
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Berekening van een membraanconstructie met de eindige elementen methode

Messie, M.

Award date:
1999

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/76a2fe1a-7fe4-4f79-990d-f9d9c27b3a91


Berekening van een membraanconstructie 
met de eindige elementen methode 

Afstudeerverslag van M. Messie 

Technische Universiteit Eindhoven, februari 1999 



Berekening van een membraanconstructie 
met de eindige elementen methode 

Afstudeerverslag van M. Messie 

Technische Universiteit Eindhoven, februari 1999 

Afstudeercommissie: 
Ir. W. J. J. Huisman (Technische Universiteit Eindhoven) 
Dr. Ir. M. C. M. Bakker (Technische Universiteit Eindhoven) 
Prof. Ir. E. van Herwijnen (Technische Universiteit Eindhoven) 
Ir. M. W. F. Vullings (Adviesburo Ing. L. Snijders, Valkenswaard) 



lnhoudsopgave 

Samenvatting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Inleiding...... ... .... .... . ... .................................... .. ..... . ... . ... ....... . ....... 4 

Hoofdstuk 1: Het ontwerp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
1. 1 Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
1.2 Opdracht... . ..... ... . ..... .. . .. . ........ . ... . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
1.3 Bespreking......... . ........... .. .. . .... . . ....... ... ... . .... . . .. ...... . . . .. . . .. .. 6 
1.4 Terminologie van tentconstructies.. ............ . ... .... . .. .. . .. ... . . . ...... . 7 

Hoofdstuk 2: De vormbepaling........................... . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
2.1 Inleiding.. ... .... . .. .................. ... ..... . . .. ..... ... .. . .. . . . . . ...... ... . ... 10 
2.2 Van maquette naar rekenmodel.. ... . .. . . ........................... .. ....... . 10 
2.3 De krachtdichtheidsmethode ....... . . ............................... . .. .. ..... 10 
2.4 Vormbepaling met Tent ..... .. .......... . ...... .. ..... .. ......... ...... . . . ..... 12 

Hoofdstuk 3: Van "Tent" naar "Ansys" .. ...... . ... ........ .. ........ ............... . ..... 17 
3. I Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
3.2 Materiaaleigenschappen ...... .... ........ . .. . .......... . .... .. ... ... .. . . . ...... 17 
3. 3 De keuze voor een "membraanelement" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 
3. 4 Het test en van shell 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
3. 5 Het modelleren van de randkabels.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
3. 6 De aansluiting tussen de staafelementen en de membraanelementen . . . . 24 
3.7 Conclusie .... ........ . ........................ ... ...... ... .......... .. ............ 24 

Hoofdstuk 4: De Ansys aanpak getest ..... . ......... . . .. .. ... . . . ....... . ... . . . ............ 26 
4.1 Inleiding .................................................................. . ....... 26 

4. 1. 1 Afspraken ten aanzien van de richting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
4.2 De twee mogelijkheden .................. . ................ .. .. . ....... .. ....... . 27 
4.3 Overzetten van initiele spanningen uit de Tentberekening . . ....... ... ..... 28 

4.3.1 Methode met nieuwe elementen ........ ......... . .... .. ......... .. 31 
4.3.2 Initiele spanning door een gerniddelde 

temperatuuruitzettingscoefficient . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 3 2 
4.4 Constructie aanspannen als bij de uitvoering ........................ . .. ..... 34 
4.5 Vergelijking van de twee methoden ........ . ........... . ... . . . ... . ..... . . . . . 38 



Hoofdstuk 5: Het ideale spanningsbeeld .... . . .. . .. ..... .. .. .. .. . . . ... . . . .. . . . . ....... .. ... 39 
5.1 Inleiding . . . ... .. . . .......... . ...... .. ... . . . ... . . .. . .... . . . . . . ...... . . .. .. . ... . . . .. . 39 
5.2 Optimaliseren met Ansys .. . .. . ... . . . ... .. ........................ . .. . .......... .39 
5.3 Het stationsontwerp ......... .. . .. . ... . . . .. . .... .. ... .. . ... .. . . . . . . .. . . .. ... ..... 4 1 
5 .4 Conclusie .............. . . .... . ......... .. ..... . . . ....... . . . . .. . ........ . .. . . . . .... .41 

Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen ... . .. ............ . ..... . . .. .. .. ..... . . ... .. . ... 42 
6.1 Inleiding .......... .. ....... .. ........ .... . . . . . . . ..... ......... . . . .. .... .. . .... . ... .42 
6.2 Resultaten ... . ............................ . . . .... . .. .. . .... . ... . . .. ...... ..... .... .42 
6.3 De conclusie ............ . ........ . .. . ...... . . ... . .. . . .... ... . .. . . . .. ... .. .... . .... 43 
6.4 Aanbevelingen voor verder onderzoek .. ........ .... ... ...... . .. ... . ... .. ... .43 

Literatuurlij st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 



Samenvatting 

Een stationsoverkapping kan worden uitgevoerd als een membraanconstructie. Het 
ontwerp van een dergelijke constructie leidde tot de voorliggende eindstudie. 
Membraanconstructies ontlenen hun stabiliteit aan een voorspanning in een 
dubbelgekromd vlak. Het bepalen van de geometrie van een dergelijk vlak is de eerste 
stap in het ontwerp. Hier is ervoor gekozen, om een eerste vormbepaling met behulp 
van een maquette te doen. Om deze vorm toegankelijk te maken voor een 
computerberekening, is een vormbepaling met de computer wenselijk. Vervolgens kan 
deze vorm gebruikt worden als invoer van een eindige elementen berekening. Daar 
wordt dan het voorspanningsniveau bepaald en het gedrag onder belasting onderzocht. 

Voor de vormbepaling van onder andere membraanconstructies is op de Technische 
Universiteit Eindhoven door Ir. W.J.J. Huisman en Ir. M.W.F. Vullings het programma 
Tent ontwikkeld. Het eerste deel van de studie betreft een vormonderzoek van de 
stationsoverkapping. Om vervolgens een eindige elementen berekening te doen, zijn er 
verschillende mogelijkheden. In andere studies werd de eindige elementen berekening 
uitgevoerd, door het membraan te discretiseren tot een model opgebouwd uit 
staafelementen. In dit geval is ervoor gekozen om te kijken ofhet ook mogelijk is een 
model op te bouwen uit schaalelementen. Hierdoor zouden belangrijke 
materiaaleigenschappen zoals dwarscontractie wel meegerekend kunnen worden. 

Het belangrijkste deel van deze studie gaat over dat onderzoek. Voor eenvoudige 
vormen levert het eindige elementen pakket Ansys met een dergelijk model de 
gewenste resultaten op. Er is gebleken, dat de gegevens uit de berekening met het 
programma Tent direkt voor de invoer in Ansys kunnen worden gebruikt. Bij een 
model uit staafelementen was steeds een tussenstap gewenst, om van een willekeurig 
net zoals dat in Tent berekend wordt een gelijkmazig net te maken. Zo is een 
eenvoudige invoer voor het Ansys programma mogelijk. Het constructiefbeoordelen 
van een gevonden vorm wordt zo eenvoudiger. 

Het is mogelijk, om de gevonden T entgeometrie als onvervormde constructie in te 
voeren. In Ansys wordt de spanning dan aangebracht zoals in de werkelijkheid, door 
de randen te spannen of de steunpunten te verplaatsen. De gedachte hierachter is, dat 
de Tentfiguur dan kan dienen voor het maken van de snijpatronen. Daamaast kan beter 
gesimuleerd worden hoe de constructie in werkelijkheid wordt belast. 

In een vervolgstudie kan een vergelijking met het stavenmodel worden gemaakt, om te 
kunnen bepalen, in welke gevallen welke berekening de meest geschikte is. Verder 
onderzoek zal uit moeten wijzen hoeveel elementen moeten worden toegepast, om een 
betrouwbaar resultaat te geven. Procedures kunnen worden gezocht hoe de 
voorspanning in een stap kan worden aangebracht. 

3 



Inleiding 

De vormbepaling en berekening van membraanconstructies vragen een andere aanpak 
dan in de normale bouwkundige praktijk gebruikelijk is. Ben eerste ontwerp kan 
worden uitgevoerd door het maken van een maquette uit bijvoorbeeld panty-stof. Ben 
gevoel voor de constructie ontstaat daar omdat het redelijk goed overeenkomt met de 
werkelijkheid. Je trekt de stofin de gewenste vorm. Om dit model nu toegankelijk te 
maken voor een berekening is het mogelijk een vormbepaling met de computer te 
doen. Op de Technische Universiteit Bindhoven is door Ir. W.J.J. Huisman en Ir. 
M.W.F. Vullings het programma Tent ontwikkeld. Dit programma is geschikt om 
vormbepalingen te doen voor onder andere membraanconstructies. 

De met Tent bepaalde geometrie kan nu dienen als invoer voor een eindige elementen 
berekening. De Tentfiguur werd voorheen met andere programmatuur vertaald naar 
een net met gelijke mazen. Deze figuur werd in de eindige elementen methode omgezet 
naar een model met staafelementen. De vraag is nu of het ook mogelijk is <lit model op 
te bouwen uit schaalelementen, om zo het materiaalgedrag van een membraan
constructie nog beter te benaderen. 

In deze studie was het de bedoeling om het ontwerp van een stationsoverkapping 
constructief uit te werken. In eerste instantie is daarvoor een vormbepaling in het 
programma Tent uitgevoerd. De overstap naar een eindige elementen berekening met 
schaalelementen wordt wenselijk geacht. Helaas was er nog geen ervaring op <lat 
gebied, dus bestaat het grootste gedeelte van deze studie uit een onderzoek naar de 
mogelijkheden en beperkingen van een model met schaalelementen. 

4 



HOOFDSTUK 1: Het ontwerp 

1.1 Inleiding 

In een uitwisselingsjaar met de Universiteit Innsbruck heb ik het college 
membraanconstructies gevolgd. Na het behalen van het tentamen kon er desgewenst 
ook nog een ontwerp-oefening gedaan worden. Dit leidde tot een ontwerp van het 
station in Kitzbiihl. Het was de bedoeling om dit ontwerp constructief uit te werken. 
Het onderzoek bestaat uit twee delen, ten eerste de vormbepaling, en ten tweede een 
onderzoek in een eindig elementenpakket. Het eerste deel kon met behulp van het 
programrna Tent worden gedaan (zie hoofdstuk twee). Het tweede deel bleek zo 
ingewikkeld, dat een uitvoerig onderzoek aan het station niet meer haalbaar was. Toch 
is het ontwerp het uitgangspunt geweest, zodat een korte bepreking in dit hoofdstuk 
op zijn plaats is. 

1.2 Opdracht 

De opdracht was het ontwerpen van een klein treinstation in een membraanconstructie. 
In dit geval dus het ontwerp voor het station in Kitzbuhl. In Kitzbiihl is er een aantal 
randvoorwaarden, dat een membraanconstructie mogelijk maakt. Er is veel vrije ruimte 
om het station, in de hoogte voor de benodigde masten, en naast het station, waar de 
verankeringen komen. 

Kitzbiihl is een bijzonder plaatsje. Een kleine stad, die door de wintersport bekend is 
geworden. De Hanenkamafdaling trekt een aantal keren per jaar duizenden 
toeschouwers. Daarnaast is Kitzbiihl het gehele jaar een trekpleister voor toeristen. In 
dit plaatsje zijn er twee stations: het centraal station, en het station "Hanenkamm" (zie 
bijlage 1. 1. Dit laatste station is er voor de vele mensen die naar die ski-afdaling gaan, 
om te kijken of te sporten. Het station kijkt uit op de pistes, direct naast het station zijn 
al de eerste skiliften. Het gebruik als toeristische trekpleister, als blikvanger bij grote 
sportevenementen, rechtvaardigt hier ook een toch behoorlijk complex ontwerp voor 
een betrekkelijk klein station. 

De opdracht was nu om voor deze locatie een duidelijk herkenbaar station te 
ontwerpen, dat past in een omgeving gedomineerd door hoge bergen en moderne 
liftinstallaties. Maar ook past in de sfeer van een klein plaatsje met authentieke 
bebouwing. 

Omdat de omgeving geen beperkingen geeft voor de afmetingen van het gebouw, is er 
gekozen voor een langwerpige vorm. De verwijzing naar de rails maakt het gebouw 
daardoor herkenbaarder. De perrons voor vertrek en aankomst liggen niet tegenover 
elkaar, maar verspringen naast elkaar. Zie figuur 1.2.1. 
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Figuur 1.2.1 Bovenaanzicht station 

Dit is mogelijk, doordat er slechts twee sporen zijn. Bij grotere stations leidt een 
dergelijke opzet tot te lange overstap tijden. Om tot een ontwerp te komen is er een 
maquette gemaakt (zie bijlage 1.2). 

1.3 Bespreking 

De langgerekte vorm en het verspringen van de perrons zijn kenmerken voor dit 
ontwerp. Bovendien is de overkapping van de beide perrons een geheel, doordat de 
dakconstructie ook de rails gedeeltelijk overdekt. Per perron ontstaat de vorm door 
een vlak dat een van 30° maakt met het maaiveld (zie figuur 1.3 .1 ). In dit vlak worden 
3 toppen omhooggetrokken onder een hoek van 60° met het maaiveld, die worden 
bevestigd aan een kabel. De gedachte hierachter is, dat deze kabel samen met het 
tentdoek zich in zijn geheel gedraagt als kabelspant. Tussen de perrons boven het 
spoor nogmaals een hoogtepunt, maar zoveel mogelijk met een open karakter. 

Figuur 1.3.1: De dwarsdoorsnede 
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1.4 Terminologie van tentconstructies 

Voordat we overgaan op het modelleren van de tentconstructie is het raadzaam even in 
te gaan op de terminologie. Het gebruikte materiaal heeft een aantal specifieke 
eigenschappen. Om met het materiaal te construeren, is een andere aanpak nodig dan 
bij de gebruikelijke materialen. In deze paragraafbespreken we het materiaal, en de 
aanpak bij het ontwerpen. 

Voor het tendoek is er een aantal materialen ter beschikking. De belangrijkste zijn: 
• katoen 
• polyester-PVC membraan 
• glasvezel-Teflon membraan 

Het katoen is het meest gebruikte tentmateriaal. Naast de normale kampeertenten zijn 
ook de eerste circustenten met dit materiaal ontwikkeld. Later kwamen de nieuwe 
materialen ter beschikking en werd het mogelijk meer permanente gebouwen als 
tentconstructie uit te voeren. Het grote nadeel van katoen is de beperkte houdbaarheid. 
Met name in een vochtige omgeving kan het materiaal snel verouderen. 

Bij een polyester-PVC membraan kunnen we denken aan het dekzeil van een 
vrachtwagen. Het materiaal heeft vaak een dikte van ongeveer 0.8 mm en kan 
trekspanningen tot ongeveer 20 N/mm2 opnemen. Het grote nadeel van het materiaal is 
de gevoeligheid voor zonlicht (UV-straling) waardoor het membraan na 15 tot 20 jaar 
vervangen zal moeten worden. Het glas-Teflon membraan heeft dit probleem niet . 
Door zijn Teflonlaagje heeft het materiaal ook nog een zelfreinigende werking. Het 
materiaal is een stuk duurder als het polyester-PVC en laat zich minder goed 
vervormen. 

Er zijn bij de keuze nog veel meer zaken van belang, zoals bijvoorbeeld de methode 
hoe lappen doek aan elkaar gezet worden. Bij het katoen wordt het gewoon genaaid. 
Bij vochtopname trekken de ontstane gaatjes weer dicht en is de naad dus waterdicht. 
Bij de andere membranen is dit niet het geval en zijn er andere verbindingsmethoden. 
Hierbij moeten we denken aan lassen. Ter plekke van de naad, wordt warmte 
toegevoerd, met als gevolg dat materiaal aan elkaar smelt. De procedure hiervoor is bij 
polyester-PVC eenvoudiger dan bij een glasvezel Teflon membraan. Daar moeten 
andere procedures worden toegepast zoals hoogfrequent lassen, hete lucht lassen of 
lijmen. In het algemeen is het polyester-PVC een vriendelijker materiaal om mee te 
werken dan glasvezel Teflon. 

Voor de meeste gevallen zal gekozen worden voor een polyester-PVC membraan. In 
deze eindstudie gaan we uit van de materiaaleigenschappen van een polyester-PVC 
membraan. 

Hoe werkt een tentconstructie nu eigenlijk? We creeren een dubbelgekromd 
antiklastisch-vlak (zadelvorm). Dit wil zeggen, dat elk punt in het vlak ligt op twee 
tegengesteld gekromde lijnen. Een voorbeeld van zo'n vlak is te zien in een deel van de 
constructie van het olympisch stadion in Munchen (zie figuur 1.4.1) 
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Figuur 1.4.1 De zadelvorm in bet olympisch stadion van Miinchen 

Een dergelijk vlak staat onder voorspanning. Dit maakt de situatie ook onder belasting 
stabiel. Als er bijvoorbeeld een sneeuwlast werkt, leidt dit tot een verhoging van de 
spanning in de draagkabel, maar ook tot een verlaging van de spanning in de 
spankabel. Bij een windbelasting naar boven, leidt dit tot een spanningsverhoging in de 
spankabel, en een verlaging van de spanning in de draagkabel. Op een zelfde wijze 
wordt de voorspanning ook aangebracht, we spannen bijvoorbeeld de spankabel en er 
ontstaat dus spanning in de beide richtingen. Zolang er bij belasting geen drukspanning 
ontstaat in een van de beide kabels blijft de constructie stabiel. Het is dus zaak om in 
het ontwerp-proces te bepalen welke voorspanning noodzakelijk is, om handhaving 
van trekspanning in elk belastingsgeval te garanderen. 

De zadelvorm ontstaat, door in een vierhoekig vlak twee punten omhoog en twee 
punten omlaag te trekken (hypar). In een dergelijk geval ontstaan er langs de randen 
weer ongespannen stukken membraan. Dit wordt opgelost met de zogenaamde 
randkabels. Door deze te spannen komt er ook spanning in de randen van het 
membraan. Om de spanningen loodrecht op deze kabel af te dragen naar de 
opleggingen, heeft deze kabel een bepaalde kromming nodig. Het is gebruikelijk, om 
de maat van die kromming uit te drukken in de "peilverhouding" van die kabel. In 
figuur 1.4.2. worden deze termen toegelicht. 
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randkabel 

peilverhouding = -f--

Figuur 1.4.2. Een randkabel in de constructie van het vliegveld Salzburg 

Ook bij membranen praten we over de peilverhouding. Het is duidelijk, dat in een 
membraan de krachtswerking bepaald wordt door de mate van kromming, en de 
verhouding van de krommingen in de draag- en spanrichting. Hoe meer peil een 
kromming heeft, hoe makkelijker de spanningen in het vlak afgedragen worden naar de 
opleggingen. Als er in een membraan grote verschillen zijn tussen de kromming in de 
draagrichting- en spanrichting, ontstaan er bij het voorspannen veel grotere spanningen 
in de richting met de kleine kromming, dan in de andere richting. Dit is weer een 
belangrijk ontwerpaspekt, de vorm levert altijd een bijbehorend spanningsbeeld op. Er 
moet dus steeds een overweging gemaakt worden, tussen esthetiek van een vorm en 
het gevolg van die vorm op het spanningsbeeld. 

Uiteindelijk wordt er voor een bepaalde vorm gekozen, maar hoe maken we die nu uit 
het membraan. Net als bij het maken van kleding, wordt het membraan volgens een 
bepaald patroon geknipt en aan elkaar genaaid. Hierbij moet dus al rekening gehouden 
worden met de vorm zoals die onder voorspanning gewenst is. Daarom wordt het 
bepalen van die patronen bij voorkeur met de computer uitgevoerd. 

In deze paragraaf zijn zaken aan de orde gesteld, die belangrijk zijn voor de 
modellering van het computermodel. Het is duidelijk dat er een verband is tussen de 
vorm en het spanningsbeeld. Daarnaast zijn er specifieke zaken die voortkomen uit het 
construeren met membranen. In de volgende hoofdstukken wordt hier dieper op 
mgegaan. 
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HOOFDSTUK 2: De vormbepaling 

2.1 Inleiding 

In de maquette is het vormonderzoek al voor een groot deel is afgerond. De vraag is 
nu hoe we een dergelijke vorm toegankelijk kunnen maken voor een berekening. 
Pioniers op dit gebied moesten hun toevlucht nemen tot metingen aan maquettes 
(bijvoorbeeld het ontwerp van het olympisch stadion in Miinchen, door Frei Otto (zie 
literatuurlijst). Door de ontwikkeling van modeme computermethodes is dit niet meer 
noodzakelijk. Een dergelijke computerberekening valt uiteen in twee delen. 

• vormbepaling 
• bepalen van gedrag onder belasting 

In dit hoofdstuk wordt het eerste dee!, de vormbepaling, besproken. 

2.2 Van maguette naar rekenmodel 

In de maquette is de vorm ontstaan door een panty te spannen. Dit spannen gebeurde 
daar door de stof vast te zetten, en op verschillende plaatsen eraan te trekken. In de 
werkelijkheid wordt dit ook zo gedaan maar de rek van het doek is natuurlijk veel 
minder dan bij de panty. Daarom wordt de vorm er al van te voren in aangebracht. Het 
doek wordt volgens een "snijpatroon" in stukken gesneden en aan elkaar "genaaid". 

Het doek kan alleen trekkrachten opnemen. Bij drukkrachten gaat het plooien. Het is 
dus zaak dat er overal in het doek een trekspanning heerst. Het plooien wordt 
voorkomen, door ervoor te zorgen, dat er bij elk belastingsgeval steeds overal een 
trekkracht heerst. Dit wordt gedaan door het membraan voor te spannen. Om de vorm 
te bepalen, gebruiken we de krachtdichtheidsmethode. 

2.3 De krachtdichtheidsmethode 

Kabelnetconstructies voldoen vaak niet aan de formules voor de vormvastheid van 
staafconstructies. Voor een tweedimensionale staafconstructie geldt als hij vormvast en 
statisch bepaald is dat: 

S + R = 2K, met S = aantal staven, R = aantal reakties, K = aantal knopen. 
Indien geldt dat S + R > 2K, dan is de constructie is statisch onbepaald. Het stelsel 
vergelijkingen is dan met alleen de evenwichtsvoorwaarden niet oplosbaar. Dit is het 
beste te zien aan de hand van een voorbeeld (zie figuur 2.3 .1 ). 



3 

~ 
Sb 

F 

Figuur 2.3.1: Voorbeeld 

We zien nu in de figuur, dat S = 3, R = 3*2 =6 en K= 4 dus S + R = 9 > 8, dus het 
systeem is onderbepaald. 

krachtdichtheidsmethode 

Voor de constructie uit figuur 2.3.1 gelden de volgende evenwichtsvoorwaarden: 

X -X X - X X -X 
I,F = 0 ⇒ 2 Is + 3 Is + 4 Is +F = 0 x /a/ b / c x 

a b c 

I, F = 0 ⇒ Y2 - Yi S + Y3 - Y1 S + Y 4 - Y1 S + F = 0 
y /a/ b / c y 

a b c 

We hebben nu 2 vergelijkingen, en 5 onbekenden: x1, Y1 , Sa, Sb, Sc. Hiervoor is geen 
eenduidige oplossing. Nu voeren we de term krachtdichtheid q in: 

s 
q = 1 [kN/m] 

Door nu aan de krachtdichheid van elk element een waarde toe te kennen, houden we 
maar twee onbekenden over: x1, y1. Het stelsel wordt zo oplosbaar. Door nu de 
krachtdichtheden per element te varieren, wordt er steeds een andere vorm gevonden. 

Op grond van deze systematiek, is er op de TUE door ir. W.J.J. Huisman en ir. 
M.W.F. Vullings een computerprogramma in de taal Pascal ontwikkeld. Dit 
programma heet Tent, en heeft tot doel de vorm van kabelnetten te bepalen. Door het 
membraan te discretiseren tot kabels is een vormbepaling van een doekconstructie dus 
ook mogelijk. Door nu het kabelnet in driehoeken te verdelen is het mogelijk een 
uitslag van het net te maken. Hiermee kunnen dan knippatronen voor het doek worden 
vastgesteld (zie Literatuurlijst nr. 10). 

In het programma Tent moeten de topologie (welke knopen zitten aan elkaar vast), de 
krachtdichtheid van de elementen, en de coordinaten van de steunpunten ingevoerd 
worden. 
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2.4 Vormbepaling met Tent 

De coordinaten van de steunpunten zijn opgemeten in de maquette. Bij het invoeren 
van de topologie is een aantal zaken van belang. Het is belangrijk, dat we ons 
realiseren, dat de topologie bepalend is voor hoe de constructie er uit gaat zien. Het 
membraan wordt opgebouwd uit aan elkaar genaaide of gelaste stukken membraan. 
Door de hoge lichtdoorlatendheid van het membraan, zijn deze naden te zien als 
donkere strepen op het doek. Vergelijk bijvoorbeeld de patronen van de bushalte in 
Stuttgart met die van de bushalte in Sevilla in figuur 2.4.1 Dus de keuze van de 
topologie is bepalend voor de verschijningsvorm van het doek. 

Figuur 2.4.1. Naden in bet doek: Busstation Stuttgart en busstation Sevilla 

Als het doek gediscretiseerd wordt, moet het kabelnet zo gelijkmatig mogelijk zijn. We 
moeten hier dus bij voorkeur streven naar een gelijk aantal staven per knoop, als we 
tenminste niet later alles willen corrigeren, met het plaatselijk wijzigen van de 
krachtdichtheid. Wat hier bedoeld wordt, is het makkelijkst te zien als we een net 
bestaande uit driehoeken laten aansluiten op een net uit vierkanten, zoals in 
onderstaand figuur: 

Figuur 2.4.2. Verschillende nettopologieen 

In figuur 2.4.2 kijken we eigenlijk naar een vectortekening van het krachtenevenwicht 
(bij een krachtdichtheid van 1 kunnen de staven opgemeten worden en is zo de 
staafkracht bekend). In knoop 910 zijn er twee krachten ten gevolge van het 
driehoekige net en is een kracht uit de driehoekige topologie. Hierdoor ontstaat een 
gebogen lijn op de overgang van de verschillende netten. Dit kan gecorrigeerd warden, 
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door verschillende krachtdichtheden toe te passen. Dit is erg bewerkelijk, zodat er 
zoveel mogelijk met gelijke netten gewerkt wordt. 

Allereerst onderzoeken we een aantal verschillende mogelijkheden voor de topologie 
en vorm. 

Figuur 2.4.3. Verschillende geometrieen 

In figuur 2.4.3 is een aantal uitgewerkte alternatieven te zien. Uiteindelijk is er voor de 
optie A gekozen. Bij de optie B, waar een kolom aan railszijde en een top op dezelfde 
lijn haaks op het perron staan, ontstaat een te grote afwijking ten aanzien van het 
oorspronkelijke concept. Zie figuur 2.4.4 

Figuur 2.4.4. Geometrie B 
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In de figuur 2.4.4 is te zien <lat nu ook het ontwerp voor het middenstuk herzien moet 
worden, omdat door de nieuwe kolomposities het hele concept wijzigt . 

De toppen zijn de kenmerkende delen van de perronoverkapping. Het schakelen van de 
drie toppen, met een radiale snit voor de stotbanen, is het uitgangspunt. Hiertoe kan 
het vlak worden verdeeld in vierkanten of driehoeken. De optie C is nog een 
tussenversie. 

Als we nu letten op het lijnenpatroon van met name de optredende naden, blijkt, <lat 
het concept met de driehoeken het meeste recht doet aan de vorm. Zoals te zien is in 
figuur 2.4.5 zijn er verschillende mogelijkheden voor de naden. De onderste vorm 
komt het beste overeen met de langwerpige vorm van het station. 

Figuur 2.4.5 Geometrie A 
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De drie vierkanten naast elkaar, geeft een massief effect, terwijl juist de langgerekte 
vorm van het perron het wezenlijke is voor deze constructie. Een ander belangrijk 
aspekt van het "vierkantenconcept" is de scheidingsnaad tussen de twee vierkanten. 
Deze loopt namelijk recht van achter naar voor, haaks op het perron. Daardoor 
ontstaat er een soort scheiding, tussen de verschillende toppen. Zie figuur 2.4.6. 

Figuur 2.4.6 Geometrie D 

In het driehoeken concept is dit een driedimensionaal gekromde lijn, die juist de 
tweezijdig gekromde vorm van het doek benadrukt. In het hele ontwerp zijn er steeds 
wisselende gekromde vormen, zodat ook deze lijn aansluit bij het gehele concept. 

De tussenvorm (figuur 2.4.4 links onder) geeft ook een aardig effect, maar de massieve 
indruk blijft, zoals te zien is in figuur 2.4.7. 

Figuur 2.4. 7 Geometrie C 
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Zoals te zien in figuur 2.4.4, lopen de aansluitlijnen steeds van steunpunt naar 
steunpunt. Op deze wijze wordt uiteraard de overgang duidelijk benadrukt. Op de 
overgangen ontstaan knopen met een afwijkend aantal aansluitende elementen. 
Volgens het programma ontstaan daar dus spanningssprongen, die in een gelijkmatig 
belast membraan niet optreden. Door die knopen tot steunpunt te maken, heeft het 
verder geen consequentie voor de vorm. 
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HOOFDSTUK 3: Van "Tent" naar "Ansys" 

3.1 Inleiding: 

Voordat we een constructie kunnen berekenen moeten we uiteraard materialen kiezen. 
Nu hebben we in Tent de vorm bepaald en in zekere zin ook het krachtenverloop. De 

F 
tentgeometrie kan ook gelezen worden als een vectortekening. Immers uit q = 1 
volgt, dat als we de lengte opmeten in de tekening, de kracht ook is bepaald. Met deze 
gegevens als uitgangspunt, moeten er nu materiaaleigenschappen worden toegekend. 
Nu is dit voor een Polyester-PVC membraan niet eenvoudig. 

3.2 Materiaaleigenschappen: 

• Doek kan alleen trekspanningen opnemen, bij drukspanningen gaat het 
plooien. De belasting kan dus alleen worden opgenomen, als het doek 
voorgespannen wordt. Het opnemen van schuifspanningen is nagenoeg niet 
mogelijk. 

• Het doek is een geweven materiaal. Er zijn dus twee materiaalrichtingen 
( schering en inslag) . 

• De elasticiteismodulus kan in de twee hoofdrichtingen (schering en inslag) 
verschillen. 

• De elasticiteitsmodulus in de ene hoofdrichting is afhankelijk van de 
spanning in de andere hoofdrichting. 

3.3 De keuze voor een "membraanelement" 

Omdat er in het programma Tent gewerkt wordt met lijnelementen, lijkt het het 
eenvoudigst dit in Ansys ook te doen. Dat het materiaalgedrag op deze manier redelijk 
benaderd kan worden, blijkt uit de eindstudies van Ravenshorst en Huang (zie 
literatuurlijst). Het doek werd daar gediscretiseerd tot staafelementen. Voor wat 
betreft de spanningen is dit voor een vierkant stuk doek eenvoudig. Echter voor de 
vormen die volgen uit een Tentberekening is dat moeilijker. Zie figuur 3.3 .1 

Figuur 3.3.1 Van doek naar staafelement 

Dit probleem is opgelost, door over de tentvorm een gelijkmazig net te "spannen". 
Hiervoor was al programmatuur aanwezig om een kabelnet te kunnen ontwerpen. De 
aldus gevonden vorm is geen evenwichtsfiguur meer, maar hij ligt er erg dichtbij , zodat 
met een iteratieberekening in Ansys de nieuwe evenwichtsfiguur te benaderen is. 
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De vorm van het station is echter zo complex, <lat het niet eenvoudig is het 
gelijkmazige net te vinden. Nu kent Ansys ook schaalelementen. Als het mogelijk blijkt 
deze toe te passen, tussen de coordinaten van de tentgeometrie, dan is de tussenstap 
met het gelijkmazige net niet meer noodzakelijk. 

In dit hoofdstuk zal het "shell 41 "-element worden onderzocht. Wat verwachten we 
ervan? Om dit duidelijk te maken, zijn in onderstaande tabel de verschillen tussen het 
link 10 en het shell 41 element aangegeven. 

Li" nelement (link 10 
* membraan discretiseren, tot een lijn. 

* na de berekening met tent moet het 
gevonden net bij voorkeur omgezet 
worden in een gelijkmazig net . Dit is voor 
ingewikkelde vormen met de beschikbare 
programmatuur niet eenvoudig. 

* de invloed van de dwarscontractie kan 
niet eenvoudig meegerekend. 

* orthotroop gedrag in isotrope elementen 
simuleren, door de in de twee 
verschillende richtingen twee 
verschillende elasticiteitsmoduli toe te 
passen. 

* windbelasting als lijnbelasting 
aanbrengen op de elementen. 

Membraanelement (shell 41 
* membraanelementen toepassen. 

* membraanelementen direkt plaatsen 
tussen de knoopcoordinaten van Tent. 

* de invloed van de dwarscontractie kan 
als materiaaleigenschap meegerekend 
worden. 

* orthotroop gedrag in orthotrope 
elementen simuleren. We kunnen voor 
twee materiaalrichtingen verschillende 
elasticiteits moduli toekennen, en we 
kunnen de dwarscontractiecoefficient 
varieren. 

* windbelasting als oppervlaktebelasting 
aanbrengen op de elementen 

* sneeuwbelasting als puntlast aanbrengen 
op de knopen. 

* sneeuwbelasting als puntlast aanbrengen 
op de knopen. 

* een betere methode voor het 
ontwikkelen van de snijpatronen lijkt 
mogelijk. 

Kortom we verwachten, dat het materiaalgedrag beter benaderd kan worden door het 
werken met de dwarscontractiecoefficient. Daarnaast is het aanbrengen van de 
belastingen op een membraanelement eenvoudiger. In dit hoofdstuk wordt het 
membraanelement nader bekeken, en zal blijken, of deze manier van aanpak uiteindelijk 
in bepaalde gevallen beter is dan de tot dusver toegepaste modellering met link 10 
elementen. 
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3.4 Het testen van shell 41 

In de onderstaande figuur is te zien, hoe het element in Ansys er uit ziet. 

It 

L 

z 

l ® -

,;-----:,,• ,.,.,a•~,._.,._ 
1 Is lkq; sJ!t 1-J lfT11!T.i•O. 

Figuur 3.4.1 Het shell 41 element 

K,L 

b, 
I 

('n'UgUla'O}Cioll) 

Voor dit schaalelement is het mogelijk, bij een berekening alleen trekkrachten mee te 
rekenen (cloth-optie). Het schaalelement wordt zo membraanelement. Er wordt 
gewerkt met een elementassenstelsel. Voor dit assenstelsel worden ook de orthotrope 
materiaaleigenschappen geformuleerd. In principe ligt de x-as langs de lijn door de 
knopen I en J, met behulp van de hoek theta die per element aan te geven is, kunnen 
we de x-as verdraaien. Een belasting op face I en 2 blijft ook na een vervorming 
loodrecht op het element werken. Als dit niet wenselijk is (voor bijvoorbeeld 
sneeuwbelasting) moeten de belastingen op de knopen aangebracht worden; ze houden 
dan hun oorspronkelijke richting. 

In Tent zijn we uitgegaan van een bepaalde vorm bij een bepaalde voorspanning. Dus 
ook in Ansys moeten we op een of andere manier voorspanning aanbrengen in de 
elementen. Het toekennen van een initiele rek is bij deze elementen niet mogelijk Een 
geschikte methode is hier het aanbrengen van een temperatuurbelasting. We kiezen 
eerst bij de materiaaleigenschappen een temperatuuruitzettingscoefficient (voor de 
twee hoofdrichtingen in het materiaal), en een referentietemperatuur. Vervolgens 
wordt bij de belastingen een uniforme temperatuur aangebracht (lager dan de 
referentietemperatuur, immers we willen een krimpen van het element). Dit "krimpen" 
leidt volgens de wet van Hooke tot een spanningsverhoging in het materiaal. 

Een tweede methode is het aanbrengen van de spanningen door de steunpunten te 
verplaatsen. Deze methode zal in hoofdstuk 4 uitvoerig worden besproken. Nu kiezen 
we voor het aanbrengen van een temperatuurbelasting. Het voordeel is, dat de met 
Tent bepaalde vorm niet gewijzigd hoeft te worden. Voor een lijnspanningstoestand 
geldt: 

11T * a = £ en o- = t· * E 

met: 
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t1T = temperatuursverandering [K] 
a = lineaire uitzettingscoefficient [Kl] 
s = relatieve rek [-] 
cr = spanmng [N/mm2

] 

E = elasticiteitsmodulus [N/mm2
] 

In Ansys is dit voor een membraanelement (vlakspanningstoestand)als volgt 
uitgewerkt: 

Voor de spanningen ziet het er als volgt uit: 

o-yi = Gyi •yz 

Als we in de bovenstaande vergelijkingen deze waarden: E,.. = Ey = 14000 N/mm2
, 

Yxy = vyx = 0.3, a = 1,5 * 10·4 
K

1
, 11T = 10 Ken een materiaaldikte van h = 1 mm 

invullen, dan vinden we een spanning van 30 N/mm2 in de hoofdmateriaalrichtingen. 

Het is zo, dat een polyester-pvc membraan nauwelijks schuifspanningen op kan nemen, 
zodoende moet er voor de G xy een lage waarde (1 *10·12

) ingevuld worden. Als Gxy = 
0 geeft Ansys een foutmelding . 
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We testen nu, of we met een temperatuurverlaging inderdaad de gewenste 
voorspanning vinden in Ansys. Daarom maken we een elementennet, met de randen op 
schamierende steunpunten. (Ansysinvoerfile zie bijlage 3.1) De oplossing is te zien in 
de bijlage 3.2. Er wordt dus inderdaad een gelijkmatige spanning van 30 N/mm2 

gevonden. De schuifspanningen zijn nul. 

Vervolgens gaan we uit van dezelfde geometrie, maar "laten we de randen los", dat wil 
zeggen, alleen in de vier hoeken, wordt het elementennet vastgezet. (zie bijlage 3.3 en 
3 .4 boven) De verplaatsingen van de rand zijn weliswaar maar klein, maar kennelijk 
toch voldoende om grote delen van het net spanningsvrij te maken. Spanningen kunnen 
alleen daar ontstaan, waar een vrije verplaatsing ten gevolge van de temperatuursrek 
niet mogelijk is. Dit is dus op de kortste weg tussen de opleggingen. De gevonden 
waarde van de spanning is ook geen verrassing. De spanning van 21 N/mm2 ontstaat 
als we te maken hebben met rek in een richting (cr =E * s = 14.000 * 1,5 * 103 = 21 
N/mm2

) We zien, dat alle spanningen afgedragen worden in een hele kleine strook 
langs de rand. Bij deze berekening is de breedte van die strook nog niet te bepalen. Een 
fijnmaziger elementennet is hiervoor noodzakelijk. 

Dezelfde berekening is uiteraard ook uit te voeren, voor een andere 
materiaalrichtingen. In bijlage 3 .4 ( onder) ligt de materiaalrichting 45° gedraaid ten 
opzichte van het globale assenstelsel (x-as is de onderrand van het elementennet) . Ook 
hier is te zien, <lat er alleen spanningen ontstaan op de kortste weg tussen de 
opleggingen. Alleen hier zien we opeens en schuifkracht, en kloppen de waarden voor 
de spanningen ook niet meer met de verwachtingen. Dit is het gevolg van het feit , <lat 
in deze plot de spanningen uitgedrukt zijn ten opzichte van het globale assenstelsel. 
Ansys berekend de spanningen ten opzichte van het elementassenstelsel, zoals de 
handleiding <lit ook aangeeft, maar in de postprocessor worden de aldus gevonden 
waarden wel terug gerekend naar het globale assenstelsel. In een plot kiezen we de 
waarden ten opzichte van het elementassenstelsel. (In Ansys met commando 
RSYS,SOLU of interactief met General post../Options for output../Result coord 
system/as calculated). Als we <lit dan doen vinden we de, met de reeds bekende 
spanning van 21 N/mm2 (zie bijlage 3.5) 

De enige manier om wel spanning in het gehele membraan te krijgen, is net als in de 
werkelijkheid, door de randen op te spannen. Dit kan worden gedaan met randkabels. 
De vraag is nu hoe we dit modelleren. 

3.5 Het modelleren van de randkabels 

De volgende stap is het toevoegen van link 10 elementen aan het bestaande net. Dan 
wordt de temperatuurbelasting vergroot totdat de gewenste vorm ontstaat. Dit doen 
we om te onderzoeken, of een vormbepaling in Ansys ook mogelijk is. In bijlagen 3. 6 
en 3. 7 is een dergelijke berekening te zien. In dit geval is er bij een type kabel een 
zodanige temperatuursbelasting toegepast, dat er een peilverhouding van 1 

/ 10 gevonden 
wordt. We zijn dus in staat de vorm te bepalen. Maar om die vorm te krijgen onstaan 
wel ontoelaatbare spanningen. Het is beter uit te gaan van een met Tent bepaalde 
geometrie. 
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Het convergeren van de oplossing bij een niet-geometrisch-lineaire berekening verloopt 
zelfs bij deze eenvoudige vorm al moeilijk, dus uit efficientie overwegingen, is een 
extern programma voor de vormbepaling al wenselijk. Zoals in bijlage 3.7 te zien is, 
geeft de temperatuursdaling van 1000° veel te hoge spanningen. Maken we de 
randkabel slapper, dan komen we uiteindelijk weer terecht in de situatie zonder 
randkabels. 

In Tent hebben we door de ingevoerde krachtdichtheden al een verhouding tussen 
membraanspanning en de trekkracht in de randkabel gevonden. Nu is deze verhouding 
niet zonder meer om te zetten naar Ansys, omdat de krachtwerking in de staven van 
Tent toch iets afwijkt van de krachtswerking in de membraanelementen. Maar we 
kunnen wel stellen, dat de evenwichtsfiguur uit Tent heel dicht in de buurt ligt van de 
evenwichtsfiguur in Ansys. Dit laten we zien in de onderstaande proeven. 

In Tent modelleren we een vlak doek (10.000 * 10.000) mm2
, met 110 elementen. In 

de randkabels heerst een krachtdichtheid van 10. Om de aldus gevonden coordinaten 
door Ansys in te lezen, is een klein Pascalprogramma geschreven (In Tent99 is dit 
reeds opgenomen, zodat er meteen een knopeninvoerfile voor Ansys gemaakt wordt). 
Tussen de knopen vullen we zelfinteraktief de elementen in . We gebruiken driehoekige 
elementen, omdat bij vierknoopselementen geometrisch-niet-lineair rekenen niet 
mogelijk is. Het elementassenstelsel is gedefinieerd met de x-as op de lijn tussen de 
eerste en de tweede knoop. Voor dit voorbeeld is het steeds zo gekozen, dat de x-as 
langs de horizontale lijnen loopt. Omdat in werkelijkheid de elementassen met de 
materiaalrichtingen overeen moeten komen, is de keuze van het assenstelsel afhankelijk 
van de snijpatronen. 

Bij de werkelijke uitvoering wordt het membraan gespannen met staalkabels die aan de 
randen van het doek worden bevestigd. In Tent zijn deze gemodelleerd, door staven 
met een hogere krachtdichtheid toe te passen aan de randen van het model. Voor de 
vorm is de verhouding van de krachtdichtheden maatgevend. De in tent bepaalde 
verhoudingen moeten in Ansys gehandhaafd blijven, anders werken we immers met een 
nieuwe vorm. De krachtdichtheid van de randkabel is 10 maal zo groot als die van het 
gediscretiseerde membraan. Bij de voorgaande gevallen werd er steeds een spanning 
van 30 N/mm2 gevonden. In een element van (1000 * 1000 * 1) mm3 levert dit een 
kracht op van 30.000 N. Voor de randkabel is dus een kracht nodig van 300.000 N. De 
voorspanning wordt bij de link 10 elementen niet aangebracht door een 
temperatuurbelasting maar er wordt bij de elementformulering een initiele rek 
aangebracht. 

We gaan nu uit van een staalkabel (E = 125.000 N/mm2
, A= 700 mm2

). 

F 300.000 2 
CY = A = 

700 
= 429 N/mm , dus de benodigde rek wordt 

CY 429 
& = - = --- = 0 0034 

E 125.000 ' 

Deze gegevens verwerken we weer in een logfile voor Ansys (zie bijlage 3.8). Een 
belangrijk aspekt is het aanzetten van de optie voor stress-stiffening. Met deze optie 
kan het gedrag van de randkabel in de berekening beter benaderd worden. 
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Figuur 3.5.1 De stijtbeid van een kabel 

Zoals in figuur 3. 5 .1 te zien is, is de stijfheid van de kabel afhankelijk van de 
normaalspanningen in de kabel. Als de normaalspanningen in de kabel groot zijn, zal de 
verplaatsing ten gevolge van een kracht F kleiner zijn, als wanneer er nog geen 
normaalspanningen in de kabel zijn. We kunnen hierbij het beste denken aan een 
waslijn. Hoe strakker de kabel gespannen is, hoe minder hij zal doorhangen, wanneer 
er was aan gehangen wordt. 

Als we in Ansys stress-stiffening aanzetten wordt er in Ansys een extra matrix 
aangemaakt, die na elke iteratiestap een nieuwe stress-stiffening matrix bepaald. Het 
element gedraagt zich dan stijver. Hierdoor "zoekt" de Newton-Raphson methode dus 
met een steilere lijn. Er ontstaan zo meer stapjes, maar de kans op convergentie per 
stap is groter. Er waren zonder de optie voor stress-stiffening convergentieproblemen 
en met de optie blijken deze niet meer op te treden. 

In de bijlagen 3.9 is te zien, dater inderdaad een redelijk gelijkmatige spanning in de 
membraanelementen ontstaat. De aanpak tot dusver lijkt te voldoen. Om nu nog 
dichter bij de evenwichtsvorm te komen, veranderen we de doorsnede van de 
randkabel zodanig, dat de verplaatsing van knoop 6 nog minder wordt. Als we nu een 
doorsnede invoeren met een A= 930 mm2 dan wordt die verplaatsing 0.02 mm. De 
membraanspanningen zijn nog gelijkmatiger. (zie bijlage 3.10) . We zien, dat we voor 
dit geval een iets stijvere randkabel nodig hebben, dan we met Tent hadden voorspeld, 
maar de aanpassingen zijn eenvoudig. 

AJs we kijken naar de bijlage 3. 9 dan zouden we op grond van de symmetrie 
verwachten dat als we de spanningsverdeling in x-richting draaien over 90° we de 
spanningsverdeling in y-richting vinden. Oat dit niet het geval is, is te verklaren uit het 
feit , dat de elementassenstelsels langs een gebogen lijn genomen zijn. (De element x-as 
wordt genomen langs de lijn door de knopen I en J zie figuur 3.4.2). Oaarom zijn de 
assenstelsels voor de beide richtingen niet identiek. In bet geval bijlage 3. 7 is dit niet 
het geval, en komen de beide richtingen wel overeen. 

We kijken nog een keer naar de bijlage 3. 9. Langs de randen is te zien dat er tussen de 
elementen nog relatief grote spanningsverschillen zijn. Bijvoorbeeld bij de spanningen 
in x-richting staan rode (30 N/mm2

) en licht groene (24 N/mm2
) elementen naast 

elkaar. Dit wijst op een discretisatiefout. Oat wil zeggen een fout die ontstaat omdat 
het elementennet niet fijn genoeg is om een geleidelijke overgang weer te geven. Om te 
onderzoeken wat bet effect is als we meer elementen toepassen, maken we in Tent een 
nieuwe geometrie met een groter aantal elementen. In Ansys krijgen we hierdoor 4 
keer zoveel membraanelementen. Voor de oplossing zie bijlage 3 .11. Nu blijkt, dat bet 
verschil in spanningen tussen twee "buur"elementen niet significant kleiner is 
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geworden. We zien we! dat de zone waarin elementen met een hoge spanning 
voorkomen smaller is geworden. De spanningsconcentraties zijn alleen te vinden langs 
de randen, en bij de opleggingen. Een plaatselijke netverfijning zou hier uitkomst 
bieden. 

3.6 De aansluiting tussen de staafelementen en de membraanelementen 

In de randen zijn de staafelementen steeds op dezelfde knopen aangesloten als de 
membraanelementen. We moeten ons realiseren, dat dit geen juiste modellering is. 
Immers in de werkelijkheid wordt de randkabel niet op het materiaal genaaid, maar 
wordt het membraan vaak om de randkabel geslagen (zie voor de uitvoering 
bijvoorbeeld figuur 1.4.2). Zo kan het membraan langs de randkabel schuiven. Als we 
in de modellering de verschillende elementen op dezelf de kn open Ian gs de rand 
aansluiten, is die vrije beweging verhinderd. Hierdoor wordt de belasting naar 
verhouding van de stijfheden over de elementen verdeeld. 

De optredende spanningen in de richting langs de randkabel wijken iets af van de in 
werkelijkheid optredende spanningen. Om het effect van deze fout in de modellering te 
onderzoeken gaan we uit van het zelfde model als wat we gebruikt hebben voor 
bijvoorbeeld bijlage 3. 9. Nu maken we de verbinding tussen de randkabel en de 
membraanelementen niet in een knoop, maar door middel van een staafelement. 
Hierdoor warden de verplaatsingen in de membraanelementen niet verhinderd door de 
randkabel. Vervolgens nemen we dezelfde constructie, maar leggen een tweede 
randkabel langs het membraan en gebruiken dezelfde knopen. We kunnen nu de 
oplossingen met elkaar vergelijken (zie bijlage 3.12). We zien dat het spanningsbeeld 
niet sterk wijzigt, maar dat het model met de randkabel langs de membraanelementen 
zowel voor de x- als de y-richting iets lagere spanningen oplevert. Er is dus we! 
degelijk een fout in de modellering. In dit stadium van het onderzoek is het echter te 
vroeg de modellering aan te passen. 

We kunnen concluderen dat een aanpassing op de modellering wenselijk is. Een 
oplossing zou gezocht kunnen warden in de zogenaarnde contraintvergelijkingen in 
Ansys. Daarmee is het mogelijk twee knopen met elkaar te verbinden, maar 
bijvoorbeeld in een richting verschillende verplaatsingen toe te laten. Om dit te doen 
moeten we in de randknopen alle knoopassenstelsels zodanig wijzigen, dat de vrije 
richting langs de randkabel valt . Nu is dat al ingewikkeld, omdat het kromrne lijnen 
zijn. En in een driedimensionaal model moeten we ook de derde richting meenemen. 
Dit wil zeggen dat we de z-as zodanig draaien, dat deze dezelfde richting heeft als de 
normaalvector van het aansluitende membraanelement. Dit is erg bewerkelijk en levert 
pas een verbetering op, als we hebben aangetoond, dat de het werken met 
membraanelementen inderdaad een meerwaarde oplevert boven de oude aanpak met 
een model dat is opgebouwd uit staafelementen. 

3. 7 Conclusie 

In dit hoofdstuk is aangetoond, dat een aanpak met membraanelementen in principe 
mogelijk is. De vraag is nu of de aanpak ook voor driedimensionale modellen werkt. 
Dit wordt in het volgende hoofdstuk uitgewerkt. Als dit werkt is er een aantal 
belangrijke voordelen boven de oude aanpak met een stavenmodel. We gaan dus 
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verder met het onderzoek. Er is een aantal problemen geconstateerd. Ten eerste 
moeten we bepalen welke netfijnheid voldoende is om de resultaten betrouwbaar te 
laten zijn. Een tweede aandachtspunt is de modellering van de aansluiting van de 
randkabel aan het membraan. 
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HOOFDSTUK 4: De Ansys aanpak getest 

4.1 lnleiding: 

In het voorgaande hoofdstuk hebben we eenvoudige tweedimensionale modellen 
getest, om de methode te testen aan de hand van een regelmatige geometrie. In dit 
hoofdstuk breiden we dit uit naar driedimensionale modellen. Het doel is het vinden 
van een procedure, waarmee we een model uit Tent omzetten naar een model in Ansys. 
Het probleem hierbij is dat de uitvoer van Tent een geometrie onder belasting is. Het 
betreft hier de vervormde toestand. In Ansys wordt daarentegen gewerkt met de 
geometrie van de onvervormde toestand. Om dit op te lessen, zijn er twee procedures 
mogelijk. We gaan uit van de Tent geometrie en de bijbehorende krachtenfiguur, en 
proberen voor Ansys de krachtenfiguur te vertalen naar een elementspanning. Of we 
beschouwen de geometrie uit Tent als de onbelaste situatie, en belasten deze. Door 
deze procedures onderling te vergelijken, kan een keuze worden gemaakt. 

4.1.1 Afspraken ten aanzien van de richting: 

Door driedimensionale vormen is het niet meer eenduidig om over een x- en y richting 
te praten. Om verwarring te voorkomen definieren we nu voor een eenvoudige 
kegelvorm: 

x-richting = meridiaan richting 
y-richting = tangentiale richting 

.. 

.... 
► 

lt► t+ t. 
l. l t~ 

x-richting (meridiaan richting) 
y-richting (tangentiaal) 

Fi~ ur 4.1.1.1 Richtingen op een gekromd vlak 
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4.2 De twee mogelijkheden 

Er zijn er twee verschillende manieren van aanpak mogelijk, bij beide warden de 
knoopcoordinaten uit Tent omgezet naar Ansys. Vervolgens brengen we driehoekige 
schijfelementen tussen die knopen aan. De volgorde waarin de knopen genoemd 
warden is bepalend voor het elementassenstelsel. Als in een later stadium gekozen 
wordt voor het simuleren van orthotroop materiaalgedrag, dan warden de 
materiaalrichtingen geformuleerd ten opzichte van dit assenstelsel. Nu moet de 
voorspanning in het membraan warden aangebracht. Dit kan op twee manieren. 

In de eerste methode wordt de vervormde toestand beschouwd. In dat geval moeten de 
elementkrachten die bepaald zijn in Tent omgezet warden naar belastingen in Ansys. 
Daarom wordt naast de geometrie van Tent ook de krachtenfiguur van Tent gebruikt. 
De krachtenfiguur uit Tent wordt omgerekend naar elementspanningen. Deze 
elementspanningen moeten in Ansys warden aangebracht als initiele spanningen, dat 
wil zeggen spanningen die in de onvervormde toestand van de constructie aanwezig 
zijn. In het gebruikte shel14 l-element is het niet mogelijk om initiele rekken of 
spanningen te specificeren. Daarom warden deze spanningen aangebracht door in de 
elementen een temperatuurrek voor te schrijven. Het kiezen van een antler element dat 
de mogelijkheid wel kent om initiele rekken voor te schrijven is niet zinvol, omdat <lit 
problemen geeft met de iteratieprocedure. Een initiele rek wordt niet beschouwd als 
belasting en kan daarom in de iteratieprocedure niet in stapjes warden aangebracht. 

De temperatuurrek wordt aangebracht door de elementen een a (temperuur
uitzettingscoefficient) te geven en een temperatuurbelasting aan te brengen. Het betreft 
een simulatie van de rek, er is dus in deze berekening geen sprake van een 
daadwerkelijk optredende temperatuurdaling. Het grate nadeel van deze aanpak is de 
benodigde tussenberekening in Pascal (zie rode vakken in figuur 4.2. I) . 

Bij de tweede methode beschouwen we de Tent geometrie als onvervormde toestand. 
Net als in de werkelijkheid wordt de voorspanning aangebracht door de randkabels te 
spannen, en/of de steunpunten te verplaatsen. Voordelen boven de eerste methode zijn: 

• geen extra Pascalberekeningen 
• beter inzicht in wat er gebeurt. Je doet immers dan hetzelfde als in de 

werkelijkheid of bij het maken van de maquette; je trekt en spant aan de 
randen 

• de snijpatronen uit Tent kunnen direkt gebruikt warden. Ze zijn dan immers 
de ongespannen vorm. 

V raagstellingen: 
• Ansys moet iteratief een nieuwe evenwichtsvorm vinden. De vraag is of dit 

nog mogelijk is, en zo ja, of dan de rekentijden acceptabel zijn. 
• Kunnen we door het aanspannen van de randen de juiste spanningen in het 

veld creeren? Om <lit te kunnen beoordelen wordt er een vergelijking 
gemaakt met de aanpak met de temperatuurbelasting. 

• Is deze nieuwe evenwichtsvorm nog acceptabel of zijn de vervormingen zo 
groot, dat de verschillen met het ontwerp te groot warden. 

De twee methoden warden in figuur 4.2.1 als een blokschema gepresenteerd. 
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Tent
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knoop- I 
coor dinaten 

Tent-
kr achlen 

a =le rnper a luur u i l'zeltingscoeffic ie nt 

methode 1 = Tentgeometrie is de geometrie van de vervormde constructie. Tnitiele rekken worden overgezet 
methode 2 = Tent geometrie is de geometrie van de onvervonnde toestand. Constructie aansparmen als bij 

uitvoering 

Figuur 4.2.1 blokschema voor de twee methoden 

In paragraaf 4.3 bespreken we de eerste methode, en in paragraaf 4.4 de tweede. 

4.3 Overzetten van initiele spanningen uit Tentberekening 

We willen de krachtenfiguur uit Tent vertalen naar elementspanningen in Ansys. In 
figuur 4. 3 .1 is de geometrie van de constructie gelijk aan de krachtenfiguur (immers de 
krachtdichtheid is 1, dus de lengte van de staaf is gelijk aan de staafkracht). Te zien is, 
dat de staaflengten overal verschillend zijn, dus ook de staafkrachten. Om nu 
spanningen uit te rekenen gaan we uit van de aansluitende staven in een knoop. De 
lengte van die staven is overal verschillend. Dus de doekbreedtes en de staafkrachten 
zijn overal anders. 

Figuur 4.3.1 een top uit de constructie. 
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Met deze gegevens willen we spanningen in de ( schijf)-elementen bepalen. Een 
benadering van de spanningen is in dit stadium voldoende. In de knopen kunnen we 
gebruik maken van de aansluitende staafelementen. We maken daar een benadering 
door de krachten in de aansluitende staven in de ene richting te delen door de som van 
de halve breedten in de andere richting. Voor een rechthoekig net vinden we op deze 
manier inderdaad dejuiste spanningen. Zie figuur 4.3.2 . 

• • • a 

Fl 

r- - - - - - - - - l 

I I 
I I 
I I 

• I I • • ,_ ½ bl 
~ ◄ 

½ b2 ► I 

bl 
I I b2 - :. . - I 

I I 
L - - - ~ - - - - __, 

F2 

11r 

• • • 

Figuur 4.3.2 Spanningsberekening in een rechthoekig net 

ql =Fl/(½ bl+½ b2) 

I f t f t f l 
r---------1 

I 

I t • t + t i 
q2=F2/(½ bl+½ b2) 

Voor een onregelmatig net is dit een benadering. Zie figuur 4.3.3 . 

. --- . ---- . 
----- -
1 
I 

Fl 

Figuur 4.3.3 Spanningsberekening in een onregelmatig net. 

ql =Fl/(½ bl+½ b2) 

I t t t f t i 

I+ + • + i i 
q2=F2/(½ bl+½ b2) 
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Nu hebben we een benadering van de spanning rondom een knoop. Eenzelfde 
berekening wordt ook gedaan voor de andere materiaalrichting. De volgende stap is 
deze spanningen te vertalen naar temperatuuruitzettingscoefficienten. (Voor de 
formules zie paragraaf 3 .4 ). De spanningen zijn genormeerd door alle spanningen te 
delen door de hoogste spanning. Er ontstaat een reeks getallen met een waarde tussen 
nul en een. Deze reeks getallen gebruiken we als temperatuuruitzettingscoefficienten 
(alfa) . De temperatuurbelasting wordt dan afgestemd op de maximaal toelaatbare 
spanning van het membraan. We kunnen dit illustreren aan de hand van een 
lijnspanningstoestand: 

CY = a * !).T * E met E = 600 N/mm2 en amax = 1 K 1 
CTmax = 20 N/mm2 

⇒.1T = 0.033 K 

Om te controleren of deze invoer juist is geweest, kunnen we een berekening in Ansys 
maken, waarin alle knopen steunpunten worden. De temperatuurdaling moet in dat 
geval leiden tot de gewenste verkorting en omdat de knopen niet kunnen verplaatsen 
dus tot de juiste spanningen. Zie bijlage 4.1. 

We hebben nu voor alle knopen in de constructie de alfa-waarde voor de x- en y
richting bepaald. Hoe verdelen we deze waarden over de elementen? Het idee is om 
rondom de knopen waarvan we de alfa' s hebben bepaald elementen te leggen, die dan 
allemaal dezelfde alfa' s krijgen. Daarom zijn er nieuwe knopen gemaakt tussen de 
knopen uit Tent (zie figuur 4.3.1.1). Vervolgens zijn er elementen aangemaakt, 
rondom de knopen waarvan de temperatuuruitzettingscoefficienten bekend zijn 
(Tentknopen) en geven aan al die elementen door middel van de temperatuurbelasting 
de spanning die we in de (Tent)knoop hebben bepaald. In de Ansys-berekening worden 
shell 41 elementen toegepast, die alleen een constante rek kunnen beschrijven. Dit 
geeft dus ook een constante spanning over het element. Nu weten we alleen in de 
T entknopen de gewenste spanning, dus modelleren we de element en rondom die 
knoop. Deze methode levert een foutief spanningsbeeld op doordat de tussenkopen 
onjuist (ze liggen niet op de evenwichtsfiguur) zijn bepaald (zie paragraaf 4.3.1). 

In tweede instantie is de mogelijkheid onderzocht of er met elementen gewerkt kan 
worden, die direkt tussen de knopen van de Tentgeometrie geplaatst worden. Om voor 
deze elementen een temperatuuruitzettingscoefficient te vinden worden gerniddelde 
waarden van de alfa's toegepast. Zie figuur 4.3.4. 

30 



e lementen l 
i nvoer e n i--------------------, 

a per 
k noop 

a gem iddeld t e mper a tuur e le m e nt -
be las l in g s panninge n 

Tent- k n oo p -
geometr i e ' coor din a t e n 

Te nt -
kr a ch ten "knoo pspanninge n" 

t e m pe r a l uu r e le m e nt-a p e r 
el e rnent b e la s ting span ningen 

n ie uwe 
e le m e nten>--------------
in vo r e 

a = tempe r a tuur s uitzetlin gsco effici ent 

Figuur 4.3.4 Blokschema temperatuurbelasting 

De verschillende rnethoden worden in de kornende paragrafen besproken. 

4.3.1 Methode met nieuwe elementen. 

Zoals reeds in de vorige paragraaf is verrneld, zijn de tussenknopen onjuist bepaald, en 
het spanningsbeeld dus ook. De reden waarorn er aan deze rnethode toch aandacht 
wordt besteed, is het feit dat er een geometrie optreedt zoals dat gebeurt in een 
vouwschaal. Een dergelijk spanningsbeeld is heel regelmatig, zodat het vinden van de 
fout rnoeilijk is. Om dergelijke problernen in de toekomst makkelijker op te lossen, is 
het dus toch interessant dit wat uitvoeriger te bespreken. Daarom allereerst een uitleg 
hoe het model was opgebouwd en vervolgens een verklaring, waarom de uitkomsten 
toch anders zijn dan werd verwacht. 

De aanpak was als volgt: 

1. bereken met Tent een geometrie 
2. bepaal met deze uitkomsten de temperatuuruitzettingscoefficienten 
3. bereken de tussenknopen op de staven 
4. bereken de tussenknopen in de ,, velden" 
5. schrijf elementen rondom de ,,spanningsknoop" 
6. berekening met Ansys 
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Figuur 4.3.1.1 Toelichting werkwijze 

De fout die gemaakt wordt is in stap 3. De tussenknopen vormen geen onderdeel van 
de evenwichtsfiguur. Dit is goed te zien in een bovenaanzicht. De tussenknopen liggen 
niet op de cirkels waar de tentknopen op liggen, maar op de rechte lijn tussen twee 
knopen (zie figuur 4.3.1.2.). 

Figuur 4.3.1.2 bovenaanzicht foutief net 

Als de tussenknopen worden bepaald met een extra Tentberekening met een fijner net, 
dan liggen alle knopen op die ringen. De elementen die tussen die knopen geformeerd 
zijn, zijn dus eigenlijk te klein . Kennelijk kan de belasting nu alleen maar opgenomen 
worden, als het model zich als vouwschaal gedraagt . (zie Bijlage 4.2) 

4.3.2 Initiele spanning door een gemiddelde temperatuuruitzettingscoefficient 

In plaats van het maken van elementen rondom die knopen, waar we het gewenste 
spanningsverloop hebben bepaald, kijken we wat het effect is van een nauwkeurige 
bepaling van de temperatuuruitzettingscoefficient. In de loop van deze paragraaf zal 
blijken, dat het eigenlijk helemaal niet noodzakelijk is de exacte waarden voor a per 
element te bepalen, na een herverdeling van de spanningen blijkt eigenlijk alleen het 
totale niveau van de aangebrachte spanningen van invloed. De vorm bepaald de 
spanningsverhoudingen in de verschillende richtingen. 
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In de vorige paragraaf zijn we uitgegaan van de knopen (waar we de alfa's kennen), 
om daaromheen element en te formeren. Nu gaan we uit van de elementen ( die we 
invullen in de Tentgeometrie). Vervolgens kijken we ofwe voor een groep elementen 
een alfa aan kunnen nemen. Nu nemen we een groep van zes elementen die rondom 
een knoop A gesitueerd zijn (zie figuur 4.3.2.1). Vervolgens krijgen alle elementen de 
alfa's van die knoop. Maar welke alfa moet je nu kiezen? Om toch een reele waarde te 
gebruiken nemen we het gemiddelde van de knopen die deze groep elementen omsluit. 

3 

Figuur 4.3.2.1 zes elementen rondom knoop A 

De geometrie is zodanig dat er voor alle ringen dezelfde alfa ontstaat. Dus kunnen we 
voor alle elementen in ring 3 dezelfde waarden toepassen als voor knoop A Voor ring 
2 en 3 rekenen we ook met gemiddelde waarden. Op deze manier vinden we voor de 
hele constructie 3 verschillende waarden voor de alfa in x-richting en 3 verschillende 
waarden in y-richting. Na de berekening in Ansys vinden we de spanningsverdeling en 
de verplaatsingen (zie bijlagen 4.3a 4.3b en 4.3c). Hier is te zien dater een groot 
verschil optreedt tussen de spanningen in de verschillende materiaalrichtingen. Het 
materiaal wordt echter pas optimaal benut, als de spanningen in beide richtingen 
ongeveer gelijk zijn. In hoofdstuk 5 gaan we dieper op deze problematiek in. In dit 
stadium is het vooral van belang te onderzoeken, wat de invloed is van de alfa. 

Het blijft lastig om steeds twee tekeningen te moeten bekijken voor het 
spanningsverloop van de x- en de y-richting, daarom is er in bijlage 4.3c ook een plot 
gemaakt, voor de equivalente spanningen. Deze spanning wordt in Ansys berekend uit 
de formule van von Mises: 

1 

0e = ( ! [(01 - 0/ + (02 - 0sJ2 + (03 - 0iJ2]Y 

Hieruit blijkt ook meteen waarom het bij de spanningsverdeling van bijlage 4.3 niet 
meer inzicht oplevert. De spanningen in y richting zijn klein ten opzichte van de 
spanningen in x-richting, de spanningen in z-richting zijn nu!. Daarom lijkt de figuur 
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van de equivalente spanningen op die van de spanningen in x-richting. In een later 
stadium zal de figuur van de equivalente spanning het beoordelen van de spanningen in 
de twee verschillende richtingen mogelijk eenvoudiger kunnen maken. 

Een andere procedure is het werken met een alfa voor de x-richting, en een alfa voor 
de y-richting. (zie bijlage 4.4) . We zien dat we bijna dezelfde spanningsverdeling 
vinden als in de vorige berekening. Het lijkt erop dat het aangeven van de alfa per 
element dus geen extra informatie geeft . Als we de figuren van de spanningen in y
richting met elkaar vergelijken, moeten we ons wel realiseren, dat er aan de randen 
een vertekend beeld ontstaat. Tussen de steunpunten ontstaat exact die spanning, die 
we er door de alfa inbrengen. Een herverdeling van de spanningen is op die plekken 
niet mogelijk. Hierdoor is te verklaren, waarom er in de figuur van bijlage 4.4 de 
spanning boven de rand hoger is als net daarboven. Bij een model met randkabels 
verdwijnt dit beeld. Het is dus een fout in de modellering. 

De volgende stap is het kiezen van een gelijke alfa voor de twee verschillende 
richtingen. Voor resultaten zie bijlage 4.5. Door de waarde 7 N/mrn2 voor de spanning 
in y-richting lijkt dit een verbetering op te leveren, maar die waarde wordt veroorzaakt, 
door de randverstoring (zie alinea hierboven) . 

Nu is de vraag wat er met de spanningsverdeling gebeurt als we slechts voor een 
richting een alfa kiezen. Vergelijk hiervoor de bijlagen 4.6 en 4.7. Te zien is dat zelfs in 
het extreme geval dat er alleen spanningen in y-richting worden aangebracht, de 
belasting hoofdzakelijk in x-richting wordt afgedragen. Immers ook hier geldt weer, 
dat we de randverstoring niet verkeerd moeten interpreteren. Bij deze berekening is de 
temperatuurbelasting gevarieerd, totdat we weer op de gewenste spanningen uitkomen. 
Met deze aanpak is het dus ook mogelijk om voor de alfa de waarde 1 in te vullen, en 
met de temperatuur te varieren. In dat geval ben je helemaal niet meer afhankelijk van 
de met de krachtenfiguur bepaalde alfa. 

De belangrijkste conclusie uit dit dee! van het onderzoek is, dat het exact berekenen 
van de alfa ' s voor dit model geen meerwaarde oplevert . Dit wil zeggen, dat als we de 
geometrie uit Tent als uitgangspunt nemen, een ingewikkelde berekening om de 
krachtenfiguur ook te vertalen overbodig is. Bij de geometrie hoort een bepaald 
spanningsbeeld, en dat kan door Ansys bepaald worden, zonder de krachtenfiguur uit 
Tent te gebruiken. We kunnen een alfa vrij kiezen. Door de temperatuurverandering te 
varieren kan het gewenste spanningsniveau warden ingesteld. 

In de volgende paragraaf proberen we of we de gewenste voorspanning ook aan 
kunnen brengen zonder temperatuurbelasting. De voorspanning wordt dan aangebracht 
door de randkabels te spannen of de steunpunten te verplaatsen. In paragraaf 4. 5 
worden de methoden dan met elkaar vergeleken. 

4.4 Constructie aanspannen als bii de uitvoering 

Het grote verschil met de hiervoor besproken methode is, dat we uitgaan van de Tent 
geometrie als ongespannen vorm. De voorspanning wordt nu aangebracht door de 
randkabels te spannen of de steunpunten te verplaatsen. Als we nu uitgaan van de 
zelfde geometrie als in de voorgaande paragraaf, kunnen we de twee methoden 
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vergelijken. We nemen dezelfde knopen uit Tent en in plaats van het aanbrengen van 
een temperatuurbelasting "blazen" we de geometrie van de randcondities op door de 
boven- en onderring te vergroten en te verplaatsen. Zie figuur 4.4.1 

, _bovenring 

Figuur 4.4.1 "opblazen" van de geometrie van de randcondities 

Om dit in Ansys in te voeren, moeten we dus voor de steunpunten in de boven en 
onderring een verplaatsing aangeven. Dit gaat het eenvoudigst, als we voor die knopen 
overstappen op een cilindrisch assenstelsel. De x-coordinaat staat dan in radiale 
richting uitgezet, en de z-richting nog steeds naar boven. Zie de Ansys invoerfile in 
bijlage 4.8. Gezocht wordt nu naar een verplaatsing, zodanig, dat we een maximale 
spanning in x-richting vinden van ongeveer 28 N/mm2

. Dit doen we om de oplossing te 
kunnen vergelijken met de oplossingen uit de vorige paragraaf. Uiteindelijk vinden we 
een oplossing die dicht genoeg in de buurt is. Zie bijlage 4.9. 

Als we die vergelijken met de oplossing van bijlage 4.3b dan kunnen we constateren, 
dater in de verdeling van de spanningen in x-richting niet zo veel veranderd. Voor de 
spanningen in y-richting voor de elementen die opgelegd zijn treedt er weer een 
vertekend beeld op. De elementen tussen de opgelegde knopen worden uitgerekt door 
de voorgeschreven verplaatsing van de knopen. De rek binnen een element is constant, 
en dus leidt die rek direkt tot spanningen. Een verdeling van de spanningen over de 
buurelementen is nu niet mogelijk. Als we de spanningen in de elementen van de 
elementen in de onder- en bovenring vergeten, dan zien we dat de elders optredende 
spanningen tussen de 1. 5 en 6 N/mm2 liggen. Wat we in de oplossing van de 
verplaatsingen (onderste figuur bijlage 4.9) kunnen zien, is dater op twee plaatsen een 
knik in het membraan optreedt. 

Om het probleem van de spanningen tussen de steunpunten op te lossen, gaan we nu 
over op andere randvoorwaarden. In de onderrand kiezen we voor randkabels en in de 
bovenrand voor een ophanging. Hiervoor wordt er in Tent een vormbepaling gedaan. 
Bij de vorige modellen was de onderrand vast opgelegd . Nu passen we bier randen toe 
met een hogere krachtdichtheid. In Ansys worden deze gemodelleerd door 
staafelementen (link 10). Voor de geometrie zie figuur 4.4.2 
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Figuur 4.4.2 Geometrie met randkabels 

Deze aanpak is ook al in het vorige hoofdstuk beproefd. Voor de bovenring gaan we 
iets anders te werk. Hier wordt op elke knoop van de bovenrand een staafelement 
aangesloten op een knoop midden boven de bovenring. Zie hiervoor de Ansys 
invoerfile van bijlage 4.10. Nu kunnen we op een aantal manieren de belasting 
aanbrengen. De eerste mogelijkheid is het verplaatsen van de steunpunten in de 
onderrand. Zie bijlage 4 .11 . 

Wat er voor de spanningen in x-richting opvalt, is dater in het midden van de 
randkabel een hogere spanning optreedt dan bij het steunpunt. Dit is te verklaren uit 
het feit , dat de randkabel in zijn geheel verplaatst en strak getrokken wordt doordat de 
steunpunten ook nog verder uit elkaar komen. Dit strak trekken van de randkabels 
geeft in y-richting juist spanningen bij het steunpunt. De elementen daartussen krijgen 
daardoor extra spanning. Als we de randkabel slapper maken door bijvoorbeeld de 
doorsnede te verrninderen of de elasticiteitsmodulus te verlagen, kunnen we een betere 
spanningsverdeling over de hoogte maken. In de werkelijkheid lessen we dit natuurlijk 
anders op. In dat geval wordt er een langere randkabel toegepast, voordat de 
steunpunten verplaatst worden. Dit kan niet verwezenlijkt worden in de 
Ansysberekening. Vandaar dat we het in de berekening anders aanpakken, ook al heeft 
de waarde van de doorsnede van de kabel dan geen relevante betekenis meer. Dit is 
een methode om door de grote rek van de kabel een langere kabel te simuleren. We 
kunnen dan bekijken hoe we het geheel moeten aanspannen om een zo optimaal 
mogelijk spanningsbeeld te krijgen. Voor de vergelijking van modellen met 
verschillende doorsneden van de randkabels zie bijlage 4.12. 

Bij een grote doorsnede zal de kabel nauwelijks uitrekken, dus de verplaatsing van de 
steunpunten heeft twee effecten. Ten eerste zal de kabel in het geheel met de 
steunpunten transleren, dit geeft spanningen in de membraanelementen. Ten tweede is 
er het effect dat de steunpunten ook verder uit elkaar komen (immers naast de 
verplaatsing in z-richting is er ook een verplaatsing naar buiten). Hierdoor wordt de 
randkabel nog eens extra gespannen. Op deze manier treedt de grootste verplaatsing 
op in het midden van de randkabel. In Bijlage 3 .12 is dit te zien, doordat daar de 
hoogste spanningen optreden. 
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Door een kleinere doorsnede toe te passen, kunnen we de kabel kunstmatig !anger 
maken. We zien in bijlage 3 .12, dat we bij een extreem kleine doorsnede van de 
randkabel (2 mm2

) nagenoeg geen spanningen meer boven de randkabel vinden. Bij een 
doorsnede van 20 mm2 zien we geen spanningsconcentratie boven de steunpunten of 
de randkabel. De randkabels zijn die elementen waarmee we de voorspanning in het 
membraan aanbrengen. Als we werken met het aanbrengen van de voorspanning door 
het verplaatsen van de steunpunten, moeten we ons realiseren, dat de randkabels 
hierdoor ook aangespannen worden. Dit heeft een extra effect op het spanningsbeeld 
van het membraan. 

Om een indruk te krijgen van wat er gebeurt als we alleen de randkabels spannen, 
zonder de steunpunten te verplaatsen, voeren we een nieuwe berekening uit. Om de 
randkabel te spannen zonder het steunpunt te verplaatsen, is het wederom nodig een 
temperatuurbelasting aan te brengen. In principe is het ook mogelijk een initiele rek te 
formuleren bij de elementeigenschappen. Het probleem van deze aanpak is, dat Ansys 
dit niet als een belasting ziet. De niet lineaire oplossing wordt gevonden door in een 
iteratieprocedure de belasting in stapjes aan te brengen. Omdat de initiele rek geen 
belasting is, moet de oplossing in de eerste belastingstap gevonden worden. Het is dus 
gunstiger te werken met een temperatuurbelasting voor alleen de randkabel, dit is voor 
Ansys wel een belasting en kan in een iteratieproces makkelijker worden berekend. Om 
dit te doen kennen we weer een temperatuuruitzettingscoefficient toe. 

Nu zoeken we weer na een temperatuurverandering waarmee we een gewenst 
spanningsniveau vinden. Zie bijlage 4.13. Te zien is dat de spanningen in x-richting 
natuurlijk op de kortste weg liggen tussen de top en de aangespannen randkabel. De 
steunpunten worden niet verplaatst, dus vinden we daar in x-richting ook geen 
spanningen terug. Bij de steunpunten zijn er in de y-richting we! hogere spanningen 
door het effect van de uit elkaar getrokken randkabels. 

Maar het grootste probleem blijft het verschil in spanning in x- en y-richting .Voor 
grote delen is de verhouding l: 10. Er is na onderzoek gebleken, dat dit niet op te 
lossen is door kleine veranderingen aan te brengen in de randkabels of verplaatsingen 
van de steunpunten. In hoofdstuk 5 wordt dit verder onderzocht. 

Deze kleine onderzoekjes zijn voldoende om een vergelijking te kunnen maken met de 
temperatuurmethode. Zie paragraaf 4.5. Hoe zit het nu met de eerder geformuleerde 
vragen ? (zie p. 26) 

• Ansys moet iteratief een nieuwe evenwichtsvorm vinden. Is dit mogelijk, en 
zo ja, zijn dan de rekentijden acceptabel. 

• Kunnen we door het aanspannen van de randen de juiste spanningen in het 
veld creeren? 

• Is deze nieuwe evenwichtsvorm nog acceptabel of zijn de vervormingen zo 
groot, dat de afvvijking van de ontwerpgeometrie te groot wordt . 

Voor wat betreft de iteratieprocedure is gebleken dat de tweede methode geen langere 
rekentijden oplevert dan de eerste methode. Pas bij grote veranderingen van de 
geometrie kunnen de rekentijden wat oplopen maar voor kleine verplaatsingen zijn de 
beide methoden ongeveer even snel. 
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Er is gebleken <lat er juist geen verschillen waren in de spanningsverdeling. De 
geometrie is bepalend voor het spanningsbeeld. Hierdoor maakt het eigenlijk niet uit 
hoe we de voorspanning aanbrengen. Het is met relatief kleine verplaatsingen al 
mogelijk om voldoende voorspanning in de elementen te brengen. 

4.5 Vergeliiking van de twee methoden: 

We hebben in de voorgaande paragrafen gezien, <lat het op verschillende manieren 
mogelijk is de constructie voor te spannen. In paragraaf 4.3 de methode met het 
overzetten van initiele spanningen door een temperatuurbelasting en in paragraaf 4.4 de 
methode met het aanspannen van de constructie door het verplaatsen van de 
steunpunten of het spannen van de randkabels. In beide gevallen vinden we een 
spanningsbeeld dat nauwelijks van elkaar verschilt. Dit is te verklaren uit het feit, dat 
de geometrie van de constructie de spanningsverdeling bepaald. Kennelijk maakt het 
dus niet uit hoe de spanningen erin gebracht worden. Ook bij de methode met een 
temperatuurbelasting is vastgesteld <lat het vertalen van de krachten uit Tent naar 
spanningen in Ansys feitelijk geen meerwaarde geeft. Ook al wordt de alfa willekeurig 
gekozen, dan vinden we toch steeds dezelfde spanningsverdeling. De grootte van de 
spanningen kan worden ingesteld met de temperatuurverandering. Nu heeft de 
methode met het aanspannen van de randkabels, ofhet verplaatsen van de steunpunten 
belangrijke voordelen (zie paragraaf 4.2), 

De voordelen van de tweede methode zijn belangrijk voor het gevoel voor de 
constructie en van voordeel, omdat er eenvoudig snijpatronen gemaakt kunnen 
worden. Voor een spanningsanalyse van een nieuw ontwerp is de temperatuurmethode 
nog steeds heel geschikt. Je kent een waarde toe aan de alfa (bij de 
materiaaleigenschappen van het membraanelement ), vervolgens maken we van alle 
randknopen steunpunten en we brengen een temperatuurbelasting aan. Je vindt zo een 
oplossing voor het spanningsbeeld en kan zo snel zien welke onderdelen van de 
constructie de hoogste dan wel laagste spanningen krijgen. Op grond van die 
informatie kan dan een nieuwe Tent berekening gedaan worden. Bij een verder 
gevorderd ontwerp moet dan de overstap gemaakt worden naar de tweede methode, 
gezien de reeds besproken voordelen. 
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Hoofdstuk 5: Het ideale spanningsbeeld 

5.1 Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk hebben we kunnen zien dat een berekening in Ansys op 
verschillende manieren mogelijk is. We zijn tot de conclusie gekomen, dat het 
voorspannen met temperatuurbelasting gebruikt kan worden in het ontwerp-stadium 
om snel een indruk te krijgen van wat de gekozen vorm betekent voor het 
spanningsbeeld. De methode met het verplaatsen van de steunpunten of het spannen 
van de randkabels is beter geschikt voor het constructieve onderzoek aan een reeds 
definitief gekozen ontwerp. In dit hoofdstuk is het de bedoeling om te kijken, welke 
mogelijkheden we hebben om het spanningsbeeld te verbeteren. 

5.2 Optimaliseren met Ansys 

In paragraaf 4.5 zijn de mogelijkheden om een berekening te doen onderzocht. Nu is 
het de vraag, of we met de middelen die we hebben het spanningsbeeld kunnen 
optimaliseren. Als we nog eens kijken naar de bijlagen 4.11 , 4.12 en 4.13, zien we dat 
er grote verschillen zijn tussen de spanningen in x-richting en de spanningen in y
richting. Nu wordt het materiaal pas optimaal belast als de spanningen in de twee 
richtingen even groot zijn. Wat kunnen we nu doen om de spanningen in y-richting te 
verhogen, zonder dat de spanningen in x-richting groter worden? 

Als we nu uitgaan van de geometrie van figuur 4.4.2, hoe kunnen we dan de 
spanningen in y-richting opvoeren. De mogelijkheden die we hebben zijn: 

• het spannen van de randkabels 
• het verplaatsen van de steunpunten van de onderrand 
• het verplaatsen van de top 

Je kunt nu een aantal dingen verzinnen, bijvoorbeeld het verplaatsen van de onderring 
naar buiten maar niet naar beneden. Er ontstaan zo hoge spanningen in de beide 
richtingen. Om nu de spanningen in x-richting weer af te laten nemen tot het gewenste 
niveau, laten we de top iets zakken. Er zijn hiervoor twee methoden, die overigens het 
zelfde resultaat opleveren. Ten eerste het verplaatsen van de hoogste knoop en ten 
tweede het verslappen van de kabels tussen de hoogste elementen en de hoogste 
knoop. Beide methoden leiden tot het zelfde resultaat (zie bijlage 5.1). Te zien is dat 
het ' 'vouwen" in de onderrand weer optreedt. Op deze manier kan de spanning in y
richting zich niet goed over de hoogte verdelen. We zien dat in de onderrand hoge 
spanningen in y-richting optreden maar na het eerste element de spanningen bijna nu! 
ZlJn. 

Om in het Ansysmodel het spanningsbeeld te veranderen wijzigen we nu de 
Tentgeometrie. In Tent is de krachtdichtheid voor de ringen verdubbeld. Hierdoor 
"snoert" de vorm meer in. Deze nieuwe geometrie is in Ansys ingevoerd, om 
vervolgens de steunpunten te verplaatsen, totdat de gewenste geometrie bereikt wordt. 
Ook in dit geval worden de spanningen ten gevolge van de verplaatsingen opgevangen 
door het "vouwen" van de elementen. (zie bijlage 5.2). In het verplaatsingsfiguur zijn 
de ' 'vouw-"zones met pijltjes weergegeven. 
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Als we met Ansys willen optimaliseren, moet dit "vouwen" van de elementen in de 
onderrand eerst opgelost worden. Nu is het waarschijnlijk, dat we in de onderrand te 
maken hebben met een discretisatiefout ( een fout ten gevolge van een te grof 
elementennet). Imrners de randkabel tussen twee steunpunten bestaat uit vier 
elementen; dit is erg weinig om een parabool te beschrijven. Dat zelfde geldt ook voor 
de schijfelementen die aansluiten op die randkabel. De knopen op de eerste ring boven 
de randkabel liggen bijna op een cirkel. Tussen die ring en de randkabel is maar een rij 
elementen aanwezig die van een cirkelvorm naar de vorm van de randkabel moeten. 
Het is dus niet vreemd, <lat de elementen een andere vorm zoeken (vouwen) dan de 
evenwichtsfiguur uit Tent. Om een fijner net te maken gaan we weer terug naar Tent. 
Nu willen we het net feitelijk alleen verdichten daar waar het nodig is, namelijk in de 
onderrand. Dit is lastig, omdat er in Tent zo knopen ontstaat met een groter aantal 
aansluitende staven. Zie hiervoor knoop A in figuur 5.2.1. 
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Figuur 5.2.1 Netverfijning in Tent 

In de oorspronkelijke topologie sluiten op knoop A vier staven aan. Nu passen we 
netverfijning toe door op de onderrand vier knopen toe te voegen, en deze met staven 
te verbinden aan knopen van de ring erboven. Hierdoor ontstaan de extra krachten 
(F6) die de knoop naar beneden trekken. Om <lit op te lossen moet de krachtdichtheid 
aangepast worden totdat de knoop A in het nieuwe net op dezelfde coordinaten komt 
te liggen als bij het oorspronkelijke net. Met de aanwezige iteratiemethoden in Tent is 
dit mogelijk, maar in <lit stadium van het onderzoek lijkt het eenvoudiger het hele net te 
verfijnen. Hiertoe moet er in Tent een nieuwe berekening worden uitgevoerd. We 
voeren een nieuwe topologie in en behouden de randvoorwaarden van het 
oorspronkelijke net. De nieuwe knoopcoordinaten worden ingevoerd in Ansys. De 
oplossing van een dergelijke berekening is te zien in bijlage 5.3. 

Te zien is, <lat het spanningsbeeld erg veel lijkt op <lat van de zelfde belastingsituatie 
met een grover net (zie bijlage 4.11). Voor wat betreft de verplaatsingen is het 
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"vouwen" boven de randkabel minder geworden. Er is echter nog steeds een probleem 
vlak boven het steunpunt. Dit is ook weer terug te vinden in het spanningsbeeld van de 
spanningen in y-richting. Ook daar zijn de spanningssprongen het grootst boven de 
steunpunten. Dit is een probleem wat in een vervolgstudie zeker de aandacht moet 
krijgen. 

In het extreme geval zullen we de geometrie uit Tent moeten wijzigen, zodanig dat de 
geometrie meer lijkt op het zeepvliesmodel. In een zeepvlies zijn de spanningen in 
beide richtingen gelijk. Wordt er een geometrie gekozen, waarbij dit niet meer mogelijk 
is, dat knapt het vlies. Het aantal vormen dat hiermee gemaakt kan worden is beperkt. 
Bij een ontwerp kan een verschil in de spanningen in de verschillende richtingen best 
acceptabel zijn. In Tent berekenen we een geometrie die dicht bij een 
zeepvliesgeometrie ligt. Vervolgens nemen we deze geometrie als invoer voor een 
Ansysberekening. De oplossing is te zien in bijlage 5.4. Te zien is dat de gehele 
geometrie in beide richtingen een spanning heeft die ligt tussen de 13 en 25 N/mm2

. 

5.4 Het stationsontwerp 

Tot slot is er nog even gekeken naar het oorspronkelijke stationsontwerp. De 
belangrijkste conclusie hiervan is, dat het ontwerp ook nog geoptimaliseerd moet 
worden. Door het spanningsbeeld in Ansys te bekijken kunnen de slecht 
voorgespannen gebieden makkelijk gevonden worden. Hierdoor is er bijvoorbeeld een 
wijziging ontstaan van de coordinaten van het ophangpunt van de top. Zodoende kon 
er meer kromming aangebracht worden in het membraan. Dit zijn wijzigingen die al in 
het ontwerpstadium meegenomen hadden moeten worden. In de toekomst verdient het 
aanbeveling om een ontwikkelde vorm in Tent tussendoor te toetsen met Ansys. In 
bijlage 5.5 is de oplossing te zien van een berekening waarbij de spanningen in het 
membraan worden aangebracht door de randkabels te spannen. 

Ook in dit ontwerp is de verhouding tussen de spanningen in x- en y-richting nog niet 
optimaal. Om hier verbetering in aan te brengen is het noodzakelijk de Tentgeometrie 
te wijzigen. Vervolgens kan er in Ansys weer gekeken worden of het spanningsbeeld 
verbeterd is. Dit is een ontwerpproces wat hier niet nader toegelicht zal worden. 
Bovendien is het noodzakelijk een analyse te maken, welke verhouding van de 
spanningen in de verschillende richtingen nog toelaatbaar is. 

5.5 Conclusie 

Een Ansysberekening is nog steeds niet erg geschikt voor het berekenen van grote 
wijzigingen in de geometrie. De resultaten zijn nog steeds het best, wanneer een 
Tentgeometrie als uitgangspunt genomen wordt. Het zou wenselijk zijn om in Ansys 
het spanningsbeeld te kunnen wijzigen door te spelen met de randvoorwaarden. Dit is 
nog niet mogelijk omdat er steeds "vouw"-gedrag optreedt. Netverfijning levert een 
verbetering op van het resultaat, maar in een vervolgstudie is het wenselijk te zoeken 
naar een methode waarmee plaatselijke netverfijning mogelijk wordt. 
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Boofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Inleiding 

In deze studie is een onderzoek gedaan naar een alternatieve berekeningsmethode voor 
membraanconstructies. Tijdens een constructief onderzoek aan een stations
overkapping bleek, dat de beschikbare methoden moeilijk toepasbaar waren voor de 
geometrie van dit ontwerp. Voor de vormbepaling van een dergelijke 
membraanconstructie blijkt het op de Technische Universiteit Eindhoven ontwikkelde 
programma Tent nog steeds goed te voldoen, maar voor het onderzoek naar het 
gedrag van de constructie onder belasting bleek de tot dusver gebruikte aanpak erg 
lastig. 

In het verleden is er steeds gewerkt met een eindige elementen berekening, waarbij het 
model was opgebouwd uit staafelementen. Hiertoe was een tussenberekening gewenst, 
om van het willekeurige elementennet uit Tent een elementennet met gelijke mazen te 
maken. Deze procedure was moeilijk toepasbaar voor de complexe vorm van de 
stationsoverkapping. Daarom is er gekozen voor een nieuwe aanpak met een model dat 
is opgebouwd uit membraanelementen. 

6.2 Resultaten 

Er is een model gemaakt dat is opgebouwd uit membraanelementen. Na onderzoek 
kunnen we stellen dat deze aanpak een succes is. Er zijn nog zaken die nader 
onderzocht moeten worden, maar in grote lijnen blijkt de gekozen aanpak een juiste. 

Er zijn verschillende methoden beproefd om te onderzoeken welke manier van 
voorspannen van de constructie het meest geschikt is. Nu blijkt de methode waarbij 
wordt uitgegaan van de Tentgeometrie als onvervormde toestand het beste aan te 
sluiten bij de praktijk van de uitvoering. Een extra voordeel van deze methode is dat de 
Tentgeometrie nu gebruikt kan worden om snijpatronen te maken. 

Tot nu toe is het nog niet mogelijk gebleken om het spanningsbeeld te be1nvloeden 
door de geometrie in Ansys te wijzigen. Het model gaat zich anders vervormen dan het 
membraan in werkelijkheid. Door meer elementen toe te passen kan de werkelijkheid 
beter benaderd worden. De rekentijden worden in dat geval groter. Door de 
vormbepalingen in Tent te blijven doen kan er met een kleiner aantal elementen worden 
volstaan, waardoor rekentijden beperkt blijven. Het effect van een bepaalde 
verandering kan dan relatief eenvoudig in Ansys worden berekend. 

AJs er wordt uitgegaan van de Tentgeometrie als de vervormde toestand en de initiele 
rekken worden aangebracht door een temperatuurbelasting kan er snel een indruk 
verkregen worden van de optredende spanningen. Bij de methode, waarbij uitgegaan 
wordt van de Tentgeometrie van de onvervormde toestand, wordt de voorspanning 
aangebracht door het verplaatsen van de steunpunten of het spannen van de 
randkabels. Het is veel werk om voor elk steunpunt apart de juiste verplaatsing aan te 
geven. Het is wellicht mogelijk de verplaatsingen van alle steunpunten in een keer aan 
te brengen (zie aanbevelingen). 
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Om voorspanning aan te brengen in de randkabel zijn er twee methodes: 
- initiele rek 
- temperatuurbelasting 

Door middel van een temperatuurdaling brengen we kunstmatig een initiele rek aan. 
Het voorspannen door een initiele rek lijkt de makkelijkste methode, echter: Ansys 
beschouwd initiele rek als een "materiaaleigenschap" en niet als belasting. Hierdoor 
heeft het aanbrengen van belastingstappen, zoals dat in de iteratieprocedure wordt 
gedaan, geen relevantie meer. De initiele rek moet dan in de eerste belastingstap 
opgelost worden. Dit leidt vaak tot convergentieproblemen, zodat het beter is de 
rekken aan te brengen door een temperatuurbelasting. 

Om tot een optimalisering van een ontwerp te komen, is het verstandig om in een 
vroeg stadium van het onderzoek de gevonden geometrie te toetsen in een Ansys 
berekening. Zo kan voorkomen worden dat een ontwerp in een laat stadium nog grote 
wijzigingen moet ondergaan. 

6.3 Conclusie 

Het is in principe mogelijk om een membraanconstructie te modelleren met 
membraanelementen van het eindige elementen pakket Ansys. De geometrie wordt 
bepaald met een antler programma (in dit geval het programma Tent). Met dit 
programma wordt de geometrie onder voorspanning bepaald. 

In deze studie is gebleken, dat het mogelijk is om alleen de geometrie in Ansys in te 
voeren. De bijbehorende voorspanning wordt in Ansys aangebracht door de 
steunpunten te verplaatsen of door de randkabels te spannen. 

Door het gebruik van membraanelementen is het eenvoudig om van een geometrie een 
rekenmodel te maken, waarmee het gedrag onder belasting wordt bepaald. In een 
model opgebouwd uit membraanelementen kan het complexe materiaalgedrag van het 
membraan eenvoudiger gemodelleerd worden dan in een model dat is opgebouwd uit 
staafelementen. 

6.4 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Ondanks het feit dat er nu een werkend model bestaat, zijn er nog een aantal zaken die 
tot een verbetering van dit model kunnen leiden: 

• Een onderzoek naar het materiaalgedrag van tentdoek is wenselijk. In een model 
opgebouwd uit membraanelementen is het mogelijk met dwarscontractie te rekenen. 
Hiervoor moet een relevante waarde gekozen worden. Hetzelfde geldt voor 
relevante elasticiteitsmoduli als er verschillende spanningen optreden in de 
verschillende materiaalrichtingen. Kortom een onderzoek naar de eigenschappen 
van tentdoek. 

• Voor wat betreft de modellering vraagt het benodigd aantal elementen de aandacht. 
Met name langs de randen zijn er nog relatief grote spanningsverschillen tussen de 
elementen. Er lijkt een fijner elementennet noodzakelijk om de discretisatiefout te 
verkleinen. Als plaatselijke netverfijning mogelijk is, hoeft niet het gehele net 
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verfijnd te worden, maar worden alleen daar meer elementen toegepast waar de 
discretisatiefout het grootst is. 

• In het eindige elementen model is de aansluiting van de randkabel op het membraan 
te verbeteren. In de werkelijkheid kan het membraan over de randkabel schuiven. In 
het eindige elementen model is <lit schuiven niet mogelijk, omdat de staafelementen 
aansluiten op dezelfde knopen als de membraanelementen. In een vervolgstudie kan 
worden ingegaan op <lit verschil tussen model en werkelijkheid. 

• Bij de methode, waarbij uitgegaan wordt van de Tentgeometrie van de 
onvervormde toestand, wordt de voorspanning aangebracht door het verplaatsen 
van de steunpunten of het spannen van de randkabels. Het is veel werk om voor elk 
steunpunt apart de juiste verplaatsing aan te geven. Het is wellicht mogelijk de 
verplaatsingen van alle steunpunten in een keer aan te brengen. Een voorbeeld van 
een dergelijke procedure zou zijn dat de coordinaten van de steunpunten allemaal 
met dezelfde faktor (> 1) vermenigvuldigd worden. De constructie wordt in <lat 
geval iets groter. Het verschil tussen de oude en de nieuwe coordinaten is dan de 
voor te schrijven verplaatsing. 
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Bijlage l. l 



Bijlage 1.2 



!rnoeilijkl.txt 
/PREP7 

*use, invoerfile\vlak\knopen. txt 

ET, 1, SHELL4 l 

KEYOPT,1,1,2 
KEYOPT,1,2,0 
KEYOPT,l,4,0 
KEYOPT,1,5,0 
KEYOPT,l,6,0 

R,1,1,1,1,1, , , 

UIMP, l ,EX,EY,EZ, 14000, 14000,, 
UIMP, l,ALPX,ALPY,ALPZ, l.5e-4, l .5e-4,, 
UIMP, l,REFT, , ,0, 
UIMP,l,PRXY,PRYZ,PRXZ,0.3,,, 
UIMP, l,NUXY,NUYZ,NUXZ,,,, 
UIMP,l,GXY,GYZ,GXZ,le-5,,, 

*use,invoerfile\vlak\elern-rnernN.txt 

D,l,ALL 
D,11,ALL 
D,111,ALL 
D,121,ALL 

!*use,invoerfile\randvoorwaarden.txt 

TUNIF,-10, 

Bijlage 3. l 

!invoeren van de knopen regelmatig raster 
110.000 * 10.000 mm 

! el ementtype 

! tension only 
!default 
!default 
'default 
!default 

!(element 1) materiaaldikte 1 mm, 
!matriaalrichting O graden 

!(element 1) E-modulus 
!temperatuurui tzettingscoeff 
!referentie temperatuur 
! dwarscontractiecoeff 

! glij dingsmodul us 

! invoer elernenten type 1 

! randvoorwaarden 

!alle randknopen schamierend opgelegd 

! temperatuurbelasting 

Voor oplossing zie bijlage 3.2 

N.B. voor R, 1, 1, 1, 1, 1,45, vinden \Ve dezelfde output 
(inclusief hoofdspanningen en reaktiekrachten 



~ , 

;~ ,, ;i;' )f , 
l X :1, : , , 

"-' , _ "' •,I-' 
7" ' ?"C ::"" 

. ' ' 
., 

' I 
\ ' 

·: -~ ,rtw-1 
~~,._,.,.- ~~~:_:···' 

\ } 
·•1\ 

--~ :~;J 
:«: I 
' " · .. I 

Bijlage 3.2 

crx = ffy = 30 N/mm2 

ITxy ~ 0 N/mm2 

Hoofdspanningen 
.,__.. Hoofdspanningsrichting 1 ! Hoofdspanningsrichting 2 



I moeilijk2. txt 
/PREP7 

*use, invoerfile\knopen. txt 

ET, l ,SHELL41 

KEY OPT, 1, 1,2 
KEYOPT, 1,2,0 
KEYOPT,1,4,0 
KEYOPT,1,5,0 
KEYOPT,1,6,0 

R,1 ,1,1,1 ,1,,, 

UIMP, 1,EX,EY,EZ, 14000, 14000,, 
UIMP, l ,ALPX,ALPY,ALPZ, 1. 5e-4, 1. 5e-4,, 
UIMP, 1,REFT, , , 0, 
UIMP, 1,PRXY,PRYZ,PRXZ,0. 3,,, 
UIMP, 1 )\TUXY,NUYZ,NUXZ,,,, 
UIMP,1,GXY,GYZ,GXZ, le-5,,, 

*use,invoerfile\elem-memN.txt 

D, l ,ALL 
D,11 ,ALL 
D,11 1,ALL 
D,121,ALL 

TUNIF,-10, 

Oplossing bijlage 3.4 boven 

Bijlage 3.3 

!invoeren van de knopen regelmatig raster 
! 10.000 * 10.000 mm 
! elementtype 

! tension only 
!default 
!default 
!default 
!default 

!(element 1) materiaaldikte 1 mm, 
!matriaalrichting 0 graden 

!(element 1) E-modulus 
! temperatuuruitzettingscoeff 
! referentie temperatuur 
! dwarscon tracti ecoeff 

! glij dingsmodul us 

! invoer elementen type 1 

! randvoorwaarden 

! temperatuurbelasting 

Voor R,1,1 ,1,1 ,45,, zie bijlage 3.4 onder 



Bijlage 3.4 

CTx = 21 N/mm2 

CTx = 0 N/mm2 

crxv ~ 0 N/mm2 

Voor de spanningen in y-richting geldt, dot de elementen met een ;; * u 

een spanning van 21 N/rnm2 en de andere elementen O N/mm2 

') 

CTx = 10.506 N/mm-

crx = ON/mm2 

? crxy =cry = 10.506 N/mm-

Zelfde belasting,met de materiaalrichting diagonaal. De spanningen 
zijn uitgedrukt ten opzichte van het globale assenstelsel 



Bijlage 3.5 

CTx = 21.013 N/mm2 

CTx = 0 N/mm2 

Zelfde belasting,met de materiaalrichting diagonaal. De spanningen 
zijn uitgedrukt ten opzichte van het lokale assenstelsel 

Voor de spanningen in y-richting geldt, dot de elementen met een 11 * 11 

een spanning van 21 N/mm2 en de andere elementen O N/mm
2 



!moeilijk3.txt 
/PREP7 

*use, invoerfile\knopen .txt 

ET, l ,SHELL4 l 
ET,2,LINKlO 
!* 
KEYOPT,1,1,2 
KEYOPT, 1,2,0 
KEYOPT,1,4,0 
KEYOPT,1,5,0 
KEYOPT, 1,6,0 
!* 
R,1 ,1,1,1,1,,, 

!* 
UIMP, l ,EX,EY,EZ, 14000, 14000,, 
UIMP, l ,ALPX,ALPY,ALPZ, l .Se-4, l .5e-4,, 
UIMP,1,REFT,, ,0, 
UIMP, l ,PRXY,PRYZ,PRXZ,0 .3,,, 
UIMP, l ,NUXY,NUYZ,NUXZ,,,, 
UIMP, l ,GXY,GYZ,GXZ, le-5,,, 
l* 
*use,in voerfile\elem-memN .txt 

D,l,ALL 
D,11,ALL 
D,111,ALL 
D,121 ,ALL 

R,2, 1000,0.0024 

UIMP,2,EX, , , 125000, 

TYPE,2, 
MAT,2, 
REAL,2, 

*use,invoerfile\elem-randN.txt 

TUNIF,-1000, 

NLGEOM,l 
SSTIF,ON 
TIME,l 
DELTIM,0.01, 
CNVTOL,F,, 0.001 ,2,, 

Bijlage 3.6 

linvoeren van de knopen regelmatig raster 
! 10.000 * 10.000 mm 

!elementtype 

! tension only 
!default 
!default 
!default 
!default 

!(element 1) materiaaldikte 1 mm, 
!matriaalrichting O graden 

!(element 1) E-modulus 
!temperatuurni tzettin gscoeff 
!referentie temperatuur 
! dwarscontractiecoeff 

!glijdingsmodulus 

! in voer elementen type 1 

!randvoorwaarden 

!(element 2), doorsnede 1000 mm2
• 

!initiele rek 0.0024) 

!(element 2), E-modulus 

!invoer elementen type 2 

!temperatuurbelasting 

!niet geometrisch lineair rekenen 

!time at end ofload step 
!time step grootte 
!convergentie criterium 



Bijlage 3. 7 

271 . SSl 

1360 

De spanningen in de membraanelementen is opgehoogd, totdat 
de peilverhouding ongeveer 1;;0 van de overspanning is. Dit levert 
uiteraard te hoge spanningen op. 



/PREP7 

*use, invoerfile\vlak\knoop. txt 

ET,1 ,SHELL41 
ET,2,LINK.10 
!* 
KEYOPT,1,1,2 
KEYOPT,1,2,0 
KEYOPT,1,4,0 
KEYOPT,1,5,0 
KEYOPT,1,6,0 
!* 
R,1 ,1,1,1, 1,,, 
!* 
R,2, 700,0.0034, 
!* 
UIMP, l ,EX,EY,EZ, 14000, 14000,, 
UIMP, l ,ALPX,ALPY,ALPZ, l.5e-4 , 1. 5e-4,, 
UIMP,l ,REFT,, ,0, 
UIMP, l ,PRXY,PRYZ,PRXZ,0 .3,,, 
UIMP, l ,1'11.JXY,NUYZ,NUXZ,,,, 
UIMP,1,GXY,GYZ,GXZ, le-5,,, 
!* 
UIMP,2,EX, , , 125000, 
UIMP,2,ALPX, , ,0, 

*use,invoerfile\vlak\elem-meml. t:i..1 

TYPE,2 
MAT,2 
REAL,2 
ESYS,N 

*use,invoerfile\vlak\elem-rand.txt 

D, l ,ALL 
D, 11 ,ALL 
D,111,ALL 
D ,121,ALL 

ANTYPE,O 
NLGEOM,l 
SSTIF,ON 
TUNIF,-10, 

TIME, l 
DELTIM,0.01 ,0,0,0 
CNVTOL,F, ,0.001 ,2,, 

Bijlage 3.8 

Het verschil met bijlage 3.6 is, dater bij de invoer van de 
knoopcoordinaten gebruik gemaakt is van een reeds vervormd 
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Bijlage 3.9 

22 < ax < 30 N/mm2 

llx in 1 = 1.46 mm 

14 <av< 30 N/mm2 

Hoofdspanningen 
..-. Hoofdspanningsrichting l ! Hoofdspanningsrichting 2 



Bijlage 3. l O 

28 < CTx < 32 N/mm2 

llx in 1 = 0.02 mm 

~ 

24 < cry < 32 N/mm"" 

') 

cr [N/mm-] 

;!6 
"'f fjl 
J!!!,;,M: 

3D 



I 
j 

I 

Bijlage 3. l l 

') 

22 < CTx < 30 N/mm~ 

llxin1=2mm 

12 < crv < 30 N/mm2 



CTx 

-~ . 
~ 

~ 
fB1] 
~ 
0 
D 
0!1 

.3.5 
5 
6.5 
8 

1:2. S 
14 

Bijlage 3. l 2 

extra randkabel 



Bijlage 4.1 

21 0.48 

9.74 1.05 

Alie knopen zijn steunpunten. Het is in dit geval 
dus mogelijk om met de alfa de gewenste 
spanningen aan te brengen 



Bijlage 4.2 

Usum 
[mm] 

N. B. De verplaatsingen zijn uitvergroot 

Let op het gedrag als vouwschaal 



!hoed2a.txt 
/PREP7 

ET, 1, SHELL41 

KEYOPT,1,1,2 
KEYOPT, 1,2,0 
KEYOPT, 1,4,0 
KEYOPT, 1,5,0 
KEYOPT, 1,6,0 

R,I, 1,1, l , l , , le-12 , 

*use, invoerfile\ hoedknopen.txt 

UilvIP, I. 00O0000000E -t-00 ,EX,E Y,EZ, 600,600,, 
UIMP, l.0000000000E-t-O0,ALPX,ALPY,ALPZ,0.291103512,0.200122656,, 
UIMP, l . 0000000000E-t-00,REFT,,, 0, 
UIMP, l .0000000000E-t-00,NUXY,NUYZ,NUXZ,0,0,0, 
UIMP, 1.0000000000E-t-00,GXY,GYZ,GXZ, IE-5,,, 
Iv1AT, l.0OO0000000E-+00, 

*use, invoerfile\elementenl .txt 

UIMP, 2,EX,E Y,EZ,600 ,600,, 
UIMP, 2,ALPX,ALPY,ALPZ,0.520 l 06376,0.093533266,, 
UIMP, 2,REFT,,,0, 
UIMP, 2,NUXY,NUYZ,NUXZ,0,0,0, 
UIMP, 2,GXY,GYZ,GXZ,lE-5,,, 
MAT,2, 

*use, inoerfile\elementen2. txt 

UilvfP, 3,EX,EY,EZ,600,600,, 
UIMP, 3.0000000000E-t-O0,ALPX,ALPY,ALPZ,l ,0.05162328,, 
UIMP, 3.0000000000E-t-00,REFT,,,0, 
UIMP, 3.0000000000E+o0,NUXY,NUYZ,NUXZ,0,0,0, 
UIMP, 3.0000000000E-t-00,GXY,GYZ,GXZ,lE-5,,, 
.l'v1AJ', 3.0000000000E-+00, 

*use, invoerfile\elementen3. txt 

FLST,2,24, l,ORDE,2 
FITEM,2,1 
FITEM,2,-24 
D,P51X, ,,,, ,ALL 
FLST,2,24, l,ORDE,2 
fITEM,2, 145 
fITEM,2 , -168 
p ,P51X,,,,, ,ALL 

lNTYPE,O 
tJLGEOM,1 
SSTIF,ON 

TUNIF,-0.035 

TIME,1 
DELTIM,0.1,0,0,0 
CNVTOL,F,,0.001 ,2,, 
NEQIT,25 

Bijlage 4.3a 

!alfa's voor eerste groep 

!alfa's voor tweede groep 

!alfa's voor derde groep 

!randvoorwaarden 



a = a s +a6 +a 1 
,:, 3 

ax fK-11 av fK-11 
Cia 0.291103512 0.200122656 

Cib 0.520106376 0.093533266 

Cic 1 0.05163238 

Ux fN/mm2l 
6.09 
10.92 
21 

Bijlage 4.3b 

CTv rN/mm2l 
4.20 
1.89 
1.05 

8 . S15 

l '..':. 42 C< 
15. 8 37 
18. 3 4.; 
2.~. ,101 

2.5 . 7 ltl 

2 . 1:;4,1 

-~ . i)i'}:~ 

3. 432 
3 . DfJl 
,1.n 



Bijlage 4.3c 

U eqv 

[N/n11n1 -~jg 
zJ 
h<H:'I 
[@!ill 
D 
CJ 
lD 
~ 

ltJ_ -Slf.; 

1 2. -~'92. 

l?, ,,u 
20,21.5 

lisurn 
[rnrn] 

N .B. In het onder ste plot ZIJn de ver plaatsingen 
vergroot weergegeven 



a 1 +a2 + a 3 + a 4 + a s + a 6 +a1 
a gem = 7 

a x= 0.603736629 K-1 

a y = 0.1150961 K-1 

Bijlage 4.4 

ax 
[N/mm2

] -1~ 44 
E~ 
IJZ:Il 
G 
D 
CJ 
D 

-

9 . .L'l? 
U . -;i'.:l 

.1 4 . ::,UB 

l.7 . 168 
19 . 3:Cfl 

-~7. ,Ht~• 
30. 469 

l. JJ.3 

i. 726 
l. 933 

Usum 
[mm] - l} 

[ ~ 5 . 0BJ 
~=n 10 . 1 60 
!IBIJ 15. 2 52 
[f)fil 20 . 33 6 

25 . 42 
CJ LJ JC.5th 

:;5 . SB~; 
c:-, 4G. 672 

q .5 . -,.56 

Cix = 12.68 N/mm2 

cry = 2.4170181 N/rmn2 



ax= 0.35 K-1 

ay = 0.35 K-1 

Bijlage 4.5 

ax 
[N/mm2

] -!,~rf 
~ 
D:B 
tfr];;t;Jj 
[::J 
C.::J 
CJ 

8 . 08 

ll.6G4 
1.5, 367 
15. 129 
l-5 . 8~·l}. 
1 :Y . 6r:,3 

! . tjo~ 

3 . ·:--9 

4 . S14 

6.688 
7 . 412 

Usum 

CTx = 7.35 N/mm2 

cry = 7.35 N/mni2 

[mm] 



a = 0 K-1 
X 

Cly = 0.35 K-1 

~T=-0.1 K 

crx = 0 N/mm2 

cry = 21 N/mm2 

Bijlage 4.6 

-lwxt 
E',S}3 

ma 
f'.7171 
c:i 
CJ 
D 

_ ~ 'it'.)6 1 2 

z szs 
!' .. HG 
"/. 403 

9 .. 69 

1-L97<l: 
l'lc_H S. 

19 . 84 
l.J: . .1 2 $ 

Z , St:tZ 

3 . 7 4 3 

4 . 5134 
5 . E.2S 
€ .. S,';t-

7 .. 506 
? . 44.'l 

~.'.38\i) 

l.CL 329 
.l.l.2"1 



ax= 0.35 K-1 

a y = 0 K-1 

~T = -0.05 K 

crx = 0 N/mm2 

cry= 21 N/mm2 

Bijlage 4. 7 

12;:a 
f!!E3El 
CJ 
CJ. 
[ J 

S.LH 
7 . 29 
:9.448 
ll. 6Cl'I 

l. .n.s 
1.S . 084 

Z0.242: 
l:l. . 401 
~4. 56 

.. 
ra;s:;1 
fsF7 
l}IT,RJ 
1%>,~Tl 
c:J 
CJ 
E=:J 

. OlS'.98 

27930<9 
. ,5,3 9 53:3 

.. 79.:9969 
J (),6 

l _. 321 
l SRI 

1.841 
2'.102 



! grootrandlog. tx.t 
/PREP7 

ET, l ,SHELL41 

KEYOPT, l , 1,2 
KEYOPT,1,2,0 
KEYOPT, 1,4,0 
KEYOPT, 1,5,0 
KEYOPT, 1,6,0 

Rl ,1,1 ,1, l , , le-12, 

*use, invoerfile\hoed\knopen. tx.t 

UIMP, l.0OOOOO0OO0E+o0,EX,EY,EZ,600,600,, 
UilvIP, l .0000OO0OO0E +o0,NUXY,NlNZ,NUXZ,0,0,0, 
UIMP, l.0000000OO0E+o0,GXY,GYZ,GXZ, IE-5, ,, 
MAT, l.000OOOOOOOE-+-00, 

*use, invoerfile\hoed\Ealles.tx1 

CSYS,1 
/PREP? 
FLST,2,24, l ,ORDE,2 
FITEM,2,1 
FITEM ,2,-24 
NROTAT,P51X 

FLST,2,24, 1,ORDE,2 
FITEM,2,145 
FITEM,2,-168 
NROTAT,P51X 

FLST,2,24, 1, ORDE,2 
FITEM,2, 1 
FITEM,2,-24 
D,P51X, ,-50, , , ,UZ 

FLST,2,24, l ,ORDE,2 
FITEM,2, 1 
FITEM,2,-24 
D,P51X, ,91.26 ,,, ,lJX 

FLST,2,24, 1,ORDE,2 
FITEM,2, 145 
HTEM,2,-168 
D,P51X, ,50,,, ,UZ 

FLST,2,24, l,ORDE,2 
FITEM,2, 145 
FITEM,2,-168 
D,P51X, ,27.39 ,,, ,lJX 

NLGEOM, l 
SSTIF,ON 

!elementtype 

!tension only 

Bijlage 4.8 

!(element 1) materiaaldikte 1mm 
!kleine buigstijfbeid t.b.v. oplosfout 

!invoer knopen 

!(element 1) E-modulus 
!dwarscontratiecoeff 
! glijdingsmodulus 

!invoer elementen 

!cilind1ische coordinaten 
!voor boven en onderrand 

!opgelegde verplaatsingen 

!niet-geometrisch lineair rekenen 
!stess-~1i:ftening meenemen 



Bijlage 4.9 

-~~¥~l0~t 
E::ZCJ 
!Ea 
0 
E=:J r- --, 
CJ 

b . l,c,'.;,; 

8 . 33!':, 
HJ. 5 •I ~• 

14. 976 
1.7 . 18() 
19-. '-l iJ] 
21~ f.16 
23, 83. 
26 . lHJ 

- 1. 355 
~~'1 3. fl":7 
Es:ifJ ti . 3 8 
; ;. j B. fl:~1 

l l. 406 
t:=:J D.-,18 

CJ 15 . 431 
CJ HI . ::}c44 

:? 1.. 4 5? 

23. 969 

llsum [mm] 

-"i.E.~* 
Fr:.,_, 
I': ' \ :\ 
{r,;:;;) 
L J r--·· 1 
D 

.2. 7 ss 
14 . 01..1 
2.S .. 2G7 
:1 6. :l23 

47. 779 
59 . )35 
7 0 . 2 91 
81 . ''A7 
92. 30 4 
104 . 06 



!randlog.txt 
/PREP7 

ET,1,SHELL41 

KEYOP T,1,1,2 
KEYOPT,1,2,0 
KEYOPT,1 ,4,0 
KEYOPT,1,5,0 
KEYOPT,1,6,0 

R,1,1,1,l,1 , ,Je-12 , 

ET,2,LINKlO 

KEYOPT,2,2,0 
KEYOPT,2,3,0 

R,2,200, , 

UUv!P,2,EX, , , l.25e5, 
UlMP,2,ALPX,, ,0, 
Ul!VIP,2,REFT, , ,0, 
UlMP,2,NUXY,, ,0.3, 

UlMP,3,EX,, , l.25e5, 
lJIMP,3,NUXY, , ,0.3 

*use, invoerfilelrand\randknopen. txt 

UlMP, 1.0000000000E+OO,EX,EY ,EZ,600,600,, 
Ul!VIP, l.000000O000E+00,NUXY,NUYZ,NUXZ,0,0,0, 
UlMP, l .00000O0000E+O0,GA'Y,GYZ,GXZ, IE-5", 
MAT, l.0000000000E+00, 

*use, invoerfile/rand/El.txt 

TYPE,2, 
MAT,2, 
REAL,2, 
ESYS,0, 

*use, invoerlile/rand/E2.txt 

TYPE,2, 
MAT,3, 
REAL,2, 
ESYS,0, 

*use, invoerlilelrand\E3.txt 

D, 187.ALL 

CSYS,l 

/PREP7 
FLST,2,12,1,ORDE, 12 
NROTAT,1 
NROTAT,5 
NROTAT,9 
NROTAT,13 
NROTAT,17 
NROTAT,21 

D, 1,,47,,,,UX 
D,5,,47,,,,UX 
D,9,,47,,,,UX 
D, 13,,47,,,,UX 
D,17,,47'",ux 
D,21,,47,,,,UX 
D, 1,,-25,,,,UZ 
D ,5,,-25 ,,,,UZ 
D,9,,-25,,,,UZ 
D,13,,-25,,,,UZ 
D, 17,,-25,,,,UZ 
D,21,,-25,,,,UZ 

NLGEOM,l 
SSTIF,ON 
TrtvlE, l 
DELTIM,0. l ,0,0,0 
CNVTOL,F,,0.001,2,, 
NEQIT,150 

! elementt ype l 

!tension only 

! (element!) materiaaldikte I mm 

!elementtype 2 

!(dement2) kabeldoorsnede 200 mm2 

!(element2) E-modulus 

!dwarscontractiecoeff 

!(element3) E-modulus 
! dwarscontractoecoeff 

! invoer knopen 

!(element!) E-modulus 
!dwarscontractiecoeff 
! Glijdingsmodulus 

!invoer elementen (type I) 

1invoer e)ementen (type2) 
! =randkabels onderring 

!invoer elementen (type 3) 
! =ophanging top 
!schamier in top 

! cilindrische coordinaten 
!onderrand 

!voorgeschreven veivlaatsingen 

!niet geometrisch lineair rekenen 
!stress stiffening on 
! time at end ofload step 
! load step grootte 
!convergentie criterium 
! evenwichtsvergeli jkingen 

Bijlage 4. l O 



Bijlage 4. l l 

0 
D 
D 
l'iD 

J . 112 
~ . Ul 
1. 11:il 
!! . 559 
ll. lll:!:' 
13 . 4~7 
l!L 41J:I 
P . 3:511 
U. JIil 
:n . ;;i.:a 

l.l 
. 7hi1l 
1 . oQ:B 
2 . 15 
;z . l:GJ 

l . U~ 

5 . tll7 
5 . 734 
Ii . ~ll 

llsurn [mm] 

!liJ.U~ 
Hn . Ul 
llD . lB4 
1.:a 6:'.i t 



Bijlage 4.12 

Arandkabel = 200 mm
2 

-~ 
G,g 
f ::,:,,:,f 
D 
CJ 
E3l 

3 .. 11 2 
:5 . iilil 
{. 1il 

!'1 . 5:t!I 
11 . !Bl& 
u . i:n 
U . fll'J 
l1 . l!ili 
u .n, 
2 ]. . 234-

Arandkabel = 20 mm
2 

~ . b!lo 
-~ ii~ 
::I. . H~ 
Ii-&~? 
't . it3 
'! . S,;i 2 
l l . U,!t~ 
1, .rn 
ll "! ii 
n . 1ii;: 

Arandkabel = 2 mm 
2 

Gx [N/mm2
] 

, ts91U:Sl
l .. ·~t,: 

l,.&21 
;l.U] 

~ ~ rf, 

;,. 1nio 
~ . ii.'.::i 
l . :nu 
,; .1u 

Door in de randkabel een grotere rek toe te laten, is 
het mogelijk het spanningsbeeld te beYnvloeden. De 
toegepaste waarden voor de doorsnede van de 
randkabel zijn uiteraard geen reele waarden. 



-8 
CI] 
[]I] 
m3 

E3 
Cl 

Bijlage 4. l 3 

ol . i>Ul 
~ . !11!1 
'L OH 
!t.U.? 
l l , ;! 6 
u: . n ~ 
U . U2 
1 1 . ai!12 
u. -;,u 
;n_;:3 

'.i . 101 
5 . iiH 
7 . liU!. 
!L:iU 



Bijlage 5.1 

J .. 11s~ 
.· . 196 
:, .. :' 73 
9.35 
1 I ~4:;(7 
l.~· ~SOS 
1 5 . 582 
1 7 . ~:; ::; 2 

llsum [mm] 



Bijlage 5.2 

:i-. ,,!s;l, 

5. '4 72 
7 ~5fl4 
9-. :i3'E: 
11. 56i 

1:.. 6?:~ 
.17. G6'1 
1.9. 6•'.11) 
,;:~1 .. ;:::a 

- 0 :;; :~; 
!T'.i"/1 • 9 
!£JEl 1.l 
c=J L:, 
l 1 LS 
f ."} 2 .l 

2. . 4 
80 

llsum [mm] 

S. 19? 
13 _ 7<': 
2 2 . 3!!2 
]Q'\973 
394,56:3 
48. l. 56 
,56 .. 7.~~B 
6"-5 ... -34 
73 . 9JJ_ 
,12 . 523 



Bijlage 5.3 

2. ".!5'i 
.c;. 88!.:J 

: . oi:1 
9 . lS) 

1 1. iss 
l~~ ·11"1 
1.!>. !.> '¼,;, 
r; . Sl! Z 

19~tll.'"1 
2 1 . ~~ ,j, 

crv [N/mm2] 

- l) ffll .H3t)D ~ 

t':1'fr'":7l .11a·n12 
cJ:ZTI 1 . o ,u. 
(i:N:1 l . :H4 
□ 1. -1.s 

C~J 2, 052 
F-...,J Z . '!OS 

Z. 1-49 

:: . 092 

llsum [mm] 



Bijlage 5.4 

l. f - ~•-"?:~ 
j,8. J t ~ 

1':'>, Ofl"· 
1~ ,$59 

2.0 ~ f .. ~$ 

2.1 ~ :~£0!'9 

?.Z -H<F 
2.?.. , 93&: 

-:t. 3. ~n1&. 
2A , ,)7'3 

r ;, . 7 .~8 

! $!. () 1 5 

20 .,:;01 
2 1.. ~58~3 
7.;:. :i. ' i 4 

J:'1 . 1 <> 
:s ... -tt1.7 

lisum [mm] 



De voorspanning in het membraan is 
aangebracht, door de randkabels te 
spannen. De randkabel 3 drie keer zo 
veel als de randkabels 2 (zie bovenste 
figuur). 

Bijlage 5.5 

-~ CZ] 
12d 
12::J 
D 
CJ 
c:::J -

?. ,265 
'!> 3 33 
6. 40..:-~ 
8 . 47 
1n . c,3 ;, 
1.2, 607 

16. 7 45 
13 . ~H 3 
20 .. 00 :? 

2 .47 

llsum [mm] 

- ~:- .·l9 C ~ 
~ 
E::ill 
~ 
EJ 
D 
C J -

101 . 9-rlh 
127 .. 4 82 
l .5 2 . 97t; 
17 1L 175 
2(rJ. ? 7 :Z 
22~,_ 46 B 

isometrische 
projectie 




