarin: 0.8 druk 

0.4 zuiging 

Rekenwaarde: 

E _ 0.0344 x J,. ' ' 
1 

- D x (l +0,12 x f , x h) x (l + 0,2 xf, x b) 
= 0.359 

waarin; f. , = 0.28 Hz 

b = 37.5 m 

h = 185 

D = 0.01 

Rekenwaarde: 

B= 
I 

= 0.51 
0,94 x 0,02 lh 213 + 0,029b 2

'
3 

waarin; b = 37.5 m 

h = 185 m 

Factor afhankelijk van de dynamische eigenschappen 
van het gebouw. Deze brengt de fluctuerende 
stuwdruk in rekening die het gebouw aanstoot in de 
eerste eigenfrequentie; 

(fJ 2 = ~ = 0.60 

E I = 0.359 

# 
De grootste fluctuerende stuwdruk bij een extreme 
uurgemiddelde windsnelheid met een herhalingstijd 
van een jaar; 

P. ; I = 100 ln(-
11-J = 682. 9793 7 4 N/m2 

0,2 

waarin; h = 185 m 

De getalwaarde van de versnelling in de richting van 
de wind ; 

a= 
1,6 X q, 1 X P. ; I X C, X bm 

= 0.149 m/s2 

P, 
waarin; bm = 37.5 m 

30 

wind loodrecht op korte zijde 

tri lhngen in de richting van de wind 

PK•·m = 
V = 
h = 

c, = 

B = 

b = 
h = 

P. ,, = 

h = 

a= 

198000 kg/m3 

200 kg/m3 

183150 m3 

185 m 

1.2 

druk 

zuiging 

0.218 

0.39 Hz 

26.4 m 

185 m 

0.01 

0.53 

26.4 m 

185 m 

0.47 

0 .218 

682 .979374 N/m2 

185 m 

26.4 m 

C.J . Mommaas 
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Dynamisch gedrag van Hoogbouw 

Toegepast op de Coolsingel toren 

3.2.2 NVN-ENV 1991-2-4 

Voasdmftal vergelijk; ~ 1991-2-4 

Er zijn 2 siaaies le crderscreiden; de eersle is als de wrd v.eat q, de treedste zijde val het getn.,,v. De tv.eede als de v.ind v.eat q, de ka1ste 
zijde 181 het getn.,,v. Er \IO'CI 2™8 ral' trilirgen in de wrdicHil'g als ral' trillirge'l hee<s nert1) gekeken. 

de v.ind kxxnd1 q, ape 2ijde val gebwN 

val de v.ind 

z = 

h= 
185 
185 
1.5 

De lu atlscoefficier1 val eErl red Ill l08kig deel 

u 
-I 

U-1u 

IUS / r\ .. 
1-

,,. 
H• 

u 

1 -~-
V ' 

t,S 

• , J . 

I\ 
\ 

c l = c f;O X 'l'R X 'Iii. = 1.32 

0.704 v.am d 
b 
d= 26.4m 
b= 37.5m 

• ~l 
- 1-,...J i-

i,,t-. .... 

- --

s • • !II .,. 

........... ,: .... ,1,■111,11-r..ot .................. -
-----l•ft••-IIIIIIIIIIIIClinllllllJOf (, ~ K. 

tJ 

'• .., u 
red.die irda'1 er agercn:le h:leken zijn 

Constructief Ontwerpen 

Ci.,, = 2 

f//R = 1 

). = !_ = 4.9333333 
b 
I= 185 m 
b= 37.5m 

v.ind ~ kale zijde 

triltirgen in de ~ 181 de v.ind 

z = 185 
h= 185 
(= 1.5 

1.38 

d 
-= 1.4Z>455 
b 

d= 37.5 
26.4 

2 

I 
). = - = 7.007576 

b 
I= 185 
b= 26.4 
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"'>. .; 
to 

I Qll 11111 .J.. ::!: -:.;~ 

IM ,111----..-- L--'·~ --t i...--

0.9 I fta L.U. ...... .,,, ,, ,, "I 
---r II / ./ I 

0.8 ~-- I I I ./ - I / I 
O.i 

~~ ; 11 ! I . ,ii 

-----~ 11 j I 0.6 
200 1 ,0 

,,_ 
l)() 

re:i.ctie fa:n va::r aara1a'1 rret een eirdga stij1heid 'I' · = ,. 

c,kJ= 
cJ,.,.) =k, x i{;;~,,, J= 

-o 
=,,,, = 0,6xhx;;mn 

kT = 
-11 -

llffU'lcaNgOry A:, z.lml 

I Aougl,opensea.lakeswilhalNll5km 0,17 o.o, 
lelctl upwnd aRl $lll00Cll ftal courar, 
wihau1obsllc:ie$ 

n F~ wt11 bclurda,y llldges. acca- 0,19 0.05 
1'01111 S/'11111 talffl SIIUCal19'. l'D,ses 01 

IIWe5 

Ill SiA,u,tan Ot ~- and pet• 0.22 0.3 
llllnenllorests 

IV Urban areas ill wni:h II ltUI 15"4 01 lhe 0-2-4 

I 
1 

utaoe is =-eel wtll ~ 111d 
!tie.- aw:raoe heigtl t.x(;Nd5 ,15 m 

Di 11.lb.Jaiie irtesj..,,;teit; 

dz"",) kl 
c,(z..,.,)xc~(z"",) = 

k, = 
tq:o;Jclfiscre creffiaa1 c,_t6'•J= 

C - = 

A.12HElltERLANDS 

(1) • Rlunperiad 

12.5,_.. so,... 
Ala ,,.. 111111 ,...,.1111111 , Zl.S 30,0 

2 25.0 27.S 
3 22.5' 25.0 

Nole: v114 is ckmc:d bcre Im a J,floclr.-., Ydoc:iry 

(2) 'a&.T . 1 

'tllA • 1 

'1si • 1 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

Ofo 1/1;, = 0.00 

1 V'(.- )= I'--- - ,,. , 1 

1.00 c,k,,,., )= 1.00 

1776 1776 
0.24 k, = 0.24 

1 Zn= 1 

z.Jtnl t 

2 10.13) 

' 10.261 

8 (0.37) 

16 (0.4'I 

0.13 0.13 

0.24 
1 

1.00 

0.24 
V' (- )- 1 
1'---r -cq., -~, 

1.00 
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De refere1ie v.in:151 l8lheid is de 10 rrin. Gem v.indsnelheid qi 10 m 

v,ef =Cwi xCTE!,{ xCA!.T xV,.'J;O = 
ridiiYJSfa::ia CUJI = 
tijdelijkheidsfa::ti:r CTFM = 
hxgefa::ta" CAl:r = 

V 

v.,(z. )= C, (z. }x c,(z. }x V ref = 

C,lz•~= 
C, zv'_ ;: 

l'-bdi,eiSbelecxsficieriKx; 

(2x( +l)x{(; +l)x[ m( z;: )+o,s]-1} 
K = = 

, (1,5 + 1)2 x m( z;: ) 
'. o.e • .....,..,._._~...,.•dldillllg 
.t. 

1J) lllr~-----..... ---.... .............. 
t. 1$ llrlltflCllr!M119,sWdliwlnf ...... 11.1111111111111JOlllal lllinbml-- . 
t. 2.0 ·1iir--~ 
t. 2.I IDrllliim'ael-. 

.... 1:.1;,. ,, ..................... .. ............... -.. .. ..... 

v.ii:11.._ 
................. --.--, 
,_ ....... ,_ 

Constructief Ontwerpen 

(= 

z. =0,6xhxz.,., 
z . = 
ii= 
z = 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

22.49 
1 
1 
1 

22.49 

40.:Jl 

1.00 
1 

22.49 

1.62 

1.00 

1776.00 
16.00 laJel 8.1 

185.00 

V "1 = 22.49 
CUJI = 1 

C11-M= 1 
C = 1 
V.:o = 22.49 

1,.(z.)= 40.:Jl 

2,lz·)= 1.00 
,.,, z. = 1 

v_, = 22.49 

K,= 1.62 

1.00 

1776.00 
zmn = 16.00 

h= 185.00 
Zn= 1 
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n,:x x L, (=.,,,) 
N = = • X ,~k~,l 

f'r L - = 
. 1 :~,j = 

I ... - ..•. 
De didltheidsfu1clie ~ het resame ncnirrensicmle kract1tenspectnrn; 

R = 6,8xN, 

' (I+ 10,2/\', )5
'
3 = 

N . = 

4,6x N, xh 
TJ= L,k,,,,) = 

N,= 

L (." .~== -,.,., 

R. =_I__ - 1- x (1 -e-2
" }= 

17 2.,.,2 

TJ= 

77
_ 4.6xN, x b _ 
- L,(:.,,,) -

N, = 

Lk_~= 

R,, =_l_ -_!, x(l-e-2"}= 
.,., 2.,.,-

TJ= 

fm x~f(:) r-t 

m1 :.x = 
(I = L 

f¢, :(=) r,t 
0 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

1.32 N,. = 1.83 

0.28 
189.89 
40.39 

~f'.;'. ~: 0.39 
189.89 

'·· -... , - 40.39 

0.105 RN= 0.007 

1.32 N = 1.83 

5.90 17= 8.22 

1.32 N,. = 1.83 
185.00 
189.89 r 185.00 

, (:, .. = 189.89 

0.155 Rh= 0.114 

5.90 .,., = 8.22 

1.20 TJ= 1.17 

1.32 N, = 1.83 
37.5 

189.89 L,(:J: 26.4 
189.89 

0.519 R. = 0.524 

1.20 I]= 1.17 

198CXX) m1 :.x = 198CXX) 

TalM C.7: ~ 11nurai V91'1icel mocio lllape tor limply alp!IOfflld and 
Clln!ped SII\ICIIA'W and Sll'UCMll ..,,,.n,s 

Set.. lilodeslllpa .,(.?) 

I. :r,L ., (Z) .L .. (. !1 ,,,.,----.... 1 
1--1---.j "'f 

l ,, 

i 'l.. "(%) 'I ( '] ,- ---~ .. ---i - ·--211- 1 
~I--! ' 

, 
2L c 1 

! 

m= 198CXX) m= 198CXXl 
(fl, (:)= 1 la:Jel C7 (fl,(:)= 1 

( p x b x c J ( } o=o'""+ 
1 

xV.,z.,,, +0= 0.123 
2 xn,:x xm,J 

0 = 0.1 mn 

o= 0.112 

omn = 0.1 
p= 1.25 p= 1.25 

b= 37.5 b= 26.4 
cf= 1.32 cf = 1.38 

n=:.:r = 0.28 n=:.x = 0.39 

m'.f 
198CXX) 

1' - -m(-,<t I - 40.39 
mb. = 198CXXl 

l'.,k.., )= 40.39 
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R, = ✓ 
2
:

2

0 
x R., x R. x R. = 

o= 
RN = 
R• = 
R = 

p x b xc xV' (z ) ( ) u,(z)=f'1;.r (z)x 1 • •xf.,z.,.,x R, x K,= 
m 1;.r 

; , (z) = 
p= 
b= c, = 

v. (z.,. )= 

~·"r L, R,: 
K,= 

Constructief Ontwerpen 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

0.58 R, = 0.48 

0.123 o= 0.112 
0.1 05 R,, = 0.087 
0.155 R• = 0.114 
0.519 R = 0.524 

0.064 0.039 

1 ;, (z) = 1 
1.25 p= 1.25 
37.5 b= 26.4 
1.32 ( c,r 1.38 

40.39 l.r. z..,., = 40.39 
198000 ml. = 198000 
189.89 ~,(z°R}: 189.89 
0.582 0.479 

1.62 K = 1.62 
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3.2.3 NBCC 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

Er zijn 2 situaties te onderscheiden; de eerste is als de wind waait op de breedste zijde van het gebouw. De tweede als de wind waait 
op de kortste zijde van het gebouw. Er oordt zowel naar trillingen in de windrichting als naar trillingen haaks hierop gekeken. 

wind loodrecht op lange zijde 

trillen haaks op de wind 

De blootsteHingsfactor, op hoogte z, in dit geval de 
top van het gebouw 

C = 0 sx(-- )"·5 

' ' 12,7 

waarin; - -
Is de uurgemiddelde windsnelheid aan de top van 
het gebouw; 

waarin; 

waarin; 

1·11 = J' xF, = 

r·= 
c,. = 

1220 x n 11 

Xu = f ' 
H 

Is de 'gust energy ratio' bij de eigenfrequentie van 
hetgebouw, 

F= x,; = 

( , )41) 
l +x,; 

waarin; 
De 'size reduction factor' 

waarin; 

gemiddelde fluctuatie; 

s x F 

sxF+f]xB 

/3 = 

" 

0.39 Hz 
0.28 Hz 

1.91 

185 m 

31 .07 mis 

22.49413 mis 
1.91 

15.31 

0.39 Hz 
31 .07 mis 

0.161 

15.31 

0.0255 

37.5 m 
0.39 Hz 

31 .07 mis 

0.197 

0.01 

I f M ,O . I I 
1""'[l•-:Ml[.-id][~ ]" i 

:~.- ~~-.-',-.,--,.~.-~,.~, -,,~_.:---,'-:--~, .. 
IA Cilt CltOUN O ruoUH NCl ,i1cto1 , I Ill u.,.. .: 

36 

wind loodrecht op korte zijde 

C, = 

V = I I 

trillen haaks op de wind 

0.28 Hz 
0.39 Hz 

1.91 

185 m 

31.07 mis 

r · = 22.49413 mis 

C = 1.91 

n ,. 
r· 

F = 

X = 

s = 

W= 
no= 
J' = 

v = 

/J= 

11 .0 

0.28 Hz 
31 .07 mis 

0.200 

11 .0 

0.0569 

26.4 m 
0.28 Hz 

31 .07 mis 

0.20 

0.01 

C.J . Mommaas 
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WIH= 02) 

W= 38m 
H= 185m 
B= o.6 fg.u a4 

s= 0.0255 
F= 0.161 

n,,= 0.:11 Hz 
de pekfa:u Veil de wrd:eastirg 

gP = ✓2x ln{vxT}+ 0,5Tl 
✓2xln{vxT) 

= 3.78 

Yalrin; T= mis 
v= 0.197 

[ r a, = 78,5 X 10-J ~ = 1.684 Pa 
n., x WxD 

Yalrin; W= !7.5m 
D= 26.4m 

n., = 0.:!10 Hz 
Vu= 31.07 m's 

Ce \e'Sllilllirg cBl de~va, het gb:JJN 
lcxdec:l1 q:> de v.irdic:ttirg 

a., =n;xgPx~ a, ffw" ]= 0.110 m's2 
Psxgx Pw 

Yalrin; W= !7.5m 
D= 26.4 m 

n., = 0.:!10 Hz 
a = r 1.684 Pa 

0.01 
g.= 3.78 

billen in de rid1irg Veil de v.in:l 
Ce 'size reddicn faja' 

s= S•{+ L~ I+ 10:n,x+ 0.04:!I 

VH VH 
"'8al'ln; = !7.5m 

11o= 0.28 Hz 
v., = 31.07 m's 

···· -·- ·-·-·-· 

Xo = 
l220x11o 

= 11.0 
VH 

Y8lrin; 11o= 0.28 Hz 
v., = 31.07 m's 

Is de 'g..lSt El'l8lgf rciio' 1:ij de eigertrecµnie va, 
hetgtn,.v, 

2 

F= Xo = 02) 
(1 +x;}4'3 

Y8lrin; Xn = 11.0 
de gsTid:ielde dcHheid Veil het gtn,.v, 

Ps = 
p,,,.,. x9,81 

= 1.002 kN'rr6 
l(XX) 

Y8lrin; P-= aX>lo'm3 
R:tsa1ieMn:xiu<; 

q=CxV2 = 0.33 
Yalrin; C= 6.$-04 

V= 22.49413 rr(s 

Constructief Ontwerpen 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

WIH= 0.14 
W= 26 
H= 185 
B= o.62fg.J.ra4 

s= O.OCJOO 
F= a.an 

11n= 0.28 Hz 

gp = 3.78 

T= :BX>s 
V= 02) 

a= r 5.C128 Pa 

W= 26m 
D= !7.5m 

n = "' 0.2B Hz 
Vu= 31.07 m's 

0.169 rr(s2 

W= 26.4 m 
D= !7.5m 

n,. = 0.28 Hz 
a = 5.C128 Pa 
/3= 0.01 

gp = 3.78 

lrillen in de rid1irg Veil de v.ird 

s= a.ems 

W= 26.4 m 
11o= 0.:11 Hz 

VH = 31.07 rr(s 

Xo = 15.3 

11o= 0.:11 Hz 
V., = 31.07 m's 

F= 0.16 

Xn = 15.3 

Ps= 1.002 kN'rrG 

P-= aX> ko'rrG 

q= 0.33 
C= 6.$-04 
V= 22.49413 m's 
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Dynamisch gedrag van Hoogbouw 

Toegepast op de Coolsingel toren 

De versnelling aan de top van het gebouw in de 
windrichting ; 

a,1 = g,, X K x S X F x(~)(~ J = 
C,. x fln 2 + a D x fl,, 

0.106 m/s2 

3.78 

e 
.,; ... 
::, 
0 -.., 
> 
0 -., 
" .., 
i' 

38 

, oc 
)0 ~ 

200 

100 

ao 
,o 
•o 
1 0 

20 

10 

waarin ; Kr = 
K = 
s = 
F= 

0.1 voor terrein cat. B 
0.0439 

0.20 

c-y- ,~----!---+- i-+-ti 
J /; I 

II I ' 

l ---+----ll--1 - -+ · .. ----' - - '.-- - -- H· 
1----1----1-1- ,__.-+ ~+---.;.+ 7-ft 

! ! 

I I .._ __ ..___. _ _.__._._._ ... ..__-,-...__.___...__ .......... 

Q. I 0 . 2 0 . ) O. • o., D.I I 

C = 
fl ,> 
a= 
D= 
fl ,, = 
q= 

3 • ~ 6 I 10 

1.91 zie grafiek of berek. 
0.01 

0.5 voor terrain cat. B 
26.4 m 

1.962 kN/m3 
0.33 kN/m2 

Kr= 
K = 
s = 
F= 

C, = 
fl n = 
a= 

D= 
fl ,, = 

Cl= 

0.059 m/s2 

3.78 
0.1 voor terrain cat. B 

0.0338 
0.16 

1.91 
0.01 

0.5 voor terrain cat. B 
37 .5 m 

1.962 kN/m3 
0.33 kN/m2 

C.J . Mommaas 
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3.2.4 AS 1989 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

Er ~n 2 sib.aies tea dEl'scheiclel ~ de eerste is as de wro v.ait q:i de t:reedste 2ijde val ta gb»N. D3 tYo88de as de wro v.ait 
de katste iijde val ta gb»N. Er vadt 20loEII na.r lrilirgen in de wrdictmrg as na.r trillirgen haaks tiErq:> gekeken. 

wro kxxrectt q:i la'ge 2iide 

triffirgen haaks ~ wrdicttirg 

AekfiDcr, 

n. = 
D3 wgemaielde crtv.erp,.irdsnelheid; 

V, = V X M (, ;air) X M s X M, X MI = 
WB1n; V = 

?AIU: US.I 

3.007 
0.3! 

21.7 m's 
42.62 m's 

111MD1 AMlnauctvll llllGIIT ~ 
,_IIIIIIJID'MrAJll.,,_.,_INftlW'Dna.OfDTIDAN 

UUIN4ff&arr~=nmm-~==AAMDIOIILr 

-·· - I -~a -~a - • . 
41 ... 

I ... • t.11 
II .... 
• e.n • -• .. • ... 
" .. - ... ,. ..,, - , .. 

a II -- I.■ • I.IC 

terrain ~ 4 

... ... .. .... ... ... .... 
1.1' ... .... .. ... ... ... 
IAI , .. 

... 
OJI ... ... ..., ..,, 
• • ... 
Ml .... .... .. ... .. ... .. 

M (z;a,) = 
M = 
M' = 

I 

M . = 
D3 wgemaielde d'y,.msd-ewratu<; 

q h = 0,6 X V,2 X 10 - l = 
wain; V.= 

D3 gerriojelde rressa 1B" slreloca de maier 
~ -

p-xV 
111o=-h-= 

I 

p_ = 
V = 
h = 

a=----~~= 
3,3-0,9x ln(z0 ) 

Zo = 

t5=0,9xa-0,16 = 

1(10 )= 0,9a + 0,06 = 

z=213xh= 
h = 

l(z)= l(lO)xc~r., = 

Constructief Ontwerpen 

I.II 
UJ ... ..,, 
H ... .... .... ... .. 
·--..,. .... ... 
•• 

0.65 
1 
1 
1 

400.45 Pa 
21.70 nis 

1!BXXl kg'm 

2l) kg'm3 
183100 m3 

185m 

0.374 

2 

0.176 

0.:!lS 

1Z3.33333 
185 

0.24 

wro kxxrectt q:i kate 2iide 

trillirgen haaks q:> wraic:ttirg 

gf = 3.719 
n. = 0.28 

V, = 21.7 m's 
V = 42.62 m's 
TAU£ u., 

mUCTtJU: IMPOUANtt MUUIPUEII (M'J ~-- -....,_ 
...... WI ____ ...,.._ ~-••-~--- I.I --- I.I _,..... .... _.,_ .. ·---··----~-.. --- .., _., __ _,_ ... 
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'llllldlllig .... -- C f •• ..-·n u, 
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~ll 1.0 N.B._,_,,__.._..._o 

............ I zs•'l'4 

M (::ml= 0.65 
M = 1 , 
M = , 1 
M . = 1 

400.45 Pa 
v. = 21.70 m's 

"'o = 198:DJ kg'm 

P,,,,, = 2l) kg'm3 
V = 183100 m3 
h= 185m 

a= 0.374 

Zo = 2 

<5= 0.176 

1(10)= 0.:!lS 

123.3333 
h = 185.(XX) 

l(z)= 0.24 
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De versnelling aan de top van het gebouw, loodrecht op 
de windrichting; 

- - -
/!. r xqh xb ( ) )(,rxC1_,) )', = l,5x · x 0.76+ 0,24xk x --~-· = 0.171 mls2 

0' 

.... 

. ., 

m,, ~ 

g f = 
qh = 

b = 
mo= 

k= 
s= 

w..,, _ 

3.807 
460.45 Pa 

37.5 m 
198000 kg/m 

1.5 
0.01 

=={>D;f: ~; 
L:----

·-·.~ -~-----,-----.. ---,,----,...._-
llGCIIO 
- ,~• - 1<'0'111!,,,,. .. - -· ,~ . .. -.- e1 0,, ... ,-v 

FIGuAE < c 31'8; VALV£S 0, T~E CAOSS-"1.'INO FORC£ SPECTJIUM 
C0t:FHO ENT F{)q 2·1 At.IC 1 ; RECUNGUL.AR SEC TIOH 90l.OtNQS 

CJ, = ,. 
_ H_= 
n, x b 

b= 

trillingen in de richting van de wind 

0.0003 

1.89 

37.5 m 
0.39 Hz 

27.70 mis 

De terreinfactor; 

( 

h )-o.,o 
R = 1.2 x -

10 
0.75 

h = 185.00 m 
B, is de basis vtaagfactor; 
s, is de 'size factor' ; 

d 

h 

d= 
h= 

0.20 

37.50 
185.00 
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f, x h = 
Uh 

waarin ; J, = 

1.02 

0.28 Hz 
llh = 50.92 mis 
h = 185.00 m 

1( s=-x-----x-----3 l +o x f, x h l + lO ·(x h 
3 llh llh 

waarin ; o = 
f , = 
h= 

0.088 

0.176 
0.39 

185.00 
50.92 
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g f = 
qh = 

b = 
mo = 

k= 
(= 

CJ, = 

,· 
_ H_= 
n,. xb 

b= 

0.118 mls2 

3.719 
460.45 Pa 

26.4 m 
198000 kg/m 

1.5 
0.01 

0.0003 

3.75 

26.4 m 
0.28 Hz 

27.70 mis 

trillingen in de richting van de wind 

R= 

h= 

d 
h 
d= 
h= 

J,. x h= 

llh 
f, = 
Uh= 
h= 

s = 

0.75 

185.00 

0.14 

26.40 
185.00 

1.42 

0.39 Hz 
50.92 mis 

185.00 m 

0.064 

0.176 
0.28 

185.00 
50.92 
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Fig. 6A. VALUES OF g,r ANO L(h) 

2 3 , I I 

BACKGROUND FACTOR 8 

B= 0.70 

De gerriddelde wndsnelheid q:, hoqje h; 

u. = U10 X c~ r = 
't\8ain; U10= 

vo:r bossen en steden a= 

50.92 m's 

22.49 m's 
0.28 

De~ 

X0 = 1200 X ( ~ ) = 

wain; f. = 
u = 

4 x 2 

F = -x O = 
3 {I+x;)4' 3 

sxF 
q,=l+R B+---= 

2x,rx; 

X = 

Yta!lin; R= 
B= 
s= 
F= 
;= 

6.&l 

0.28 Hz 
50.92 nv's 

0.37 

6.00 

1.639 

0.75 
0.70 
o.a:i 
0.37 
0.01 

q ,.i = ( t q I X ! 1} A = 1.CX, kN'm2 

't\8ain; Lq, x /4 = 7518.82 kN 
i=l 

A= 7125 m2 

Constructief Ontwerpen 
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B= 0.70 

u. = 50.92 m's 

Uio = 22.49 m's 
a= 0.28 

Xo = 9.19 

f. = 0.39 Hz 
u. = 50.92 nv's 

F= o.~ 

Xo = 9.19 

qi= 1.754 

R= 0.752 
B= 0.700 
s= 0.063726 
F= 0.299 
C= 0.010 

q"' = 1.CX5 kN'm2 
n 

Lq, xA1 = 5293.25 kN 
i=l 

A= 5016 m2 
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De massa van het gebouw per strekkende meter; 

p ,,m X 
,. 

m = = 198000 kgi m 
h 

, . = 183150 mis 
P/l,..m = 200 kg/m3 

h = 185 m 
Stijfheid ; 

El = ( 2XJT xf, r x m x h' = 5.79E+13 Nm 
3,52 

waarin ; / ,. = 0.28 Hz 
m = 198000 kg 
h = 185 m 

Aerodynamische weerstand coefficient; h 
-= 4.93 
dm 

waarin ; h= 185 m 
dm = 37.5 m 

Im 
= 0.70 

dm 
waarin; Im = 26.4 m 

The aerodynamic: resiaance coefficient' 

Planview 

u D • h • muimum height of struclunl 
- cl,. d,. •--~IO,w,cldirecliOn 

.J i.:; '- • ,_, langtt! parallel 10 ""'1d dhc11on 
1,. 

<T 3.0 ' . 

I hid,,, - I I 
2.!! so ' : 

~ 
....- 'r- //20 I ---- -- ~- 1/,,10 

I 
2.0 

~ ~: - " . I ~- . ' 1.ll - Jc. I! t..----- ~ ~ 11 

l 
,.o 

i 
I 

0.5 
I 

I I l ., 
0 .0 

o., 0.2 0.3 0.4 0.5 , 2 3 14 5 10 

Aaped ratio l_,d,. 

1.4 
De statische equivalente windbelasting; 

w = <p x c l x q ,,, x A = 93.23 kNim 
h 

waarin ; <p = 1.639 
Cl = 1.4 

qr~{ = 1.06 kNim2 
A = 7125 m2 
h= 185 m 

De uitbuiging in de top van het gebouw tgv de 
windbelasting W ; w X '7 4 

y,,., = 8 x LI = 0.236 m 

waarin; W= 93.23 
El= 5.79E+13 kNim 

h= 185 m 
De versnelling in de richting van de wind; 

a,= = y "'' (<p - I) x 2 x (:r x I , )' = 0.233 mis2 

Y,o, = 0.236 m 
<p = 1.639 
f , = 0.28 Hz 
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m = 198000 kgi m 

V= 183150 mis 
P,,•m = 200 kgi m3 

h = 185 m 

1.12E+14 Nm 

I ,. = 0.39 Hz 
m = 198000 kg 

h = 185 m 

h 
-= 7 
dm 

h= 185 m 
dm = 26.4 m 

Im 
= 1.42 

dm 
Im = 37.5 m 

1.2 

W= 60.21 kN/m 

<p = 1.754 
c1 = 1.2 
q,,, = 1.06 kNi m2 

A = 5016 m2 
I, - 185 m 

Yw, = 0.078 m 

W = 60.21 
El= 1.12E+14 kNi m 

h= 185 m 

0.177 mis2 

Yw, = 0.078 m 
<p = 1.754 

r. = 0.39 Hz 
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1.2 Resultaten van het vergelijk 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

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

De resultaten zijn als volgt; 

Trillingen in de windrichting 

0,25 

0,2 

l 0,15 

s 

■ wind op lange gavel 

□ wind op korte gavel 

r 
! 
f 0,1 

0,05 

0 
NEN 6702:1991 NBCC AS1170 NVN--ENV 1991-2-4 Over spannend staal -

construeren deal B 

Rekenffl91hode 

Figuur 13 Resultaten van bet voorschriften onderzoek, trillingen in de windrichting 

De resultaten lopen nogal uiteen, waarbij twee extremen meteen in het oog 
springen. Ten eerste de lage waarden van de NBCC en de zeer hoge waarde van 
de AS. 
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Trillingen haaks op de windrichting 

0, 18 

0,169 0,171 
0,16 0,163 

-'I ;i..'f ', 

0,14 

0,12 D wind op lange gevel 

D wind op korte gevel 

0,1 

De eurocode 

0,08 geeft alleen 
aan dater 
geen Overspannend 

0,06 trillingsproblem staal 
en te construeren 
verwachten deel B geett 

0,04 zijn . Er is geen 
daardoor niet rekenmethode 
te berekenen voor trillen 

0,02 hoe groot de haaks op de 
versnelling is . windrichting . 

0 
,, 

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

Rekenmethode 

Figuur 14 Resultaten van voorschriftenonderzoek, trillingen haaks op de windrichting 

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

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

Het trillen haaks op de windrichting geeft een gelijkmatig beeld. Alie normen 
geven ongeveer dezelfde versnellingen. Het vreemde is echter dat de AS [5] ten 
opzichte van de andere voorschriften dat deze de grootste versnelling net in de 
andere richting verwacht. 

Het is duidelijk geworden dat een berekening volgens de voorschriften zeker geen 
goed beeld geeft van het werkelijke dynamische gedrag. Het is meer geschikt als 
controle middel voor ontwerpers. 
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3.3 Berekenen versnellingen volgens NEN 6702 

3.3.1 Algemeen 

De NEN 6702 beschrijft in enkele formules hoe de versnelling en vergrotingsfactor 
berekend moeten warden. Deze formules zijn echter ondoorzichtig. 

Om een eenvoudige opzet te maken voor de berekeningen moeten er zo min 
mogelijk variabelen zijn. In de opzet voor deze berekeningen is in de NEN 
uitgegaan van gebied II onbebouwd. Hierdoor vallen er een aantal variabelen uit 
de berekeningen weg, en kan er met een beperkt aantal formules de versnelling 
en vergrotingsfactor berekenen. 

Het is opgebouwd uit de volgende formules [3]; 

De eerste eigenfrequentie mag voor een gebouw, geschematiseerd tot een 
volledig ingeklemde staaf, berekend warden met de volgende formule ; 

t: _ 3,52 ✓;?;/ --- ---
• e 21r mH 4 

(Hz) 

De factor E is de responsie door trillen van de constructie in de eerste 
eigenfrequentie, deze bestaat uit 2 verschillende formules, de een wordt gebruikt 
bij het berekenen van de vergrotingsfactor, de ander voor de versnelling . Voor de 
versnelling gebruikt men; 

0 0344 X f -213 

~= ' .• = 
D x (1 + 0,12x .f., x h)x (1 + 0,2x ./.. x b) 

En de volgende voor de vergrotingsfactor; 

0 0394 X f -2 13 

E, = ' . • = 
D x (1+0,10 x .t:. x h) x (1 + 0,16 x .f. x b) 

De factor B is de quasi-statische bijdrage van de responsie; 

B= l = 
0 94 x 0 02lh 213 + 0 029b 213 

' ' ' 

Dynamische factor; 
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De versnelling aan de top volgt uit; 

1,6x 'P2 X p w·J X c, X bm 
a= . = 

P1 

3.3.2 Achtergrond formule voor versnelling [7] 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

Uit de mechanica komt de volgende formule voor versnelling; 

De maximale uitbuiging aan de top w(H) voor een gelijkmatig verdeelde q-last 
kan berekend worden met de volgende formule; 

w(H)= %H4 
8EI 

en de frequentie met de volgende formule; 

m = De massa per strekkende meter gebouw 

(m) 

(Hz) 

(kg) 

Als de formule voor w(H) en voor f . gesubstitueerd worden in de formule voor 

de versnelling blijft het volgende over; 

a= 1551,Q_ 
' m 

als ook de fundering in beschouwing wordt genomen wordt de versnelling iets 
hoger, namelijk; 

Waarin q0 is de grootste fluctuerende windbelasting met een herhalingstijd van 

een jaar. Deze wordt berekend met de volgende formule; 

waarin; 

C = I 

b= 

De vormfactor van het gebouw 

De breedte van het gebouw 
¢2 = De dynamische factor 

Constructief Ontwerpen 

(N/m) 

(m) 
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Pw:i = De grootste uurgemiddelde fluctuerende stuwdruk met een herhalingstijd 

van een jaar (N/m 2
) 

Deze 2 formules gesubstitueerd geven de formule voor de versnelling zoals 
gegeven in de NEN 6702. namelijk; 

1,6 X (f) 2 X p 11 :J X c, X b/11 
a=---------

m 

3.3 .3 Achtergrond formule voor factoren Cl> 1, Ben E 

Deze factoren hebben de volgende betekenis; 

Cl>1 = de vergrotingsfactor 
B = de aerodynamische admittantie 
E = de overdrachtsfunctie 

De achtergronden van deze drie parameters zijn moeilijk te achterhalen, wel is 
duidelijk dat de volgende stappen zijn gemaakt; 

Spectrale formules 

, 

Benadering door K. Zilch 

, 

Vereenvoudiging tot handzame formules 
voor NEN 6702 

Figuur 15 Opzet voor de huidige formules voor vergrotingsfactor volgens NEN 6702 

De NEN 6702 heeft gebruik gemaakt van de benaderingsformules van K. Zilch. 
Deze formules zijn een benadering op meer complexe spectrale formules. 
Achtergronden betreffende de spectrale opzet achter deze formules is te vinden in 
het TNO rapport; Achtergronden van de windbelasting volgens NEN 
6702: 1991.[7] 
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3.3.4 Conclusie 
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De NEN 6702 blijkt tegen de verwachting in een behoorlijke achtergrond te 
hebben voor de paar relatief eenvoudige formules die zijn gebruikt om de 
versnelling en de vergrotingsfactor mee te berekenen. Er zijn echter door alle 
vereenvoudigingen en vaste aannames wel een aantal onnauwkeurigheden in 
geslopen. Zo is in de analyse alleen de eerste eigenfrequentie opgenomen, en zijn 
de omgevingsfactoren altijd voor gebied II, onbebouwd. 
Een groot voordeel van de NEN is dat er zeer eenvoudig mee te rekenen is. Maar 
de constructeur kan onmogelijk zien waar de zwakheden van deze rekenmethode 
liggen. Dit omdat van de achtergrond niks meer te herkennen is in de formules 
zoals ze zijn gegeven in de NEN 6702: 1991 [3] 
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3.4 Effect op versnelling bij hoger bouwen 

De stijfheid van hoogbouw is afhankelijk van de toegestane uitbuiging. De NEN 
6702 schrijft hiervoor 1/500 van de hoogte voor. Als men de windbelasting en de 
hoogte weet is het mogelijk om de een simpele formule de benodigde stijfheid te 
bepalen. 

q X /
4 

u=---
8x El 

Dit is voor een ingeklemde constructie met een q-last. 

Om te kunnen vast stellen wat het effect is van de hoogte van een gebouw op de 
versnellingen is er aan de hand van de Coolsingeltoren een onderzoek gedaan. 
Voor torens tussen de 75 en 285 m met minimale stijfheid is de eigenfrequentie 
en versnelling berekend. 
De eigenfrequentie is op 2 manieren bepaald. De eerste methode is via de 
empirische relatie; 

46 .t:, = h (Hz) 

De tweede methode is via de volgende formule 

(,, =-] X ff 
" 27l f;;; 
Dit geeft het volgende verloop van de eigenfrequenties; 

0,60 

0,50 

N 

i .E 0,40 

DI 
,E 

~ 030 I! ' .. 
> 

0,20 

0,10 

0,00 

', 

.; 
~ 

' ......... 
......... 

l8 "' "' a, ~ 

........ --
"' :G "' ~ 

Eigenfrequenties 

-methode1 

- -methode2 

---------
"' "' "' ~ "' "' "' "' "' ;!: ~ ~ ~ ~ 0 

" "' "' "' 
Hoogte gebouw 

(Hz) 

---
"' ~ "' "' "' "' "' "' 

---

"' ~ "' <O "" "' "' "' 

Figuur 16 Eigenfrequenties bij een minimale buigstijfbeid van een hoogbouwconstructie 
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Met de NEN 6702 als rekenmethode om vervolgens de versnellingen aan de top te 
berekenen geeft de volgende versnellingen; 

versnelllngen volgens NEN 

.......... ....... 
'- '-- ..._ 

..._ -i .5: 0,200 ----01 

~ ---
10,150 

> 

--- ---------
0,100 

-methode 1 

- -methode2 
0,050 

Hoogte gebouw 

Figuur 17 Versnelling bij minimale stijtbeid van een hoogbouwconstructie 

Wat opvalt is dat naar mate het gebouw hoger wordt de versnellingen afnemen. 
Let op, dit geld alleen als de stijfheid van het gebouw minimaal is! Dit is in de 
praktijk geen representatieve situatie. 
Een ander opvallend element is dat men bij een lagere eigenfrequentie en een 
zelfde amplitude minder versnelling zou verwachten. Omdat een lagere 
eigenfrequentie een grotere trillingstijd geeft voor dezelfde beweging. Het 
omgekeerde is in de grafieken waar te nemen. Zowel bij de methode als in de 
NEN als de methode in over spannend staal construeren deel B komt dit voor. De 
rede hiervan is waarschijnlijk dat in de lagere frequenties er meer energie in de 
wind aanwezig is, de uitwijkingen groter bij dezelfde trillingstijd . 
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4 Windtunnelonderzoek 

4.1 Inleiding 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

In een gesprek met de Dr.ir. C.P.W. Geurts bleek dat de Coolsingeltoren in de 
windtunnel is onderzocht. Uit het gesprek bleek ook dat de gevonden data uit dit 
onderzoek zeer bruikbaar zou zijn om het dynamische gedrag van de toren nader 
te bekijken. 
Deze resultaten kunnen gebruikt om te vergelijken met ANSYS berekeningen. Zo 
kan men inzicht krijgen in de nauwkeurigheid van de resultaten van de gebruikte 
analyse methoden. 

Alhoewel de wetenschap al behoorlijk ver is in de theorie rondom de effecten van 
luchtstromen om een gebouw, blijft het windtunnelonderzoek toch de meest 
betrouwbare manier om deze stromingen en de effecten op het gebouw in kaart 
te brengen. 
Omdat gebouwen meestal niet ontworpen zijn om minimale luchtweerstand te 
hebben, zal er een sterke werveling ontstaan. Hiervoor zijn aparte theorieen, 
namelijk; bluff-body aerodynamics. In deze wetenschap ligt het accent op de 
stromingen om scherpe hoeken, op gescheiden luchtstromen, enz. [12] 

l ,.,r ,•, 1 , ~ .. , _ 

i 
I , ,, 

t:::,> f 
~-~ 

,., ' 
, ,,' " 

/ 

// / 

'.\ ,, r ".. ;• l> · , ,., r .. t ,, ,....,f 

·, -,1,. ... H,, ,.., ~ / 

/ 

Figuur 18 Opzet van een windtunnel /13/ 
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Een van de problemen bij een windtunnelmodel is de windomgeving. De 
natuurlijke omgeving van het beoogde gebouw heeft een bepaalde ruwheid, en de 
wind is over de hoogte niet constant. Al in 1932 was bekend dat een 
windtunneltest uitgevoerd moest worden met dezelfde parameters als in de 
natuurlijke omgeving. 
Deze windgegevens zijn verkregen uit meteorologisch onderzoek naar de 
atmosferische grenslaag. Uiteraard wordt voor deze grenslaag dezelfde 
verschaling gebruikt als het model. Het verschalen levert problemen op rondom 
de fysische gelijkwaardigheid, het accent ligt daarbij op een aantal dimensieloze 
factoren en/of gelijkwaardigheidscriteria toegepast op zowel de luchtstroom als 
het model dat hierin geplaatst is. 
Het moet duidelijk zijn dat het windtunnelonderzoek geen exacte wetenschap is, 
maar meer een vakmanschap van interpretatie van de gemeten gegevens.[12] 

4.2 Noodzaak 

Het verrichten van een windtunnelonderzoek bij bouwprojecten kan verschillende 
aanleidingen hebben, namelijk; 

• Windhinder Een groot gebouw veroorzaakt een storing in de 
luchtstromen op het voetgangersniveau. Om kennis omtrent mogelijke 
hinder op voetgangersniveau te verwerven moet het geplande gebouw in 
de bestaande windomgeving in de windtunnel onderzocht worden. 

• Windgevoelige gebouwen Vooral hoge slanke gebouwen zijn gevoelig 
voor wind, met een windtunnel is nauwkeurig te analyseren hoe het 
gebouw zich gaat gedragen 

• Kosten De voorschriften geven conservatieve waardes voor het 
berekenen van de windbelasting. Door middel van een 
windtunnelonderzoek kunnen deze belastingen nauwkeuriger bepaald 
worden. Dit heeft doorgaans een gunstig effect op de belastingen, deze 
blijken iets lager. De constructie kan daardoor lichter en goedkoper 
uitgevoerd worden. 
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4.3 Windtunnel van TNO 

De afdeling Milieu, Energie en 
Procesinnovatie van TNO heeft in 
Apeldoorn een windtunnel. Deze 
is in verband met zijn grote 
afmetingen buiten geplaatst. De 
tunnel is drie meter breed en 
twee meter hoog. De wind heeft 
14 meter aanloopruimte voor het 
model. De ruimte om te testen is 
in normale omstandigheden zo'n 
11,5 meter lang maar kan 
verlengd worden tot maximaal 20 
meter. Het TNO kan zes 
grenslagen simuleren, varierend 
van boven zee, tot in groot 
stedelijk gebied. 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

Figuur 19 De windtunnel van het TNO in Apeldoorn 

Afhankelijk van het doe I van het onderzoek kan er van schaal 1: 1 tot 1: 2500 
gewerkt worden. De windsnelheid in de tunnel heeft een bereik van 0,2 tot 20 
m/s [19). 
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4.4 Bepalen van ontwerp windbelastingen 

Met behulp van de windtunnel kunnen windbelastingen aanzienlijk nauwkeuriger 
bepaald worden dan met andere methoden. Dit kan leiden tot lagere ontwerp 
windbelastingen. 
Meestal gebruikt men de Norm NEN 6702 om windbelastingen te bepalen, maar 
deze zijn echter zeer conservatief. Vooral bij grote/dure gebouwen kan 
windtunnel onderzoek besparingen in constructiekosten opleveren. 

Er zijn 3 methoden om de windbelasting op de fundering te bepalen [20], 
namelijk; 

• Met NEN 6702; dit is een zeer globale methoden en wordt vooral 
gebruikt bij kleinere gebouwen waar een windtunnelonderzoek te duur is. 
Deze methode houdt ook weinig rekening met de omliggende bebouwing. 

• Metingen van de windbelastingen in de windtunnel; door een 
schaalmodel van het gebouw op een 6 componenten balans te plaatsen 
samen met zijn windomgeving in de windtunnel. Hiermee kunnen de 
krachten en de momenten in de voet van het gebouw gemeten worden. 

• Metingen van de winddrukken in de windtunnel; meting 
van winddrukken op de gevel van het schaalmodel van het gebouw. 
Hieruit kunnen de momenten en krachten in de voet berekend worden. 

De meetresultaten van de windtunneldata van de twee laatst genoemde 
methoden kan met behulp van statistische bewerkingen omgezet worden naar 
ontwerpbelastingen. Dit alles kan zo uitgevoerd worden dat het volledig in 
overeenstemming is met NEN 6702. 

Dat windtunnel onderzoek besparingen op kan leveren op de constructie is af te 
leiden uit Figuur 21. Voor een gebouw is op drie manieren de krachten en 
momenten in de fundering berekend als gevolge van de windbelasting. Er is 
duidelijk te zien dat de resultaten met de NEN 6702 aanmerkelijk hoger liggen 
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Figuur 21 Vergelijking van resultaten van 3 metboden ter bepaling van windbelasting /10/ 
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Voor een dynamische analyse is de tweede methode die hierboven is genoemd 
wel bruikbaar, maar men moet er rekening mee houden dat het dynamische 
aspect nag niet opgenomen is in de resultaten . Er warden namelijk alleen 
statische krachten gemeten . Het dynamische gedeelte moet d.m.v. theoretische 
handelingen bepaald warden. Dit is overigens het type onderzoek wat op de 
Coolsingeltoren is toegepast. 

4.5 Het verrichte windtunnelonderzoek [21] 

4.5 .1 Inleiding 

Voor de Coolsingeltoren zijn twee onderzoeken gedaan in de windtunnel. Namelijk 
de lokale winddrukken op de gevel, en de krachten en momenten in de voet van 
de toren. 
Oak warden drukken op gebouwen in de omgeving gemeten voor de huidige en 
nieuwe situatie. 

4.5.2 Opzet van de metingen 

Het onderzoek is uitgevoerd in de atmosferische grenslaagwindtunnel van het 
TNO-MEP in Apeldoorn. 
Om een betrouwbare meting te verkrijgen moet de testsituatie aan de volgende 
eisen voldoen; 

• Het gebouw en de omgeving geometrisch juist geschaald 
• De eigenschappen van de aanstromende wind moet overeenkomstig met 

de geometrische schaal geschaald warden 
• De verhouding tussen tijdschaal, lengteschaal en windsnelheidsschaal 

moet correct zijn. 

De geometrische schaal is gekozen op 1:300. Oak de ruwheid van het grondvlak 
van de windtunnel is van belang. De NEN geeft ruwheden voor bepaalde 
gebieden, of men kan deze zelf bereken. Voor het gebied random de 
Coolsingeltoren geldt een ruwheid van 1,2 meter. In de windtunnel wordt dit 4 
mm. Deze ruwheid wordt gemaakt me blokken samen met turbulentie 
generatoren. 

Het model is op een draaischijf gemonteerd, de metingen kunnen in alle 
richtingen gedaan warden. In dit geval is er voor gekozen 24 richtingen te 
gebruiken, dat is om de 15 graden .. Waarbij O graden noordenwind is en 90 
graden oostenwind. 

4.5.3 Drukmetingen 

Hiervoor is het model voorzien van kleine gaatjes die met behulp van flexibele 
slangetjes verbonden zijn met drukmeetinstrumenten. De instrumenten kunnen 
met een hoge frequentie drukverschillen registreren. 
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Er zijn een aantal verschillende metingen uitgevoerd. Bij de eerste twee 
configuraties zijn de omliggende gebouwen voorzien van drukpunten. Vervolgens 
zijn hierop de drukken gemeten in de situatie met de Coolsingeltoren en zonder 
de toren. In de derde meting zijn de drukken op de toren zelf gemeten, bij de 
vierde meting is een tweede toren naast de Coolsingeltoren geplaatst welke 
wellicht in de toekomst gerealiseerd wordt. 

De metingen zijn uitgevoerd met een bemonsteringsfrequentie van 40 Hz. De 
meetduur was 20,5 seconden. De windsnelheid ter hoogte van het dak was 14,7 
m/s. 
De windsnelheid is ingesteld met behulp van een meting van de windsnelheid 
boven in de tunnel opgewekte grenslaag. De verhouding tussen de windsnelheid 
boven de grenslaag en de windsnelheid ter plaatse van het dak van de toren volgt 
uit het gemiddelde profiel, dat door de gebruikte ruwheid bekend is. De in de 
windtunnel gebruikte windsnelheid wordt aan de hand van deze verhouding 
opgeschaald naar de waarden zoals in NEN 6702 worden gehanteerd voor gebied 
II, bebouwde omgeving. 

4.5.4 Verwerking van de data 

Op de resultaten ven de drukken in de windtunnel is door TNO Bouw een extreme 
waarden analyse uitgevoerd, waarmee de locale ontwerpwaarden voor winddruk 
en windzuiging zijn bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met de ter plaatse 
geldende statistiek van de windsnelheid en richting. 
Dit alles moet voldoen aan de in de NEN 6700 gestelde eisen. Ze kunnen gebruikt 
worden in plaats van de in NEN 6702 opgegeven plaatselijke windbelastingen. 

De analyse bestaat uit de volgende stappen 

1. De verhouding tussen de windsnelheid op het meteorologisch station op 
Zestienhoven en de windsnelheid ter plaatse van het dak van het gebouw 
is bepaald conform de procedures die ten grondslag hebben gelegen aan 
NEN 6702. Deze verhouding = UmeteofUdak 

2. De fluctuerende drukken uit het windtunnelonderzoek zijn weergegeven 
als drukcoefficienten, door de gemeten drukken te delen door de 
gemiddelde stuwdruk die in het meteostation zou hebben opgetreden bij 
die windsnelheid.Die stuwdruk volgt uit het kwadraat van de gebruikte 
windsnelheid vermenigvuldigd met de onder 1 genoemde factor. 

Cp(t) = p(t) 
1 
- p(FactorU dak )

2 

2 

3. De tijdsfuncties van de drukcoefficienten worden in kleinere 
deelregistraties opgedeeld. Voor elk van die registraties worden het 
maximum en het minimum bepaald. Vervolgens worden extreme waarde 
verdelingen bepaald van deze maxima en minima. Deze worden gefit op 
de Gumbel verdeling. Per meetpunt worden de bijbehorende 
verdelingsparameters voor de Gumbel verdeling bepaald. 

4. Per windrichting is de gevonden extreme waarden verdeling voor de 
drukcoefficienten gecombineerd met de bekende extreme waarde 
verdeling van het betrokken meteorologisch station. Deze volgt uit het 
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Rijkoort-Weibull model van het KNMI. Dit levert per windrichting een 
verdeling op van de druk in het meetpunt. 

5. Tenslotte zijn alle windrichtingen gecombineerd, en is per drukmeetpunt 
die waarde berekend, die gemiddeld eens in de 50 jaar zal warden 
overschreden. Dit is afzonderlijk voor druk en voor zuiging uitgevoerd, 
evenals voor het totale belastingseffect. Dit totale belastingseffect is van 
belang als voor het betreffende constructieonderdeel niet uitmaakt of deze 
door over of onderdruk wordt belast. 

4.5.5 Balansmetingen 

Voor het bepalen van de ontwerp windkrachten en momenten ter plaatse van de 
fundering van het gebouw is een lichtgewicht model van de toren gemaakt. Dit 
licht gewicht model is op een dynamische krachtenbalans geplaatst, waarmee 
tijdsignalen van de krachten en momenten kunnen warden bepaald. Het model is 
op een lege draaitafel geplaatst, de ruwheid van de windtunnel is op de draaitafel 
doorgezet. 

De windsnelheid op dakhoogte van de toren (185m op werkelijke grootte) is 
tijdens de meting in de windtunnel 11m8 m/s. Deze is dusdanig gekozen dat de 
eigenfrequentie van het model geen rol speelt. 

4.5.6 Opzet van krachtsmetingen 

Er zijn drie configuraties doorgemeten. De eerste configuratie betreft de situatie 
ten tijde van de oplevering, waarbij de Coolsingeltoren en de erom liggende 
bebouwing is gemodelleerd. De tweede configuratie is gelijk aan de eerste, maar 
de geplande toren van 150 meter is nu in het model bij opgenomen. De derde 
configuratie bevat de Coolsingeltoren in zijn omgeving, waarbij de omringende 
bebouwing tot 15 meter (werkelijke maat) is gereduceerd. 

4.5. 7 Analyse van de krachtmetingen 

1. De verhouding tussen de windsnelheid op het meteorologisch station op 
Zestienhoven en de windsnelheid ter plaatse van het dak van het gebouw 
is bepaald conform de procedures die ten grondslag hebben gelegen aan 
NEN 6702. 

2. De fluctuerende krachten en momenten uit het windtunnelonderzoek zijn 
weergegeven als kracht en moment coefficienten, door de gemeten 
krachten en momenten te delen door de gemiddelde stuwdruk die in het 
meteostation zou zijn opgetreden bij die windsnelheid. Die stuwdruk volgt 
uit het kwadraat van de gebruikte windtunnelsnelheid vermenigvuldigd 
met de onder 1 afgeleide waarde. Dit levert tijdsfuncties van de kracht en 
momentcoefficienten op. 

3. Voor de tijdsfuncties van de coefficienten zijn extreme waarde verdelingen 
bepaald van de maxima en minima . Per meetpunt warden de bijbehorende 
verdelingsparameters voor de Gumbel verdeling bepaald. 

4. Per windrichting is de gevonden extreme waarden verdeling voor de 
drukcoefficienten gecombineerd met de bekende extreme waarde 
verdeling van het betrokken meteorologisch station. Deze volgt uit het 
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Rijkoort-Weibull model van het KNMI. In tegenstelling tot de drukmetingen 
is bij de analyse van krachtsmetingen gebruik gemaakt van een uniforme 
verdeling van het windklimaat over de windroos, waarbij de gegevens van 
het meteostation Zestienhoven als meest representatief voor de locatie 
werden geacht. 

5. Per windrichting wordt zo een representatieve waarde gevonden voor de 
krachten en momenten. 

6. Bovendien wordt uit een gecombineerde analyse van alle onderzochte 
windrichtingen per windbelastingscomponent afzonderlijk een 
representatieve waarde afgeleid. 

De gevonden waarden zijn uiteraard representatief, om een rekenwaarde te 
krijgen moet er nog vermenigvuldigd worden met de veiligheidsfactor volgens 
NEN 6702. 
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5.1 Inleiding 
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Soms is het niet mogelijk met de standaard aanwezige parameters de trillingen 
van het gebouw binnen de marges te houden, deze parameters zijn; 

• Stijfheid 
• Massa 
• Vorm 
• Materiaaldemping 
• Demping 

Om de respons dan toch omlaag te krijgen kan extra demping warden 
toegevoegd. 

Er 2 hoofdgroepen dempers ontwikkeld om bij hoge gebouwen translatie en torsie 
trillingen te beperken,namelijk [12]; 

• Tuned mass demper (TMD), dit systeem wordt geplaatst hoog in het 
gebouw, het concentreert zich op een plek. 

• Visco elastische demper, er warden vele kleine voorzieningen verdeeld 
over de gehele constructie. 

De eerste dempers die in gebouwen werden opgenomen waren viscoelastische 
dempers. Deze worden over de gehele gebouwhoogte opgenomen in de 
constructie. Omstreeks 1970 werd de eerste Tuned mass demper toegepast, dit 
was in de Citycorp building in New York. 

Tuned dempers hebben meestal een grote massa, zo'n 0,5 tot 1 % van de totale 
gebouwmassa . Dit gewicht wordt actief gebruikt om te reageren op de 
bewegingen van het gebouw. De massa kan vrij bewegen ten opzichte van het 
gebouw, hierdoor kan bewegingsenergie uit het gebouw warden opgenomen. 
Betere prestaties zijn te behalen als de massa elektronisch gestuurd wordt. 
Er zijn verschillende TMD systemen ontwikkeld, het houdt altijd in dat er 
interactie is met de dynamische respons van het gebouw. De massa kan 
opgesloten zitten tussen een aantal veren, of in het gebouw hangen, een andere 
optie is dat de massa vloeibaar is (Tuned Liquid Dampers TLD). Bij de TLD moet 
het bewegen van de vloeistof, als gevolge van de trillingen in het gebouw, 
energie gaan opnemen. Zo'n LTD kan wat prestaties betreft verbeterd warden 
door objecten in de vloeistof te plaatsen. Bijvoorbeeld drijvende objecten. In de 
volgende paragraaf wordt de werking van Tuned Mass dempers omschreven 
[12]. 

In een gebouw is altijd wel een bepaalde mate van demping aanwezig, er zijn een 
aantal aspecten die bepalen hoeveel demping er daadwerkelijk aanwezig is. 
De grote van de totale demping wordt bepaald door de onderstaande punten 
[18]; 

• Energie opname door de viscose eigenschappen van het 
constructiemateriaal, ook wel materiaaldemping genoemd 

• Energie opname door constructiematerialen die niet lineair vervormen, er 
zal vervorming aanwezig blijven. (hysteretic damping) 
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• Energie opname door de wrijving tussen verschillende onderdelen. Meestal 
zijn dit de verbindingen. 

• Energie opname door interactie van de constructie met zijn omgeving. 
Bijvoorbeeld de interactie met een vloeistof. Bij het bewegen van het 
gebouw veroorzaakt het bewegingen van de vloeistof die tegengesteld 
zijn. Dit zorgt voor een afname van bewegingsenergie. 

• Dempers die in het gebouw zijn geplaatst om de al aanwezige vermogen 
om energie te absorberen aan te vullen. Dit kunnen zowel passieve als 
actieve systemen zijn. Passieve systemen verlangen geen toegevoegde 
energie, actieve dempers wel. Voorbeelden van passieve dempers zijn; 
viscous damping, friction damping, tuned mass damper en liquid sloshing 
damper. Actieve demping wordt bereikt door krachten op het gebouw te 
laten werken in een bepaald tijdsinterval. 

• Actieve toegevoegde dempers. Passieve demping ontneemt alleen energie 
aan de constructie en kan er nooit voor zorgen dat het geheel instabiel 
wordt. Actieve demping voegt echter energie toe, gebeurt dit in de 
verkeerde frequentie dan kan het effect zich omkeren en juist voor grotere 
excitaties en krachten in het gebouw zorgen. 

5.2 Te dempen krachten 

In theorie maakt het niet uit wat de bron van de kracht is voor de demper. Voor 
zowel aardbevingen als windbelastingen zal hij zijn werk doen. Toch moet de 
ontwerper de juiste demper kiezen bij de te verwachten dynamische belasting, 
want [24); 

• Bewegingen ten gevolge van wind zijn veel kleiner dan ten gevolge van 
een aardbeving. Omdat sommige dempers voor een bepaalde verplaatsing 
of snelheid zijn ontworpen zullen ze niet goed werken als deze 
verplaatsingen of snelheden lager zijn. 

• Windbelasting levert veel meer bewegingscyclussen op dan een 
aardbeving. Een gebouw kan als gevolge van de wind in zijn levensduur 
wel 10.000.000 bewegingen maken. Ten gevolge van aardbevingen zal dit 
echter niet veel meer dan 1000 zijn. Sommige dempingsystemen zijn 
gebaseerd op plastische vervorming, bij een groot aantal vervormingen zal 
deze bezwijken. Dergelijke dempers zijn ongeschikt als dempers voor 
windbelasting. 

Ook bij wrijvingsdempers geld dat zij hun effectiviteit verliezen na een aantal 
bewegingen, ook deze zijn niet geschikt als dempers voor windbelastingen. 

Visco-elastische dempers zijn waarschijnlijk de meest effectieve in het dempen 
van windrespons. Voor dit type demper is de laag dikte een functie van de 
maximale verplaatsing. Voor kleinere verplaatsingen kan een dunnere laag van 
het polymeer worden gebruikt. Als de demperstijfheid en dempingcoefficient alle 
twee omgekeerd evenredig zijn met de laagdikte van het polymeer, dan is de 
demper effectief voor de verwachte verplaatsingen. 

Een goed ontworpen demper voor windrespons zal niet werken bij aarbevingen. 
Dlt komt door de grotere verplaatsingen in het gebouw en in de demper. De 
demper zou zelfs kunnen bezwijken. Er moet een krachtslimiet ingebouwd 
worden. Dit zou kunnen gedaan worden door een frictiedemper erbij te 
instaleren. De visco-elastische demper werkt dan voor de eerste x Kn die 
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veroorzaakt kan zijn door wind . De frictiedemper gaat pas werken bij krachten 
boven de x KN veroorzaakt door aardbevingen . 

Voor het dempen van windrespons wordt veel gebruik gemaakt van de tuned 
mass demper. Deze werkt uitstekend met een lineair elastisch model [24). 

5.3 Tuned Mass Dempers (TMD) 

5.3.1 Inleiding 

De TMD bestaat meestal uit een relatief eenvoudig beweegbaar systeem, het 
bevat onderdelen als; massa, veren, en een schokbreker. Het systeem is 
verbonden met de constructie waarvan de trillingen geabsorbeerd moeten 
warden . Dit systeem is al in 1909 ontdekt door de Heer Frahm maar werd tot 
voor kort alleen gebruikt in werktuigbouwkundige constructies. Maar naarmate er 
hoger en slanker gebouwd wordt, worden deze systemen meer en meer in de 
bouw toegepast. Dit omdat deze gebouwen gevoelig zijn voor trillingen als 
gevolge van wind. Gebouwen waar een TMD is toegepast [12]; 

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

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

Een TMD werkt doordat deze bewegingsenergie uit het gebouw opneemt. Dat 
doet hij door in vrijwel dezelfde frequentie te trillen. Maar deze frequentie heeft 
door de massatraagheid van de massa een tegengestelde richting. Hij loopt een 
½ n in fase achter. 

Hoe zo'n TMD- systeem er uit kan zien is aangegeven in Figuur 22. Het is een 
demper zoals toegepast in Citicorp Center. Het bestaat uit een 400 ton zwaar blok 
beton. Dit blok ligt op een dun filmpje van olie. De stijfheid van de TMD wordt 
verkregen door een aantal veren, deze veren kunnen zodanig afgesteld warden 
dat de eigenfrequentie dicht bij die van het gebouw komt te liggen. De demping 
wordt gerealiseerd door de hydraulische schokbrekers. Er zit een beveiliging in 
het systeem om te voorkomen dat het betonnen blok te veel gaat bewegen. 
De theorie van de TMD is ontwikkeld door Den Hartog, een mechanica schema 
daarvan is te vinden in de Figuur 23. In de afbeelding zijn M1, C1 , K1 en M2 , C2, K2 

de massa, demping en veerconstante van respectievelijk de constructie en de 
demper [12]. 
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Figuur 22 TMD zoals is Citicorp Center, New York [12) 

5.3.2 Effect op totale demping [12} 
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Het effect van de TMD kan vergeleken warden met het verhogen van de materiaal 

demping van de oorspronkelijke constructie van ( 1 = C2 12,,jK1M 1 naar een 

grotere waarde van ( e . Dus de uitbuigingen en versnellingen van het systeem 

zoals gegeven in de Figuur 23, kunnen verkregen warden door het berekenen van 
de uitbuiging en versnelling van M1 in het systeem met demping; 

Ce = 2.JK1M1(e . 
Dit wordt geschematiseerd als in Figuur 24. 

Gebouwconstructie 

Tuned mass damper 

I 
I 
I 
I 
I 
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M~ M2 
I 
I 
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C1 I 
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I 
I 
I 

63 
Constructief Ontwerpen 



DEEL III - LITERATUURONDERZOEK 
Dynamisch gedrag van Hoogbouw 

Toegepast op de Coolsingel toren 

Figuur 23 Schematisering constructie met Tuned Mass Demper 

Dit wordt geschematiseerd tot het volgende; 

F 

Ce 

Figuur 24 Geschematiseerd totaal systeem 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de volgende formules; 

K 1 = Veerconstante van het gebouw 

M 1 = Meewerkende Massa van het gebouw 

t;', = Gecombineerde demping van demper en gebouw 

Voor t;', geldt; 

t;' = 1 a 1(a 2a 2 -a1)-a0a ; 

,. 2 a o(a 2a 3 -a1)+a3(P12 -2aa)+a1 

waarin; 

a o = f2 

de massa verhouding; 

(N/m) 

(kg) 
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M µ=-2 
Ml 

waarin; 
M, = de meewerkende massa van het gebouw 

M 2 = de massa van de TMD 

De frequentie verhouding; 

waarin; 
m, = de eigenfrequentie van het gebouw 

m2 = de eigenfrequentie van de TMD in 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
Toegepast op de Coolsingel toren 

(kg) 

(kg) 

(rad/s) 

(rad/s) 

Deze frequenties zijn te bereken met de volgende formule; 

{K 
{i)i = vu: (i = 1, 2) (rad/s) 

Hiermee kan geconstateerd worden wat het effect is van de toegevoegde 
demping op de totale demping. Dat is te zien in de volgende grafiek, 
uitgangswaarden zijn; 

D,IWDI ~-
D.PICIII 

en 

D,IDDI 
f = 0,98 

D,IIDII 

D,Dl!IEII 

D,IBDJ -1-IIJD5 

D,Plta:I ······ ·····1 -11.01 

D,PIIDI 
-,-11,015 

D,mal 
-,-11,o2 s2 

D.IIIIII 
Cl Q I! a Q ! I! Q I! l!l. c e! .., 

Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl d c d 

Figuur 25 Afhankelijkheid van toegevoegde demping op totale demping. 
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5.3.3 Verplaatsing van de TMD 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
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Bij het ontwerp van de TMD moet er rekening gehouden warden met de maximale 
verplaatsing hiervan. In de praktijk kunnen deze verplaatsingen redelijk groot 
warden. Bij de TMD van het Citycorp center zijn deze verplaatsingen bij een 
storm die eens in de 10 jaar voorkomt ongeveer een meter. 

De verplaatsing van de TMD ten opzichten van de constructie noemen we x 2 • De 

verplaatsing aan de top van de constructie is x 1 (zie ook Figuur 23). De 

verhouding tussen x; en x1
2 wordt 

Xl 
2norm 

x; 2~1a·1 
= 'i12 = a 1 (a 2

a 3 -a1 )- a 0a ; 

16 

-2 
X2norm 

112 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 
0 N M "" "' 0 0 0 0 0 

ci ci 0 0 ci 

- 2 
x1norm • 

"' 0 
0 

,.._ a:, 
0 0 
ci ci 

--u=0.005 

--u=0.01 

--u=0.015 

-u=0,02 

a, 
C! ci 
0 

Figuur 26 Afnankelijkheid tussen uitbuiging en toegevoegde demping 

s2 
N M 

0 ci 0 
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5.3.4 Ontwerp van de TMD [17] 
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Omdat gebouwen meerdere vrijheidsgraden hebben is het tot nu toe 
gehandhaafde mechanicaschema niet geheel zuiver voor een gebouw met een 
TMD. De hogere eigenfrequenties worden namelijk niet in de analyse 
meegenomen. 

De formules voor het gedrag van de TMD zijn weergegeven door Den Hartog 
[16]. Om zoveel mogelijk bewegingsenergie op te nemen moet de 
eigenfrequentie van de TMD afgesteld worden. De optimale frequentie voor de 
TMD is; 

/2 1 -=--
!. l+ µ 

m 
waarin; µ =-2 

ml 

0.295 

f2 
0,290 

0,285 

0,280 

0,275 

0.270 

0,285 

0,260 

0,255 
m2 

µ=-
0.250 

l # ! ; ~ 
# 

~ 
# # ~ ~ ~ t ~ ~ 

# ! ~ ! ., ., ., q ., 
c c N ..; .. .; .; .. .; ,.: .; 

Figuur 27 De lineaire dating van de optimale eigenfrequentie van de TMD, bij toename van 
relatieve gewicht van TMD (aangenomen gebouwfrequentie van 0,29 Hz) 

De optimale demping voor de TMD is; 

Constructief Ontwerpen 

ml 
# ., .. 
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D,JDIII 
(opt 

D . 1■ aa 

D. •11111 

D, 1 .. 111 

D.•:zm 

D, •Dm 

D,lllm 

D.EIIIII 

D.11'111 

a.mm 

D.IDID 

= ~ 
=-

: = ~ = D . D. N . N . ". 
~ 
". 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
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Figuur 28 De optimale demping van de TMD bij verschillende verhoudingen van de massa 

5.3.5 Rekenvoorbeeld 

In een gebouw met een eerste eigenfrequentie van 0,29 en een effectieve massa 
van 13.000 ton moet een TMD aangebracht worden. De totale massa van de TMD 
kan niet meer dan 400 ton worden. 

Voor optimale werking wordt de eigenfrequentie .f2 van de TMD; 

m) 
µ = -- = 400/13000 = 0,031 

m, 

= 
l+ µ 0,29 1 + 0,031 

.I~ =0,28 

De optimale demping van de TMD wordt; 

S vp1 = S2 = 
3 X 0,031 =0 

106 
8(1+0,031) ' 

de totale demping van het systeem wordt dan; 

r; =2_ a,(a2a3 -a,)-a0a; 
" 2 a0 (a 2a3 -ai}+a 3 (/J,2 -2a0 )+a, 

f . = .r2 =0 97 • Ii I 
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a 0 = / 2 =0,972 = 0,9409 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
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a, =2f(?J+?2 )=a, =2x0,97(0,007x0,97+0,106)=0,2188 

a 2 =1+ / 2(1+µ)+4/?1? 2 = a 2 =1+0,97 2(1+0,031)+4x0,97x0,007x0,106 
=1,9729 
a3 = 2?1 + 2?2/O + µ) = a3 = 2 X 0,007 + 2 X 0,106 X 0,97(1 + 0,031) =0,226 

/31 =2?2/=/31 =2x0,106x0,97=0,2056 

1 0,2188(1,9729 X 0,23- 0,2188 )- 0,9409 X 0,2262 

?c = 2 0,9409(1,9729x0,226-0,2188)+0,226(o,20s62 -2x0,9409)+0,2188 = 

Er is in deze berekeninq echter wel met formules qerekend waarbij uitqeqaan wordt dat 
er qeen materiaaldempinq aanweziq is. Deze is er echter altijd wel in zekere 
hoeveelheid. 
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5.4 Liquid column dempers 

5.4.1 Inleiding 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
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Tuned liquid column dempers zijn in zeker zin gelijk aan tuned mass dempers. 
Het verschil is dat de massa nu uit water of een andere vloeistof bestaat. De 
demper bestaat uit een U-vormige tank. Het zijn twee verticale buizen verbonden 
met een horizontale buis. Deze tank is tot op een bepaald niveau gevuld met 
vloeistof. In het horizontale gedeelte kan een bepaalde afsluiter aanwezig zijn, 
om de doorstroom van de vloeistof te kunnen afstellen. De demper wordt boven 
in het gebouw geplaatst. Zadra het gebouw begint te bewegen wordt ook de 
vloeistof in de tank in beweging gebracht. Met het heen en weer bewegen van het 
gebouw zal ook het water van de ene naar de andere buis bewegen. De 
waterkolommen hebben een eigenfrequentie, deze wordt bepaald door de maat 
van de buizen en de doorgang waar het water doorheen moet. 
Als de eigenfrequentie van het gebouw en demper dicht bij elkaar komen, dan is 
de demping optimaal en de beweging van het water wordt aanzienlijk groat. 
Hierbij wordt de kinetische energie van het gebouw overgedragen aan het water. 
Als het water langs de afsluiter stroomt in het horizontale gedeelte van de tank 
zorgt de weerstand ervoor dat de bewegingsenergie opgenomen wordt, wat weer 
in demping resulteert [17). 

L 

h 

M (gebouw) 

Figuur 29 de tuned liquid colmumn demper geplaatst op het gebouw (in schema) 

70 
C.J. Mommaas 

X(t) 



DEEL III - LITERATUURONDERZOEK 
Dynamisch gedrag van Hoogbouw 

Toegepast op de Coolsingel toren 

5.4.2 Rekenmethode 

De vergelijking voor het bewegen van de vloeistof in de kolom is volgens 
referentie [13]; 

pALy + _!_ pAi:5jyjy + 2pAgy = -pABx 
2 

waarin; 

de doorsnede van de buis 
de breedte van de buis 
totale lengte van buis met vloeistof L = B + 2h 
de waterkolom hoogte (Figuur 29) 
massa dichtheid van de vloeistof 
versnelling van de zwaartekracht 

(m) 
(m) 
(m) 
(m) 
(kg/3) 
(m/s2

) 

A= 
B= 
L= 
h= 
p= 
g= 
('.)= 

y= 

x= 

verhouding tussen doorstoomdoorsnede van buis en van afsluiter 
de verplaatsing van de vloeistof verticaal (m) 

horizontale beweging van het geheel (m) 

De TLCD mag gezien worden als een TMD met met de volgende eigenfrequentie 
[13]; 

(JJ = {2g' 
I VT (rad/s) 

en de snelheid afhankelijke demping van deze TLCD kan berekend worden met 

[13] 

uit deze twee formules blijkt dat de hoeveelheid water invloed heeft op de 
eigenfrequentie en de demping, en dat de grootte van de opening in de 
horizontale buis invloed heeft op de mate van demping. Dit is in de praktijk zeer 
handig omdat daarom de demper makkelijk af te stellen is. 

Uit de aanwezigheid van yin de bovenstaande formules valt af te leiden dat de 
TLCD een niet lineair gedrag heeft. 

Voor een Single Tuned Liquid Column Damper (STLCD) 
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( w ) 

Lucht 
l 1 

I 

I 

L 

Figuur 30 Schema van Tuned Liquid Column Demper 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
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( ) 

Lucht: 
: ") 

I 

De exacte analyse van dit type demper is complex, maar met een eenvoudige een 
dimensionale analyse zijn de parameters x, m, C en k voor dit systeem wel te 
bepalen. 
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5.5 Sloshing dempers 

5.5.1 Inleiding 
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Maar het kan nag eenvoudiger, een rechthoekige tank met vloeistof en objecten 
daarin geplaatst kan oak voor demping zorgen . De objecten of wanden van de 
tank absorberen de energie uit de golven die ontstaan als het gebouw gaat trillen . 
Het gedrag is dan weer te vergelijken met de TMD. Maar dit type demper is toch 
een stuk minder efficient, dit komt doordat de eigenfrequentie van de demper 
moeilijk in te stellen is. Refentie [19] geeft aan hoe met een dergelijke sloshing 
demper te rekenen. 

Figuur 31 Werking van de sloshing demper 

Zoals in de afbeelding is te zien gebeuren er twee dingen tijdens de beweging van 
de demper. Als eerste ontstaat er een golf, waardoor een groat deel van de 
massa heen en weer gaat bewegen (sloshing). Ten tweede slaat de golf omhoog 
tegen de kanten van de bak (slamming). Hierdoor bestaat de sloshing demper 
eigenlijk uit twee modellen. 
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5.5.2 Het klotsen 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
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Een vereenvoudigd model voor het klotsen bestaat uit een mechanisch model 
opgebouwd uit een aantal veren, dempers en massa's. 
Deze vereenvoudigde paramaters komen voort uit lineaire golf theorie. Het model 
kan als volgt vereenvoudigd worden; 

-Il-

Figuur 32 Gelijkwaardig model aan mechanica model van water in een tank 

Om het klotsen te kunnen simuleren in een eenvoudig mechanica model wordt 
het water gezien als verschillende massa's. Een massa stelt het water voor dat 
heen en weer beweegt en een golf vormt bij het bewegen van het gebouw. Dit is 
de bovenste laag van het water. Het onderste deel van het water lijkt stil te staan 
Dit wordt als een aparte massa weergegeven. Als er meerdere golven in de tank 
tegelijk lopen kan er met meer massa's in het mechanicamodel gewerkt worden 
(zie Figuur 32) 

m0 = massa van het deel water dat niet mee klotst (kg) 

n=I 

M , = totale massa van de vloeistof in de tank 

m,, = totale massa van het klotsende water 

(kg) 

(kg) 

(kg) 
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De twee belangrijkste parameters zijn van dit mechanica model; 

m = M (8tanh{(2n-l)JZr}J 
n I 1Z" 3r(2n -1 )3 

ai = g(2n - 1 }tr tanh {(2n -1 )m-} 
a 

waarin; 

n = de sloshing mode 
r= h/a 
h = hoogte van vloeistof in tank 
a = de lengte van de tank 

(kg) 

(m) 
(m) 

Over het algemeen wordt alleen de eerste mode van het vloeistof sloshing 
meegenomen, dit houdt in dat er maar een golf in de tank aanwezig is, zoals in 
afbeelding. Dit is meestal het geval bij een lage amplitude en lange trillingstijd, 
zoals bij een gebouw het geval is. 

De inactieve massa wordt weergegeven door; 

(kg) 
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5.6 Passieve demping 

5.6.1 inleiding 

Passieve demping houdt in dat er gedempt wordt zonder uitwendige energie. 
Het voordeel van deze dempers is dat ze niet constant gemonitored hoeven te 
warden, en dat ze niet afhankelijk zijn van stroom. De demper helpt bij het 
reduceren van de versnellingen. De demping kan makkelijk 4% zijn . De kosten 
van dit systeem ligt zo rond de 0,5 % van de totale bouwkosten. 

5.6.2 viscous damping 

Visceuze demping is demping door middel van een taai vervormbaar materiaal. 
De dempingkracht wordt is een functie van tijd en verplaatsing. 

F =cxu 

waarin; 
u = de snelheid in de richting van de kracht 
c = is de dempingcoefficient 

(N) 

(m/s) 
(N s/m) 

Lineaire visceuze demping is relatief eenvoudig om mee te rekenen, het wordt 
daarom vaak gebruikt als demper. 

Volgens referentie [18] gelden voor een visceuze demper de volgende 
vergelijkingen; 

Arbeid W = Fxu (Nm) 

De arbeid W verricht door de demper weergegeven door; 

u(t , ) I , 

W = f Fdu = JFudt Uitgedrukt in verplaatsing respectievelijk tijd 
u(t1 ) 11 

en de periodieke excitatie; 

u = usinQr 

waarin; 

u = amplitude 
n = frequentie 
I = tijd 

de arbeid voor een volledige cyclus wordt dan 

(m) 

(m) 
(rad/s) 
(s) 
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W viscous = C 1t0.z/ 

waarin; 

U = De amplitude 
n = De frequentie 

Dit is in een figuur weer te geven, 

t=O F 

1t 
t=-

n 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
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u = usinnt 

(Nm) 

(m) 
(rad/s) 

Figure 1 Grafiscbe weergave van de kracbt-verplaatsing relatie, bet oppervlakte geeft bet totaal 
aan arbeid weer 

F, u 

L 

Figuur 33 V oorbeeld van een viscose demper 

De afschuifspanning; 

-r = Gv'f' 
waarin; 

Gv = De viscose eigenschap van materiaal 

r = Snelheid u/td 

De dempingskracht F wordt dan; 

F= 2wL-r 

Constructief Ontwerpen 

(N/ms) 

(m/s) 

(N) 
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waarin; 

w = dimensie van demper Figuur 33 
L = dimensie van demper Figuur 33 
T = afschuifspanning zoals eerder berekend 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
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Met bovenstaande formules daarin ingevuld ontstaat de volgende vergelijking; 

(N) 

Sa men met de eerder genoemde F = c x it wordt de vergelijking voor de ; 

c-[ 2t Jc, 
waarin; 

w = dimensie van demper Figuur 33 
L = dimensie van demper Figuur 33 
Id = dimensie van demper Figuur 33 

T = afschuifspanning zoals eerder berekend 

G,. = De viscose eigenschap van materiaal 

5.6.3 Friction damping 

(N s/m) 

(m) 
(m) 
(m) 

(N/m2
) 

(N/ms) 

Deze is in 2 soorten op te delen namelijk Coulomb en structural damping. 

5.6.3 .1.1 Coulomb demping wordt gekenmerkt door een dempingskracht welke 
in fase is met de vervorming en een constante grootte hee~. 

F 

F 

u u 

u = usinQ/ 

Het oppervlak onder deze grafiek stelt de verrichte arbeid voor. Deze is in dit 
geval; 

wwrijving = 2 x F x 2 x u = 4Fu (Nm) 

Om de dempingcoefficient te bepalen wordt er met een equivalente 

dempingcoefficient Ceq gerekend. 
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Voor viscous damping geldt de formule voor arbeid; 

W viscous = C tzf>.u 2 (Nm) 

Substitueren we nu; w wrijving = 2 x F x 2 xii= 4Fi7 en ii= u dan ontstaat er het 

volgende voor de dempingcoefficient; 

4F 
C =--

,:q m>.u 

waarin; 

F = dempingskracht 
U = amplitude 
n = frequentie 

(N s/m) 

(m) 
(m) 
(rad/s) 

Structural Damping zorgt ervoor dat de dempingskracht geen vaste grootte meer 
heeft. De grootte van de kracht is dan evenredig aan de verplaatsing. 

u =usinnt 

ii=u 

F 

Voor de verrichte arbeid geldt dan; 

Jr 
t=-

2n 

(Nm) 

Om de dempingcoefficient te bepalen wordt er met een equivalente 
dempingcoefficient C,,q gerekend. 

Voor viscous damping geldt de formule voor arbeid; 

W viscous = C tzf>.u 2 (Nm) 

{k -2] , SU - 2 
Subst1tueren we nu; w s,n,ctural = -2- = 2ksu en 

- A u =u dan ontstaat er het 

volgende voor de dempingcoefficient; 
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2k 
C =--·' 

e,1 .7nl 

waarin; 

k, = stijfheidsfactor 

Q = frequentie 

5.6.4 Hysteretic damping 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
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(N s/m) 

(N/m) 

(rad/s) 

Hysteretic damping wordt veroorzaakt door het niet elastisch vervormen van een 
materiaal waaruit de demper is opgebouwd. De vorm van het kracht
verplaatsingsdiagram hangt dan ook af van de spanning-rek verhouding van het 
materiaal. In de figuur wordt uitgegaan van een materiaal dat zich perfect 
elastisch-plastisch gedraagt. 

u 
µ=-

U y 

Voor de verrichte arbeid geldt; 

F 

Uy 

u = usinQr 
- A 

U =U 

u 

u 

(Nm) 

Voor viscous damping geldt de formule voor arbeid; 

w - ,.J> A2 
viscous - C //,~ t.U (Nm) 

Substitueren we nu; whvsteretic = 4Fvu[µ- I] en u = u dan ontstaat er het ' ' µ 

volgende voor de dempingcoefficient; 

. _ 4F, [µ-1] 
C --- - --

eq .m:1u µ (N s/m) 

waarin; 
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F = dempingskracht 
U = amplitude 
n = frequentie 

il 
µ=-

Uy 

_J _I ___ IL 

_J _I ___ IL 

_J _I ___ IL 

Dynamisch gedrag van Hoogbouw 
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(N) 
(m) 
(rad/s) 

Figuur 34 Verschillende manieren om gebruik te maken van hysteretic damping 

5.6.5 Vicoelastic material damping 

Dit is een veel toegepast systeem voor het passief dempen van windrespons. 
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De volgende aspecten moeten in beschouwing genomen warden bij het toepassen 
van visco elastische dempers; 

• Benodigde demping berekent uit de windbelasting met een bepaalde 
herhalingsinterval 

• De omgevingskarakteristieken zoals temperatuur 
• De beschikbare ruimte voor de demper 
• De frequenties van het gebouw 

De volgende gebouwen zijn uitgerust met visco elastische dempers; 

• World Trade Center, New York 
• Columbia Centre Building, Seattle 

Een materiaal wordt elastisch beschouwd als de spanningen een unieke functie 
zijn van de verplaatsingen. 

\ I ll cn:ti 

T T T 

r r r 

(a) elastisch (b) Viscous (c) Viscoelastic 

De eigenschappen van een lineair viscoelastisch materiaal warden bepaald door 
het uitvoeren van een periodieke beweging. En daarbij de respons te bestuderen, 
deze omvat een amplificatie en een fase verschuiving. De basis formules zijn; 

r = f sinnt 
T = f[G, sin nt + GI cosn,] 

Waarin; 

G_, = De opslag factor 

G1 = De verlies factor 

r = De amplitude 

De verliesfactor; 
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De verrichte arbeid kan geschreven worden als; 

(Nm) 

Voor viscous damping geldt de formule voor arbeid; 

Wviscous = C JZ!lu 2 (Nm) 

Substitueren we nu; wviscoelaslisch = !lG,f 2 en U = U dan ontstaat er het volgende 
voor de dempingcoefficient; 

(N s/m) 

5.6.6 Samenvattend 

Een overzicht van de verschillende passieve dempers en hun eigenschappen; 

Type Geschikt 

demper voor het 
dempen van 

Arbeid 

windrespons 
viscous Ja 

Wviscous = C JZ!lu 2 

Coulomb Nee wwrijving = 2 x F x 2 x u = 4Fu 

Structural nee 

{
k -

2 J ,u -2 
ws,ructural = -2- = 2k. u 

Hysteretic Nee 

Viscoelastisch Ja 

Tabet 3 Overzicht eigenschappen van de dempers 

Constructief Ontwerpen 

Equivalente 
dempingcoefficient 

c=[2t]G, 
4F 

C =--
eq JZ!lu 

2k, 
C =-

eq ml 

c = 4Fy [µ-1] 
eq JZ!lu µ 
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5.6. 7 Praktijkvoorbeelden van passieve dempers 

Honingraat demper 

Dit is een staalplaat met een aantal honingraatwormige gaten erin. Ze kunnen 
ge"installeerd worden in wanden, kolommen en liggers. De demper wordt tussen 
twee constructiedelen geplaatst. Door het vervormen van de dempers wordt 
trillingsenergie opgenomen, zo wordt de respons van de constructie verminderd. 
Deze is echter niet geschikt voor demping van trillingen als gevolge van wind. 
Omdat de demping voortkomt uit het plastisch vervormen van staal. 
Voor demping bij aardbevingen zijn deze echter meer geschikt. 

Figuur 35 Honeycomb Damper, gebaseerd op plastische vervorming 

A Wall Installation [WDSJ 

A Post Installation [PDS) 

.a. Beam Installation [BOS] 

Figuur 36 Verschillende manieren om de honeycomb damper in de 
constructie oo te nemen 
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Een Japans bedrijf maakt viscose dempers die geschikt zijn voor zowel demping 
van trillingen veroorzaakt door aardbevingen als wind. Het systeem bestaat uit 
een wand welke bestaat uit meerdere stalen platen. Tussen de platen zit een 
stroperige viscose vloeistof. Het voordeel van deze wanden geen onderhoud 
benodigd is. En omdat het systeem erg dun is kan het in andere wanden 
weggewerkt worden.De eigenschappen van de wand kunnen door de fabrikant op 
aanvraag aangepast worden [22). 

Virbratlon Damping Wall 

Figuur 37 Viscous Wall Damper van Oiles Corporation /22/ 
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Een bed rij f uit Denemarken [25] maakt wrijvingsdempers. Deze zijn gesch ikt voor 
het dempen in geval van een aardbeving. 

PRODUCTS 

r rictlon Damper Dev ices 
Pr ocluct Speclf,cat,cns 

F. 
- -A fHn~,,....i rAl"\ U:-,f"l'Fr"ll ~lit• .. 

:~1p:-i< u-,,_ r. \\'ex;, t.t 
t-t-?..1.itur. rn w, :-1~,, .,.r-,?I •~ He,ohl 

\rnr-, J ir.1n) \ ~, ) 11:.q ;. ... .. 
FDD-0 l 160 100 7.5 3.7 
H>D-02 1£10 120 L? .O 4 .7 .. ,4~ 
FDD-03 200 J {lO l 1.0 s.s • ► 

FDD·0<1 200 120 17 .0 7.9 

FDD-05 200 140 2-:.0 10.7 

FDD-06 200 160 30. 5 13.8 

FDD-07 300 150 n .o ;/G.3 

FDD-08 300 180 32 .0 25.3 
FDD-09 .300 ✓ 10 37.0 30 .8 
fDD-lO 400 200 4S .O 37.8 

Fr)D· 11 400 24 0 53 .0 S2 .C 

FDD-J 2 4(10 280 61 .0 fiB .n 

FDD- 13 500 250 67.0 78.4 

FDD• l 4 sno .300 7 5.0 1(16,6 

FDD·1 5 530 3 S0 84.0 126.5 

FDD- 16 500 400 9 1.0 14 0. •l 

FDD-17 600 ,wo 1 (;5.0 187.ll 

Figuur 38 Wrijvingsdempers van het bedrijf Damptech uit Denemarken 
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Voor gevallen waar zowel demping ten behoeve van aardbevingen en 
windrespons nodig is heeft dit bedrijf ook een gecombineerde demper ontwikkeld. 
Deze dempt zowel met behulp van wrijving als met viscoelastisch materiaal. 

Figuur 39 De gecombineerde demper van Damptecb 
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