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Summary – Translational gridshell with half circles

Translational surfaces are relatively uncommon shapes

for domes that are interesting to explore [1]. When built

as a gridshell all members can be of the same length in

two directions. The dome needs to be stabilised, which

can be done by adding diagonal cables. These can be

pre-tensioned as is done in the domes built by Schlaich

et.al. [2].

This article deals with some essentials of the research

on a translational gridshell, existing of orthogonally

translated half circles. The main aspects studied are its

geometry and its structural behaviour. The dome

considered in this article has a span of 40 m and a grid

of 2 m. Elements (C.H.S. ∅80-5mm) and nodes are to

be made in aluminium. For the panels of the dome a

lightweight solution, like aircushions, was borne in mind.

Geometry

There are several ways to obtain mathematically defined surfaces with double curvature, of which the

rotational surface is probably best known. It consists of a curve that is rotated around an axis. A

translational surface evolves when one curve is translated along another curve. A very simple

translational surface is the barrel vault. Another example is the hyparshell. For the translational

gridshell in this article two half circles are used (see figure 1).

A translational gridshell consists of plane quadrilaterals

because of the parallel translation of the curves. This

means the dome can be covered with flat quadrilateral

panels. The translational gridshell with half circles has a

ground area that is almost square (figure 2). In a lot of

cases this can be an advantage over the conventional

dome with a round basal area.

Structural behaviour

The structural behaviour of a dome depends very much on its geometry. An important influence on

the structural behaviour of the translational gridshell is the difference of curvature along the surface.

In the corners of the dome the curvature is much greater than along the sides of the dome, causing

the forces to be directed mainly towards the corners.

Figure 2 – The horizontal cross section of a
translational dome with half circles is almost
square.

Figure 1 – Examples of some translational
surfaces: a) barrel vault, b) hyparshell, c)
paraboloid, d) elliptical paraboloid, e) with identical
half circles f) with unidentical circles.

a.

c.

e.

b.

d.

f.
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Modes of failure

Because of the efficient structural form of domes, deformations are usually small. Stability is however

of vital importance for lattice domes. Modes of failure that were taken into account are: snap-through

of nodes, buckling of a single bar and buckling of the dome as a whole. The use of pre-tensioned

cables also proves to be important in this case. An FEM analysis has been carried out with Ansys 5.6.

FEM-Analysis

  Geometry                              

A program was developed for the geometry of translational surfaces with circles. Parameters for this

program are: the radii of the circles in two orthogonal directions, the size of the grid in two orthogonal

directions and the height of the horizontal plane. Thus other translational domes with circles (e.g.

figure 1f) can also be generated. The geometry can be obtained for use in Ansys or Autocad.

  Nodes & Elements                       

Linear elements carrying only normal forces were used and the nodes are therefore modelled as pin-

joined. Both tension-only and normal link elements have been used to model the cables.

  Importance of pre-tensioning       

Pre-tensioning the cables will improve the performance of the dome until the first cables slacken.

Without pre-tensioned cables the dome is less stiff. However there is a limit to the pre-tension

because it also acts as a load and will cause deformations mainly in the sides of the dome.

  Calculations                  

Eigenvalue analysis, a second order analysis and a large rotation analysis were carried out. In the

case of snap-through an accurate prediction of the ultimate loading can only be obtained by a large

rotation analysis. In the case of buckling an eigenvalue will give a good estimate.

  Results                          

Both symmetrical and asymmetrical load cases have been studied. Imperfections of the geometry

have not been taken into account, although their influence is of vital importance. The symmetrically

applied downward loading is relatively harmless. It is clear however that the nodes at the sides of the

dome show the largest deformation. When pre-tension is used the dome will collapse when the cables

in the corner area slacken. The performance under asymmetrical downward load is less ideal. But

when wind load (uplift over the top and pressure to the sides of the dome) is applied the result is

disastrous. The situation does not improve when larger cross sections are used. The sides are clearly

the weakest part of the dome and will need to be strengthened.

  Conclusions                  

Although the shape of the dome - with a square basal area - is practical, the structural performance of

the dome needs to be improved. Adding bending stiffness to the nodes may strengthen the weaker

parts of the dome. The use of cables with pre-tension is troublesome mainly because the forces are

not uniformly distributed over the surface and cables will slacken locally near the corners. This could

improve when nodes have bending stiffness but another form of stabilising the dome may be

preferred.
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Voorwoord

Bij aanvang van mijn afstudeerproject had ik mij ten doel gesteld een koepel te ontwerpen in

aluminium. Maar dan wel een koepel die anders is dan alle andere. Ir W. Huisman deed mij een idee

aan de hand voor de geometrie van deze koepel: een translatiekoepel met halve cirkels. Een koepel

met een bijna vierkant grondvlak. Bij  het bestuderen van deze koepel en dan vooral de studie naar

de krachtswerking in deze koepel zijn veel aspecten aan de orde gekomen.

Dit afstudeerverslag bestaat daarom uit drie delen, elk deel behandelt een aspect van het onderzoek

naar de translatiekoepel met halve cirkels. Deel één is een voorstudie waarin de achtergronden van

de opdracht  worden toegelicht. Onderwerpen in deel een zijn: het materiaal aluminium, verschillende

geometrieën voor staafkoepels en enkele voorbeelden van reeds gebouwde aluminium koepels en

gridschalen.

In deel twee wordt de vorm van de translatiekoepel belicht. Verschillende translatievlakken zijn

beschouwd. Hieruit is de koepel met halve cirkels gekozen om verder uit te werken. De geometrie van

deze koepel is bestudeerd en er zijn verschillende mogelijkheden aangegeven voor het ontwerp van

de koepel. Voor het ontwerp van de koepel zijn enkele keuzes gemaakt waarmee verder onderzoek

naar de constructieve werking van de koepel is gestart.

Het constructieve gedrag van de koepel wordt beschreven in deel drie.

Tot slot veel dank aan iedereen die mij tijdens mijn afstuderen heeft bijgestaan met advies en goede

moed.
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Inleiding

Voor U ligt het eerste deel van mijn afstudeerwerk. Dit eerste deel is een voorstudie en alszodanig

algemeen van aard. Tijdens deze voorstudie heb ik zowel aluminium als bouwmateriaal als

ontwerpen van staafkoepels bestudeerd. Hieruit is een specifieke opdracht voortgekomen, namelijk:

“Het onderzoeken van een gridkoepel, bestaande uit orthogonaal getransleerde halve cirkels,

in aluminium”. In de volgende delen zal de verdere uitwerking hiervan plaatsvinden. In deel twee

wordt de specifieke vorm van de koepel, bestaande uit orthogonaal getransleerde halve cirkels,

besproken. Eveneens worden hierin enkele keuzes toegelicht aangaande het ontwerp van de koepel.

In deel drie wordt de constructieve werking van de translatiekoepel toegelicht.

Deel I – Voorstudie

Als eerste uitgangspunt voor het afstudeerwerk, heb ik het materiaal

aluminium gekozen. Aluminium is geen gangbaar constructiemateriaal in

de bouw. Wat maakt dit materiaal speciaal? Ten eerste heb ik gekeken

naar bestaande en potentiële toepassingen van aluminium in bouwkundige

constructies en een analyse gemaakt van de sterke en zwakke punten van

het materiaal. Resultaten hiervan zijn te vinden in Hoofdstuk 1.

Een van de voorkomende toepassingen van aluminium in de bouw, is

de aluminium koepel. Het interessante aan een koepelconstructie is

dat het de belastingen vooral opneemt door druk en trek, zoals dit ook

het geval is bij (ruimtelijke) vakwerkconstructies. Beide constructies

komen dan ook veelvuldig in aluminium voor. Een koepel lijkt, door de

geometrie en de schaalwerking, een efficiënt constructietype te zijn.

Gekozen is  om een koepelconstructie in aluminium uit te werken.

In Hoofdstuk 2 worden eerst de mogelijke constructietypen en

geometrieën uiteen gezet. Vervolgens bevat Hoofdstuk 3 een

omschrijving van verschillende aluminium koepels.

In hoofdstuk 4 worden dan enkele toepassingen van gridschalen

bekeken. Een gridschaal met gelijke mazen levert namelijk een

staafgeometrie met staven van gelijke lengte.

Figuur I-1 Aluminium

Figuur I-2 Koepel van aluminium

Figuur I-3 Schaalwerking in een
koepel (zie ook deel III)
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1 Aluminium in draagconstructies

Onder de moderne bouwmaterialen worden met name staal en gewapend (prefab) beton gerekend.

Deze materialen hebben een aanzienlijk hogere sterkte dan de materialen die voorheen voor

constructies gebruikt werden, zoals metselwerk en hout. Sinds het doorbreken van deze materialen is

het mogelijk extreem hoge gebouwen en grote overspanningen te realiseren [1]. De prestaties van

staal en gewapend beton worden beide ontleend aan de sterkte van metaal. Een ander metaal, dat

goede mogelijkheden biedt voor toepassing in de bouw is aluminium. De sterkte van bepaalde

legeringen doet niet onder voor de prestatie van staal.

Als uitgangspunt voor dit afstudeerwerk is gekozen om een draagconstructie in aluminium te

ontwerpen. Alhoewel aluminium veel overeenkomsten heeft met staal, het zijn immers beide metalen,

is het een materiaal met specifieke aandachtspunten. In het volgende hoofdstuk worden eerst de

eigenschappen en toepassingen van aluminium nader bestudeerd.

1.1 Kenmerken van aluminium

Enkele tendensen zijn voor zowel staal als aluminium ten opzichte van andere materialen min of meer

hetzelfde. Metalen constructies zullen als elementen aangevoerd moeten worden op de bouwplaats.

Dit opent de deuren voor een hoge mate van prefabricage en hierdoor een verkorting van de

bouwtijd. Ondanks de relatief hogere materiaalkosten kan het materiaal vanwege een kortere

bouwtijd een interessant alternatief leveren. De elementen kunnen met een hoge maatnauwkeurig

gefabriceerd worden. Daarnaast kunnen elementen, door de hoge sterkte, slank blijven en kunnen

lichte, open constructies ontstaan [1]. Enkele aspecten waar meer aandacht naar uit zal gaan bij

toepassing van deze metalen, zijn brandpreventie en warmte geleiding.

Enkele eigenschappen van verschillende bouwmaterialen staan vermeld in tabel 1. Genoemde

waarden in de tabel bij de trek en de druksterkte van de afzonderlijke materialen behoeven enige

toelichting. De genoemde waarden zijn representatieve waarden. Voor aluminium zijn twee

verschillende legeringen genoemd, namelijk 6082 T6 en 7020 T6. Bij staal zijn de eigenschappen van

Fe360 genoemd, de treksterkte en de vloeigrens (bij druksterkte). Voor beton is uitgegaan van B65.

Voor metselwerk is uitgegaan van metselwerk met sterke baksteen en een sterke cement mortel. En

bij hout zijn de eigenschappen vermeld van sterkteklasse K24, de eigenschappen evenwijdig aan de

vezel, dit zijn fc,0,rep, ft,0,rep en E0,ser,rep.
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Tabel I-1 Vergelijking van materiaaleigenschappen [6]

Aluminium [14] Staal Beton [7] Metselwerk Hout

6082 T6 7020 T6 Fe360 B65 K24

Dichtheid [kg/m3] 2700 2700 7850 2400 2300 380

Druksterkte [N/mm2]* 260 290 235 47 10 21

Treksterkte [N/mm2] 310 350 360 3.0 0 14

Druksterkte: gewicht [%] 9.6 10.6 3.0 2.0 0.4 6.3

E-modulus [N/mm2] 70.000 70.000 210.000 38.500 10.000 11.000

Uitzettingscoefficiënt [K-1] 23E-06 23E-06 12E-06

Corrosiegevoeligheid + + -- + + +

Brandgevoeligheid -- -- - + + -

Materiaal kosten -- -- - + + +

* Bij staal de vloeigrens, bij aluminium de 0.2% rekgrens

De meest belangrijke eigenschappen van aluminium zullen hier kwalitatief besproken worden;

+
trek en druk

-
buiging

ontbreken
vloeitraject

Mechanische eigenschappen

Een aantal legeringen is geschikt voor bouwconstructies. Deze legeringen hebben

een vergelijkbare trek- en druksterkte als staal. De E-modulus van aluminium is

echter drie keer lager dan die van staal. Hierdoor zijn vervormingen en (locale)

instabiliteit vaak maatgevend. De meest toegepaste legering in bouwconstructies is

6082 T6. Voor meer architectonische toepassingen wordt ook gebruik  gemaakt van

6063 T6/T4/T5, deze onderdelen worden dan niet zo zwaar belast.

+
onderhoudsarm

agressieve
milieus

-
galvanische
corrosie

Corrosiebestendigheid; duurzaamheid

Er is in de meeste gevallen geen oppervlakte behandeling nodig. Hierdoor zijn de

constructies onderhoudsarm, hetgeen een belangrijke kostenbesparing oplevert. Dit

geldt vooral in situaties waar de constructies of constructiedelen moeilijk bereikbaar

zijn en in gevallen waarbij werkzaamheden niet gestaakt kunnen worden. Het

materiaal blijft er gedurende lange tijd goed uitzien. Bij tijdelijke constructies hoeft er

geen extra aandacht besteed te worden aan de conservering van de onderdelen.

Verder presteert aluminium hierdoor goed in agressieve milieus; zeeklimaat,

industrie, vochtige omgeving, uitlaatgassen. Wel moet gelet worden op specifieke

vormen van corrosie, zoals galvanische corrosie.
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+
transport en
montage

grotere
elementen

licht gewicht
alternatief voor
staal

-
dynamische
effecten

Licht gewicht

Door het lage eigen gewicht van aluminium, kunnen ofwel lichtere ofwel grotere

elementen vervaardigd worden. Hierdoor worden transport en montage

eenvoudiger. Voor de montage van lichte elementen zijn niet of nauwelijks

hijswerktuigen benodigd. Hierdoor wordt het makkelijker om in “moeilijke”

omgevingen te bouwen. Grotere elementen kunnen in de werkplaats

geprefabriceerd worden, complete constructies kunnen in een keer geplaatst

worden.

Vaak wordt aluminium toegepast als het eigen gewicht van de constructie

verminderd moet worden. Wanneer het eigen gewicht een belangrijk deel van de

belasting vormt, zoals bijvoorbeeld in dakconstructies. Of bij toepassing voor

kraanbanen, waar door beperkt eigen gewicht de beweegbaarheid groter wordt bij

beperkte aandrijfkrachten. Het materiaal kan uitkomst bieden in de gevallen waar de

toepassing van staal te zwaar uitvalt. Een alternatief dat ook veel gebruikt wordt

voor lichte dakconstructies is hout.

Bij lichte constructies zijn dynamische belastingen meer van invloed. Slechte of

ondoordachte detaillering kan aanleiding geven tot een lage vermoeiingssterkte.

+
korte bouwtijd en
montage

Nauwkeurige productie en prefabricage

Deze eigenschap is zoals genoemd vergelijkbaar als bij staal. Dit resulteert in korte

bouwtijd en snelle montage.

+
extrusieproces

gietprocédés

Vormgevingsmogelijkheden

Als belangrijk voordeel van aluminium worden vaak de uitgebreide

vormgevingsmogelijkheden genoemd. Alle bouwmaterialen kunnen op de voor hun

specifieke manier  vormgegeven worden. Beton heeft zijn eigen

vormgevingsmogelijkheid doordat het vaak vloeibaar verwerkt wordt. Prachtige

betonnen schaalconstructies zijn reeds gerealiseerd. Staal kan in principe ook

gegoten en gebogen worden, toch is men meestal beperkt tot het gebruik van

standaard profielen.

Bij aluminium is het relatief eenvoudig om met behulp van het extrusieproces

speciale profieldoorsneden vorm te geven. Verschillende functies kunnen in een

profiel gecombineerd worden. Door optimaal vormgegeven profielen en koppelingen

te gebruiken, kan eenvoudiger montage bewerkstelligd worden. Hetgeen

kostenbesparend werkt. Naast extrusie zijn ook diverse gietprocédés geschikt, deze

worden gebruikt voor iets complexere, dunne onderdelen of b.v. knooppunten.

Aluminium kan verder worden bewerkt door zagen, boren, schroeven, buigen,

lassen en solderen in de fabriek of op de werkplek.
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+
toename sterkte

onveranderd
breukgedrag

Toepassing bij lage temperaturen

Bij afnemende temperaturen nemen de sterkte eigenschappen toe, dit effect is

tijdsonafhankelijk. De toename van de sterkte is verwaarloosbaar tot temperaturen

tot – 50 oC en is pas significant onder –100 oC. Dit geldt voor treksterkte,

afschuiving, druk en stuik zowel als voor de elasticiteitsmodulus en de rek. Bij

sommige legeringen treedt weer een reductie op van de rek bij temperaturen onder

ca. –200 oC. De taaiheid wijzigt niet zoals bij staal bij (-20 oC), dus bij lage

temperaturen zal het breukgedrag niet overgaan van taai in bros.

-
Brandpreventie

Brandveiligheid aluminium constructies

Aluminium verliest veel eerder zijn sterkte bij brand dan staal. Brandpreventieve

maatregelen, om de temperatuur van de constructie lang genoeg laag te houden,

zijn noodzakelijk.

-
Thermisch

gedrag

Uitzettingscoefficiënt en warmtegeleiding

Een hogere uitzettingscoefficiënt, betekent een grotere lengteverandering bij

temperatuursveranderingen. Hiermee moet rekening gehouden worden in het

ontwerp. Een groot warmtegeleidingsvermogen is bij bepaalde toepassingen, zoals

hoogspanningskabels, gunstig. Er moet rekening gehouden worden met koude

bruggen tussen binnen en buitenklimaat.
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1.2 Toepassingen in aluminium constructies

De corrosiebestendigheid van aluminium en het lichte gewicht (met alle voordelen die hieruit

voortvloeien) worden meestal de belangrijkste beweegredenen genoemd voor toepassing van

aluminium in civiele en bouwconstructies. Andere redenen zijn de vormgevingsmogelijkheden door

gebruik te maken van het extrusieproces en de geschiktheid bij toepassing in koude omstandigheden.

Voorbeelden van toepassingen (figuur I-1) worden in deze paragraaf besproken.

Figuur I-1h Tijdelijke podiumoverkapping

Figuur I-1d Een aluminium brug

Figuur I-1 a. Aluminium dakconstructie

Figuur I-1b Aluminium luifel

Figuur I-1c Aluminium verkeersportalen

Figuur I-1g WatertorenFiguur I-1 f Hoogspanningsmast

Figuur I-1 e kraanbaan
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A. Daken [7]

Aluminium wordt o.a. toegepast voor grote hallen (vanaf ca. 60 m overspanning) en

overkappingen. Vaak worden deze uitgevoerd als een samenstel van vlakke vakwerken of als

ruimtelijk vakwerk. Voordeel van aluminium is vooral het geringe gewicht, waardoor  de belasting

door het eigen gewicht van de constructie beperkt wordt. Ook de montage wordt hierdoor

vereenvoudigd.

B. Luifels [7]

Ver uitkragende luifels (ca. 11 m) zijn in aluminium gerealiseerd. Ook hier speelt de geringe

belasting door eigen gewicht een belangrijke rol.

C. Verkeersportalen [7]

Door het lichte gewicht kunnen grote elementen snel aangevoerd en gemonteerd worden.

Waardoor doorgang van het verkeer zo min mogelijk gehinderd wordt. Ook onderhoud onder

lastige omstandigheden wordt beperkt. Verder leveren de uitlaatgassen een corrosief milieu,

waarin aluminium beter presteert.

D. Bruggen en aquaducten [7]

Ook hier gelden een snelle montage op een soms moeilijk begaanbare bouwplaats en weinig

onderhoud als de belangrijkste beweegredenen.

E. Kraanbanen [7]

Door beperkt eigen gewicht wordt de beweegbaarheid groter bij beperkte aandrijfkrachten. Ook

remkrachten blijven binnen de perken.

F. (Water)torens en (Hoogspanning)masten [7]

Ook hier spelen makkelijke montage en transport en gering onderhoud de belangrijkste rol. Dit

laatste is vooral ook van belang in de kustgebieden.

G. Tijdelijke podium overkappingen [16]

De noodzaak om podium overkappingen herhaaldelijk op te bouwen en af te breken, vereist een

simpele montage en licht transport. Bovendien kunnen de onderdelen onbehandeld opgeslagen

en hergebruikt worden zonder extra aandacht aan onderhoud te hoeven besteden.

H. Silos [7]

Bij silos geldt vaak dat de opgeslagen materialen een corrosief milieu veroorzaken. Aluminium

biedt dan uitkomst.

I. Koepels [15]

Voorbeelden zijn de aluminium koepels die toegepast worden voor de afdekking van tanks en

bassins vanwege de chemische inertie van aluminium (§1.2.1). Er zijn reeds vele typen koepels

gebouwd, hierop wordt verder ingegaan in de volgende hoofdstukken.

J. Bouwsystemen [7]

Licht eigen gewicht is hier van belang om de montage en het transport te vergemakkelijken. Door

de gunstige corrosieve eigenschappen,  is minder onderhoud noodzakelijk.

K. Brandtrappen [7]

Er is  weinig onderhoud noodzakelijk.
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Vaak komt het voor dat de bovenbouw van de constructie van aluminium is en de onderbouw van

staal. In extreme gevallen kan het voorkomen dat de zo behaalde gewichtsbesparing de realisatie van

het geheel mogelijk maakt. Voorbeelden hiervan zijn de kraanbanen (figuur I-1e), en torens (figuur I-

1f en g).  Ook bij de tentoonstellingshal in Sao Paulo, Brazilië (figuur I-1a) is de onderbouw van staal.

De bovenbouw is van aluminium, zodat het hele dak in één keer gehesen kon worden.

Uit de voorbeelden blijkt dat het geringe eigen gewicht van aluminium twee belangrijke voordelen

oplevert. Enerzijds wordt het transport en montage van constructie onderdelen vereenvoudigd.

Anderzijds vermindert het de belasting van de constructie door het lage eigen gewicht van de

constructie. Dit laatste is van belang voor constructies waar het eigen gewicht een belangrijk aandeel

levert in de belasting.

De stijfheid van aluminium is lager dan die van staal en daarom zijn vervormingen en instabiliteit

meestal maatgevend. Door een slimme profieldoorsnede toe te passen of door constructief efficiënte

constructievormen te gebruiken kan met aluminium een gewichtsbesparing bewerkstelligd worden.

Veel van de voorbeelden bestaan uit vlakke of ruimtelijke vakwerken. Evenals koepels zijn dit

constructies waarin de vorm van de constructie bijdraagt aan de krachtswerking.
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Voorbeeld; Rioolwaterzuivering  Eindhoven – Waterschap “De Dommel”

Voor koepels wordt aluminium veel toegepast. Er zijn reeds vele typen koepels gebouwd. Veel

voorkomend zijn de koepels van Temcor, Conservatek, Altech, Geodesic Inc. en Ultrafloat [15] die

met name toegepast worden voor de afdekking van tanks en bassins vanwege de chemische inertie

van aluminium. Deze systemen worden met name in Amerika geproduceerd. Per fabrikant zijn er

andere details en aansluitingen mogelijk, de verbindingen verschillen nogal in het aantal onderdelen

dat gebruikt dient te worden. Dit bepaalt in grote mate het gemak waarmee de koepels gemonteerd

kunnen worden. Verdere toepassingen van deze koepels in de architectuur zijn auditoria, sporthallen,

zwembaden, congrescentra, kassen en woonhuizen en zelfs kerken.

Op het terrein van de waterzuivering in Eindhoven zijn in 1992 drie aluminium koepels gebouwd over

de zinkbassins, die in verband met nieuwe overheidsregelgeving overdekt moesten worden. De

koepels zijn geproduceerd door Conservatek Aluminium Domes in Amerika en geïmporteerd door

Deltaflex services in Rotterdam. De montage is gedaan door Constructiebedrijf Jos van de Berselaar

uit Udenhout.

Het betreft hier de enkellaagse koepels van Conservatek. De diameter van de koepels is ca. 65 m en

de hoogte 13 m. Het totale gewicht van een koepel bedraagt 42 ton. ( 12.6 kg/m2  vloeroppervlakte).

De koepels zijn naast de tanks opgebouwd en geplaatst met behulp van een DEMAG PC/CC 4200

mobiele kraan. Vanwege gebrek aan ruimte heeft men twee koepels boven elkaar op moeten

bouwen. Uiteindelijk heeft men ongeveer 2000 uur besteed aan het aanvoeren en monteren en

plaatsen per koepel.

Het constructietype van de koepel zal hierna nader

beschouwd worden, met als doel een koepel in

aluminium vorm te geven.

Figuur I-2 Waterzuivering Eindhoven; Drie Conservatek koepels Figuur I-3 Knooppunt waterzuivering

Figuur I-4 Knooppunt koepel
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2 Ontwikkeling van staafkoepels

De koepel staat bekend als een populair en constructief efficiënt constructietype, waarmee grote vrije

overspanningen gehaald kunnen worden. Aanvankelijk werden koepels met name in steenachtige

materialen en hout vervaardigd. Maar sinds de negentiende eeuw worden ook ijzeren staafkoepels

gebouwd en later natuurlijk ook staafkoepels van staal en aluminium. Omstreeks 1950 leeft de

belangstelling voor de metalen staafkoepels weer op en sindsdien is de nodige kennis ontwikkeld op

dit gebied. Voorbeelden van toepassingen zijn sport stadia, congres- en tentoonstellingsruimten,

zwembaden en industriële bouwwerken.

Een koepel is een dubbel gekromd oppervlak. Vele mogelijke vormen van koepels zijn denkbaar en

daarom is de definitie van een koepel niet altijd even consistent. Als koepel wordt hier beschouwd

een continu dubbel gekromd oppervlak met een kromming die in twee richtingen gelijkgericht is

(Figuur 2.1 a). Een dergelijk oppervlak noemt men clastisch. Dit in tegenstelling tot een hyparschaal,

waarbij de krommingen tegengesteld gericht zijn, deze is anticlastisch. Wanneer de definitie van een

koepel ruimer gesteld wordt, kunnen ook vouwschalen en hyparschalen als koepels beschouwd

worden [3].

Figuur I-5 Koepels: gelijkzijdig gekromd (a), tegengesteld gekromd; hyparschaal (b), vouwwerk (c).

Staaflengtes

Een bekend kenmerk van dubbel gekromde oppervlakken is, dat ze niet ontwikkelbaar zijn. Dit houdt

in dat een koepel niet ontwikkeld kan worden uit een plat vlak en daarom ook niet uit staafelementen

van allemaal dezelfde lengte vervaardigd kan worden. Er zijn in de loop der tijd verschillende

geometrieën ontwikkeld voor staafkoepels, waarbij toch vaak gestreefd wordt naar zoveel mogelijk

identieke elementen en verbindingen. Want voor een ideaal geprefabriceerd systeem zou men alle

elementen van dezelfde lengte willen maken en de verbindingen zo simpel mogelijk houden. Dan kan

men optimaal gebruik maken van massa productie. Verschillende geometrietypen zullen in §2.3 aan

bod komen.

a

Ringen

b c

Meridiaan
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2.1 Koepelvormen

2.1.1 Wiskundige vormen

Rotatiekoepels

De meeste koepels hebben een oppervlak, dat gebaseerd is op de bolvorm. Deze kunnen

beschreven worden door rotatie van een cirkelsegment om een verticale lijn. Behalve

cirkelsegmenten kunnen ook parabolen of andere krommen op deze manier gebruikt worden om een

dubbel gekromd oppervlak te verkrijgen. De curve wordt de meridiaan genoemd, de horizontalen

worden ook wel ringen genoemd (Figuur I-6 a).

Translatiekoepels

Er zijn reeds enkele translatiekoepels met parabolen gerealiseerd. Het nijlpaardenhuis in §3.3.3 is

een koepel die samengesteld is uit twee translatie paraboloïden. In figuur I-55 zijn twee andere

voorbeelden gegeven van translatievlakken. Onder een translatievlak verstaan we een figuur die tot

stand komt door een curve A langs een curve B, parallel aan zichzelf, te transleren (figuur I-6). Deze

vormen zijn als koepel in principe goed uitvoerbaar [17][19]. Translatievlakken zullen in deel 2

hoofdstuk 1 verder besproken worden.

2.1.2 Vrije vormen

Naast de genoemde wiskundige vormen worden ook vaak vrije vormen toegepast. Het gebouw van

de Bundesgartenschau in Mannheim (§3.2) is hier een goed voorbeeld van. Voor deze koepels wordt

vaak uitgegaan van de evenwichtsfiguur voor een belastingsgeval.

Figuur I-7  Wiskundige vormen

 Figuur I-9 Vrije vormenFiguur I-8 Hangmodellen

Figuur I-6 Rotatievlakken (a) en translatievlakken (b)

a. Rotatievlak b. Translatievlak

rotatie-as

beschrijvende

leidkromme

beschrijvende
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2.2 Constructie typen

Naast een classificatie in geometrietypen, zoals in §2.3 nog aan de orde komt, kunnen koepels ook

onderverdeeld worden op basis van het constructietype [18][19]. Er kan dan onderscheid gemaakt

worden tussen:

2.2.1 Enkellaagse staafkoepels

Deze koepels hebben een constructie die opgebouwd is uit één laag, de koepel van de

waterzuivering in Eindhoven is hiervan onder andere een voorbeeld. Voor de kleinere

overspanningen wordt uitsluitend dit type constructie gebruikt.

2.2.2 Vakwerk en dubbellaagse koepels

Bij dubbellaagse koepels bestaat de constructie uit meerdere lagen, dit is vergelijkbaar met een

(ruimtelijk) vakwerk. Het systeem is in verhouding tot de enkellaags koepels erg stijf en vooral

geschikt voor grotere overspanningen (vanaf ca. 100 m).  De afzonderlijke staven kunnen bij grote

overspanningen in een dubbellaags constructie slanker uitgevoerd worden dan in een enkellaags

systeem met dezelfde overspanning.

2.2.3 Stressed skin koepels of gevormde oppervlakte koepels

Bij zowel de stressed skin als de gevormde oppervlakte koepel is de beplating een wezenlijk

onderdeel van de hoofddraagconstructie. Bij de stressed skin koepels wordt de meestal ruimtelijk

gevormde beplating bevestigd op de staven. Bij gevormde oppervlakte koepels is al geen sprake

meer van staven en vervult de beplating de volledige constructieve functie. Staal, aluminium of

glasvezel versterkt plastic beplating worden hiertoe gebogen en onderling gekoppeld langs de

randen.

Figuur I-10 constructietypen, enkellaags (a), dubbellaags (b)

a

b

Figuur I-11 Kaiser aluminium stressed skin dome, Honolulu, 1957 [1].
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2.3 Geometrie typen

Makowski [18] onderscheidt tien mogelijke geometrietypen voor de staven in de koepels. Hiervan

blijken er vijf  in de praktijk goed bruikbaar te zijn. Dit zijn de rib-, Schwedler-, grid-, parallel-lamella-

(afgeleid van de lamella-koepel) en de geodetische koepels. Deze zullen in deze paragraaf

besproken worden.

2.3.1 Rib koepels

De eerste staafkoepels waren de rib koepels, deze zijn direct afgeleid van de boog. Rib koepels

bestaan uit identieke, radiale boogspanten gekoppeld in de top en al dan niet verstijfd door een

trekring bij de oplegging. Bij alle geometrieën waarin radiale ribben voorkomen, treedt een verdichting

van staven op in de top. In de top is vaak de grootst mogelijke transparantie gewenst. In sommige

gevallen wordt hier daarom een lantaarn geplaatst.

2.3.2 Schwedler koepels

Schwedler koepels zijn genoemd naar de Duitse ingenieur J.W. Schwedler (1823-1894), die deze

koepels introduceerde. Dit type bestaat uit bogen over de meridiaan verbonden door een aantal

horizontale ringen. De vlakken tussen meridiaan en ringen worden in driehoeken verdeeld door

diagonale staven, die alleen op trek belast kunnen worden. Voor de berekening van deze koepels

worden de knooppunten vaak scharnierend verondersteld, zodat het systeem statisch bepaald is. De

exacte krachtsverdeling wijkt hiervan af, want in werkelijkheid is vaak sprake van een doorlopende rib

(meridiaanstaaf) en zijn ook de ringen deels momentvast verbonden. Dit type is met name in de USA

veel toegepast in de utiliteitsbouw.

2.3.3 Gridschalen

Grid koepels kunnen enkel- of dubbellaags uitgevoerd zijn. In het geval van een grid in twee

richtingen (Figuur I-14) kruisen twee boog groepen elkaar steeds en vormen zo ruitvormige mazen. In

twee richtingen kunnen de staven van gelijke lengtes gemaakt worden. Bij deze geometrie is het nog

wel noodzakelijk stabiliteit in het vlak te verzekeren. Dit kan bij kleine overspanningen gebeuren door

knooppunten momentvast te maken. Maar vaak is het nodig om gebruik te maken van de

schijfwerking van beplating of, zoals bij Schwedler koepels, door aanbrengen van diagonale

Figuur I-13  Schwedler koepelFiguur I-12  Rib koepels
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trekstaven. Bij een grid in drie richtingen (Figuur I-15) wordt een derde groep bogen toegevoegd,

waardoor driehoekige mazen ontstaan. Dit systeem is ontwikkeld in Europa en wordt hier ook het

meest toegepast. Enkele gridschalen van hout en staal zullen verder besproken worden in

Hoofdstuk 3.

2.3.4 Lamella koepel

De lamella koepel is voor het eerst in Duitsland (1906) geïntroduceerd door dhr. Zollinger. Dit type is

daarna in Europa verder ontwikkeld. Het boloppervlak wordt onderverdeeld in een aantal lamellen

(Figuur I-16), waardoor een patroon ontstaat met veel gelijke onderdelen. Het systeem wordt stabiel

gemaakt door middel van beplating of door het invoegen van ringstaven, waardoor een driehoekig

patroon ontstaat. Nadeel van de lamella-koepel is dat er naar de top toe een verdichting optreedt van

steeds kleiner wordende elementen. Dr. G.R. Kievitt introduceerde het systeem in 1925 in de USA en

ontwikkelde hieruit de parallel-lamella-koepel.

Figuur I-15 Grid koepels; 3 richtingenFiguur I-14 Grid koepels; 2 richtingen

Figuur I-16  Lamella koepel Figuur I-17 Parallel lamella koepel
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2.3.5 Parallel lamella koepel

Anders dan bij de lamella koepel treedt hier in de top geen verdichting op. Het boloppervlak wordt

eerst in een aantal segmenten verdeeld, daaruit volgen een aantal hoofdrichtingen. Vervolgens

worden de lamellen gevormd door staven parallel aan de hoofdrichtingen van het segment te

plaatsen. Het systeem wordt weer stabiel gemaakt door ringstaven of beplating. Dit systeem wordt

veel gebruikt voor houten en stalen koepels en vooral voor grote overspanningen in de  USA.

2.3.6 Geodetische koepel

Een geodetische lijn is de kortst mogelijke lijn tussen twee punten over een oppervlak. Over een bol

levert dit altijd een grote cirkel. Een grote cirkel is dan een cirkel met dezelfde straal als de bol. Een

geodetische koepel is in feite een koepel waarbij geodetische lijnen gebruikt worden.

Walter Bauersfeld heeft in 1922 reeds de eerste

geodetische koepel gebouwd. Het betreft hier de

wapening voor de betonnen koepel van het planetarium in

Jena. Tijdens de bouw was het wapeningsnet op zichzelf

al zo sterk dat de bouwers in het staalframe konden

klimmen [20].

In 1954  wordt het systeem van R. Buckminster Fuller,

gebaseerd op de platonische lichamen, gepatenteerd.

Geodetische koepels zijn op verschillende manieren te construeren. Twee manieren worden hier

geïllustreerd. Een geodetische koepel verkrijgt men door vlakken te kantelen of door ze af te leiden

van een van de vijf platonische lichamen.

Figuur I-18  Planetarium Jena
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Kantelende vlakken

Deze laatste methode wordt verhelderd aan de hand van figuur I-19. Drie grote cirkels worden

verticaal geconstrueerd ter plaatse van a-a, b-b en c-c, onder een hoek van 60 met O. In de top

ontstaat knooppunt 1. Na rotatie van de cirkels over hoek α1 verkrijgen we knopen 2 tot en met 7 en

9,11,13,15,17,19. Hoek 2 is nu bepaald, aangezien de andere boog ook door de laatstgenoemde

knopen moet gaan. De eerste hoek bepaald de fijnheid van de onderverdeling van de koepel. Naar de

randen toe ontstaat een grote verdichting. Hierdoor is deze onderverdeling beter geschikt voor platte

koepels.

Geodetische koepels gebaseerd op platonische lichamen

In het andere geval wordt de onderverdeling van het dubbel gekromde oppervlak afgeleid van een

van de vijf platonische lichamen; de tetraëder, kubus, octaëder, dodecaëder en de icosaëder (Figuur

I-20). Deze lichamen hebben als eigenschap dat alle ribben dezelfde lengte hebben. Het maximum

aantal gelijkvormige driehoeken waarin een koepel met een omgeschreven bol verdeeld kan worden

is 20 vlakken, m.b.v. de icosaëder.

Voor grotere overspanningen moeten deze vlakken weer onderverdeeld worden. De hoekpunten van

het platonische lichaam wordt dan afgeknot. In de meeste gevallen wordt uitgegaan van de

icosaëder, wanneer deze wordt afgeknot ontstaan vijf- en zeshoeken (Figuur I-22). De hoekpunten

van het originele lichaam zijn te herkenen door de vijfhoeken. Het aantal segmenten waarin de rib van

het originele platonische lichaam wordt onderverdeeld noemt men de frequentie van de koepel

(Figuur I-23). Naarmate de frequentie groter wordt, wordt ook de lengte per element korter en het

Figuur I-20 Vijf platonische lichamen, tetraeder (a), kubus (b), octaeder (c), dodecaeder (d) en icosaeder (e)

Figuur I-19  constructie geodetische koepel [28]
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aantal elementen, het aantal verschillende hoeken en typen verbindingen neemt toe. Dit vindt zijn

weerslag op de uiteindelijke prijs van de koepel.

Door de aanwezigheid van de hoekpunten van de driehoeken, golven de randen van een geodetische

koepel nogal. Het is hierom dat deze geodetische koepel vooral voor bijna volledige boloppervlakken

geschikt is.

Er bestaan veel enkellaags en dubbellaags geodetische koepels. Ook voor enkellaagse koepels met

kleine overspanningen (tot ca. 40 m) vindt dit type veel toepassing.

Figuur I-21 Geodetische geometrie afgeleid van icosaeder [18].

Figuur I-22 Afknotten van een icosaeder

Figuur I-23 Frequentie van een geodetische koepel. Frequentie 8 (a), diverse frequenties (b) [18].
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2.4 Koepels van aluminium

Veel  verschillende koepels zijn door de jaren heen overal al gebouwd in verschillende materialen.

Hier volgt een overzicht van een aantal aluminium systemen en koepels.

2.4.1 Rib koepels

Een voorbeeld van dit type in aluminium is de Swindon dome [18], bestaande uit 48 ribben verstijfd

door 7 horizontale ringen en vier rijen met diagonale regels. Deze koepel heeft een diameter van 45

m met een hoogte van 9 m (pijlverhouding1 1/5). De afdichting wordt gevormd door pvc-panelen. De

horizontale regels worden gevormd door elliptische aluminium buizen van 203 bij 114 mm, met een

wanddikte van 7.5 mm. Voor de diagonalen is gebruik gemaakt van

ronde aluminium buizen met een buiten diameter van 102 mm en een

wanddikte van 6.35 mm. Voor de bevestiging van de spanten in de top is

een ring aan gebracht. Deze koepel is een voorbeeld van het Super

Dome systeem ontwikkeld door Roper IBG International.

2.4.2 Grid koepels

Een veel toegepast aluminium grid systeem is de in Engeland ontwikkelde “Hamman" koepel van W.

Hammilton en G.P.Manning [18]. Dit is een enkellaags grid in twee richtingen opgebouwd uit gebogen

aluminium elementen (Figuur I-27). De beplating wordt op de regels met klinknagels bevestigd en

verzorgt de stabiliteit in het vlak van het systeem, waardoor knooppunten niet (geheel) momentvast

hoeven te zijn. Met dit systeem worden vooral vlakke koepels gemaakt (pijlverhouding 1/9). Dit is niet

                                                       
1 Pijlverhouding wordt hier gedefinieerd als de verhouding van de hoogte, of  de pijl, van de boog ten opzichte
van de overspanning. Een halve cirkelboog heeft een pijlverhouding van ½.  Bogen met een kleinere
pijlverhouding zijn platter.

Figuur I-24 Swindon dome Figuur I-25 Knooppunt Swindon dome

Figuur I-28 Grid met kleinere pijlverhouding

Figuur I-26 Binnenkant Swindon dome

Figuur I-27 Hamman Type twee richtingen enkellaags grid
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vreemd, want naarmate een completer deel van de bol beschreven wordt, verschillen de staven meer

in lengte en worden de mazen minder vierkant (figuur I-28). Aangezien de gerealiseerde koepels vlak

zijn, beschrijven ze maar een klein deel van het boloppervlak en zijn de staven allemaal ongeveer van

gelijke lengte. De mazen blijven dan nog ongeveer vierkant.

Een enkellaags grid in drie richtingen is gebruikt voor de aluminium koepel van de Budapest Industrial

Fair van 1961, een ontwerp van Dr. Istvan Kadar (Figuur I-29) [18].

Nog een voorbeeld is de koepel voor de Exhibition Centre of Technological Progress in Chorzow,

Polen [1]. Hier is aluminium uitsluitend  toegepast in de beplating. Deze koepel heeft een diameter

van 30 m, een hoogte van 5 m en een straal van 25 m. Alle regels zijn holle stalen buisprofielen met

een diameter van 32 mm en een wanddikte van 2.5 mm (Figuur I-30).

Figuur I-29 Budapest Industrial Fair, 1961, Dr. Isvan Kadar Figuur I-30 Chorzow Dome, Polen
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2.4.3 Enkellaagse geodetische koepels

Een vroege toepassing van dit type in aluminium is de koepel voor de United States Marine Corps [1]

met een diameter van 35.7 m (figuur I-33 en I-34).

In 1962 is er een aluminium koepel ontworpen voor de British Trade Fair in Stockholm (figuur I-32).

Deze is gebaseerd op de icosidodecaëder, een van de platonische lichamen. Dit lichaam heeft; 20

gelijkzijdige driehoeken en 12 vijfhoeken. De verbindingen zijn gegoten aluminium knooppunten.

Een ander voorbeeld van enkellaags geodetische koepels zijn de koepels van de waterzuivering in

Eindhoven (§1.2). Dit type koepel wordt geproduceerd en gemonteerd door verschillende

Amerikaanse bedrijven. De koepels van de waterzuivering zijn van Conservatek.

De grootste aluminium koepel, gebouwd door Don Richter in 1983, is de koepel voor de Spruce

Goose [3] (figuur I-31). Deze staat in Long Beach, Californië en heeft een overspanning van 127 m.

Alleen het bovenste deel van de koepel heeft en geodetische onderverdeling. Het onderste deel

bestaat uit een ringnet. De afdekking is een aluminium beplating met dikte 1.3 mm. De koepel heeft

als bergplaats voor een groot vliegtuig, namelijk de “Spruce Goose”, gediend.

Figuur I-34 Geodetische koepel US Marine Corps, Buckminster Fuller.Figuur I-33  Knooppunt US Marine Corps

FiguurI-32  British Trade Fair Stockholm, 1962.

  icosadodecaeder

Figuur I-31 Aluminium enkellaags koepel, Spruce Goose (127 m) [3]
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Triodetic is een ingenieus systeem voor zowel enkellaags-,

dubbellaagskoepels, als ruimtelijke vakwerken. Dit

systeem is ontwikkeld door Fentiman & sons Ltd., Ottawa.

Het knooppunt dat hiervoor gebruikt wordt, bestaat uit een

geextrudeerde aluminium cilinder met sleuven. De staven

die hierbij horen worden aan de uiteinden afgeplat en

passen, met de ribbel die hier aangebracht word, in de

cilinder (Figuur I-35).  Het systeem is erg licht, erg sterk,

elegant en makkelijk te monteren.

In aluminium zijn er vele systemen voor kleine geodetische enkellaags koepels voor D.I.Y (doe het

zelf) op de markt. Naast aluminium is vooral hout een erg geliefd materiaal voor deze kleine koepels.

Voordeel van uitvoering in hout is dat het goedkoper is, nadeel dat het iets meer weegt.

In Canada ontwikkelden Jeffrey Lindsay en Ted Pope

een geodetische koepel voor een goedkope

overkapping, tentoonstellings- of opslagruimte. Dit

systeem is opgebouwd uit aluminium buizen, verstijfd

door stalen kabels. Het ontwerp levert een erg licht en

tegelijkertijd erg stijf systeem op.

Jeffrey Lindsay ontwikkelde hiermee een shell-truss

systeem (figuur I-36), dat speciaal geschikt is voor

grote geodetische koepels.  Een geprefabriceerd

paneel bestaat uit een zesvlak van aluminium buizen,

verstijfd door stalen kabels, die op hun beurt

afgespannen zijn door een afstandhouder in het midden. Dergelijke panelen kunnen makkelijk ter

plaatse gemonteerd worden en vormen een drie dimensionaal koepel systeem. De constructies van

Lindsay vormen een goed voorbeeld van industrieel vervaardigde en snel te plaatsen

koepelsystemen met weinig verschillende elementen.

Figuur I-35 Triodetic knooppunt.

Figuur I-36 Shell truss systeem Jeffrey Lindsay Een drie
dimensionaal geodetisch koepel systeem.
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2.4.4 Dubbellaagse geodetische koepels

Voor koepels met grote overspanningen (ca. vanaf 100 m) kan het lonend zijn om een dubbellaags

constructie toe te passen. Deze koepels zijn gelijk een stuk stijver dan de enkellaagse variant.

De in 1958 in Cleveland, Ohio, USA, gebouwde  koepel voor de American Society of Metals is

opgebouwd uit vijf- en zeshoeken volgens een geodetisch patroon gebaseerd op een icosaëder met

frequentie 24. De zeshoeken zijn 3.36m breed en opgebouwd uit aluminium buizen van 102 en 152

mm. De overspanning is 76 m en de hoogte is 31.4m.

Het Climatron is een geprefabriceerde dubbellaagse koepel voor de Missouri Botanical garden in St.

Louis, USA. Deze koepel heeft een diameter van 53.3 m en een hoogte van 21.3 m.

Een forse dubbellaags geodetische koepel van aluminium is de Poliedro de Caracas koepel in

Venezuela gebouwd in 1975. In 1984 was dit de grootste in zijn soort [18]. De diameter is 143 m en

de hoogte 38 m. De koepel heeft een straal van 86 m en bestaat uit driehoekige vakwerken van 1.5 m

diep.

2.4.5 Geodetische stressed skin / gevormde oppervlakte koepels

Donald Richter ontwikkelde bij Kaiser aluminium een

koepelsysteem waarbij staven en beplating gecombineerd

zijn in een element. Deze elementen bestaan uit ruitvormige

aluminium platen die gebogen worden en waarvan de punten

met een regel verbonden worden (Figuur I-37). De panelen

worden in de punten en langs de randen aan elkaar

bevestigd.

De koepel kan opgebouwd worden door de constructie met

behulp van een ballon op hoogte te brengen. Vaak wordt ook

gebruik gemaakt van een enkele mast.

De eerste toepassing van dit systeem is de koepel in Honolulu op Hawaï gebouwd in 1957. Deze

koepel is 15.1 m hoog en heeft een diameter van 44.2 m. Deze werd neergezet met een mast van

29.3 m hoogte.

Donald Richter heeft later zijn eigen firma opgericht, Temcor Aluminium geodesic domes. Een

voorbeeld van deze koepel is het Aviodome op Schiphol, gebouwd in 1971 (figuur I-38). Deze koepel

heeft een diameter van 60 m.

Figuur I-37 American Exhibition in Moskou,1959
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Temcor produceert verder nog twee ander typen koepels, dit zijn de Crystogon domes en de

PolyFrame domes. Deze laatste koepels zijn de enkellaagse koepels van het type dat toegepast is op

de waterzuivering in Eindhoven (§1.2). Crystogon domes zijn enkellaags geodetische koepels met

aluminium staven en kunststof panelen.

Figuur I-38  Aviodome Schiphol, 1971
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3 Gridschalen

Gelijke mazen, gelijke staaflengte.

In Hoofdstuk 2 is reeds genoemd dat dubbelgekromde oppervlakken opgebouwd kunnen worden uit

staven van dezelfde lengte, omdat de dubbelgekromde oppervlakken niet ontwikkelbaar zijn. Een van

de geometrieën hiervoor besproken biedt hiervoor een mooie oplossing. Een gridschaal kan

uitgevoerd worden met gelijke mazen. Dit houdt in dat alle staven in twee richtingen gelijk zijn, met

uitzondering van de randstaven. Gridschalen zijn uit te voeren voor zowel een wiskundig

oppervlakken als voor verschillende vrije vormen. Enkele opmerkelijke voorbeelden van dit systeem,

uitgevoerd in hout en staal, zullen in dit hoofdstuk toegelicht worden.

Op te bouwen uit een plat vlak.

Het systeem van een gelijke mazennet met staven in twee richtingen

is wel uit een plat vlak op te bouwen. Doordat de knooppunten van

een gelijke mazennet scharnierend zijn in het eigen vlak, kunnen de

maashoeken verdraaien. De vierkante mazen vormen dan ruiten en

de koepel krijgt vorm. Een praktisch keukenvoorbeeld is de zeef.

Stabiliteit in eigen vlak.

Voor de stabiliteit in het eigen vlak is het nodig om een driehoekig net te vormen. Pas dan is de

constructie bestand tegen asymmetrische belasting. De driehoekige structuur wordt voltooid, door

kabels of staven  in diagonale richting aan te brengen. En deze vast te klemmen in de knooppunten.

Stabiliteit in het eigen vlak kan eventueel ook verzorgd worden door de knooppunten momentvast aan

te draaien of door de beplating hierin mee te laten werken.

3.1 Vladimir Suchov [21]

Vladimir Suchov paste een dergelijk netvormig systeem al toe in Rusland in 1895. Op deze wijze

realiseerde hij diverse overkappingen, maar ook veel verschillende torens. Hij heeft ontwerpen

gemaakt voor enkel gekromde schalen (tonschalen) en voor zowel dubbel gekromde hangdaken

(trek) en netdaken (druk). Bij de hangdaken gebruikte hij buigslappe platte ijzerband. Voor de op druk

belaste daken gebruikte hij hoekprofielen. Voor de diagonalen gebruikte hij nog wel staven in plaats

van kabels. Voordelen aan zijn systeem waren destijds; grote gewichtsbesparing, belasting op

Figuur I-39 De keukenzeef als gridschaal

Figuur I-40 Suchov (1853-1939) Figuur I-41 Tonschaal in warenhuis GUM (250 x 15 m) Figuur I-42 Radio-toren in Moskou (150 m hoog)
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normaalkrachten, grote draagcapaciteit (ook bij geconcentreerde last), vereenvoudiging van montage

en productie door gelijkheid van de elementen. De kromming wordt bewerkstelligd door het buigen

van afzonderlijke elementen ofwel door het buigen van het complete net.

3.2 Bundesgartenschau , Mannheim, Duitsland [26]

De in 1976 gebouwde gridschaal in Mannheim is een opmerkelijk voorbeeld van dit systeem in hout.

Opmerkelijk omdat de constructie inderdaad plat op de grond is opgebouwd en daarna in zijn vorm

gebracht.  Door het grid aan de randen op te duwen en te bevestigen aan de opleggingen. De houten

staven zijn gepositioneerd met behulp van 9 steigers, hydraulische vijzels en vorkhef trucks, relatief

goedkoop materieel. Om deze schaal alszodanig uit te voeren is het noodzakelijk dat het grid tijdens

montage een lage buigstijfheid heeft.

De vorm van deze schaal is tot stand gekomen als hangmodel voor één belangrijk belastingsgeval,

zodat er geen buiging optreedt onder een uniform verdeelde belasting. De hoofdoverspanningen zijn

ca. 60 m in beide richtingen.

Staven en knooppunten

De staven in de gridschaal bestaan uit houten latten van 50 x 50 mm. De latten werden op de

bouwplaats aangevoerd met een maximale lengte van 30 m. Deze lengte is verkregen door de latten

met vingerlassen aan elkaar te bevestigen. Het net bestaat uit gelijke mazen op een grid van 500 x

500 mm. Voor een deel van de constructie was een enkele laag kruisende latten voldoende. In

Figuur I-43 Bundesgartenschau

Figuur I-44 Bundesgartenschau Figuur I-45  Bundesgartenschau Figuur I-46 dubbellaags knooppunt
Bundesgartenschau
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verband met het aanbrengen van voldoende buigstijfheid was het nodig om over een groot deel van

de constructie een dubbele laag latten toe te passen. Hier lopen uiteindelijk 4 latten over elkaar.

Plaatselijk is ook een drielaagse constructie toegepast. In de knooppunten zijn de latten met behulp

van een draadeinde verbonden (Figuur I-46), zodat de mazen kunnen verdraaien. Verbindingen op de

bouwplaats zijn gemaakt door overlappende platen aan beide zijden van de lat te spijkeren. Ook waar

de latten tijdens het buigen van de schaal braken, zijn op deze wijze reparaties uitgevoerd.

Ten behoeve van de stabiliteit in het eigen vlak worden kabels in twee diagonale richtingen

aangebracht. Deze worden vastgezet bij elke zesde knoop, dit is om de ca. 4.5 m.

Oplegging

Voor de opleggingen zijn verschillende oplossingen toegepast. Een deel van de oplegging bestaat uit

een multiplex rand die met stalen platen, h.o.h. 1.25 m, op een betonnen muur is vast gebout. Voor

een ander deel is de oplegging verzorgd door gelamineerde houten liggers van 600 mm hoogte,

tussen stalen kolommen, ook zijn gelamineerde houten boogspanten toegepast. Een deel van de

constructie wordt langs de rand ondersteund met een spankabel.

Afdekking

De afdichting bestaat in dit geval uit pvc gecoat polyester. Deze gehele constructie is neergezet in 16

maanden en de schaal zelf werd opgebouwd, neergezet en afgedicht in iets meer dan 7 maanden.

3.3 Gridschalen van Schlaich, Bergermann  und Partner

Ook deze schalen worden opgebouwd uit een vierkant stavennet met diagonale trekkabels. De

staven zijn rechte of gekromde staven met de lengte van een maas. De constructie wordt gelijk in de

uiteindelijke vorm opgebouwd.

De staven zijn erg slank en kunnen zeer transparante constructies opleveren. De meeste koepels van

Schlaich zijn afgedekt met glas. Het glas wordt rechtstreeks op de staven aangebracht.

Translatievlakken (§2.1.1) bieden hier het voordeel van vlakke vierkante mazen. De vierkante maas

kan dan afgedekt worden met vlak glas. Enkelglas kan eventueel enige verdraaiing verdragen.

Wanneer het glas gekromd wordt, is een constante kromming gewenst, zodat alle panelen identiek

zijn. Hiervoor is een bol oppervlak geschikt.

Enkele voorbeelden van deze koepels zijn; een zwembad in Neckarsulm, het museum voor

geschiedenis in Hamburg en het Nijlpaardenhuis in de Berlijnse dierentuin.

3.3.1 Neckarsulm [22][23][24]

Het project in Neckarsulm bestaat uit een sferische koepel met een straal van 16.5m. De diameter in

het grondvlak is 25 m, de hoogte is 5.75 m. de maashoeken variëren van 90° tot 65°. Het gewicht van

de draagconstructie bedraagt 20 ton.
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Staven en knooppunten

De staven die hier gebruikt zijn bestaan uit gegalvaniseerde stalen staven van 60 x 40 mm (St. 37.2).

Alle staven, behalve de randstaven hebben dezelfde lengte van 1.0 m. De staven hebben een

kromtestraal van 16.5 m.

Ten behoeve van de stabiliteit is gebruik gemaakt van 2 diagonale kabels (St. 1570) met een

doorsnede van 5 mm. Deze zijn voorzien van een kunstofmantel en zijn voorgespannen. De

diagonalen worden in elk knooppunt vastgeklemd.

De knooppunten bestaan uit twee stalen strips van 60x20 mm en drie klemschotels van 90 mm

diameter. Deze zijn verbonden door een centrale bout M12, 10.9 100% voorgespannen. De

onderdelen zijn loodrecht op het vlak verdraaibaar waardoor de maashoeken gevarieerd kunnen

worden. Alle verbindingen kunnen op deze manier identiek uitgevoerd worden.

Afdekking

De beglazing bestaat uit twee lagen glas met een spouw van 12 mm. De buitenste laag glas is 6mm

enkellaags veiligheidsglas.  Aan de binnenkant een laag met 2x6mm gelamineerd veiligheidsglas.

Tussen het glas en de staven is een verwarmingsdraad geplaatst. De gebruikte beglazing is dubbel

gekromd. Door de symmetrie van de koepel en de toleranties zijn voor de 524 mazen slechts 32

verschillende panelen gebruikt. De beglazing is alleen in de knooppunten op de constructie bevestigd.

Langs de randen zijn de panelen alleen met siliconen kit afgedicht.

Figuur I-49 Doorsnede ter plaatse van een knooppunt Figuur I-50 Doorsnede over het profiel, Neckarsulm

Figuur I-48 Knooppunt NeckarsulmFiguur I-47 Zwembad Neckarsulm
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Oplegging

Het geheel is opgelegd op een betonnen rand, die op tien stalen steunen rust. De hele constructie

kon in 2 maanden voltooid worden.

3.3.2 Museum voor geschiedenis in Hamburg [22][24]

Dit project bestaat uit een L-vormige overspanning in de vorm

van twee tonschalen met overgangsstuk hiertussen. Een

tonschaal heeft een overspanning van 14 m en is 3.80 m hoog.

De andere overspant 18 m en is 5.10 m hoog. In de tonschalen

zijn plaatselijk verstijvingen aangebracht.

Staven en knooppunten

De staven bestaan wederom uit gegalvaniseerde stalen (St.52-

3) staven van 60 x 40 mm. Deze staven zijn recht en hebben

een lengte van  1.17 m. Verbinding van de staven gebeurd door

stalen staven 60 x 20 mm (St.52.3). Alle staven zijn hiermee

verbonden door 2 bouten M12, voorgespannen.

De diagonale kabels (φ 6 mm, RVS, St. 1570) zijn ook hier dubbel uitgevoerd. En met een driedelige

klemschotel (St. 52-3, φ 90 mm) en een voorspanbout M12, 10.9, bevestigd.

Afdekking

Er is gelamineerd enkelglas (2x5 mm) toegepast, dat direct op de stalen staven is aangebracht. Ter

voorkoming van condensatie is tussen het glas en de staaf een verwarmingsdraad aangebracht. Het

ontwerp en de realisatie hebben 6 maanden in beslag genomen.

3.3.3 Nijlpaardenhuis in de dierentuin van Berlijn [25]

Deze overkapping bestaat eveneens uit twee

delen en een overgangsconstructie. De twee

delen zijn allebei translatievlakken (§2.1.1)

van twee gelijke parabolen. Hierdoor

ontstaan twee cirkelvormige grondvlakken.

Een koepel heeft een diameter van 33 m en

een hoogte van 6.6 m, de andere koepel

heeft een diameter van 24.5 m en een

hoogte van 5m. De voorgevel van het

gebouw wordt gevormd door een

cirkelvormige snede, van een op zijn punt geplaatste kegel, met deze translatievlakken.

Figuur I-51 Museum in Hamburg

Figuur I-52 Nijlpaardenhuis
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De middelpunten van beide koepels liggen 31.5 m uit elkaar. De parabolen die gebruikt zijn voor de

beide koepels zijn verschillend, in het tussenstuk is een geleidelijke overgang gemaakt van de ene

parabool op de andere parabool. Dit heeft tot gevolg dat de mazen in het tussenstuk niet geheel vlak

zijn, toch konden de verdraaiingen binnen de perken blijven. Hierdoor kon het tussenstuk toch met

vlak glas beplaat worden.

Staven en knooppunten

De knooppunten bestaan uit driedelige schotels met 4 bouten (figuur I-54), waartussen de staven en

de diagonaalkabels geklemd zijn. Plaatselijk, vooral in het tussenstuk zijn de knooppunten gelast,

voor extra stijfheid.

De diagonale kabels zijn enkel uitgevoerd en hebben een diameter van14 mm, in het tussenstuk zijn

kabels toegepast met diameters van 16 en 20 mm. De afmetingen van de stalen staven (St. 52-3) zijn

40 x 40 mm, plaatselijk 60 x 40 mm en 80 x 40 mm. De maaswijdte  bedraagt 1.20 m.

Oplegging

De krachten uit de schaal worden opgenomen door betonnen randliggers. Alleen ter plaatse van de

uitsnijding van de voorgevel is een driedimensionaal gekromde stalen ligger (diameter 194 x 15 mm

St. 52-3) toegepast. Deze kan de krachten alleen opnemen in combinatie met de schaal zelf en de

kolommem in de façade. In het numerieke model heeft men gekeken naar de gecombineerde werking

van de schaal, de kolommen en de ligger. De ligger is uiteindelijk met vier kabels afgespannen op de

betonliggers aan de achterzijde om voldoende stijfheid te bieden.

Afdekking

In dit project moest er een goede oplossing gevonden worden voor een continue overgang tussen de

twee koepels die met vlakke glasplaten afgedekt kon worden. Deze oplossing werd geboden door de

translatievlakken. Vlak dubbel glas (2x 6 mm met een spouw van 12mm) is gebruikt voor de

afdekking.

Figuur I-54  Knooppunten NijlpaardenhuisFiguur I-53 Nijlpaardenhuis
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3.3.4 Andere translatiekoepels [25]

Als het gaat om dubbelgekromde oppervlakken die met dubbelglas afgedekt moeten worden, dan

verdienen vlakke panelen de voorkeur. Tonschalen kunnen met vlakke panelen afgedekt worden.  In

het geval van dubbelgekromde oppervlakken bieden de translatievlakken uitkomst omdat deze

opgebouwd zijn uit vlakke vierkante mazen. Normaal gesproken bestaat een dubbelgekromd

oppervlak alleen uit vlakke driehoeken. Enkele simpele voorbeelden van translatievlakken zijn de

rotatie paraboloïde, de elliptische paraboloïde en hyperbolische paraboloïde. Het zojuist besproken

Nijlpaardenhuis is een voorbeeld gebaseerd op twee rotatie paraboloïden.

Een hyperbolische paraboloïde word gebouwd in Leipzig. Hier moet een trapeziumvormig binnenhof

van een historisch gebouw overkapt worden met vlakke beglazing. Ook de staven die hier gebruikt

zijn, zijn allemaal even lang (1.20 m), behalve langs de randen. (Figuur I-55)

Figuur I-55 Elliptische paraboloide, sporthal Hamburg (a) en
Hyperbolische paraboloide, trapeziumvormig binnenhof Leipzig (b)

a b
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4 Conclusies

4.1 Aluminium in draagconstructies

Omdat aluminium een kostbaar materiaal is, dient dit ook efficiënt gebruikt te worden. Dit houdt in dat

constructieve en andere overwegingen van groot belang zijn bij het ontwerpen. Hierbij moeten de

gunstige eigenschappen van het materiaal ten volle benut worden.

Constructie type

De stijfheid van aluminium is lager dan die van staal en daarom zijn vervormingen en instabiliteit

meestal maatgevend. Door een slimme profieldoorsnede toe te passen of door efficiënte

constructievormen te gebruiken kan met aluminium een gewichtsbesparing bewerkstelligd worden.

Geschikte constructietypen zijn (ruimtelijke) vakwerken of koepels[1][2]. De vorm van de constructie

draagt bij aan de krachtswerking en daarom zijn deze constructief efficiënt.

Montage en transport

Omdat metalen volgens een nauwkeurig productieproces vervaardigd en geprefabriceerd worden,

hoeven elementen op de bouw alleen gemonteerd te worden. Bij aluminium speelt het lichte gewicht

hierbij een extra rol. Montage en transport worden vergemakkelijkt. Hiervan moet positief gebruik

gemaakt worden.

Vormgeving

De vormgevingsmogelijkheden die met extrusie en gieten mogelijk zijn moeten ten volle benut

worden. Bij extrusie is het goed mogelijk functies te integreren.

Overige aspecten

Verder verdienen een aantal aspecten de aandacht bij het ontwerpen. Deze zijn brandveiligheid,

warmteuitzetting en warmtegeleiding, vermoeiing en speciale corrosieve omstandigheden.

4.2 Koepels

In hoofdstuk 2.4 is duidelijk geworden dat er reeds veel verschillende koepelsystemen bestaan in

aluminium. Voorbeelden van zowel hele kleine geodetische koepels, als ook dubbellaagse en

stressed skin koepels zijn in dit hoofdstuk aan bod gekomen (zie tabel I-3).

Het vinden van een geometrie met zo min mogelijk verschillende staven en knooppunten is een

belangrijk aandachtspunt als het gaat om het bouwen van koepels. Hiervoor zijn verschillende

geometrie oplossingen besproken in hoofdstuk 2. Het vinden van een geometrie voor koepels waarbij

zoveel mogelijk identieke elementen gebruikt worden, is een vraagstuk waar geen perfecte oplossing

voor gevonden kan worden. Er kan alleen gezocht worden naar een slimme oplossing, waarbij

verschillende aspecten worden overwogen. De belangrijkste aspecten zijn; productie en montage,
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constructie, materiaalverbruik, kosten en esthetica. Hierbij moet een optimum gezocht worden voor

zowel de constructie als de beplating.

Een slim systeem dat in hoofdstuk 3 verder besproken is, is de gridschaal met gelijke mazen. Alle

staven, behalve de randstaven hebben, dezelfde lengte. Een driehoekig net kan gevormd worden

door diagonale kabels toe te voegen. De diagonale staven hoeven dan niet afzonderlijk op lengte

gemaakt te worden. Verschillende gridschalen uitgevoerd in staal of hout zijn besproken (zie tabel

I-2). Hieronder waren rotatie- en translatievlakken evenals vrije vormen (§2.1).

Ongebruikelijke dubbel gekromde oppervlakten zijn de translatievlakken. Deze kunnen uitstekend

uitgevoerd worden als gridschaal met gelijke mazen. Bijkomend voordeel van translatiekoepels is dat

de vierkante mazen van de gridschaal vlak zijn. Dit is een voordeel wanneer vlakke

afdekkingmaterialen gebruikt worden. Het lijkt erg interessant om de mogelijkheden van een

translatiekoepel uitgevoerd als gridschaal in aluminium verder te onderzoeken.

Tabel I-2 Gridschalen

Materiaal Geometrie Max.
overspanning

Hoogte Kromte-
straal

Staaflengtes
/ gridmaat

Profiel-
doorsnede

Kabel doorsnede

Mannheim
Bundesgarten-
schau

Hout Vrije vorm;
dubbel
gekromd.

60 m 0.50 m 50 x 50  mm x 2
(3)

2 x ∅ 6mm
(43 mm2)
19 wire strands
h.o.h. 4.5 m

Berlijn
Hippohouse

Staal Translatievlak
met gelijke
parabolen

Ø 33 m en
Ø 24.5 m

6.6 m en
5.0 m

14.9 m en
10.67m

1.20 m 40 x 402 mm
St. 52.3
60 x 40  mm
80 x 40  mm

1 x ∅141

(116 mm2)
1 x ∅16 (152 mm2)
1 x ∅20 (238 mm2)

Neckarsulm
Zwembad

Staal Bol Ø 25 m 5.75 m  16.5m 1.0 m 60 x 40 mm
St. 37.2

2 x ∅5  (30 mm2)
St.1570

Hamburg
Museum

Staal Tonschaal
enkel gekromd

14 m en
18 m ∩

3.80 m
en
5.10 m

1.17 m 60 x 40 mm
St. 52.3

2 x ∅6  (43 mm2)
St.1570

                                                       
2 plaatselijk grotere profielen toegepast in overgangsgebied.
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Tabel I-3 Aluminium koepels

Materiaal Geometrie Max.
overspanning

Hoogte Kromte-
straal

Staaflengtes
/ gridmaat

Profiel doorsnede Kabel
doorsnede

Swindon dome Aluminium Enkellaags
ribkoepel

Ø 45 m 9.14 m 32.4 m > Ø (elliptisch) 203 x
114 mm – 7.5 mm

Ø 102- 6.35 mm

US Marine
corps

Aluminium Enkelaags
geodetisch

Ø 35.7 m

Rioolwater-
zuivering

Aluminium Enkelaags
geodetisch

Ø 65 m 5.77 m 31.84 m I; hoog 152.4 mm;
breed
101.6 - 146.1mm

Spruce Goose Aluminium Enkelaags
geodetisch

Ø 127 m

Triodetic
enkellaags

Aluminium Enkelaags
geodetisch

Max. Ø 45m

Am. Soc. of
Metals

Aluminium Dubbellaags
geodetisch

Ø 76 m 31.4 m 1.86 m Ø 102 tot Ø 152
mm

Climatron Aluminium Dubbellaags
geodetisch

Ø 53.3 m 21.3 m

Poliedro de
caracas

Aluminium Dubbellaags
geodetisch

Ø 143 m 38 m 86 m

Honolulu
Kaiser

Aluminium Stressed skin Ø 44.2 m 15.1 m

Aviodome
Schiphol

Aluminium Stressed skin Ø 60 m

Tabel I-4 TU/e koepel (staal)
Materiaal Geometrie Max.

overspanning
Hoogte Kromte-

straal
Staaflengtes
/ gridmaat

Profiel doorsnede Kabel
doorsnede

Alco dome
TU/e

Staal Bol Ø 52 m 15 m 60 m 4.5 – 7.5 m Ø 152.4 – 4 mm n.v.t.
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Inleiding

Voor U ligt het tweede deel van mijn afstudeerwerk; “Het onderzoeken van een gridkoepel,

bestaande uit orthogonaal  getransleerde halve cirkels, in aluminium”. Dit tweede deel richt zich

op de specifieke vorm van de koepel, bestaande uit orthogonaal getransleerde halve cirkels.  Verder

zijn er enkele keuzes gemaakt voor het ontwerp van de koepel. Het eerste deel was een voorstudie

waarin aandacht besteed is aan zowel aluminium als bouwmateriaal als ontwerpen van staafkoepels.

In deel drie wordt de constructieve werking van de translatiekoepel toegelicht.

Deel II – De vorm en ontwerpuitgangspunten

In het eerste hoofdstuk worden een aantal mogelijkheden van translatievlakken in het algemeen

besproken. Daarna worden diverse eigenschappen van de geometrie van de translatiekoepel met

halve cirkels beschreven. Met behulp van deze gegevens zijn onder andere twee pascalprogramma’s

geschreven voor de geometrie in Autocad en de geometrie in Ansys (Bijlage A en Cdrom).

Voor het ontwerp zijn verder enkele uitgangspunten gekozen waarmee de studie naar de

krachtswerking van de translatiekoepel met halve cirkels gestart is. Deze uitgangspunten worden

besproken in hoofdstuk 3 en 4.
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1 Translatievlakken

1.1 Kenmerken van translatievlakken

Met translatievlakken kunnen dubbelgekromde schalen vervaardigd worden met staven van dezelfde

lengte. Daarnaast leveren translatievlakken een veelvoud aan unieke vormen. Dit zijn de belangrijkste

redenen om translatievlakken nader te bestuderen. In dit hoofdstuk wordt een vormenstudie naar

translatievlakken gedaan.

De meeste bestaande koepels zijn opgebouwd uit rotatievlakken. Deze worden dus gevormd door

rotatie van een curve rond een verticale lijn. Het is ook mogelijk een dubbel gekromd oppervlak te

produceren met behulp van translatie. Hierbij wordt een curve A  langs een curve B, parallel aan

zichzelf, getransleerd (Figuur II-1). Een bekend voorbeeld van een translatievlak is de tonschaal.

Deze ontstaat door translatie van een rechte lijn langs een kromme. Een ander bekend voorbeeld is

de hyparschaal. Een grote verscheidenheid van translatie oppervlakken is denkbaar.

Karakteristieke eigenschappen van translatievlakken

Wiskundige vorm

Een translatievlak is een wiskundige vorm. De coördinaten op het translatievlak kunnen berekend

worden met behulp van wiskundige formules.

Staaflengte

Bij translatie over dezelfde afstand ontstaat een oppervlak, waarvan alle lijnstukken dezelfde lengte

hebben. Alleen de randstaven hebben een afwijkende lengte.

Plat vlak

Kenmerk van het translatievlak is ook dat de vier punten die een maas vormen in een plat vlak liggen.

De curven worden steeds evenwijdig aan elkaar getransleerd. Daardoor komen de overliggende

zijden evenwijdig aan elkaar te liggen en een plat vlak wordt gevormd door twee evenwijdige staven

(figuur II-2) [6].  Rotatievlakken zijn alleen uit vlakke driehoeken op te bouwen.

Figuur II-2 Parallel translerenFiguur II-1 Rotatievlakken (a) en translatievlakken (b)

a. Rotatievlak b. Translatievlak

rotatie-as

beschrijvende

leidkromme

beschrijvende
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1.2 Vormstudie naar translatievlakken

In deze vormstudie is gekeken naar verschillende translatievlakken. Hierbij worden alleen

translatievlakken bestudeerd, waarbij de gebruikte curven loodrecht op elkaar staan. Gebruikte

curven zijn; halve cirkels, halve ellipsen en  parabolen. Deze curven hebben in twee richtingen een

gelijkgerichte kromming. Hyparschalen zijn dus buiten beschouwing gebleven.

Er worden horizontale doorsnijdingen gemaakt met het translatievlak. Wanneer gekeken wordt naar

halve cirkels en ellipsen, zoals in §1.2.1, wordt dan eigenlijk maar een deel van de complete vorm

beschouwd. Voor een translatievlak met twee identieke cirkels is het complete translatievlak

afgebeeld in figuur II-4. Een groter deel van deze complete vorm is wellicht ook bruikbaar. Wanneer

de randoplegging gevormd wordt door (cirkel) bogen, kan de helft van het complete vlak gebruikt

worden. Het grondoppervlak is dan helemaal vierkant. Het complete translatievlak van twee niet

identieke cirkels (dit is het voorbeeld uit figuur II-6) levert een donutachtige figuur.

Figuur II-4 Compleet translatievlak met cirkelsFiguur II-3 Curven gebruikt in de vormenstudie

hoge ellips  platte ellips

cirkel met straal R cirkel met straal 0.5 * R

parabool

parabool
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1.2.1 Cirkels

Twee identieke halve cirkels

Een translatievlak van twee identieke

onderling loodrechte halve cirkels levert een

grondvlak met een nagenoeg vierkant

grondvlak. Dit biedt een voordeel in het

grondgebruik boven conventionele koepels

met een rond grondvlak.

Tot ongeveer de halve hoogte is de

horizontale doorsnede nog redelijk vierkant,

daarboven begint het grondvlak steeds meer

cirkelvormig te worden (zie ook figuur II-18).

Halve cirkels met verschillende stralen

In dit geval zijn twee cirkels met verschillende

stralen langs elkaar getransleerd. De straal

van de halve cirkel is twee keer de straal van

de kleine cirkel.

De horizontale doorsnede in het onderste deel

van de figuur is een driehoekige figuur. Deze

zal niet direct functioneel toepasbaar zijn.

Delen van de figuur zijn wel bruikbaar als

koepel. Op de halve hoogte is de horizontale

doorsnede rechthoekig.

Figuur II-6 a Translatievlak van cirkels met verschillende stralenFiguur II-5 a Translatievlak met twee identieke cirkels

Hoogtelijnen translatievlak met identieke cirkels

grondvlak z=0 kwart van de hoogte

halve hoogte drie kwart van de hoogte

  Figuur II-5 b Hoogtelijnen / horizontale doorsneden bij figuur 1.5 a

Hoogtelijnen translatievlak met cirkels Rm = 2 * Rs

grondvlak z=0 kwart van de hoogte

halve hoogte drie kwart van de hoogte

  Figuur II-6 b Hoogtelijnen / horizontale doorsneden bij figuur II-6 a



                                                                                                                                              Deel II – Vorm en ontwerpuitgangspunten

Onderzoek naar een aluminium gridkoepel, bestaande uit orthogonaal getransleerde halve cirkels II-10

1.2.2 Ellipsen

Twee identieke hoge ellipsen

Een ellips is in feite een misvormde cirkel; de

formule van een ellips is de volgende:

 x2 / a2 + y2 / b2 = 1

Hieruit is voor a =b de vergelijking voor een cirkel te

halen;

x2 + y2 = a2 = b2 = r2,

Het is dan ook niet vreemd dat de translatievlakken

geconstrueerd met ellipsen dezelfde soort

grondvlakken opleveren.

Een ellips kan in vergelijking met een cirkel, een

hoge en een lage variant opleveren (zie figuur II-3).

Twee identieke platte ellipsen

Figuur II-8 translatievlak met twee identieke platte ellipsen

Hoogtelijnen translatievlak met identieke hoge 
ellipsen

grondvlak z=0 kwart van de hoogte

halve hoogte drie kwart van de hoogte

  Figuur II-7 b Hoogtelijnen / Horizontale doorsneden bij figuur II-7 a

Figuur II-7a Translatievlak met twee identieke hoge ellipsen
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Ellipsen van verschillend formaat

Evenals bij de cirkels met verschillende straal,

levert een translatie met ellipsen van verschillende

grootte een donutachtige figuur. Waarbij de

verhoudingen van de driehoekige radiale

doorsnede afhangen van de gebruikte ellipsen. Een

kleine hoge ellips transleren langs een grotere ellips

levert een smalle langgerekte driehoek en smalle,

langgerekte grondvlakken. Een brede platte ellips

levert een brede, compacte driehoek en bijna

vierkante grondvlakken.

Ook deze figuren kunnen op een bepaalde hoogte

interessante delen voor een koepel opleveren. De

grondvlakken zijn dan steeds redelijk rechthoekig,

soms zelfs bijna vierkant.

Figuur II-9 b Translatievlak van een platte ellips langs een ellips

Figuur II-9 c Bruikbaar deel uit de vorm van figuur II-9 b

Figuur II-9 a Translatievlak van een hoge ellips langs een ellips
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1.2.3 Parabolen

Identieke parabolen

Wanneer een parabool langs zichzelf getransleerd

wordt levert dit hetzelfde resultaat als bij rotatie van

de parabool. Een paraboloïde is dus zowel een

rotatie als een translatie vlak. Het grondvlak dat

ontstaat bij translatie van identieke parabolen is een

cirkel. Zijn de parabolen niet identiek dan ontstaat

er een grondvlak dat ellipsvormig is.

Bij de combinaties met parabolen ontstaan dan ook

rondere hoeken in het grondvlak dan bij cirkels of

ellipsen.

Ongelijke parabolen

Figuur II-11a Translatievlak met twee verschillende parabolen

Figuur II-10 a Translatievlak van twee identieke parabolen

Figuur II-11b: Grondvlak van  figuur II-11a een ellips

Hoogtelijnen translatievlak met identieke 
parabolen

grondvlak z=0 kwart van de hoogte

halve hoogte drie kwart van de hoogte

Figuur II-10 b Hoogtelijnen / horizontale doorsneden  bij  figuur
II-10  a



                                                                                                                                              Deel II – Vorm en ontwerpuitgangspunten

Onderzoek naar een aluminium gridkoepel, bestaande uit orthogonaal getransleerde halve cirkels II-13

1.2.4 Combinaties

Cirkel en ellips

Een translatievlak met een ellips en een cirkel

leveren wederom rechthoekige grondvlakken.

Cirkel met parabool

De vorm van het translatievlak wordt bepaald door

de getransleerde curven. De eigenschappen in een

richting zijn afhankelijk van de gebruikte curve in de

desbetreffende richting (Figuur II-14). Eén

eigenschap is de afronding van de hoeken.

Bij alle combinaties met parabolen ontstaan rondere

hoeken in het grondvlak dan bij cirkels of ellipsen.

Ook aan de hoogtelijnen is duidelijk af te lezen in

welke richting de parabool is gebruikt. De parabool

heeft een veel gelijkmatiger helling en de

horizontale doorsnede neigt overal duidelijk naar

binnen. Dit levert onderin de figuur veel minder

steile wanden op.

Hoogtelijnen translatievlak van een ellips en een 
cirkel

grondvlak z=0 kwart van de hoogte

halve hoogte drie kwart van de hoogte

  Figuur II-12 b Hoogtelijnen / Horizontale doorsneden bij figuur II-12a

Hoogtelijnen translatievlak met een cirkel en een 
parabool

grondvlak kwart van de hoogte

halve hoogte drie kwart van de hoogte

  Figuur II-13b Hoogtelijnen / Horizontale doorsneden bij figuur

Figuur II-13 a Translatievlak met een cirkel en een parabool

Figuur II-12 Translatievlak met een cirkel en een (hoge) ellips

Figuur II-14 Verschillen in verloop over de hoogte van de curven.
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Parabool en ellips

Hier geldt weer hetzelfde verhaal als bij de cirkel

met parabool.  Door verschillende maten voor de

gebruikte curven te kiezen kan de lengte breedte

verhouding van het grondvlak gevarieerd  worden.

Ook varieert hiermee de invloed van de parabool op

de mate waarin de hoeken afgerond worden.

Figuur II-15 a Translatievlak met een parabool en een ellips

Hoogtelijnen translatievlak met een hoge ellips en
een parabool

grondvlak z=0 kwart van de hoogte

halve hoogte drie kwart van de hoogte

Figuur II-15 b Hoogtelijnen/ Horizontale doorsneden bij figuur
II-15 b
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1.3 Aanpasbaarheid van de vorm

Een groot voordeel van de translatievlakken boven de rotatievlakken, is dat de doorsnede in twee

richtingen kan worden gevarieerd. Hiermee kunnen veel meer verschillende vormen gegenereerd

worden. Het is goed mogelijk de vorm continu uit te breiden en aan te passen aan een specifiek

profiel van vrije ruimte [2]. In dit hoofdstuk zijn alleen voorbeelden gegeven van loodrecht op elkaar

getransleerde vlakken, dit kan ook onder een andere hoek. Verder is de kromming van beide curven

gelijkgericht, er kan ook uitgebreid gevarieerd worden met hypar-schalen [3].

Figuur II-16  a) Vooraanzicht curve 1  b)  Vooraanzicht curve 2       c)  translatievlak van curve 1 en curve 2

a b c

Figuur II-17  Mogelijke translatievlakken met hyparschalen [3]



                                                                                                                                              Deel II – Vorm en ontwerpuitgangspunten

Onderzoek naar een aluminium gridkoepel, bestaande uit orthogonaal getransleerde halve cirkels II-16

1.4 Conclusies

Een translatievlak van twee cirkels levert een vorm met een nagenoeg rechthoekig grondvlak. De

resultaten verkregen met cirkels en ellipsen lijken erg op elkaar. Een paraboloide is zowel een

translatie als een rotatievlak. Bij translatie van twee identieke parabolen ontstaat als grondvlak een

cirkel. Combinaties met parabolen leveren hierdoor rondere hoeken in het grondvlak. Lengte-breedte

verhoudingen van de grondvlakken zijn te variëren met de gekozen curven. Sommige translaties

leveren vreemde figuren op, waarvan delen gebruikt zouden kunnen worden.

Translatievlakken bieden de mogelijkheid om de vorm aan te passen aan een gewenst profiel van

vrije ruimte. De doorsnede kan in twee richtingen anders gekozen worden, waardoor een andere

figuur ontstaat.

In deze vormstudie is slechts een deel van de mogelijkheden met translatievlakken behandeld.

Curven in deze studie zijn alleen loodrecht ten opzichte van elkaar getransleerd. Deze kunnen ook

onder een andere hoek getransleerd worden. Ook zijn tegengesteld gekromde oppervlakken, zoals

hyparschalen, buiten beschouwing gelaten. Verder is de doorsnijding van de vlakken horizontaal, het

schuin afsnijden van vlakken levert ongetwijfeld meer interessante vormen.

De rechthoekige grondvlakken van cirkels en ellipsen bieden een voordeel in het grondgebruik boven

conventionele koepels met een rond grondvlak. De meeste plattegronden van gebouwen bestaan uit

rechthoekige ruimtes. In het geval van een tennisbaan is het gevraagde grondvlak eerder vierkant

dan rond. Dit wordt verder uitgewerkt in §2.4.

In hoeverre alle mogelijke vormen constructief te realiseren zijn is een interessante vraag voor nader

onderzoek.

Er zal nu verder gewerkt worden aan de  eerste vorm die in dit hoofdstuk beschreven is, namelijk een

translatievlak met identieke cirkels. Hiermee wordt inzicht verkregen in de constructieve werking van

deze oppervlakken met cirkels in vergelijking tot conventionele rotatiekoepels.

Figuur II-18 Horizontale doorsnede  van het translatievlak met identieke cirkels en de omschreven cirkel, op de grond (a), een kwart
van de hoogte (b) en op halve hoogte (c)

     a.     b.     c.
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2 Toepassingsmogelijkheden - translatievlak met halve cirkels

Zoals reeds genoemd zal dit afstudeerwerk verder vooral gericht zijn op het translatievlak met

identieke halve cirkels, zoals in §1.2.1 (figuur II-5) besproken is. In figuur II-19 zijn enkele aanzichten

gegeven (0o en 45o) van het te bestuderen translatievlak. Het zijaanzicht (45o) heeft de vorm van een

deel van een ellips (zie bijlage B-6). Als gebruiksvoordeel van het translatievlak is in het voorgaande

hoofdstuk het vierkante grondvlak genoemd. In figuur II-20 is te zien hoe vierkant dit grondvlak

werkelijk is. In dit hoofdstuk zal dit gebruiksvoordeel verder uitgediept worden aan de hand van

enkele eigenschappen van de ruimte en een voorbeeld van een dubbele tennisbaan. Het

translatievlak wordt hierbij steeds vergeleken met een halve bol.

2.1 Grondoppervlak

Het rechthoekige grondvlak van de translatiekoepel biedt

een voordeel in het grondgebruik boven conventionele

koepels met een rond grondvlak. De meeste gebouwen

zijn rechthoekig van aard.

Het grondoppervlak van de translatiekoepel van cirkels

met een straal van 20 m is gelijk aan 1512 m2. Dit is

numeriek bepaald (zie bijlage B-3).

Wanneer een vierkant grondoppervlak vereist is, dan

kunnen we dit vergelijken met een bol met straal 24.48m.

Dit is de straal van de omgeschreven cirkel in figuur II-

20. Het grondvlak van de rotatiekoepel is dan gelijk aan

1883m2 (πR2).

Voor functies die een vierkante plattegrond vragen, kan

het translatievlak in vergelijking tot een halve bol een

besparing in grondoppervlak leveren tot 19.7%.

Figuur II-19: Vooraanzicht en zijaanzicht (450) van het translatievlak met identieke halve cirkels

   

R

Figuur II-20 Grondvlak van het translatievlak met
omgeschreven cirkel en vierkant.

24.5 m

20 m
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2.2 Omhullend Oppervlak

Het omhullende oppervlak van het translatievlak van halve cirkels met een straal van 20 m is gelijk

aan 2917 m2.  Een halve bol met een gelijk grondvlak van 1512 m2, heeft een straal van 21.9 m. Het

omhullend oppervlak van deze halve bol is dan gelijk aan 3020 m2 (2πR2). Dit is een geringe

besparing van 3.5%. Is echter een vierkant grondoppervlak vereist, dan kunnen we uitgaan van een

bol met straal 24.5 m, zoals in §2.1. Het omhullend oppervlak is dan veel groter, namelijk: 3764m2

(2πR2). Dit zou een besparing van 22.5% betekenen.

Het berekende omhullend oppervlak van het translatievlak is het oppervlak van een continu vlak.

Wanneer het oppervlak onderverdeeld wordt in aparte mazen, d.w.z. als het een discreet oppervlak

betreft, dan is het oppervlak iets kleiner dan de hier genoemde waarden. De afwijking is ongeveer 6%

en wordt vooral veroorzaakt door de sterke kromming in de hoeken (Bijlage B-4).

2.3 Inhoud

De inhoud van het translatievlak van cirkels met een straal van 20 m is gelijk aan 18584 m3.

Een halve bol met een gelijk grondvlak van 1512 m2, heeft een straal van 21.9 m. De inhoud hiervan

is gelijk aan   21998 m3 (2/3πR3). Dit is een besparing van 16%.

Wanneer een vierkant grondoppervlak vereist is, komen we op een inhoud van 30425m3. Dit zou een

besparing van 39% betekenen.

Tabel II.1 Vergelijking translatievlak (R=20m) met een halve bol met gelijk grondvlak (R=21.9m) en een halve bol met gelijk
vierkant grondvlak (R=24.5m)

TRANSLATIEVLAK HALVE BOL

Straal R [m] 20 21.9 24.5

Grondoppervlak [m2] 1512 1512 1882

Omhullend oppervlak [m2] 2917 3020 3765

Inhoud [m3] 18584 21998 30425



                                                                                                                                              Deel II – Vorm en ontwerpuitgangspunten

Onderzoek naar een aluminium gridkoepel, bestaande uit orthogonaal getransleerde halve cirkels II-19

2.4 Tennisbaan

Voor gebruik van een vierkant grondvlak lijkt het translatievlak met halve cirkels zeer geschikt. Aan de

hand van een tennisbaan wordt dit verder uitgewerkt. Behalve een vierkant grondvlak, worden er nu

ook hoogte eisen gesteld. De maten voor een dubbele tennisbaan (zie figuur 2.3) zijn als volgt [4]:

Maten en hoogte-eisen aan een dubbele tennisbaan:

Tabel II-2 Afmetingen in de lengte van het veld

maat hoogte-eis

Lengte van het veld 24 m

Uitloopruimte achter het veld 6.4 m 3 m

Hoogte boven het net 11 m

Hoogte boven de baseline 7 m

Tabel II-2 Afmetingen in de breedte van het veld

maat hoogte-eis

Breedte van het veld 10.9 m

Tussenruimte tussen de velden 5.2 m

Uitloopruimte naast het veld 3.7 m 3 m

Compleet translatievlak met halve cirkels

De eis van 3 m hoogte aan de rand van het speelveld wordt nu doorslaggevend. Dit resulteert in een

translatievlak met straal van 21.69m of een halve bol met een straal van 25.37m. Beide zijn afgebeeld

in figuur II-21. Ondanks de hoogte-eis levert het translatievlak nog een besparing van 12 % in het

grondvlak, 15% in het omhullend oppervlak en 30% op de inhoud.

Tabel II-3 Dubbele tennisbaan, volledig translatievlak vergeleken met halve bol
TRANSLATIEVLAK HALVE BOL Besparing

Straal R [m] 21.689 25.365

Grondoppervlak [m2] 1778 2021 12%

Omhullend oppervlak [m2] 3431 4042 15%

Inhoud [m3] 23694 34179 30%

Platter translatievlak met halve cirkels

Zoals te zien in figuur II-21 is de vrije hoogte in beide ruimtes hoger dan geëist. Er wordt daarom ook

een vergelijking gemaakt van een translatievlak met het grondvlak op 1/2R en de bovenste helft van

een halve bol. Het grondvlak van het translatievlak op deze hoogte is veel minder vierkant en het

verschil tussen beide vormen is naar verwachting minimaal.
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Dit resulteert in een translatievlak met straal van 29.7 m of een halve bol met een straal van 31.4 m.

Beide zijn afgebeeld in figuur II-22. Het translatievlak is wat betreft het grondoppervlak en het

omhullend oppervlak nog steeds gunstig. Vooral op de inhoud wordt nog ruimte bespaard.

Tabel II-4 Dubbele tennisbaan, bovenste helft translatievlak vergeleken met bovenste helft van een halve bol

TRANSLATIEVLAK HALVE BOL Besparing

Straal R [m] 29.725 31.357

Grondoppervlak [m2] 2242 2317 3%

Omhullend oppervlak [m2] 2970 3089 4%

Inhoud [m3] 18003 (5/24πR3) 20180 10.8%
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Figuur II-22 Tennisbaan; vergelijking half translatievlak met halve cirkels en bovenste helft van een halve bol
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Figuur II-21 Tennisbaan; vergelijking compleet translatievlak met halve cirkels en halve bol
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2.5 Conclusies

In dit hoofdstuk is aangetoond dat de translatiekoepel een duidelijke besparing levert in

grondoppervlak, inhoud en omhullend oppervlak, wanneer een vierkant of rechthoekig grondvlak voor

het gebruik vereist wordt.

Het translatievlak heeft in de hoeken minder vrije hoogte dan een halve bol, doordat de doorsnede

over 45o een deel van een ellips is (figuur II-23). Wanneer eisen gesteld zijn aan de hoogte, is de

besparing op grondvlak beperkter. Dit is geïllustreerd aan de hand van de tennisbaan. Desondanks

blijft een flinke ruimtebesparing mogelijk.

Een andere eigenschap van het translatievlak is dat alleen bij een grote hoogte tot de top het

grondvlak nagenoeg vierkant is. Wanneer de koepel vlakker gemaakt wordt vervalt, steeds meer van

de besparing ten opzichte van de bolvormige koepel. Toch is er nog enige winst te behalen op het

omhullend oppervlak en de inhoud.

 Afgezien van de vorm van het grondvlak is, bij hetzelfde grondoppervlak, vooral de inhoud van de

translatiekoepel kleiner dan een bolvormige koepel (15%).

Cirkel (doorsnede hoofdas) Ellips (doorsnede 45o)

z=0

Figuur II-23 Bij de cirkel is de vrije hoogte aan de rand groter dan op dezelfde afstand van de
rand bij het deel van de ellipsvormige doorsnede in het translatievlak op de 45o-as.
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3 Geometrie van het translatievlak met halve cirkels

Een aantal gegevens van de geometrie van de translatiekoepel zijn van belang bij de verdere

uitwerking van de translatiekoepel. Deze eigenschappen hebben zowel betrekking op de

constructieve werking als de uitvoering en het ontwerp. Veel van de in dit hoofdstuk behandelde

gegevens zijn gebruikt in de Pascal programma’s voor Ansys en Autocad (zie bijlage A).

3.1 Wiskundig geformuleerd vlak

Het translatievlak is een wiskundige figuur. Veel gegevens zijn wiskundig af te leiden. Het te

onderzoeken translatievlak is zoals afgebeeld in de figuren II.5 en II-19. De wiskundige formules voor

het translatievlak zijn  vermeld in bijlage B. Deze zijn specifiek voor een translatievlak met halve

cirkels met gelijke straal R in twee richtingen. De pascal programma’s zijn algemeen opgezet voor

alle translatievlakken met orthogonaal getransleerde cirkels. In deze programmatuur kunnen de

stralen van de cirkels in twee richtingen gevarieerd worden, evenals de ligging van het grondvlak en

de gridmaat of maaswijdte in twee richtingen. In bijlage A zijn de algemenere formules vermeld die

voor de pascalprogramma's gebruikt zijn. De gebruikte afleidingen in de bijlage achterin zijn daarom

soms algemeen en soms specifiek voor het  te onderzoeken translatievlak. Dit is steeds aangegeven.

3.2 Overspanning

Voor het te onderzoeken translatievlak wordt uitgegaan van cirkels met een straal van 20m, zodat de

overspanning van de translatiekoepel 40 m zal bedragen. Dit ligt in de orde van grootte die nodig is

voor een dubbele tennisbaan, zoals gebruikt in het voorbeeld in hoofdstuk 2.

3.3 Gridmaat of staaflengte

De wiskundige formules duiden een continu gekromd vlak aan. De translatiekoepel zal uitgevoerd

worden als een aluminium staafkoepel. Waarbij het vlak door knooppunten en profielen als het ware

discreet gemaakt wordt en onderverdeeld in mazen. De keuze voor een bepaalde gridmaat brengt

een aantal consequenties met zich mee.

Afdekking

Er zijn verschillende beplatingmogelijkheden. Gedacht kan worden aan verschillende plaatmaterialen

en doekconstructies. Bij doekconstructies kiest men al gauw voor een grotere gridmaat. Terwijl bij

plaatmaterialen de gridmaat beperkt blijft door haalbare afmetingen van het plaatmateriaal. Enkele

mogelijke afdekkingmaterialen worden in hoofdstuk 4.2 aangegeven.

Aantal knooppunten en staven

Des te fijner het mazennet wordt, des te meer knooppunten er benodigd zijn. Aangezien knopen

onderling afwijken en apart gefabriceerd moeten worden, zijn knopen vaak bepalend voor de kosten

van het project. Het is daarom gunstig om zoveel mogelijk knopen hetzelfde te maken. In elk geval
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komt elke knoop door de symmetrie 8x voor in de koepel. In tabel II-5 is het aantal knopen bij

verschillende gridmaten gegeven bij een overspanning van 40 m.

Tabel II-5 Aantal knopen voor een translatievlak met cirkels (R=20 m) afhankelijk van de gridmaat

Gridmaat

[m]

Aantal knopen Aantal randknopen

van de staven

Aantal randknopen

van de kabels

Totaal

aantal knopen

1 2909 252 332 3493

2 841 124 164 1129

3 321 84 108 513

4 177 60 84 321

Tabel II-6 Aantal staven voor een translatievlak met cirkels (R=20 m) afhankelijk van de gridmaat

Gridmaat

[m]

Totaal aantal staven

(aluminium profielen)

Totale profiel-lengte

[m1]

Totale kabellengte

[m1]

1 5839 8182

2 1496 2914 4037

3 684 1948 2699

4 384 1444 2001

Constructief gedrag

De staaflengte is gelijk aan de gekozen gridmaat. Bij deze koepel zijn alle staven, met uitzondering

van de randstaven, even lang. Wanneer een grotere gridmaat gekozen wordt, is de staaflengte groter

en in de kans dat staafknik maatgevend wordt aanwezig. Tegelijkertijd wordt de hoek tussen de

staven groter, hetgeen gunstiger is in het geval van doorslag (Deel III §1.4).

Het beeld van de koepel

Bij een kleinere gridmaat blijft het beeld van een continu oppervlak onaangetast. Wordt de maas erg

groot, dan ontstaat een grovere koepel. Aan de andere kant moet het net ook niet te fijn gekozen

worden, omdat dit de transparantie van de koepel aantast. Een bepaalde minimale profieldoorsnede

zal vereist zijn en deze moet in een evenwichtige verhouding staan tot de gekozen gridmaat. In figuur

II-24 is de translatiekoepel met verschillende gridmaten afgebeeld. Een gridmaat van 1 m levert een

erg fijn  beeld op en een gridmaat van 4 m is al een grove onderverdeling. De voorkeur gaat uit naar

een gridmaat van 2 a 3 m.

Tabel II-7 Aantal mazen in een translatievlak met cirkels (R=20 m) afhankelijk van de gridmaat

Gridmaat Omhulend

oppervlak

Aantal mazen +

randmazen

Totale profiel-lengte

[m1]

Totale diagonaal-lengte

[m1]

1 2734 2796 + 236 = 3032 5839 8182

2 2730 660   + 124 = 784 2914 4037

3 2724 280   + 84   = 364 1948 2699

4 2716 148   + 60   = 208 1444 2001
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In tabel II-7 is het aantal mazen per variant aangegeven. Hieruit blijkt dat het omhullend oppervlak per

variant verschilt. Hoe groter de gridmaat gekozen wordt, des te discreter is translatiekoepel en

daardoor neemt de totale oppervlak van de mazen af. De dominante aanwezigheid van de hoek is

hierbij bepalend (bijlage B-4).

Figuur II-23 Translatiekoepel met cirkels straal R=20 m a) gridmaat1m b) gridmaat 2 m c) gridmaat 3m d) gridmaat 4 m

Keuze gridmaat

Op grond van alle hiervoor besproken overwegingen is er gekozen voor een gridmaat van 2 m. Voor

het beeld van de koepel is dit een goede keus. Bovendien zijn de vlakke vierkante mazen bij deze

maat waarschijnlijk nog redelijk af te dekken met vlakke plaatmaterialen.

3.4 Mazen

Wanneer de gridmaat bepaald is, komen de mazen aan de orde. Verschillende hoeken zijn van

belang om te weten. Deze gegevens worden berekend in het pascalprogramma en worden ook

uitgevoerd als tekstbestand in het programma voor Excel invoer. Hiermee zijn o.a. de belastingen

berekend voor het Ansysmodel uit deel III  (Cdrom:/Ansysmodel/Belastingen/belastingen.xls).

a b

c d
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Figuur II-24 Maashoeken van het translatievlak
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3.4.1 Maashoeken

Voor de beplating is het noodzakelijk te weten welke hoeken de mazen hebben. Onder de maashoek

wordt verstaan: de hoek tussen de staven van een maas in de bovenste knoop (figuur II-25). De

maashoeken zijn voor het translatievlak weergegeven in figuur II.25. Hieruit blijkt dat de maashoeken

variëren van 40o bij de oplegging tot 90o aan de top (Bijlage B-7). Voor een halve bolvormige koepel

komt de minimale maashoek uit op 40.5o [5]. Dit betekent dat de minimale maashoek in het

translatievlak niet ongunstiger is dan die van een halve bol.

3.4.2 Oppervlak van mazen

Het oppervlak van elke afzonderlijke maas is gerelateerd aan de maashoek en de gridmaat.  Het

maasoppervlak varieert van 4m2 in de top tot 3m2 van de kleinste gehele maas in de hoek. Van de

randmazen bedraagt het kleinste oppervlak 0.22m2. Het oppervlak van de maas wordt in het

pascalprogramma berekend met behulp van vectorrekening volgens bijlage B-8.

3.4.3 Standhoek van de mazen

De standhoek van de mazen is de hoek van het vlak ten opzichte van het grondvlak. De standhoek

van de vlakken in de hoek bedraagt 68o. De standhoek van de staven komt aan de orde in deel III

§1.2.3. Deze hoek is bijvoorbeeld van belang bij het berekenen van de belastingen zoals dit gedaan

is in Excel en Pascal.

3.4.4 Overige hoeken

De hoeken van de knooppunten ten opzichte van het raakvlak van het continue translatievlak zijn

afhankelijk van de gekozen gridmaat. Dit zijn uiteraard belangrijke gegevens voor de realisatie van de

knooppunten. Dit zal verder uitgezocht moeten worden bij een vervolgonderzoek.

Figuur II-25 Maashoek is ∆BAC

Figuur II-25 Maashoek van de maas is ∆BAC
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4 Ontwerpuitgangspunten

In het voorgaande hoofdstuk is reeds een keuze gemaakt voor de overspanning en de gridmaat van

de translatiekoepel. In dit hoofdstuk worden enkele overwegingen aangaande de profielen en

afdekking genoemd. Hiervoor zijn keuzes gemaakt die dienen als eerste uitgangspunt voor de

analyse van de translatiekoepel. Bij verder onderzoek kan op een gegeven moment blijken dat een

andere keuze toch gunstiger uit zal pakken. De uitgangspunten moeten dan herzien worden.

4.1 Profielen

Met aluminium bestaat de mogelijkheid om profielen vrij vorm te geven. Daarbij kunnen verschillende

functies in het profiel ingebouwd worden waarmee de constructieve elementen een meerwaarde

krijgen. Eventuele functies die in het systeem kunnen worden geïntegreerd, zijn: Verlichting aan het

dak (bij avondactiviteit), ventilatie, regenwaterafvoer van het dak, elektriciteitsvoorzieningen

kabelgoten, kozijnsysteem, ophangen van absorberend plaatmateriaal, podiumvoorzieningen, decor.

Omdat de krachtswerking van de translatiekoepel in eerste instantie nog veel aandacht vraagt, wordt

voorlopig uitgegaan van ronde holle buisprofielen van aluminium. In een later stadium kan in het

ontwerp van een systeem gedacht worden aan integratie van dergelijke gebruiksmogelijkheden.

Bij een gridmaat van 2 m en een overspanning van 40 m wordt verwacht dat een buis met een

diameter van  80 a 100 mm vereist is. Om een eerste indruk te krijgen van de maximale staafkracht in

de koepel is een gewichtsberekening gedaan van de koepel. Voor de veranderlijke belasting is hierin

de symmetrische sneeuwbelasting meegenomen. Ervan uitgaande dat er slechts een aantal staven in

de hoek van de koepel meewerken (deel III §1.2.2) is hiermee een maximale staafkracht gevonden

van 39 kN (bijlage C).  Het profiel van rond 80 mm voldoet nu ruim aan de unity check voor staafknik.

Deze buis is als uitgangspunt genomen bij verdere berekeningen in deel III.
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4.2 Afdekking

In §3.3 is reeds aangegeven dat de gridmaat 2 m zal bedragen. Daarbij is overwogen dat de

translatievlakken beschikken over vlakke vierkante mazen en in principe goed afgedekt kunnen

worden met vlakke plaatmaterialen. Bij een gridmaat van 2 m is dit waarschijnlijk nog wel mogelijk. In

dit hoofdstuk zijn enkele vlakke plaatmaterialen beschouwd die geschikt zijn voor afdekking van de

translatiekoepel.

Het aantal verschillende mazen is afhankelijk van de gridmaat en overspanning. Bij een overspanning

van 40 m en een gridmaat van 2 m komen er in totaal 787 verschillende mazen in de koepel voor.

Vanwege de vier symmetrieassen komt elke maas in elk geval 8 keer voor. Er zijn dus maximaal 98

verschillende maten beplating nodig. Doordat de verschillende mazen weinig van elkaar afwijken kan

dit aantal maten mogelijk nog teruggebracht worden afhankelijk van de toleranties die toe te laten zijn

in de profielen. (Ter vergelijking: Bij de National botanic gardens in Wales heeft men 500 mazen met

18 verschillende maten beplaat)

Eventueel zouden plaatmaterialen gebruikt kunnen worden om de mazen vormvast te maken. Met

name de vraag of glas een constructieve functie kan hebben is interessant voor verder onderzoek.

Voorlopig wordt er vanuit gegaan dat de beplating geen constructieve bijrol vervult.

Vlakke plaatmaterialen

Voor de afdekking van de koepel zijn een aantal mogelijkheden bekeken voor vlakke plaatmaterialen.

Maximale overspanningen en bijbehorende dikte en gewicht van de panelen staan vermeld in tabel

II-8. Deze gegevens zijn verzameld uit productinformatie van verschillende producenten.

Criteria

De afmetingen van de vlakke plaatmaterialen wordt beperkt door de beschikbare

standaardafmetingen en de constructieve eisen aan de materialen. Uit tabellen met productinformatie

worden de geschikte plaatafmetingen bij een bepaalde maximale belasting afgelezen. Gekeken wordt

naar de maximale windlast en sneeuwlast zonder veiligheidfactoren. In dit geval zijn dit de volgende

waarden:

Maximale windlast (zuiging) =        -1.39 kN/m2

Maximale neerwaardse belasting = 1.28 kN/m2
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Tabel II-8. Maximale afmetingen van plaatmaterialen
Max. afmetingen

[m]
Benodigde dikte

[mm]
Gewicht
[kg/m2 ]

Vlakke plaat

- Trespa sandwichelementen 1.86 Min. 66 12.6

- Metalen sandwich-elementen

    Kingspan aluminium 0.5/0.7 mm

    Kingspan staal 0.4/0.7 mm

    Alucopan aluminium  1.0 mm

1.0

2.0

45

40

5.4

11.4

9.6

- Aluminium honingraadplaten 1.5 25 7.7

- Glas 2.0 10 + 8 45.0

- Lexan solid sheet 2.0 1 12 14.4

Overig

- Kunststof kussens 3.5 –5.0 2 1.0
1Vierzijdig opgelegd
2Afhankelijk van dak afschot

Trespa meteon sandwichelementen [6]

Trespa platen worden geproduceerd in maximale afmetingen van 1.86 x 3.65 m. De

sandwichelementen worden samengesteld uit een kern van isolatiemateriaal (PUR) met daaraan

verlijmd aan beide zijden een laag trespa van 3 mm. Eigen gewicht van de trespa lagen is 1400

kg/m3. Uitgaande van een PUR isolatielaag van ca. 70 kg/m2, levert dit voor een sandwichpaneel van

66 mm dikte een eigen gewicht van 12.6 kg/m2. De isolatie van deze platen is goed.

Stalen en aluminium sandwich panelen [10][9]

De standaard breedte van deze platen is meestal beperkt tot 1 m. De lengte van de platen is vaak vrij

lang, tot ca. 12 m. De kleinst leverbare dikte voldoet vaak al, vanwege een korte overspanning van

2m. Op bestelling is het mogelijk ook grotere maten te leveren. Daarnaast produceert Alusuisse de

Alucopan plaat met maximale  afmetingen van 2,2 x 6,0 m. Deze bestaat uit aluminium platen en een

iets zwaardere isolatielaag. De isolatie van dit type panelen is goed.

Figuur II-26 Kingspan sandwichpaneel KS1000MR [10]
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Aluminium honingraatpanelen [9]

Alusuisse vervaardigd deze beplating voor gevels en daken

onder de naam Alucore, met als belangrijkste eigenschap

een hoge stijfheid door een honingraatstructuur in de kern.

Het paneel is opgebouwd uit twee platen aluminium aan

weerszijden verlijmd op een kern met een

honingraatstructuur. De plaat aan de voorzijde is altijd 1

mm dik, die aan de achterzijde is 0.5 mm of 1 mm dik. De

honingraatstructuur met een celbreedte van 6.3 mm wordt

gevormd door 70 micron dikke aluminiumfolie. Platen en

structuur zijn aan elkaar verlijmd met een thermoplastische

lijmfolie. De platen worden vervaardigd met een maximale plaatbreedte van 1.5 m en de lengte is

beperkt tot 9 m. In dikte variëren de platen van 6 tot 25 mm. In de tabel zijn de gegevens opgenomen

van de 25 mm plaat. Wellicht voldoet een iets dunnere plaat ook. Hoewel de plaatbreedte beperkt is

tot 1,5 m, zijn er in het Shanghai Opera House platen toegepast van 1850 mm breedte. Deze zijn dus

op speciale aanvraag wel leverbaar. De warmte-isolatie van deze platen is echter niet zo goed als de

hiervoor genoemde sandwichpanelen.

Lexan Thermoclear plaat [8]

Lexan Thermoclear is een geextrudeerde polycarbonaat plaat, die uitstekend gebruikt kan worden

voor beglazing. De platen zijn leverbaar met 2 tot 6 lagen. Voor grote overspanningen zijn vooral het

type met 5 of 6 lagen geschikt zijn. Plaattype 6RS is alleen leverbaar in breedtes tot 1250mm. Het

type 5RS is in dit geval toepasbaar tot 1780 mm overspanning indien deze aan vier zijden opgelegd.

Lexan Solid sheet [8]

In plaats van vlak glas kan ook vlakke polycarbonaatplaat toegepast worden. Het materiaal is in

vergelijking tot glas praktisch onbreekbaar. Daarnaast is het licht van gewicht. Een aan vier zijden

opgelegde plaat van 12 mm dikte voldoet aan de gegeven belasting en overspanning en worden in

deze dikte en afmetingen geproduceerd.

Glas [11]

Floatglas wordt geproduceerd in glasplaten van 6.0 x 3.21 m. Gehard glas wordt geproduceerd in

platen van 2.40 x 4.80 m. En gelamineerd glas wordt geproduceerd in afmetingen van 2.17 x 3.67 m.

Voor de afmeting van 2 m wordt uitgegaan van dubbelglas van 8 mm en 10 mm dikte.

Kunstof kussens [7]

Foiltec produceert kunststof luchtkussens uit EFTE folie, waarmee vrij

grote overspanningen mogelijk zijn. De kussens worden samengesteld

uit 2 tot 5 lagen EFTE folie met diktes van 0.1mm, 0.15 mm of 0.2 mm.

Doordat deze folie zeer glad is, is deze zelfreinigend. Er hoeft aan de

Figuur II-27 Opbouw Alucore panelen [9]

Figuur II-28 doorsnede kussen [7]
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buitenzijde geen reiniging plaats te vinden,

alle vervuiling regent eraf. De hoogte van de

kussens ligt op ca. 10% van de

overspanning: dus voor 2 m overspanning

komt de folie tot 20 cm boven en onder het

vlak.

Randkrachten van het kussen op de

onderliggende constructie volgen uit de druk

in het kussen en de veranderlijke

belastingen. Deze randkrachten zijn in dit

geval voornamelijk horizontaal gericht.

De warmte-isolatie is redelijk vanwege de luchtlagen in het kussen. De folie kan bedrukt worden of in

andere kleuren. Eventueel kan ook een andere folie toegepast worden.

Conclusie

Voor een koepel met een maaswijdte van 2 m blijven de volgende afdekkingmogelijkheden over:

• Metalen sandwichpanelen op maat gemaakt

• Glas

• Kunststof kussens

Voor de overige plaatmaterialen is een maaswijdte van 1.5 m ongeveer het maximum haalbare. De

metalen sandwichpanelen zijn niet overal standaard leverbaar. Glas is een relatief zwaar materiaal,

de polycarbonaat producten zijn iets lichter maar bieden in deze afmetingen geen alternatief.

De kunststof kussens zijn in tegenstelling tot glas een lichtgewicht afdekkingmateriaal. Er is sprake

van een redelijke warmte-isolatie en de folie heeft een zelfreinigende werking. Verder kunnen de

kussens makkelijk toegepast worden op een maaswijdte van 2 m

Voor de afdekking van de koepel wordt verder uitgegaan van kunststof kussens, waarbij de gridmaat

van de koepel bij later onderzoek eventueel ook groter gekozen kan worden.

Figuur II-29 Marin Papillorama [7]
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5  Conclusies

De translatiekoepel met halve cirkels heeft het voordeel van een vierkant grondvlak boven

conventionele koepels met een rond grondvlak. Voor de overspanning van de koepel wordt uitgegaan

van 40 m. Een overspanning die groot genoeg is om een dubbele tennisbaan in onder te brengen.

De keuze van een gridmaat hangt samen met een verschillende aspecten van de translatiekoepel.

Hier is gekozen voor een gridmaat van 2m.

Voorlopig wordt uitgegaan van ronde buisprofielen van 80 mm diameter en een wanddikte van 5 mm

en voor de afdekking wordt uitgegaan van luchtkussens. Bij de toepassing van luchtkussens moet in

feite ook gecontroleerd worden op de horizontale reactiekrachten die op de staven werken wanneer

een aangrenzend kussen niet aanwezig is.

Verder zullen diverse andere aspecten van de detaillering van de koepel nog aandacht behoeven,

zoals: de vormgeving van knopen en profielen, de fundering, openingen in de koepel en de montage

van de koepel.
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Inleiding

Voor U ligt het derde deel van mijn afstudeerwerk; “Het onderzoeken van een gridkoepel,

bestaande uit orthogonaal  getransleerde halve cirkels, in aluminium”. In dit derde deel wordt de

constructieve werking van de translatiekoepel toegelicht. Het eerste deel was een voorstudie waarin

aandacht besteed is aan aluminium als bouwmateriaal en ontwerpen van staafkoepels. In deel twee

zijn de specifieke vorm van de koepel en enkele keuzes aangaande het ontwerp van de koepel

besproken.

Deel III –  De krachtswerking

In het eerste hoofdstuk worden de krachtswerking in de translatiekoepel en de mogelijke manieren

van bezijken uiteengezet. Instabiliteit is erg belangrijk bij koepels, het kan dan gaan om verschillende

vormen van doorslag of knik. Maar ook de toepassing van kabels om de koepel vormvast te maken

en de voorspanning die hierin aangebracht wordt, kan een belangrijke invloed hebben op de

krachtswerking van de koepel. Hierop zal getoetst moeten worden. De krachtswerking is nader

onderzocht met een EEM analyse met behulp van Ansys.

In hoofdstuk 2 worden de  belastingen waaraan de koepel getoetst moet worden uitvoerig besproken.

Hiervan zijn drie belastinggevallen doorgerekend, te weten; sneeuw symmetrisch en asymmetrisch en

een combinatie met wind. De samenstelling van deze belastinggevallen is beschreven in Bijlage E.

In hoofdstuk 3 wordt het rekenmodel in Ansys toegelicht. De onderzoek beperkt zich tot

scharnierende knopen. Imperfecties van de geometrie worden niet beschouwd. Er wordt o.a.

geometrisch niet-lineair gerekend. Tevens komen de berekeningsmethode en de toetsingsprocedure

die gehanteerd zijn in dit hoofdstuk aan de orde.

In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de analyse met behulp van Ansys gepresenteerd. Het model

zonder voorspanning in de kabels is alleen onderzocht voor de combinatie met symmetrische

sneeuwbelasting. Verder wordt het aanbrengen van de voorspanning in de kabels en de invloed

hiervan op de krachtswerking geillustreerd.

De conclusies worden besproken in hoofdstuk 5 en betreffen zowel de translatiekoepel als de

berekeningsmethode. In hoofdstuk 6 worden nog enkele aanbevelingen gedaan voor verder

onderzoek.

Relevante bijlagen bij dit deel van het verslag zijn:

Bijlage D ; Een deelstudie naar doorslag in de topknoop (analystisch en m.b.v. Ansys)

Bijlage E ; Toelichting op het Ansysmodel, het samenstellen van de belastinggevallen en de

toetsing van de staven.

Invoerbestanden van de uitgevoerde berekeningen staan op de Cdrom gerangschikt naar

belastinggeval in de directory /Ansysmodel/Analyse. Verder is met behulp van het pascalprogramma

(bijlage A) de geometrie van verschillende andere translatievlakken met cirkels te genereren. Dit

programma en een handleiding daarbij staan eveneens op de Cdrom in de directory

/Pascalapplicaties/voor_ Ansys.
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1 Constructieve werking van de translatiekoepel

Met betrekking tot de krachtsafdracht kan er in koepels gerekend worden op schaalwerking. Dit wordt

in zijn algemeenheid toegelicht in §1.1. Voor de translatiekoepel zijn enkele specifieke kenmerken van

belang voor de krachtswerking, dit wordt besproken in §1.2. Uiteindelijk zal stabiliteit voor de koepel

maatgevend zijn, dit wordt verder toegelicht in §1.4 en §1.5.

1.1 Inleiding - Krachtswerking in koepels in het algemeen

De krachtswerking van een koepel wordt in belangrijke mate bepaald door zijn geometrie. In dit

hoofdstuk wordt de invloed van de geometrie eerst toegelicht voor bogen, daarna voor koepels.

Daarna zullen enkele aandachtspunten besproken worden.

1.1.1 Krachtswerking in bogen

Een belangrijk verschil tussen een gewone ligger en een boog is, dat de boog een deel van zijn

draagcapaciteit aan zijn vorm ontleent. Wanneer een boog de druklijn van een bepaald

belastingsgeval volgt, dan is er geen  excentriciteit ten opzichte van de druklijn. Dit betekent dat er in

de boog geen momenten optreden (figuur III-1).

Enkele voorbeelden van druklijnen zijn gegeven in figuur III-2; De kettinglijn is de druklijn behorende

bij het eigen gewicht van een boog met constante doorsnede. De parabool is de druklijn voor

horizontaal gelijkmatig verdeelde belasting. De parabool en de kettinglijn verschillen weinig van

elkaar. De cirkel wijkt hier meer van af (figuur III-2). De verschillen in de top zijn zeer gering en voor

bogen met een voldoende kleine pijlverhouding1 maakt het weinig uit welke boog gebruikt wordt.

                                                       
1 Pijlverhouding wordt hier gedefinieerd als de verhouding van de hoogte, of  de pijl, van de boog ten opzichte
van de overspanning. Een halve cirkelboog heeft een pijlverhouding van ½.  Bogen met een kleinere
pijlverhouding zijn platter.

Figuur III-2 Verschillende boogvormen

Cirkelboog Parabool Kettinglijn

Figuur III-1 Constructievorm en druklijn [1]
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Praktisch is het alleen zinnig om de boog te

vormen naar één belastingsgeval, als het eigen

gewicht ten opzichte van de andere belastingen

overheerst. Dit is het geval bij stenen

boogconstructies; deze hebben een hoog eigen

gewicht en in de constructiehoogte van de boog

kunnen de relatief kleine afwijkingen in

belastingen opgenomen worden. Bij lichte

boogconstructies zijn, behalve het eigen gewicht,

andere soorten belastingen van invloed. De boog zal nooit alleen op druk belast worden. Wanneer

een cirkelboog aan een gelijkmatige verdeelde belasting wordt onderworpen, zal deze willen

vervormen als in figuur III-3. De top van de boog zal platter worden en naar binnen vervormen, terwijl

de zijkanten uitbuiken.

1.1.2 Bolvormige koepel

Terwijl in de boog in veel gevallen momenten

optreden, werken koepels toch veelal op druk en

trek. Dat wil zeggen dat er schaalwerking

optreedt. Doordat de bol in twee richtingen

gekromd is, kan de buiging die optreedt in een

boogsegment, in de ringrichting opgenomen

worden (figuur III-4). Een boogsegment wil in de

top platter worden en dit resulteert in

drukspanningen in de ring. Onderaan willen de

bogen uitbuiken en dit resulteert in

trekspanningen in de ringrichting.

In dubbelgekromde oppervlakken wordt de belasting, die niet in de meridiaan richting kan worden

opgenomen en tot buiging leidt, opgenomen in de ringrichting.  Wanneer het oppervlak in de

meridiaanrichting wel de druklijn van een bepaald belastingsgeval volgt, dan resulteert dit in minder

spanningen in de ringrichting. Zolang de kromming in beide richtingen voldoende is, kunnen

belastingen in trek en druk opgenomen worden.

1.1.3 Verstorende effecten

Door  schaalwerking in de koepel zal de krachtsoverdracht overwegend op basis van

normaalkrachten plaatsvinden. Wanneer de schaalwerking verstoord wordt, zal er plaatselijk buiging

optreden. Er is vaak sprake van verstoringen bij:

Figuur III-4 Krachtswerking in een bolvormige koepel [1]

Figuur III-3 Buiging in een boog [1]
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− De randoplegging

Idealiter wordt de staafkoepel rollend opgelegd in de richting van de staafas. Bij een afwijkende

oplegging werkt er een component van de reactiekracht loodrecht op de staaf (figuur III-5).

Hierdoor wordt buiging in de randstaven veroorzaakt.

− Puntlasten

Lokale puntlasten op een koepel werken ongunstig (figuur III-6). Grote puntlasten kunnen beter

gespreid op de koepel aangebracht worden.

1.1.4 Vormvastheid (eerste orde stabiliteit)

Bij asymmetrische belasting op een staafkoepel moeten ook schuifkrachten in het vlak opgenomen

worden. Bij staafkoepels met staven in twee richtingen en scharnierende knooppunten is een

vierhoekige maas niet vormvast. Hiervoor bestaan de volgende oplossingen:

− Derde groep staven aanbrengen

Door in een extra richting een derde groep staven aan te brengen ontstaat alsnog een driehoekig

maaspatroon in de koepel.  Daarmee wordt vormvastheid verzekerd.

− Stabiliteitverbanden toepassen.

Door een vierkante maas te voorzien van een kruislings stabiliteitverband wordt de maas stabiel.

Dit wordt onder andere toegepast bij Schwedlerkoepels [deel I §2.3.2] en gridschalen.

− Momentvaste knooppunten

In plaats van scharnierende knooppunten kunnen momentvaste knopen toegepast worden. Dit

komt vooral voor bij wat kleinere koepels. Omdat er dan momenten opgenomen moeten worden

in zowel de knopen als de staven, levert dit meestal een wat forsere uitvoering van de koepel op.

− Constructieve beplating

Als de beplating als schijf kan fungeren en zodanig toegepast is in de koepel dat deze een

constructieve bijdrage kan leveren, worden de schuifkrachten door de beplating opgenomen.

De translatiekoepel wordt vormvast gemaakt door in twee diagonaalrichtingen kabels toe te passen

(zie ook §1.2.1). Deze kabels worden voorgespannen en leveren een belangrijke bijdrage in de

krachtswerking.

Figuur III-5 Randverstoringen bij de oplegging [1]

ideaal, randverstoring door
geen randverstoring oplegreacties

Figuur III-6 Een puntlast op een vlakke koepel is kritiek [1]

Geen evenwicht mogelijk      Evenwicht mogelijk
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1.2 Krachtswerking in de translatiekoepel

Ook in de krachtsoverdracht van de translatiekoepel is de gunstige schaalwerking (§1.1) in zekere

mate te verwachten. De specifieke opbouw en vorm van de translatiekoepel hebben een duidelijke

invloed op de krachtverdeling in de koepel. Deze invloeden wordt in deze paragraaf verder toegelicht.

1.2.1 Opbouw van de translatiekoepel

Staven

Over de cirkelbogen van het translatievlak worden aluminium staven van gelijke lengte aangebracht.

Kabels

De koepel wordt vormvast gemaakt door elke maas in twee diagonaalrichtingen van kabels te

voorzien. De kabels worden voorgespannen en vervolgens vastgeklemd in elke afzonderlijke knoop.

Deze kabels lopen in de ringrichting figuur III-7 en in de diagonaalrichting figuur III-8. Doordat deze

kabels worden voorgespannen zullen zij een belangrijke rol gaan spelen in de krachtsafdracht.

1.2.2 Krachtsverdeling in de translatiekoepel

Door de typische vorm van de translatiekoepel zijn de hoeken van de koepel stijver en daardoor zal

de krachtsafdracht in de koepel zich voornamelijk daar concentreren.

Bij de verstijving van de hoek speelt in de eerste plaats de variërende kromming van de koepel een

rol. De kromming is in de zijkant erg klein en daarentegen is de hoek sterk gekromd. Daarnaast is aan

de hand van figuur III-9 te zien, dat ook het aantal staven zich in de hoek concentreert.

Als gevolg van de zeer beperkte kromming in de zijkant van de translatiekoepel zich in dit middenstuk

wellicht meer gedragen als een cilinderschaal met enkele kromming dan als een dubbel gekromde

koepel. Hierdoor is dit gebied (figuur III-10), gevoeliger voor doorslag in het geval van een constructie

systeem met scharnierende knopen.

In het geval dat een systeem met momentvaste knopen gehanteerd wordt, zullen hier grotere

momenten op treden.

Figuur III-8  Kabels over de diagonaal.Figuur III-7 Kabels in de ringrichting
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1.2.3 Reactiekrachten in de translatiekoepel

Dat de krachtsafdracht zich in de hoeken concentreert, betekent ook dat de verticale reactiekrachten

hier naar verhouding groter zijn dan aan de zijkant.  Daarnaast staan de staven in de hoeken onder

een kleinere standhoek, wat tot gevolg heeft dat de horizontale reactiekrachten in de hoeken naar

verhouding ook groter zullen zijn. Aan de zijkant van

de koepel sluiten de staven aan onder een hoek van

bijna 900, de horizontale component hieruit zal klein

zijn.

Standhoeken van de staven

De aluminium staven van een kwart van de koepel

wordt beschouwd in figuur III-11, dit zijn er in totaal 16.

De aluminium staven die het steilst aansluiten op de

rand (11 stuks), variëren in standhoek van 88.9o in het

midden van de zijkant tot 60o in de hoek. De

aluminium staven uit de andere richting hebben een

standhoek die varieert van 600 in de hoek tot minimaal

200 in het midden van de zijkant.

1.3 Vervormingen

Koepelconstructies vervormen over het algemeen niet veel. Voor de Alco-dome op het TU terrein

(deel I tabel I-4) was de maximale  vervormingen in de verticale richting 15 mm. Naar verwachting

zullen de vervormingen van de koepel niet maatgevend zijn.

Figuur III-10  Zijkant en middengedeelte van het
translatievlak, kleinere kromming

Figuur III-9  De hoek van het translatievlak, grotere
kromming en meer materiaal.

Figuur III-11 De standhoeken van de staven in de
translatiekoepel.

Standhoek van de staven in de Translatiekoepelin een kwart van het grondvlak

88.9o 60o    20o

      Stijle staven   Vlakke staven

Standhoek van de staven in de Translatiekoepel
in een kwart van het grondvlak

88.9o 60o    20o

      Stijle staven   Vlakke stavenSteile staven
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1.4 Stabiliteit

Hoewel de krachtswerking in koepels gunstig is door de schaalwerking, zal stabiliteit voor

staafkoepels maatgevend zijn.  Bij staafkoepels kunnen verschillende vormen van instabiliteit

optreden, namelijk;

− Staafknik van een staaf

− Lokale doorslag van een knooppunt (figuur III-12 c)

− Globale instabiliteit  (figuur III-12 a en b)

− Systeemknik (bifurcatie)

− Doorslag van een samenstel van knopen (limit point)

1.4.1 Staafknik

Staafknik, dat wil zeggen knik van een enkele staaf, is vooral van belang als het mazennet grof is. De

lengte van de staaf is dan groot en het gevaar op knikken van een staaf neemt toe. Hierbij gaan we

ervan uit dat de kniklengte van een staaf gelijk is aan de lengte van een staaf. Bij scharnierende

knooppunten is dit waarschijnlijk juist. Wanneer momentvaste knopen toegepast worden is dit

waarschijnlijk geen goede aanname.

1.4.2 Lokale doorslag

Doorslag is een bezwijkvorm van staafkoepels, waarbij

een knooppunt als het ware door het vlak heen klapt.

De geometrie van de koepel is hierbij bepalend.

Naarmate de hoek α0 kleiner wordt, neemt de kans op

doorslag toe. De kans op doorslag is daarom groter

wanneer het mazennet van de koepel fijner is of

wanneer de kromming van de koepel (plaatselijk)

kleiner is.

Om dit fenomeen te verduidelijken moet de krachtswerking vervorminggestuurd beschouwd worden.

Dat wil zeggen dat er uitgegaan wordt van een steeds groter wordende vervorming van de knoop. In

Verschillende  instabiliteitvormen
Eigenwaardevormen van een paraboloïde
met een diameter van 25 m uit onderzoek
van Schlaich et.al.[7]

a) hoogte 2.5 m staaflengte 1.2 m
b) hoogte 5 m staaflengte 0.6 m
c) hoogte 5 m staaflengte 1.8 m
globale instabiliteit in a) en b)
lokale doorslag in c)

Figuur III-12  Enkele voorbeelden van instabiliteitvormen in staafkoepels [7]

Figuur III-13  knooppunt onderhevig aan doorslag

F

  α0
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de vervormde situatie wordt dan bepaald welke resulterende uitwendige kracht op de knoop moet

werken.

Wanneer de eindknopen uit figuur III-13 star ondersteund wordt, zal duidelijk zijn dat bij het belasten

van de middenknoop de staven verkorten. Daardoor neemt de inwendige staafkracht N toe en

tegelijkertijd verdraait de staaf, de hoek α wordt kleiner. De verticale kracht F op de knoop moet

evenwicht maken met deze inwendige staafkracht.  Hiervoor geldt: α= sinNF

In eerste instantie zal de kracht F toenemen. Echter omdat de hoek α steeds kleiner wordt, zal op een

gegeven moment de benodigde verticale kracht F ook weer afnemen.

Dit wordt aangegeven in de grafiek van figuur III-14.

Vanaf de beginsituatie, hoek α0, neemt de kracht toe,

totdat het kritieke punt, hoek αcr, bereikt is. Vanaf dit

punt neemt de kracht af tot de knoop plat ligt (hoek α =

0). Wanneer de hoek α daarna negatief wordt, dat wil

zeggen de knoop is door het vlak heen, ontstaat de

omgekeerde situatie. Deze karakteristiek is in figuur III-

14 afgebeeld met een stippellijn. Wanneer het

fenomeen wel krachtgestuurd beschouwd wordt, dus

de kracht neemt alsmaar toe, vinden we de karakteristiek van de doorgetrokken lijn. Daarbij bezwijkt

de knoop op het moment dat de kritieke belasting bereikt is en de knoop slaat dan in een keer door.

Als de kracht na het doorslaan nog groter wordt, worden de staven op trek belast. Het doorslaan van

een knoop gaat gepaard met dynamische effecten. Naar dit bereik na doorslag wordt verder niet meer

gekeken. Wanneer op enig moment een knoop of een aantal knopen in de koepel doorslaan wordt de

koepel als bezweken beschouwd.

Momentvast maken van de knooppunten zal een gunstig effect hebben lokale doorslag. Momenten

moeten dan wel in de knooppunten en staven opgenomen kunnen worden.

1.4.3 Globale instabiliteit

Globale instabiliteit kan optreden in de vorm van systeemknik en globale doorslag.

Systeemknik

Bij systeemknik is sprake van het uitknikken van een samenstel van staven. Een

voorbeeld van systeemknik is knik van de samengestelde kolom  in figuur III-15.

Naast het knikken van alle afzonderlijke staven moet er ook rekening gehouden

worden met het in zijn geheel uitknikken van de kolom. Dit in zijn geheel

uitknikken van de kolom is systeemknik.

Figuur III-15

Figuur III-14 Kracht-vervorminggrafiek van doorslag

F(α)

α

Fcr

αo -αoαcr

beginsituatie
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Globale doorslag

Bij globale doorslag zal sprake van een groep knopen die tegelijkertijd doorslaat.

Onderscheid tussen de beide instabiliteitvormen is dat bij knik sprake is van een bifurcatiepunt in het

kracht-vervormingverloop van de constructie. Bij doorslag van één of meerdere knopen is echter

sprake van een limit point zoals afgebeeld in figuur III-14. Dit zal later aan de orde komen in §3.3  bij

de bespreking van de berekeningsmethode en de interpretatie van resultaten.
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1.5 Bezwijken van de translatiekoepel

Bezwijken van de koepel houdt in dat één of enkele van de hiervoor genoemde

instabiliteitverschijnselen optreden.  Het systeem van kabels met voorspanning kan hierop van

invloed zijn.

1.5.1 Staafknik

Zoals reeds genoemd in §1.2.2 zal de translatiekoepel zijn krachten afdragen naar de “hoek”. Daarom

zijn de normaalkrachten hier maximaal en zou staafknik hier op een gegeven moment maatgevend

kunnen worden. Voorspanning in de kabels zal invloed hebben op de staafknik doordat de drukkracht

in de staven zal toenemen. De normaalkrachten worden getoetst aan knikstabiliteit volgens een unity-

check in een apart Excelsheet volgens §3.5.

1.5.2 Doorslag en systeemknik

Naar verwachting is doorslag (globaal of lokaal) of systeemknik uiteindelijk maatgevend voor het

translatievlak. Vooral aan de zijkanten van de koepel, waar de kromming klein is (figuur III-10), is dit

van belang.  Ter controle van de translatiekoepel op deze bezwijkvormen is een geometrisch niet-

lineaire berekening noodzakelijk, deze berekeningsmethode wordt toegelicht in §3.3. De toetsing van

de verschillende vormen van instabiliteit komt hier nader aan de orde.

1.5.3 Interactie van bezwijkvormen

Globale, lokale doorslag en systeemknik

Deze drie mechanismen worden alle in een geometrisch niet-lineaire berekening meegenomen. Naar

de interactie van deze bezwijkvormen hoeft niet apart naar gekeken te worden.

Staafknik treedt op met doorslag of systeemknik

In het Ansys model wordt niet getoetst op staafknik. Dit wordt met de hand getoetst. Wanneer

staafknik en een andere instabiliteitvorm nagenoeg gelijktijdig optreden, kan het zijn dat beide

mechanismen elkaar ongunstig beïnvloeden en dat bezwijken eerder optreedt. In hoeverre dit van

invloed is kan niet met zekerheid gezegd worden. In dit onderzoek zal gekeken worden of gevaar voor

interactie te verwachten is. Indien blijkt dat de kritieke belasting voor staafknik nagenoeg gelijk is aan

de kritieke belasting van andere instabiliteitvormen, zal verder onderzoek noodzakelijk  zijn.

1.5.4 Invloed van de voorspanning

Door de toepassing van een systeem met voorgespannen kabels, kunnen op een gegeven moment

kabels wegvallen uit de staafkoepel. Dit leidt dan tot een verzwakking in de koepel en kan van invloed

zijn op de kritieke belasting. In §3.2 worden verschillende manieren besproken waarop de kabels

gemodelleerd kunnen worden.
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2 Belastingen en belastingscombinaties

Voor alle belastingen en belastingscombinaties is de Nederlandse norm, NEN 6702 Belastingen en

vervormingen, aangehouden. Alle belastingen, die van belang zijn voor de constructie, worden in dit

hoofdstuk besproken. Niet alle belastingsgevallen zijn binnen dit afstudeerproject doorgerekend. Het

onderzoek beperkt zich tot enkele belangrijke gevallen met sneeuw en wind en eigen gewicht, deze

gevallen worden verder toegelicht in bijlage E.2. Uiteraard zijn enkele van de hier genoemde

belastingen van zodanig belang, dat hieraan in een vervolg onderzoek aandacht besteed zou moeten

worden. Met name imperfecties en temperatuurbelasting zijn dan van belang.

2.1 Permanente belasting

2.1.1 Eigen gewicht

De permanente belasting bestaat uit het eigen gewicht van de constructie (zie bijlage E.2) en de

afwerking. De belasting van de beplating (kussens 1kg/m2) zal als puntlasten op de constructie

aangebracht worden.

2.1.2 Belastingen door voorspanning.

Belastingen door voorspanning moeten als permanente, plaatsgebonden belasting zijn beschouwd

die afhankelijk is van de tijd. Voor de belastingscombinaties is, in  §5.2.4 NEN 6702, gegeven dat de

belastingfactor bij gunstig werkende voorspanning (bij betonconstructies) gelijk is aan γf,g=1.0

2.2 Veranderlijke belastingen

2.2.1 Personen

Belastingen voor dakvlakken genoemd in §8.2.5 van NEN 6702 hebben geen betrekking op

dakvlakken waarvan de afwerking transparant is, waarbij zichtbaar is waar zich onder het dakvlak

geen dragende constructie bevindt.

Toch zal er rekening gehouden moeten worden met een of enkele extra puntlasten op de koepel in

verband met personen die zich op het dak kunnen bevinden. Ook is het handig om op extra

puntlasten in de knopen te rekenen om voorwerpen aan het dak te kunnen bevestigen. Hier is

voorlopig nog geen aandacht aan besteed.

2.2.2 Windbelasting

De drukcoëfficiënten van de translatiekoepel zijn alleen redelijk te benaderen aan de hand van een

windtunnelonderzoek. Voor de windbelasting worden enkele aannames gedaan op grond van

verschillende literatuurbronnen. De coëfficiënten worden daarna toegepast volgens de Nederlandse

norm NEN 6702.
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Windbelasting op koepels in het algemeen

Windbelasting op koepels is moeilijk te bepalen. De Nederlandse norm, NEN 6702, geeft geen

voorschriften op dit gebied. Enkele normen geven wel richtlijnen [2], maar deze lopen erg uiteen. Dit

heeft een aantal oorzaken:

− Variatie in de beoordeling van de windsnelheid en de tijd waarover deze gemiddeld is.

− Variatie in de manier waarop de windsnelheid aangepast wordt door modificatiefactoren.

− Variatie in drukcoëfficiënten.

Aangeraden wordt om zoveel mogelijk de norm te gebruiken die hoort bij de gebruikte

drukcoëfficiënten, en deze niet onderling uit te wisselen. In dit onderzoek wordt echter wel

vastgehouden aan de Nederlandse norm in combinatie met drukcoëfficiënten uit een andere norm.

De drukcoëfficiënten van een object, worden bepaald

door de patroon van de luchtstroom eromheen.

Aan het oppervlak treedt ergens separatie van de

luchtstroom op. Aan de voorzijde treedt een druk op aan

het oppervlak, achter het separatiepunt treedt zuiging op.

De moeilijkheid bij het bepalen van de drukcoëfficiënten

op gekromde oppervlakken met behulp van windtunnelproeven, is het bepalen van de plaats van de

separatie en de grootte van de zuiging. De ligging van het separatiepunt  is afhankelijk van het

Reynold’s getal, de mate van turbulentie van de luchtstroom en de oppervlakteruwheid van het object.

Het Reynold's getal ligt in de werkelijkheid op 109 en bij windtunnelproeven is dit ongeveer 105 of 106.

Bij vierkante gebouwen treedt de separatie op bij de randen, onafhankelijk van het Reynold’s getal. Bij

gekromde oppervlakken is dit punt niet bepaald en moeten andere eigenschappen aangepast worden

om een goede benadering te krijgen. Uit studies blijkt in elk geval dat separatie ergens aan het

vooroppervlak plaats vindt en er aan de top van de koepel zuiging optreedt.

Er bestaan een aantal windtunnelstudies voor koepels van voor 1950, waarbij de luchtstroom een

over de hoogte constante windsnelheid heeft. In werkelijkheid moet gerekend worden op een

grenslaag aan het aardoppervlak, waarbij de windsnelheid bij het aardoppervlak sterk afneemt. De

resultaten uit de verschillende situaties zijn niet goed onderling vergelijkbaar. Toch zijn figuren uit de

Engelse (1972) en de Eurocode gebaseerd op een dergelijke studie.

Aannames voor windbelasting op de translatiekoepel - vormfactoren

De translatiekoepel houdt het midden tussen een cilinderschaal en een halve bol. Bij het

samenstellen van de drukcoëfficiënten is grofweg gekeken naar de coëfficiënten voor zowel de halve

bol als de cilinderschaal. Enkele waarden uit de literatuur zijn voor halve bollen gegeven in tabel III-1

en voor cilinderschalen in tabel III-2.

Figuur  III-16  (wind)stroming om een object

separatie
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Tabel III-1  Enkele drukcoëfficiënten uit de normen voor een halve bol op de grond

Windzijde Top Lijzijde

Russische norm (SNIP 72-59) [2] +0.35 -1.0 -0.3

Britse norm (CP3, Ch.V,Part2,1972) [2] +0.6 -1.0 -0.4

Eurocode & European Convention for Constructional steelwork [2] +0.8 -1.2 0

De Russische norm houdt geen rekening met de geometrie van de koepel. De waarden zijn gelijk

voor een platte koepel en een halve bolvormige koepel. Verder is het merkwaardig dat er met de

coëfficiënten van de Eurocode aan de lijzijde geen zuiging in rekening gebracht wordt. Het zou

kunnen dat de factoren van de windzijde en de lijzijde hier bij elkaar opgeteld zijn.

Tabel III-2  Enkele drukcoëfficiënten uit de normen voor een halve cilinder, met een vierkant grondvlak, op de grond

Windzijde Top Lijzijde

Russische norm +0.7 -1.2 -0.4

Amerikaanse norm +0.71 -1.2 -0.5

Australische norm +0.7 -1.2 -0.5

Bij de cilinderschalen is wat meer eenduidigheid over de drukcoëfficiënten. Het is in elk geval van

belang om met zuiging aan de top en de lijzijde te rekenen. Voor de windbelasting zullen de factoren

uit de Australische norm uit  tabel III-2 gebruikt worden. In bijlage E.2 wordt verder toegelicht hoe de

belastingsgevallen met wind samengesteld zijn.

Windwrijving

Windwrijving treedt op als separatie niet optreedt of als de luchtstroom weer aanhecht, dit fenomeen

moet bij platte, licht gewicht koepels meegenomen worden [2]. Dit zal bij de translatiekoepel niet het

geval zijn.

Interne over- en onderdrukken

Interne over- of onderdruk is afhankelijk van de plaatsing en de positie van de openingen. Volgens de

NEN 6702 geldt voor gesloten gebouwen een interne over- of onderdruk van ± 0.3. Deze kunnen

gecombineerd worden met de drukcoëfficiënten.

2.2.3 Belasting door regenwater

Wateraccumulatie kan niet of alleen zeer plaatselijk optreden op het dakvlak. Het grootste deel van de

koepel beschikt over voldoende afschot.  Alleen aan de top, waar de mazen vrijwel horizontaal liggen,

kan  wateraccumulatie optreden  wanneer er onvoldoende waterafvoer plaatsvindt. Dit kan dan leiden

tot het bezwijken van enkele panelen. In dit gebied van de koepel zou eventueel gekeken moeten

worden naar de effecten van wateraccumulatie. Hierop wordt in dit onderzoek niet nader ingegaan.
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2.2.4 Sneeuwbelasting

Volgens de NEN 6702 kan de sneeuwbelasting bepaald worden aan de hand van de voorschriften

voor gebogen daken. Er  wordt gekeken naar een symmetrische en asymmetrische sneeuwbelasting

(Bijlage E.2).

2.2.5 Belastingen ten gevolge van temperatuursverschillen

Belastingen ten gevolge van temperatuursverschillen moeten, volgens §8.8 NEN 6702, beschouwd

worden als statische belasting. Hoewel dit belastingsgeval zeker van invloed is op  de

translatiekoepel, wordt deze belasting verder buiten beschouwing gelaten.

2.2.6 Eisen met betrekking tot dynamische invloeden

Dynamische belastingen zijn over het algemeen vooral van belang voor lichte constructies waarop

veel wisselende belasting werkt. In hoeverre deze belasting voor (translatie)koepels van belang is zou

eventueel in een later onderzoek uitgezocht kunnen worden.

2.2.7 Belastingen tijdens montage

De montagefase van de koepel is een apart te beschouwen situatie. De belastingen die tijdens de

montage op de koepel werken zijn sterk afhankelijk van de manier waarop de koepel gebouwd wordt.

Zolang de kabels in het translatievlak afwezig zijn, zal de koepel zich slapper gedragen dan in gerede

situatie met (voorgespannen) kabels. Figuur III-17  [12] toont een grafiek van de koepel in Neckarsulm

die dit effect duidelijk illustreert. Omdat de knopen in deze koepel enigszins momentvast zijn, zal de

koepel genoeg stijfheid hebben om te blijven staan. Een veilige, maar bewerkelijke, manier van

bouwen is het opbouwen van de koepel met behulp van steigers.

2.2.8 Imperfecties

Met name doordat instabiliteit een belangrijke rol speelt in de bezwijktoestand zijn imperfecties van

belang voor drukschalen. Uit onderzoeken [13] [7] blijkt dat de invloed van imperfecties op de kritieke

belasting leidt tot een reductie van ten minste 50% ten opzichte van de perfecte geometrie.

Als uitgangspunt voor de aan te brengen imperfecties worden vaak de eigenwaardevervorming of de

lineaire vervormingen gebruikt. Deze vervormingen worden geschaald op een bepaalde absolute

Figuur III-17 Kracht-vervorminggrafiek voor
gridkoepels met en zonder kabels [12].

Figuur III-18  Montage
gridschaal Schlaich et.al.

Figuur III-19 Montage gridschaal
Schlaich et.al.
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imperfectie en aangebracht op de geometrie van de koepel. Schlaich et.al. [7] gebruikt in zijn

berekeningen een maximale verticale imperfectie van 50 mm [7]. De maatgevende imperfectievorm

wordt niet altijd gegeven door de eerste eigenwaarde. Een hogere eigenwaarde of combinaties van

verschillende eigenwaarden kunnen ook kritiek blijken [7].

2.3 Bijzondere belastingen

Het in rekening brengen van bijzondere belastingen heeft tot doel het voorkomen van voortgaande

instortingen naar aanleiding van het optreden van een bijzondere invloed en vooral het voorkomen

van persoonlijk letsel of het verlies aan mensenlevens.

Eventueel relevante bijzondere belastingen zijn;

− Brand

− Knappen van een spankabel

− Wegvallen van één of enkele kussens indien deze worden toegepast.

Deze worden in dit afstudeerwerk niet nader beschouwd.
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2.4 Belastingscombinaties

2.4.1 Veiligheidsklasse, referentieperiode en reductiefactoren

De koepel valt onder het type gebouw dat publiekelijk toegankelijk is, zoals bijvoorbeeld

sportgebouwen. Daarom valt het volgens de NEN 6702 onder veiligheidsklasse 3. Voor de

referentieperiode wordt uitgegaan van een periode van 50 jaar.

Voor de veranderlijke belastingen die doorgerekend worden, sneeuw en wind, geldt een momentaan

factor ψ=0. Voor de reductiefactoren op deze veranderlijke belastingen levert dit een reductiefactor

van ψt=1.0. Dit betekent dat alle veranderlijke belastingen afzonderlijk alleen met het eigen gewicht

gecombineerd hoeven te worden.

2.4.2 Belastingscombinaties in de uiterste grenstoestand

Combinaties in de uiterste grenstoestand worden beschouwd ter controle op bezwijken van de

constructie. Hierbij wordt getoetst aan de sterkte en stabiliteitcriteria.

Fundamentele combinaties

Er wordt getoetst aan zes combinaties met eigen gewicht en veranderlijke belasting. Veranderlijke

belasting bestaat uit sneeuw en wind. Deze combinaties worden nader toegelicht in de bijlage E.2.

Bijzondere combinaties

Bijzondere belastingen zoals genoemd in §2.3 worden niet beschouwd.

2.4.3 Belastingsfactoren in de bruikbaarheidsgrenstoestand

De bruikbaarheidsgrenstoestand wordt gebruikt ter controle van het doeltreffende gebruik of uiterlijk

van de constructie. Hierbij wordt de constructie getoetst aan vervormingen. Zoals in §1.3 aan de orde

is geweest, zijn de vervormingen voor een koepelconstructie niet maatgevend. Deze

belastingsgevallen hoeven dan ook niet apart doorgerekend te worden.
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  Figuur III-20 Model in Ansys

3 Ansys Berekeningen

Berekeningen met Ansys zijn gedaan om enerzijds een indruk te krijgen van de krachtswerking en de

normaalkrachten in de koepel en daarnaast ter controle van de koepel op instabiliteit (§1.5). Deze

berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van Ansys versie 5.6. In dit onderzoek worden alleen

scharnierende knooppunten beschouwd en er worden geen imperfecties aangebracht op de

constructie.

3.1 Het Ansys model

3.1.1 Geometrie

De translatiekoepel heeft een overspanning van 40 m en een

gridmaat van 2 m (deel II). De koepel heeft vier symmetrieassen.

Toch is de complete koepel gemodelleerd,  zodat er verschillende

asymmetrische belastingen beschouwd kunnen worden. Bij het

samenstellen van de geometrie in Ansys wordt gebruik gemaakt

van een tekstbestand met de geometriegegevens uit Pascal (zie

bijlage A). De knooppunten worden hierin op een logische manier

genummerd (zie bijlage B.1). Mogelijkheden van het

Pascalprogramma worden kort toegelicht in bijlage A.

Het model telt in totaal 3012 elementen, waarvan 1496 voor de staven (2914 m1) en 1516 voor de

kabels (4037 m1). Het aantal knopen bedraagt 1129 in totaal, daarvan zijn 124 randknopen van de

staven en 164 randknopen van de kabels.

3.1.2 Knooppunten

Voor de translatiekoepel wordt uitgegaan van een systeem met in twee richtingen staven en in twee

diagonaalrichtingen kabels, die het systeem vormvast maken. De knooppunten kunnen dan in

principe scharnierend uitgevoerd worden. Indien instabiliteitproblemen optreden in de koepel kan het

noodzakelijk zijn om de knopen in zekere mate momentvast te  maken. De berekeningen in dit

onderzoek zijn beperkt tot alleen volledig scharnierende knooppunten in de koepel.

3.1.3 Elementen

De constructieonderdelen worden gemodelleerd met 3D-lijnvormige elementen. De koepel wordt

opgebouwd uit aluminium staven en stalen kabels, zoals beschreven in §1.2.1.

Aluminium staven

De aluminium staven worden scharnierend op elkaar aangesloten. In de staven treden dan enkel

normaalkrachten op en de staven worden gemodelleerd met 2-knoops staafelementen met drie

translatievrijheidsgraden per knoop. Het gebruikte staafelement in Ansys is Link 8. Bij het gebruik van
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deze elementen kunnen geen initiële imperfecties op de staven aangebracht worden. Dit betekent dat

staafknik apart getoetst moet worden (§3.4). En dat de invloed van staafknik op het gedag van de

koepel niet nader bekeken kan worden (§1.5.3).

Indien de invloed van staafknik bij een vervolgonderzoek wel meegenomen moet worden in de

berekening, dan moet elke staaf met meerdere balkelementen gemodelleerd worden. De geometrie

hiervoor kan dan ook met het  geschreven Pascalprogramma verkregen worden. Ansys staat een

maximale knoopnummering toe tot 30000. Dit betekent dat de huidige geometrie van de

translatiekoepel (cirkelstraal 20 m en gridmaat 2m) met behulp van het Pascalprogramma

gemodelleerd kan worden met maximaal 5 elementen per staaf. De knopen kunnen eventueel

scharnierend gemaakt worden door “releases” te gebruiken.

Indien het nodig is om de knopen momentvast uit te voeren, moeten 3D-balk-elementen (bijvoorbeeld

beam 4) gebruikt  worden. Deze zijn in dit onderzoek niet toegepast.

Kabels

In de kabels zullen alleen normaalkrachten optreden en deze worden daarom ook met twee-knoops

staafelementen met drie translatievrijheidsgraden per knoop gemodelleerd.

De kabels mogen in principe alleen op een trekkracht belast worden. Dit kan bereikt worden door

alleen-trek-elementen te gebruiken, of door voldoende voorspanning in de kabels aan te brengen.

Voor de modellering van de kabels zijn zowel de gewone elementen als alleen-trek-elementen

gebruikt. De verschillen worden nader toegelicht in §3.2.

3.1.4 Randvoorwaarden

Alle randknopen zijn in drie richtingen star ondersteund. Derhalve hoeven er geen momenten uit de

staafkoepel in de fundering opgenomen te worden.

3.1.5 Materiaal en doorsnedengegevens

De staven zullen uitgevoerd worden in aluminium, daarvoor zijn de materiaaleigenschappen van de

aluminiumlegering 6082/T6 aangehouden. De staven hebben een E modulus van 70000 N/mm2 en de

rekenwaarde van de 0.2% rekgrens is f0.2,d=250 N/mm2 [9].

Voor het rekenmodel is in eerste instantie uitgegaan van ronde profielen. Dit is een vereenvoudiging

die misschien niet helemaal terecht is. Aluminium staven kunnen vrij vormgegeven worden. Wanneer

een andere profielvorm gekozen wordt, kan ook instabiliteit van de doorsnede een rol gaan spelen.

Dit blijft hier verder buiten beschouwing. Voor de ronde doorsnede is in eerste instantie uitgegaan van

buizen met een diameter van 80 mm en een wanddikte van 5mm (Doorsnede A=1178mm2). Wanneer

dit profiel volgens de berekening niet bleek te voldoen is een grotere profieldoorsnede gekozen. De

gebuikte profielsets bij de verschillende berekeningen zijn gegeven in tabel III-3.
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De kabels bestaan uit voorgespannen staalkabels. Hiervoor wordt uitgegaan van kabels met 7

draden, deze hebben een E-modulus van 170000 N/mm2 [6]. De treksterkte van deze kabels

bedraagt 1570 N/mm2.

Voor de diagonaalkabels is gekozen voor 2 kabels met een diameter van 8 mm (77.4 mm2). In de

gridschalen die besproken zijn in deel 1 zijn kabel doorsneden variërend tussen ca. 40 tot 200 mm2

gebruikt.

3.1.6 Belastingen

Belastingen, zoals de veranderlijke belasting en het eigen gewicht van de beplating, worden als

puntlasten aangebracht in de knooppunten. Het eigen gewicht van staven en kabels wordt

aangebracht door deze een massa te geven waarop de zwaartekracht werkt. Belastingen zijn

gespecificeerd in tekstbestanden die ofwel met Pascal ofwel uit Excel verkregen zijn (Bijlage E.2).

Berekeningen zijn uitgevoerd op de belastingcombinaties met sneeuw en wind zoals deze

omschreven zijn in hoofdstuk 2 en bijlage E.

Tabel III-3 Totale permanente en veranderlijke belastingen (inclusief belastingfactoren)

Permanente belastingen Fz [kN] Fx [kN] Fy [kN]

Afdekking (1kg /m2) Wordt verrekend in de invoerfiles voor V.B.

Aluminium staven (2700 kg/m2) A [mm2] I [mm4]

Profielset 1 ∅ 80 - 5 1178 832031 108.9

Profielset 2 ∅ 120 - 5 1806 2991876 167.1

Profielset 3 ∅ 150 - 5 2277 5993079 210.7

Stalen kabels (7800 kg/m2)

Profielset 1 2x ∅ 8 77.4 28.7

Profielset 2 2x ∅ 10 120.95 44.8

Profielset 3 2x ∅ 12 174.17 64.5

Veranderlijke Belastingen

Sneeuw symmetrisch (sns1) 968↓

Sneeuw asymmetrisch (sna2) 869↓

Wind (wa2) 2181↑ 0 710
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3.2 Modellering van de kabels

Er zijn verschillende mogelijkheden om de kabels te modelleren. Er kunnen namelijk twee typen

staafelementen gebruikt worden, te weten; trek-druk-elementen (link8) of alleen-trek-elementen

(link10). Deze kunnen met of zonder voorspanning toegepast worden. De kabels kunnen alleen op

trek belast worden en daarom is een modellering met alleen-trek-elementen het meest natuurgetrouw.

Het gebruik van alleen-trek-elementen levert ook extra moeilijkheden op bij de berekening (§3.3.2) en

het kan daarom nuttig zijn om ook een berekening te doen met trek-druk-elementen.

Bij een berekening met trek-druk-elementen is het ook mogelijk om handmatig de elementen die zich

op druk bevinden uit de geometrie te verwijderen. Op die manier wordt het model met alleen-trek-

elementen benaderd en  kan de berekening met alleen-trek-elementen gecontroleerd worden. Dit is

onder andere toegepast bij de berekening van de belastingscombinatie met sneeuw symmetrisch

zonder voorspanning (§4.1.1)

Tabel III-4  Verschillende modellen die gebruikt zijn bij de analyse van de translatiekoepel

Aanduiding Staven Kabels Voorspanning

L8 Trek en druk (Link 8) Trek en druk (Link 8) Zonder

L8vsp Trek en druk (Link 8) Trek en druk (Link 8) Met

L10 Trek en druk (Link 8) Alleen trek (Link 10) Zonder

L10vsp Trek en druk (Link 8) Alleen trek (Link 10) Met

Trek-druk-elementen (L8)

Wanneer de kabels worden gemodelleerd als trek-druk-elementen, is het mogelijk dat er kabels op

druk belast worden. Hierdoor is de draagcapaciteit van de koepel groter.

Trek-druk-elementen met voorspanning (L8vsp)

Wanneer de voorspanning in de kabels niet meer voldoet, worden de kabels op druk belast. De

draagcapaciteit van de koepel wordt beïnvloed door de aanwezige voorspanning. Maar doordat alle

elementen in de koepel ten alle tijde actief blijven, is de stijfheid van de koepel maximaal.

Alleen-trek-elementen met voorspanning (L10vsp)

Wanneer de voorspanning in de alleen-trek-elementen niet voldoende is, zullen er kabels uit de

berekening wegvallen. Dit wegvallen van de kabels bepaalt in grote mate de uiterste bezwijkbelasting.

Bij het uitvallen van kabels zal de koepel zich steeds minder stijf gaan gedragen. Uitvallende kabels

kunnen oorzaak zijn van bezwijken of het bezwijken door doorslag of systeemknik bespoedigen.

Bij het hiervoor genoemde model met trek-druk-elementen is het uitvallen van kabels nog niet van

invloed.
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Alleen-trek-elementen zonder voorspanning (L10)

Een berekening met alleen-trek-elementen zonder voorspanning kan problemen opleveren wanneer

er veel elementen wegvallen (§3.3.2). De stijfheid van de koepel is afhankelijk van het aantal kabels

dat actief is.
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3.3 Soorten berekeningen

Er zijn verschillende berekeningen uitgevoerd om de koepel te toetsen. De verschillende

berekeningen en aandachtspunten bij de berekening komen hier aan de orde. Bij alle berekeningen

wordt uitgegaan van elastisch materiaalgedrag, dus er wordt fysisch-lineair gerekend. Er moet echter

wel rekening gehouden worden met geometrisch niet-lineariteiten. In §3.4 wordt de gevolgde

berekeningsprocedure bij de analyse van de translatiekoepel beschreven.

3.3.1 Eerste orde berekeningen

In een eerste orde berekening wordt het evenwicht geformuleerd in onvervormde toestand. Dit

betekent dat het resultaat uit een eerste orde berekening een lineair kracht-vervormingverloop geeft.

Uitzondering hierop zijn de berekeningen met alleen-trek-elementen waar de constructie in eerste

orde berekening niet-lineair gedrag vertoont door het inactief worden van deze elementen.

De eerste orde berekening is een goede controleberekening, voordat aangevangen wordt met een

niet-lineaire berekening.

3.3.2 Geometrisch niet-lineaire berekening

In geometrisch niet-lineaire berekeningen wordt het evenwicht geformuleerd in de vervormde

toestand. Daarbij is onderscheid te maken tussen de tweede orde berekening (stress-stiffening) en de

ne orde berekening (grote rotaties en vervormingen). In een tweede orde berekening wordt gerekend

op kleine vervormingen. Het verstevigend effect van membraanspanningen in de constructie wordt

dan in de berekening meegenomen. In de tweede orde berekening zijn de membraanspanningen

constant. De ne orde berekening gaat uit van grote vervormingen en rotaties, daarbij wordt de invloed

van veranderende membraanspanningen meegenomen.

Doel van de geometrisch niet lineaire berekeningen

Een geometrisch niet-lineaire berekening is noodzakelijk om te toetsen op staafknik

(normaalkrachten) en doorslag en systeemknik zoals besproken in §1.5.2.

Bezwijkcriteria

Toetsing op staafknik  – Normaalkrachten

Wanneer een voldoende grote eigenwaarde gevonden wordt (λ>10) [8], kan er bij bepaalde

constructies gekozen worden om  geen controle uit te voeren op doorslag en alleen de

normaalkrachten te toetsen volgens een tweede orde berekening. In deze studie is er echter altijd een

ne orde berekening gedaan om te controleren op doorslag. De resultaten uit de tweede en de ne orde

berekening zijn vergeleken. Uit de gevonden resultaten in hoofdstuk 4 is gebleken dat de

normaalkrachten uit een tweede orde berekening en de normaalkrachten uit de ne orde berekening

niet ver uiteenlopen. Daarom kan volstaan worden met het toetsen van de normaalkrachten aan een

tweede orde berekening.
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Instabiliteit door doorslag, systeemknik of het uitvallen van kabels

De constructie wordt als bezweken beschouwd, wanneer de raaklijn uit de kracht-vervorminggrafiek

horizontaal loopt. Dat wil zeggen dat ofwel doorslag danwel systeemknik optreedt. Dit kan beïnvloed

worden door het wegvallen van kabels. Het uitvallen van kabels is meestal al goed zichtbaar in de

eerste orde berekening. En eventueel kan de voorspanning verhoogd worden.

Systeemknik

Systeemknik zou mogelijk ook met een eigenwaardeberekening juist benaderd kunnen worden

(§3.3.4).

Doorslag

Voor wat betreft doorslag,  zal een tweede orde berekening een overschatting geven (Bijlage D –

deelstudie naar doorslag). Ter controle op doorslag dient een ne orde berekening uitgevoerd te

worden.

Vervormingbeeld bij doorslag

Indien sprake is van doorslag, zou men verwachten dat één of enkele knopen door het vlak geklapt

zijn. Dat wil zeggen dat alleen als de loodrecht op het vlak van de koepel naar binnen verplaatsen kan

er sprake zijn van doorslag. Wanneer bijvoorbeeld de top van de koepel naar beneden gedrukt wordt,

kan er wel sprake kan zijn van doorslag. Maar wanneer de zijkanten van de koepel zijwaarts naar

buiten bewegen kan er geen sprake zijn van doorslag. Het vervormingsbeeld geeft dus een indicatie

van plaatsen waar men doorslag kan verwachten.

Bereik na doorslag

Nadat de knopen zijn doorgeslagen ontstaat er een omgekeerde situatie waarbij zeer waarschijnlijk

trekkrachten optreden in de omliggende staven die voorheen op druk belast werden. Omdat de

berekeningen krachtgestuurd uitgevoerd worden, kan het kracht-vervormingverloop na het bereiken

van de kritieke belasting niet goed gevolgd worden (zie figuur III-14 §1.4.2). Indien een mogelijkheid

gevonden wordt om dit bereik na de kritieke belasting te volgen, kan aan het verloop van de

krachtvoervorming afgeleid worden of er sprake is van doorslag (limit point buckling) of systeemknik

(bifurcation buckling, figuur III-21 §3.3.2). Er kan dan ook gekeken worden naar de normaalkrachten

in de staven en het vervormingbeeld na bezwijken. Uit deze gegevens kan dan afgeleid worden of er

sprake is van doorslag of van systeemknik.

De enige mogelijkheid om met een krachtgestuurde berekening toch dit bereik van het kracht-

vervorminggrafiek in beeld te krijgen wordt geboden door de arclength methode [14].



                                                                                                                                                                    Deel III – De krachtswerking

Onderzoek naar een aluminium gridkoepel, bestaande uit orthogonaal getransleerde halve cirkels III-29

3.3.3 Aandachtspunten bij de geometrisch niet-lineaire berekeningen

Aandachtspunten bij deze berekening hebben enerzijds betrekking op de rekentechnische uitvoering

van de berekening en anderzijds op het interpreteren van de resultaten uit de berekening.

Rekentechnische problemen

Bij het uitvoeren van een geometrisch niet-lineaire berekening kan het vinden van een convergerende

oplossing lastig zijn. Dit kan eventueel duiden op het bezwijken van de koepel, en dan speelt het

interpreteren van de resultaten een rol. Wanneer voor het afbreken van de berekening geen fysische

verklaring gevonden kan worden, moet gezocht worden naar rekentechnische oplossing voor het

probleem.

Een mogelijke oplossing voor het vinden van een convergerende oplossing is het nemen van kleinere

belastingsstappen. Dit is bij het gebruik van berekeningen met voorspanning in de kabels bij zowel

alleen-trek-elementen als bij trek-druk-elementen vooral bij een ne orde berekening van nut geweest.

Het gebruik van alleen-trek-elementen kan problematisch zijn wanneer er veel elementen uitvallen.

Ook hier is het van belang om voldoende kleine belastingstappen te nemen. Bij de combinatie met

asymmetrische sneeuwbelasting moet, in de eerste orde berekening, eerst 1/100000 van de totale

belasting aangebracht worden voordat er een convergerende oplossing gevonden wordt (zie

invoerfiles op de Cd-rom). Bij verdergaande geometrisch niet-lineaire berekening kan het nuttig zijn

om de uitgevallen elementen handmatig uit de geometrie te  verwijderen. Dit is toegepast bij de

berekeningen met de combinatie sneeuw symmetrisch (§4.1.1)

Het interpreteren van de resultaten uit een geometrisch niet-lineaire berekening

Wanneer er geen convergerende oplossing meer gevonden wordt in de berekening, kan dit erop

duiden dat de constructie bezwijkt. Om dit te controleren wordt gekeken naar de kracht-

vervorminggrafieken, wanneer deze horizontaal gaan lopen is duidelijk sprake van bezwijken. Dit

moet echter wel gebeuren voor de juiste knopen. Want wanneer de verkeerde knopen beschouwd

worden, kan de kritieke belasting over het hoofd gezien worden. De eigenwaardeberekening kan een

goede indicatie geven van de te controleren knopen.

In de onderzoeken van Schlaich et. al. [7] word een speciale eigenwaardeberekening op de

tangentstijfheidsmatrix uitgevoerd om te bepalen waar de raaklijn aan de kracht-vervominggrafiek

horizontaal wordt. Ook in de arclength methode [14] zit een optie (arctrm,L) om de berekening te laten

afbreken wanneer het eerste maximum bereikt is. Mogelijk zijn dit betere methoden om te kunnen

beoordelen wanneer bezwijken optreedt.

Het toetsen van vervormingen en belastingen uit een ne orde berekening bij 100% van de belasting is

geen probleem zolang de constructie niet voortijdig bezwijkt. Toch is er getracht om een idee te

krijgen van het moment van bezwijken om te kunnen beoordelen hoe veilig de koepel is. De invloed
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van imperfecties zal het moment van bezwijken zeer waarschijnlijk reduceren (§2.2.8), hiermee moet

rekening gehouden worden. Daarnaast is het interessant om het gevonden moment van bezwijken te

vergelijken met de uitkomst van de eigenwaardeberekening (§3.3.4).

3.3.4 Eigenwaarde berekeningen

De eigenwaardeberekening is een speciaal soort

berekening waarbij een wiskundige bewerking

uitgevoerd wordt op de stijfheidsmatrix uit de eerste

orde berekening. De eigenbelasting2 die gevonden

wordt kan zowel betrekking hebben op een

bifurcatiepunt als op een limit point. De

eigenwaardeberekening levert een exacte bepaling

van het bifurcatiepunt. In het geval van een limit

point (instabiel evenwicht) levert de eigenbelasting

in het algemeen geen exacte oplossing. Een

volledig geometrisch niet-lineaire berekening is dan

noodzakelijk.

De in het model berekende eigenwaarde kan betrekking hebben op zowel systeemknik (bifurcatie) als

globale- en lokale doorslag (limit point). Met de hier uitgevoerde eigenwaardeberekening wordt niet

gecontroleerd op staafknik. Daarvoor wordt een aparte unity-check gedaan volgens §3.5.1.

In het geval van doorslag (limit point) levert de eigenbelasting dus geen juiste oplossing. Dit is ook

geconcludeerd naar aanleiding van een deelonderzoek naar doorslag in een enkel knooppunt (Bijlage

D). Bij systeemknik is de eigenwaarde waarschijnlijk wel een goede bepaling van dit bifurcatiepunt.

Wanneer de eigenbelasting overeenkomt met de resultaten uit een geometrisch niet-lineaire

berekening, zal er waarschijnlijk sprake zijn van systeemknik. Andersom zullen de resultaten uit beide

berekeningen bij doorslag duidelijk verschillen. Zolang er geen duidelijkheid bestaat over de vorm van

bezwijken die optreedt, is het twijfelachtig welke fysische betekenis er aan de uitkomsten van de

eigenwaardeberekening gegeven mag worden.

                                                       
2 Het instabiele evenwicht wordt gevonden wanneer de stijfheidmatrix singulier wordt. De stijfheidmatrix bestaat

uit een belastingafhankelijk en een belastingonafhankelijk deel. De eigenwaarde wordt gevonden door  de

determinant van de stijfheidmatrix gelijk te stellen aan nul:

([Ko]+λi[Kσ]){u}=0 voor {u}≠0 

[ Ko]+λi[Kσ]=0

[Ko] is de constructiestijfheid matrix, welke onafhankelijk is van de belasting

[Kσ] is de toegevoegde stijfheidmatrix, welke afhankelijk is van de belasting

{u} is de eigenwaardevervorming

λi zijn de eigenwaarden

De eigenbelasting op de constructie is dan λ keer de aangebrachte belasting

Figuur III-21  Kracht-vervormingverloop
Bifurcatie : splitsing van evenwichtspaden
Limit point : punt waarop een instabiel evenwicht ontstaat

Vervorming

Bifurcatie

Limit point

Belasting
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Bij een geometrisch niet-lineaire berekening is de interpretatie van de resultaten lastig omdat de juiste

knopen beschouwd moeten worden. De eigenwaardevorm kan hierbij van nut zijn.

3.3.5 Aandachtspunten bij de berekening van de eigenwaarde

Er moet in twee situaties extra aandacht besteed worden aan de berekening van de eigenwaarde,

namelijk wanneer:

1. er voorspanning aangebracht wordt

2. er alleen-trek-elementen gebruikt worden in verband met uitvallen van elementen

In deze gevallen is de uitkomst van de eigenwaardeberekening afhankelijk van het belastingsniveau

dat aangebracht wordt.

Voorspanning

De aangebrachte voorspanning in de constructie is in feite een deel van de belasting op de

constructie en deze wordt bij een eigenwaardeberekening mee verhoogd.

Ook de zwaartekracht is een belasting die bij een eigenwaardeberekening wordt vergroot. Deze

invloed wordt meestal verwaarloosd, omdat de zwaartekracht vaak een beperkt deel uitmaakt van de

totale belasting. De voorspanning is echter een ingrijpende belasting op de koepel.

Alleen-trek-elementen

In het geval dat er alleen-trek-elementen gebruikt worden in een berekening, kunnen bij een bepaald

belastingsniveau elementen uit het model wegvallen. Dit heeft een nadelige invloed op de kritieke

draagkracht van de koepel.

De eigenwaarde volgt op een eerste orde berekening op een bepaald belastingniveau, hierbij zijn een

bepaald aantal elementen actief. Wanneer de eigenwaarde groter is dan 1, bestaat de kans dat er

meer kabels uitvallen wanneer de gevonden eigenbelasting daadwerkelijk op de koepel wordt

aangebracht. De gevonden eigenbelasting is dan een overschatting. Andersom geldt dat het, bij een

eigenwaarde kleiner dan 1, mogelijk is dat er minder kabels uitvallen waardoor de gevonden

eigenbelasting een onderschatting is. Dit wordt verduidelijkt in voorbeeld 2.

Berekening van de juiste eigenwaarde

De uitkomst van een eigenwaardeberekening, waarin het gewenste voorspanniveau gelijk blijft en de

juiste elementen in de constructie actief zijn, kan gevonden worden bij een eigenwaarde van 1. De

belasting die aangebracht wordt moet dan zo groot gemaakt worden dat  λ=1, deze aangebrachte

belasting is dan de juiste eigenbelasting. De vergroting van het originele belastinggeval wordt in dit

verslag uitgedrukt in procenten van de originele belasting.

Aan de hand van twee voorbeelden van de translatiekoepel wordt geillustreerd hoe beide effecten

een rol spelen bij berekening van de eigenwaarde.
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Voorbeeld 1 – Translatiekoepel belast met een puntlast in de top

De translatiekoepel wordt belast door een puntlast in de top zoals

afgebeeld in figuur III-22. Verwacht wordt dat de belaste knoop in de

top bij een bepaalde maximale belasting zal doorslaan.

Invloed van de voorspanning

De invloed van de voorspanning kan het best geillustreerd worden

aan de hand van modellen met trek-druk-elementen. Het uitvallen van

kabels (alleen-trek-elementen) speelt hierbij nog geen rol.

In tabel III-5 worden de resultaten van de eigenwaardeberekeningen in de situatie zonder

voorspanning gegeven.  Tabel III-6 geeft de resultaten van de situatie met voorspanning. In dit geval

bedraagt de voorspanning ongeveer 10 kN (zie §4.2), deze wordt aangebracht door een initiële rek

van 0.8‰..

Tabel III-5   Trek-druk-elementen - zonder voorspanning met zwaartekracht (L8)

Puntlast

F [N]

Eigenwaarde

λλ

Eigenbelasting

λλF [N]

Voorspanning Bezwijkvorm

1000 18.09 18090 0 Top (figuur III-24)

10000 2.235 22350 0 Top (figuur III-24)

18000 1.256 22608 0 Top (figuur III-24)

22608 1.003 22675 0 Top (figuur III-24)

Tabel III-6   Trek-druk-elementen - Voorspanning ca. 10kN door initiele rek van 0.8‰ (L8vsp)

Puntlast

F [N]

Eigenwaarde

λλ

Eigenbelasting

λλF [N]

Voorspanning Bezwijkvorm

0 1.907 0  ca. 19.07 kN Zijkant (figuur III-23)

1000 1.907 1907  ca. 19.07 kN Zijkant (figuur III-23)

10000 1.741 17410 ca. 17.4  kN Top (figuur III-24)

18000 1.092 19656 ca. 10.0 kN Top (figuur III-24)

De belasting waarop de eigenwaarde werkt bestaat uit: de puntlast, de voorspanning en de

zwaartekracht.  Gevraagd is de maximale puntlast op de top van de koepel. Het resultaat uit de

eigenbelasting die gevonden wordt is echter ook afhankelijk van de twee andere belastingen.

In de situatie zonder voorspanning (tabel III-5) zijn de resultaten alleen afhankelijk van de

zwaartekracht. Bij een kleine puntlast van 1kN op de top is de eigenwaarde groot (λ=18) en is de

invloed van de zwaartekracht aanzienlijk. Hoe kleiner de eigenwaarde is, des te kleiner is ook de

invloed van de zwaartekracht op de gevonden eigenbelasting.

F

Figuur III-22  Translatiekoepel met
puntlast in de top.
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Uit de situatie met alleen voorspanning (tabel III-6 puntlast=0) wordt duidelijk dat de koepel zal

bezwijken aan de zijkant bij een eigenbelasting van ca. 19 kN aan voorspanning. Bij een kleine

puntlast van 1kN in de top blijft het verhogen van de voorspanning maatgevend. Bij een puntlast van

18 kN wordt een eigenwaarde gevonden van ongeveer 1, deze maximale puntlast geldt bij het

gewenste voorspanningsniveau van ca. 10 kN. De invloed van de voorspanning is relatief veel groter

dan de invloed van de zwaartekracht; Bij een kleine eigenwaarde is de invloed van de voorspanning

op de eigenbelasting veel groter.

Invloed van alleen-trek-elementen (het uitvallen van kabels)

Wanneer alleen-trek-elementen toegepast worden, kunnen op een

gegeven moment een aantal kabels wegvallen uit de berekening.

Hierdoor zal de kritieke belasting van de koepel drastisch afnemen.

Voor de puntlast in dit voorbeeld neemt de maximale waarde af van

18 kN tot 7.1kN. Dit komt doordat er vier kabels in de top uitvallen

(figuur III-25) bij een puntlast van ca. 6 kN of groter. De resultaten

van de berekeningen met alleen-trek-elementen met voorspanning in

de kabels worden gegeven in tabel III-7.

Bij 5.5 kN zijn de kabels uit figuur III-25 nog actief. De eerste eigenwaarde (λ=1.911) geeft dan aan

dat de koepel bezwijkt aan de voorspanning. De eenentwintigste eigenwaarde (λ=2.55, λF=14 kN)

geeft voor het eerst een beeld dat overeenkomt met doorslag in de top zoals afgebeeld in figuur III-24

Dat wil zeggen dat de kritieke puntlast die doorslag in de top veroorzaakt 14kN bedraagt bij een

voorspanning van 25kN in de kabels. Voordat deze situatie zich voordoet zal de koepel al bezweken

aan een voorspanning van 19kN. Deze puntlast van 14 kN moet vergeleken worden met de kritieke

puntast uit de situatie met voorspanning in trek-druk-elementen (tabel III-6). Exact dezelfde

uitkomsten worden gevonden bij een berekening met trek-druk-diagonalen. Hieruit blijkt ook dat alle

elementen bij een puntlast van 5.5 kN actief zijn.

Figuur III-23 Eigenvorm bij bezwijken aan voorspanning
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Figuur III-24 Eigenvorm bij bezwijken aan puntlast

Figuur III-25  Uitgevallen kabels bij
6kN puntlast

1
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Tabel III-7  Alleen-trek-elementen - Voorspanning ca. 10kN door initiele rek van 0.8‰ (L10vsp)

Puntlast

F [N]

Eigenwaarde

λλ

Eigenbelasting

λλF [N]

Voorspanning Bezwijkvorm

0 1.907 0 ca. 19.07 kN Zijkant (figuur III-23)

1000 1.907 1907  ca. 19.07 kN Zijkant (figuur III-23)

5500 1.911 10510 ca. 19.11 kN Zijkant (figuur III-23)

7100 0.9887 7019 ca.  10.0 kN Top (figuur III-24)

10000 0.715 7150 ca.   7.15 kN Top (figuur III-24)

Voorbeeld 2 – Translatiekoepel met belastingcombinatie sneeuw asymmetrisch

Invloed van alleen-trek-elementen in een situatie met voorspanning

De voorspanning in het translatievlak is bepalend voor de kritieke belasting. Wanneer bij een bepaald

belastingsniveau de voorspanning in de kabels niet meer voldoet, vallen er eerst een paar kabels uit

en daarna volgen er steeds meer. Het uitvallen van kabels vindt plaats in de hoeken van het

translatievlak, omdat de normaalkrachten in de staven daar het grootst zijn. In voorbeeld 1 is

aangetoont dat bij het gebruik van alleen-trek-elementen de eigenbelasting drastisch terugloopt. In dit

voorbeeld wordt duidelijk hoe het gebruik van voorspanning in de kabels de vorm van bezwijken en

de eigenbelasting kan beinvloeden bij een meer gelijkmatige belasting.

Tabel III-8  Sneeuw asymmetrisch (sna2)- alleen-trek-elementen - Voorspanning ca. 10kN door initiele rek van 0.8‰ (L10vsp)

% belasting sna2 Eigenwaarde

λλ

Eigenbelasting Bezwijken bij

knoopnummer

# uitgevallen

kabels

100% 1.202 120% 618 (figuur III-26) 0

120% 0.931 111% 761 (figuur III-29) 18

110% 1.108 122% 796 (figuur III-27) 0

115% 0.9667 111% 761 (figuur III-28) 18

Bij 100% van de originele combinatie met sneeuw asymmetrisch, zijn alle kabels in het translatievlak

nog actief. Bij de voorspelde eigenbelasting van 120% zijn echter al 18 kabels uitgevallen. Wanneer

de hieruit voorspelde lagere eigenbelasting van 110% aangebracht wordt, zijn er weer geen kabels

uitgevallen en wordt er een hogere eigenbelasting voorspelt. De eigenbelasting zal ergens tussen

111% en 115% liggen.
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Figuur III-29 Eigenvorm behorend bij 120% asym.sneeuw
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Figuur  III-26  Eigenvorm behorend bij 100% asym.sneeuw
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Figuur III-28 Eigenvorm behorend bij 115% asym.sneeuw
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Figuur III-27 Eigenvorm behorend bij 110% asym.sneeuw
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3.4  Berekeningsprocedure

De berekeningsprocedure zoals deze grotendeels gevolgd is bij de analyse van de translatiekoepel in

hoofdstuk 4, wordt in deze paragraaf samengevat. Daarbij moet bij de berekeningen rekening

gehouden worden met de aandachtspunten zoals deze besproken zijn in §3.3

Eerste orde berekening

In eerste instantie wordt er een berekening gedaan met trek-druk-elementen (link8) voor de kabels.

Op basis van de grootste drukkracht in de kabels, wordt dan de voorspanning bepaald. Het

aanbrengen van de voorspanning wordt besproken in §4.2.

De eerste orde berekeningen met alleen-trek-elementen met voorspanning in de kabels zijn van nut

bij het controleren van de normaalkrachten en voorspanning in het constructiesysteem:

− Wanneer in de eerste orde berekening al blijkt dat de normaalkrachten niet voldoen, moeten de

staafafmetingen aangepast worden.

− Als de gekozen voorspanning niet voldoende is, kunnen er kabels uit de berekening wegvallen.

De constructie vertoont dan niet lineair gedrag in de eerste orde berekening. Dit kan verholpen

worden door een hogere voorspanning aan te brengen. Wanneer in een ne orde berekening blijkt

dat de constructie niet voldoet, kan de vergelijking met de resultaten uit de eerste orde

berekening aangeven of dit te verhelpen is met een hoger voorspanningsniveau.

Figuur III-30  Berekeningsprocedure bij de analyse van de translatiekoepel

Trek en druk zonder voorspanning
(lineair)

Eerste orde berekening

Eigenwaarde berekening

Tweede orde berekening

Ne orde berekening

• Eerste controle staafkrachten; indien deze niet voldoen,
andere profielen kiezen.

• Wanneer in de eerste orde berekening constructie niet
liniear gedrag vertoont, kan mogelijk de voorspanning
verhoogd worden. Voorspanningsniveau  bepaalt in
grote mate de draagcapaciteit van de koepel.

• Eerste controle staafkrachten; indien deze niet voldoen,
andere profielen kiezen.

• Afschatting voorspanniveau

Alleen Trek met voorspanning
(niet-lineair door uitvallen van

alleen-trek-elementen)

• Doorslagcontrole

• Inzicht mogelijke bezwijkvorm.
• Indicatie voor de gevoeligheid voor tweede orde

effecten

• Controle staafkrachten
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Eigenwaarde berekening

− De eigenwaardeberekening kan van pas komen bij het interpreteren van de resultaten uit de

geometrisch niet-lineaire berekeningen. De eigenvorm geeft mogelijk aan in welke knooppunten

het kracht-vervormingverloop kritiek is.

− Daarnaast geeft de eigenwaarde een afschatting voor de gevoeligheid van de constructie voor

tweede orde effecten.

Geometrisch niet lineaire berekening

− Normaalkrachten kunnen getoetst worden aan een tweede orde berekening.

− Doorslag kan betere getoetst worden aan een ne orde berekening.

− Van zowel de eerste orde berekening als van de geometrisch niet-lineaire berekening worden

kracht-vervorminggrafieken gemaakt. Hieruit moet duidelijk worden hoe de koepel bezwijkt.
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3.5 Toetsing

3.5.1 Normaalkrachten

De uitgevoerde berekeningen zijn in alle gevallen fysisch lineair. Toetsing van de normaalkrachten is

daarom noodzakelijk. De hierbij gehanteerde materiaaleigenschappen zijn reeds besproken in  §3.1.5

Scharnierende knopen

Staven - Axiale druk

In het geval van druk in de staven wordt getoetst op knikstabiliteit volgens NEN 6710 Aluminium

constructies, artikel 12.1.1. De kniktoets moet uitgevoerd worden om zowel de y-as als de z-as, maar

omdat er uitgegaan wordt van een ronde doorsnede en de kniklengte in beide richtingen gelijk is, is

deze toets om beide assen gelijk. De toets ziet er dan als volgt uit;

2N/mm 250 dit is 6082/T6 voor rekgrens, 0.2% de van erekenwaard de is

[mm profiel het van doorsnede de is

12.1.1.4 art. volgens iteitknikstabil voor knikfactor de is 
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De knikfactor ωbuc wordt bepaald aan de hand van de relatieve slankheid λrel en de te hanteren

instabiliteitkromme. Voor de instabiliteitkromme, wordt kromme a aangehouden voor de

dubbelsymmetrische doorsnede. De knikfactor wordt in een Excel sheet berekend met de formule uit

artikel 12.1.1.4;

Voor knikkromme a worden in deze formule de volgende waarden gehanteerd; αk = 0.21 en λ0 = 0.2.

Voor de kniklengte van de staven wordt ervan uitgegaan dat de kniklengte om beide assen gelijk is

aan de systeemlengte, dus lbuc = 2 m. Voor een koepel met scharnierende knopen is dit een juiste

aanname. Daarmee volgt de relatieve slankheid uit:
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Deze toetsingsregels zijn ingebouwd in een Excelsheet voor de toetsing van de normaalkrachten. Een

toelichting hierop wordt gegeven in bijlage E.3.

Staven - Axiale trek

In het geval van trek in de staven wordt getoetst op axiale trek volgens NEN 6710 Aluminium

constructies, artikel 11.2.1.

Ook deze toetsingsregels zijn ingebouwd in een Excelsheet voor de toetsing van de normaalkrachten.

Een toelichting hierop wordt gegeven in bijlage E.3.

Kabels

In de kabels kan alleen een trekkracht optreden. De kabels worden normaliter getoetst aan de opgave

van de fabrikant [6]. De Nederlandse normen geven hiervoor geen toetsingsprocedures anders dan

de toetsing op axiale trek. De opgave van de fabrikant volgt echter de DIN18800, deze geeft wel

formules om de kabeldoorsnede te toetsen.
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gkabelstren de van diameter nominale de is 

0.77 factor deze is kabels,  met strengen voor gen,kabelstren de van doorsnede de voor vulfactor een is

waarin,

met, bepaald  wordtdoorsnede De

brengt. rekening in verbinding soort het die factor een is

0.90 factor deze bedraagt kabels, 7 met genkabelstren voor          

 brengt, rekening in kabels van bundeling de die factor een is

naangehoude 2N/mm 1570 hier  wordtkabels de voor ng,trekspanni de van erekenwaard de is

kabel de van doorsnede nominale de is

trekkracht etoelaatbar maximale de is

met,

met

 

        d

         f

                          d
4

fA

      k

       k

     f

     A

  N

           kkfAN

                                  1
N

N

7

 

,

2
m

e

s

trek

m

d,u,t

estrekmd,u,t

d,u,t

d,s,t

⋅
π

⋅=

⋅⋅⋅=

<

In het Excelsheet ter controle van de kabeldoorsnede zijn de formules uit deze norm gehanteerd. Zie

ook bijlage E.3 voor een nadere toelichting hiervan.

3.5.2 Overige bezwijkvormen

De toetsing van de overige bezwijkvormen van lokale en globale doorslag en systeemknik (zoals deze

zijn besproken in §1.4 en §1.5) zal plaatsvinden volgens de methode die in §3.3 en §3.4 aan de orde

gesteld is.
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4  Analyse van de translatiekoepel met scharnierende knopen

4.1 Berekeningen met kabels zonder voorspanning

Zolang er nog geen voorspanning in de koepel is aangebracht, zal onder het eigen gewicht van de

koepel de helft van de kabels uitvallen (figuur III-31). Dit komt doordat de krachtsafdracht in de

translatiekoepel over de diagonaal naar de hoeken verloopt (§ 1.2.2), de kabels die in deze richting

lopen vallen dan weg. Alleen de kabels in de ringrichting blijven actief. Hiermee is de koepel met

scharnierende knopen vormvast, maar doordat er elementen uit de constructie wegvallen is het

gedrag van de koepel aanzienlijk minder stijf.

De translatiekoepel is bij alle belastingscombinaties vormvast omdat er in twee richtingen kabels zijn

aangebracht. Wanneer een maas in de koepel vervormt zal altijd één van de kabels actief blijven. Bij

beide combinaties met sneeuwbelasting valt de helft van alle kabels uit. Bij symmetrische

sneeuwbelasting vallen dezelfde kabels uit als bij de zwaartekracht (figuur III-31). De  kabels die

uitvallen bij asymmetrische sneeuwbelasting zijn afgebeeld in figuur III-33. Bij de windbelasting blijven

er meer kabels actief (figuur III-34), doordat er over een groot deel van de koepel zuiging optreedt.

Figuur III-31  Uitgevallen kabels (in blauw) bij een eerste orde
berekening met alleen zwaartekracht
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Figuur III-32 Krachtsafdracht naar beneden bij gelijkmatig
verdeelde neerwaartse belasting; De staven nemen een
drukkracht op en de overgebleven kabels een trekkracht.

Figuur III-33  Uitgevallen kabels (in blauw) bij een eerste orde
berekening met sneeuw asymmetrisch (sna2)
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Figuur III-34  Uitgevallen kabels (in blauw) bij een eerste orde
berekening met belastingcombinatie wind (wa2)
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Het wegvallen van veel kabels levert problemen op bij de berekening. Daarom zal een geometrisch

niet-lineaire berekening alleen uitgevoerd kunnen worden op een aangepaste geometrie. Voor de

belasting met symmetrische sneeuwbelasting is een aangepaste geometrie eenvoudig te maken, dit

belastinggeval is hier verder uitgewerkt.

4.1.1 Sneeuw symmetrisch

Er kan gebruik gemaakt worden van alleen-trek-elementen voor de kabels of van een model met

aangepaste geometrie met alleen-trek-elementen of trek-druk-elementen.

Eerste orde berekening

Omdat de helft van de kabels direct uitvalt en er daarna geen extra kabels meer uitvallen is het

gedrag van de constructie in eerste orde berekening lineair.

Vervorming uit de eerste orde berekening

Bij deze belasting vervormd de koepel aan de zijkanten naar buiten en aan de top omlaag. De

maximale verticale vervorming treedt op in de top: 57 mm. Uit het vervormingsbeeld van de koepel

wordt duidelijk dat er in de top doorslag op zou kunnen treden. De maximale zijwaartse vervorming

treedt op bij de vanaf de oplegging eerste knopen op de hoofdassen (knopen 87, 597,627,1137), de

vervorming is hier 56 mm.

Maximale staafkrachten uit de eerste orde berekening

De maximale drukkracht in de staven bedraagt  25 kN (unity check = 0.21) en de maximale trekkracht

bedraagt 11 kN (unity check = 0.04). In de kabels treedt een maximale trekkracht op van17.4 kN

(unity check = 0.18).

Reactiekrachten uit eerste orde berekening

Totale reactiekrachten bedragen 1105.8 kN. Maximale horizontale reactie bedraagt 9.5 kN, deze

treedt op in de hoek uit de aluminium staven. De maximale verticale reacties zijn 24.6 kN (druk) uit

aluminium staven en 1.6 kN (trek) uit de kabels.

Eigenwaarde

De eigenwaardevector geeft aan dat de koepel

zal bezwijken aan de top (figuur III-35) De

eigenwaarde berekening levert bij de gekozen

doorsneden (profielset1) een factor van 1.28. Dit

betekent dat de eigenbelasting op de koepel in dit

geval 128% bedraagt van de sneeuwbelasting.

Deze eigenwaarde is niet afhankelijk van de

aangebrachte belasting (§3.3.5).

Figuur III-35 Eigenwaarde berekening λ=1.28
(L10,sns1)
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Geometrisch niet-lineaire berekening

Door het uitvallen van zoveel kabels ineens wordt het vinden van een convergerende oplossing in een

geometrisch niet-lineaire berekening erg lastig. Daarom zijn de geometrisch niet-lineaire

berekeningen uitgevoerd op een model met aangepaste geometrie. In deze aangepaste geometrie

zijn de uitgevallen kabels (figuur III-31) uit de geometrie verwijderd. Deze berekening kan uitgevoerd

worden met zowel alleen-trek-elementen (link 10) als met trek-druk-elementen (link 8). Dit levert

hetzelfde resultaat omdat de resterende kabels alleen op trek belast worden.

De tweede orde berekening breekt af bij 93% van de symmetrische sneeuwbelasting, er wordt geen

convergerende oplossing meer gevonden. De ne orde berekening breekt af bij 84% van de

symmetrische sneeuwbelasting. Uit figuur wordt duidelijk dat de top van de koepel dan bezwijkt,

mogelijk is er sprake van doorslag. Langs de oplegging (knoop 87 figuur III-37) is plaatselijk al eerder

een verstoring te zien in de uitkomsten van de tweede en ne orde berekening.

Met de aangepaste geometrie en trek-druk-elementen is geprobeerd om het bereik na bezwijken te

volgen met behulp van de arclength methode [14]. Met een model van alleen-trek-elementen zal dit

niet lukken, omdat de kabels na doorslag op druk belast worden. Deze kabels vallen dan uit en

daarmee gaat de vormvastheid van het model verloren. Maar ook met trek-druk-elementen is het niet

gelukt om over de top van de grafiek in figuur III-36 te komen.
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Resumé

Het translatievlak met scharnierende knopen zonder voorspanning, met de gekozen

profieldoorsneden (profielset1), bezwijkt onder de symmetrische sneeuwbelasting voortijdig (bij 83 %

van de belasting) aan de top. Er is mogelijk sprake van doorslag.

De berekening van de translatiekoepel zonder voorspanning is problematisch doordat er veel alleen-

trek-elementen uit kunnen vallen. De berekening is alleen goed mogelijk wanneer er een aangepaste

geometrie gebruikt wordt.

Figuur  III-36  Kracht-vervorming in de top
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Figuur III-37 Kracht-vervorming aan de zijkant (87)
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Figuur III-38   Kracht-vervorming aan de zijkant (122)
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Figuur III-39 Kracht-vervorming aan de zijkant (157)
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4.2 Voorspanning

Voorspanning in de kabels verhindert het uitvallen van

de kabels, dit leidt tot een stijver gedrag van de

translatiekoepel. Wanneer het voorspanningniveau in de

kabels niet voldoende groot is, zullen op een gegeven

moment kabels uitvallen. Het gedrag van de constructie

geeft dan een niet lineair beeld zoals in figuur III-40

Enerzijds werkt de voorspanning gunstig op de stijfheid

en de draagkracht van de constructie. Anderzijds werkt

de voorspanning als een belasting op de koepel. Door

de voorspanning vervormt de koepel. De knopen aan de

zijkant  verplaatsen naar binnen onder voorspanning.

Deze vervorming neemt toe bij een hogere

voorspanningsniveau figuur (III-40). Wanneer de

voorspanning te hoog gekozen wordt, zal de

translatiekoepel in de zijkant bezwijken (figuur III-48)  Er

kan hier sprake zijn van doorslag.

Aanbrengen van de voorspankracht

Het gewenste niveau van de voorspanning wordt afgeschat uit de normaalkrachten uit een eerste

orde berekening van een model met trek-druk-elementen. In de modellen van Schlaich et.al. [7]

worden de kabels (A=58.4 mm2) voorgespannen met 10 kN. In de translatiekoepel is voor de situaties

met sneeuwbelasting eenzelfde voorspanningsniveau gewenst.

Figuur III-42 Invloed van de voorspanning in eerste
orde berekening, sneeuw symmetrisch (87)
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Figuur III-41 Invloed van de voorspanning in eerste
orde berekening, sneeuw symmetrisch (122)
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Figuur III-40 Invloed van de voorspanning in eerste
orde berekening, sneeuw symmetrisch (top)
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De voorspanning wordt op de koepel aangebracht als een uniform gedefinieerde initiële rek. Ervan

uitgaande dat de koepel niet vervormt, kan de voorspanning van 10 kN bereikt worden met een

initiële rek van 0.8‰, volgens:

kN5.104.771700008.0AEF 00
0

ngvoorspanni ≈⋅⋅=⋅⋅ε≈

De koepel vervormt wel en de op deze manier bereikte voorspankracht is niet uniform over alle kabels

in de translatiekoepel. Dit is te verklaren door de verschillende stijfheden in verschillende delen van

de koepel. De hoek van de koepel gedraagt zich stijver door een grotere kromming zoals reeds

besproken in §1.2.2. De krachtsafdracht vindt in de richting van de hoeken plaats en het is daarom

niet vreemd dat ook de grootste voorspankrachten optreden in de kabels die van de top naar de hoek

lopen. De invloed van de geometrie op de verdeling van de voorspankrachten is bekeken aan de

hand van plattere translatiekoepels, waarin deze hoeken minder dominant aanwezig zijn. Daarnaast

kunnen mogelijk de gekozen profielstijfheid van de staven en de verhouding tot de kabels in dit geval

een rol spelen. Deze twee effecten worden in de volgende paragrafen toegelicht.

Figuur III-43  Normaalkrachten (voorspanning) ten gevolge van een initiële rek van 0.8‰
Translatiekoepel met profielset 1 (Astaven =1178 mm2

  Akabels =77.4 mm2)
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Figuur III-44 Normaalkrachten in de kabels, ten gevolge van een initiële rek van 0.8‰.
Translatiekoepel met profielset 1 (Astaven =1178 mm2

 
 en Akabels =77.4 mm2)
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4.2.1 Invloed van de geometrie

De grootste voorspankrachten treden op in de kabels die over de diagonaal van de top naar de

hoeken lopen. Bij een platter deel van de translatiekoepel zijn deze hoeken minder dominant

aanwezig. De plattere koepels zijn delen uit de translatiekoepel, waarbij een horizontale doorsnede

gemaakt is op 10 m of 15 m ten opzichte van het x-y vlak. De voorspankrachten ten gevolge van een

initiële rek van 0.8‰ variëren in de plattere koepels duidelijk minder (tabel III-8).

Tabel III-8 Invloed van de geometrie op de voorspankrachten

Hoogte translatievlak Minimale trek [N] Maximale trek [N]

20 m 3213 10790

10 m 8951 10437

5 m 8968 10371
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Figuur III-45 Normaalkrachten in een plattere translatiekoepel (R=20m h=10 m), ten gevolge van
een initiële rek van 0.8‰. Profielset 1 (Astaven =1178 mm2

  Akabels =77.4 mm2)
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4.2.2 Invloed van de profielkeuze

Daarnaast kan ook de stijfheid van de staven een rol spelen. Wanneer aan de staven een stijfheid

toegekend wordt die vergelijkbaar is met de systemen van Schlaich et.al. [7], wordt bij dezelfde initiële

rek, een uniformere voorspankracht bewerkstelligd (tabel III-9 en figuur III-46). De bereikte

voorspankracht ligt nu ook hoger, doordat deze koepel minder vervormt.

Tabel III-9 Invloed van de stijfheid van de staven op de voorspankrachten

Andere profielset: Minimale trek [N] Maximale trek [N]

Profielset1 3213 10790

Astaven = 6.11*1178 mm2 8305 137656

Figuur III-46 Normaalkrachten (voorspanning) ten gevolge van een initiële rek van 0.8‰
Translatiekoepel met aangepaste profielstijfheid (Astaven =6.11*1178 mm2

  Akabels =77.4 mm2)
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Figuur III-47 Normaalkrachten in de kabels, ten gevolge van een initiële rek van 0.8‰.
Translatiekoepel met aangepaste profielstijfheid (Astaven =6.11*1178 mm2

 
 en Akabels =77.4 mm2)
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4.2.3 Kritieke voorspanning

De eigenwaardevorm geeft aan waar in de koepel bezwijken op zal treden. Dit wijst op doorslag van

de zijkant van de translatiekoepel. Door de voorspanning worden de knopen aan de zijkant naar

binnen getrokken, bij een te hoge voorspanning zal dit tot bezwijken van de zijkant leiden.

Uit een berekening met alleen de voorspanning en de zwaartekracht wordt een eigenwaarde

gevonden van 1.9 (figuur III-48). Ervan uitgaande dat de eigenbelasting op de koepel een bovengrens

is, dan bedraagt de maximale voorspanning in de kabels ongeveer 16kN, bij een voorspanning van

gemiddeld 8 kN.

Bij een zwaardere profielstijfheid bedraagt de eigenwaarde ten gevolge van de aangebrachte

voorspanning 1.39. De voorspanning bedraagt in dat geval ongeveer 14 kN.

Figuur III-48 Eigenbelasting bij voorspanning (istrn = 0.8‰)
en zwaartekracht. Translatiekoepel met profielset 1
(Astaven=1178 mm2

 
 en Akabels =77.4 mm2) Eigenwaarde

λ=1.907
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Figuur III-49 Eigenbelasting bij voorspanning (istrn = 0.8‰)
en zwaartekracht. Translatiekoepel met aangepaste
profielstijfheid (Astaven =6,11*1178 mm2

 
 en Akabels =77.4 mm2)

Eigenwaarde λ=1.397.
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4.3 Berekeningen met voorspanning

Berekeningen met voorspanning zijn uitgevoerd voor drie belastingsgevallen; sneeuw symmetrisch,

sneeuw asymmetrisch en wind over de hoofdas. Deze worden hier achtereenvolgens besproken.

Uiteindelijk zal blijken dat de asymmetrische windbelasting maatgevend is. Er is echter begonnen met

de symmetrische sneeuwbelasting, omdat dit het eenvoudigste belastingsgeval is waarbij de

symmetrie een belangrijke controlemogelijkheid levert.

Voor alle belastingsgevallen is gekeken naar de uitkomsten van eerste orde, eigenwaarde, tweede en

ne orde berekening. Hiervan zijn de maximale normaalkrachten en vervormingen weergegeven in

tabellen en figuren. De resultaten uit de verschillende berekeningen zijn voor enkele kritieke punten in

de translatiekoepel weergegeven in kracht-vervorminggrafieken.

4.3.1 Sneeuw Symmetrisch

Voor de doorsnedengegevens is, tenzij anders vermeld is, uitgegaan van profielset 1 zoals

beschreven in §3.1.5; Ronde aluminium buizen ∅80 mm met een wanddikte van 5 mm en twee stalen

kabels van ∅8 mm.

De symmetrische sneeuwbelasting is geen uitermate kritische belasting voor de koepel. De belasting

is neerwaarts gericht,  de top wordt platter en de zijkanten bewegen naar buiten. De voorspanning in

de kabels over de diagonaal  zal afnemen en in de ringen zal de voorspanning toenemen.

Bij een berekening met alleen-trek-elementen zullen op een gegeven moment enkele kabels over de

diagonaal uitvallen, hierdoor wordt het bezwijken beïnvloed.

Sneeuw symmetrisch - Model met trek-druk-elementen (L8)

De eerste orde berekening is eerst uitgevoerd op het model met trek-druk-elementen zonder

voorspanning. De draagcapaciteit van de koepel met trek-druk-elementen is groter, doordat de kabels

op druk belast kunnen worden en doordat er geen voorspanning op de koepel aangebracht is. De uit

deze berekening verkregen normaalkrachten geven een indruk van de benodigde voorspanning in de

kabels bij een berekening met alleen-trek-elementen.

Eigenwaarde

Dat de draagcapaciteit van dit model groter is, wordt duidelijk uit de eigenwaardeberekening. Het

bezwijkbeeld van de koepel wordt niet beïnvloed door het uitvallen van kabels. De top van de koepel

bezwijkt. De eigenbelasting voor het model met trek-druk-elementen zonder voorspanning is 326%

van de originele belasting (figuur III-50). De eigenwaarde is hier niet afhankelijk van het

belastingniveau (§3.3.5), omdat er geen voorspanning of alleen-trek-elementen gebruikt worden.

De kritieke belasting van een model met trek-druk-elementen en voorspanning is kleiner doordat de

voorspanning als een belasting op de koepel werkt. Bezwijken van de koepel wordt hier niet
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beïnvloed door het uitvallen van kabels. De eigenbelasting bedraagt 245% van de originele belasting

(bij  240% λ=1.02, figuur III-51)

Maximale normaalkrachten - model met trek-druk-elementen zonder voorspanning (L8)

De drukkracht in de staven is nog gering bij de trek-druk-elementen zonder voorspanning. De

maximale drukkracht in de kabels is 7.7 kN. Er zal een voorspanniveau aangebracht worden van

ongeveer 10 kN.

Vervormingen – model met trek-druk-elementen zonder voorspanning (L8)

Tabel III-12 Maximale absolute vervormingen [mm] (L8 sns1)

Eerste orde

612 Top Uz 26.3 mm

87  en 1137 (zijkant) Ux 0.6 mm

Uz 30.9 mm

597 en 627 (zijkant) Uy 0.6 mm

Uz 30.9 mm

Tabel III-10 Maximale Normaalkrachten – Staven (L8 sns1)

Eerste orde

Staafkracht [N] Unity check

Druk -18824 0.16

Trek 10670 0.04

Tabel III-11 Maximale Normaalkrachten - Kabels (L8 sns1)

Eerste orde

Staafkracht [N] Unity check

Trek 14888 0.15

Druk -7669

Figuur III-50 Eigenwaarde bij sneeuw symmetrisch (sns1)
Model met trek-druk-elementen zonder voorspanning (L8)
Eigenwaarde λ=3.26 onafhankelijk van belastingnniveau.
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Figuur III-51 Eigenwaarde bij sneeuw symmetrisch (sns1)
Model met trek-druk-elementen met voorspanning (L8vsp)
Eigenbelasting = 245% bij een belasting van 240% en λ=1.02
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Sneeuw symmetrisch - Model met alleen-trek-elementen met voorspanning (L10vsp)

Bij het model met alleen-trek-elementen heeft het uitvallen van de kabels een aanzienlijke invloed op

het bezwijken van de koepel. De kabels worden voorgespannen door een initiële rek van 0.8 ‰,

hiermee wordt een voorspanning bereikt van ongeveer 10 kN (§4.2).

Eigenwaarde

De eigenbelasting is bepaald op 153% van het

originele belastingsgeval (bij 155% λ=0.987,

figuur III-52). De kabels in de hoeken vallen dan

uit. De eigenvector geeft de grootste absolute

vervorming bij knopen 442, 432, 782 en 792.

Deze knopen liggen op de diagonaal.

Geometrisch niet-lineaire berekening

De tweede orde berekening breekt af bij 142 % van de belasting, er wordt geen convergerende

oplossing meer gevonden. De ne orde berekening breekt af bij 153% van de belasting. De kracht-

vervorminggrafieken laten bij ongeveer 150% van de belasting in knoop 442 inderdaad duidelijk zien

dat er bezwijken optreedt.

De tweede orde berekening geeft vanaf ongeveer 100% van de belasting een afwijkend beeld. Het is

wellicht mogelijk dat er in de tweede orde berekening eerst een andere knoop bezwijkt. Vanaf

ongeveer 100% van de belasting spelen vervormingen een belangrijke rol in de krachtwerking van de

koepel. Dit is een erg lage bezwijkbelasting die grotendeels wordt veroorzaakt door het uitvallen van

de kabels.

De eigenwaarde geeft hier een heel goede overeenkomst met de resultaten uit de ne orde

berekening.  In dit geval treedt bezwijken op door uitvallen van kabels, er is zeker geen sprake van

doorslag.

Figuur III-52  Eigenwaarde bij sneeuw symmetrisch (sns1)
Model met alleen-trek- elementen met voorspanning (L10vsp)
Eigenbelasting = 153% bij een belasting van 155% en λ=0.987
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Kracht-vervorminggrafieken

Figuur III-55 Kracht-vervorming aan de zijkant (87)
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Figuur III-56 Kracht-vervorming aan de zijkant (122)
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Figuur III-54  Kracht-vervorming aan de top (442)
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Figuur III-53  Kracht-vervorming aan de top (612)
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Maximale normaalkrachten - model met alleen-trek-elementen met voorspanning (L10vsp)

De maximale normaalkrachten in de staven en kabels treden op in de hoeken van de translatiekoepel

(figuur III-57). De maximale staafkracht in de kabels treedt op in de ringrichting.

Tabel III-13 Maximale Normaalkrachten – Staven (L10vsp sns1)

Eerste orde Tweede orde Ne orde

Staafkracht [N] Unity check Staafkracht [N] Unity check Staafkracht [N] Unity check

Druk -32418 0.27 -32887 0.28 -32587 0.27

Trek 6127 0.02 7202 0.02 6813 0.02

Tabel III-14 Maximale Normaalkrachten - Kabels (L10vsp sns1)

Eerste orde Tweede orde Ne orde

Staafkracht [N] Unity check Staafkracht [N] Unity check Staafkracht [N] Unity check

Trek 18845 0.19 20648 0.21 20310 0.21

Minimale trek 2128 2081 2074

#kabels weg 0 0 0

Uit tabellen III-13 en III-14 blijken de normaalkrachten uit de tweede orde berekening het grootst zijn.

De verschillen in de normaalkrachten uit de eerste orde en geometrisch niet lineaire berekeningen zijn

minimaal. Duidelijk wordt ook dat de staafkrachten hier niet maatgevend zijn, de maximale unity

check voor de staven bedraagt slechts 0.28.

Figuur III-57  Normaalkrachten uit de ne orde berekening bij Sneeuw symmetrisch (sns1)
Translatievlak met profielset 1 (Aprofielen=1178 mm2 en Akabel=77.4 mm2)
Alleen trek elementen met voorspanning (L10vsp) door initiële rek van 0.8‰.
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Vervormingen – model met alleen-trek-elementen met voorspanning (L10vsp)

De top van de koepel verplaatst naar beneden. De knopen 87,1137,587 en 627 zijn knopen aan de

zijkant. Dit zijn de eerste knopen vanaf de oplegging gelegen op de hoofdas. Deze knopen

verplaatsen hier zijwaarts naar buiten.

Tabel III-15 Maximale absolute vervormingen [mm] (L10vsp sns1)

Eerste orde Tweede orde Ne orde

612 Top Uz 26.5  mm 26.7  mm 26.8   mm

87  en 1137 (zijkant) Ux 34.1  mm 39.4  mm 35.1   mm

Uz 0.4  mm 0.5  mm 0.0   mm

597 en 627 (zijkant) Uy 34.1  mm 39.4  mm 35.1   mm

Uz 0.4  mm 0.5  mm 0.0   mm

De zijkanten vervormen het meest en dit is logisch aangezien de stijfheid hier minder groot is.

Doordat de koepel bij het vervormen weer verstevigd en dit effect in de ne orde berekening wel

meegenomen wordt, zijn de vervormingen in de ne orde berekeningen minder groot. De hier

gevonden vervormingen zijn aanvaardbaar.
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4.3.2 Sneeuw asymmetrisch

De asymmetrische sneeuwbelasting is ook een neerwaartse belasting, de koepel zal ook hier aan de

bovenkant vlakker worden en aan de zijkanten uitbuiken. De zwaarst belaste zijde zal hierbij het

meest vervormen. De voorspanning in de kabels zal in de ring toenemen en over de diagonaal

afnemen. De maximale drukkracht in de kabels uit een eerste orde berekening  met trek-druk-

elementen zonder voorspanning bedraagt 9.2 kN. Er wordt een voorspanning aangebracht van 10 kN

in de kabels.

Eigenwaarde

De eigenwaardeberekening is uitgevoerd voor het model met trek-druk-elementen zonder

voorspanning (L8) en het model met alleen-trek-elementen met voorspanning (L10vsp).

De eigenbelasting van model met trek-druk-elementen wordt niet beïnvloedt door de voorspanning of

het uitvallen van kabels. De eigenbelasting bedraagt dan 195% van de originele belasting en de

maximale vervorming treedt op bij knoop 618 (figuur III-59).  Knoop 618 ligt aan de zwaarst belaste

zijde van de translatiekoepel. Mogelijk is hier sprake van doorslag.

De eigenbelasting van de koepel met alleen-trek-elementen met

voorspanning is ongeveer gelijk aan 111% van de originele belasting

(bij 115% λ=0.9667; figuur III-60; zie ook §0). De maximale

verplaatsing treedt nu op bij knoop 761. Op dit moment zijn er 18

kabels uit de koepel weggevallen (figuur III-58).

Figuur III-59 Eigenwaarde bij sneeuw asymmetrisch (sna2)
Model met trek-druk-elementen zonder voorspanning (L8)
Eigenbelasting = 195% onafhankelijk van belastingniveau
Maximale eigenvervorming bij knoop 618.
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Figuur III-60 Eigenwaarde bij sneeuw asymmetrisch (sna2)
Model met alleen-trek-elementen met voorspanning (L10vsp)
Eigenbelasting = 111% bij een belasting van 115% en λ=0.967
Maximale eigenvervorming bij knoop 761
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Figuur III-58 Uitgevallen kabels bij
115% van de belasting (sna2)  uit
eerste orde berekening
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Geometrisch niet-lineaire berekening

De tweede orde berekening breekt af bij 124 % van de belasting, er wordt geen convergerende

oplossing meer gevonden. De ne orde berekening breekt af bij 127% van de belasting.

Wanneer het kracht-vervormingverloop van knoop 618  (figuur III-62) enigszins wordt uitvergroot,

wordt duidelijk dat de grafiek aan het afbuigen is. Tevens zit er een sprongetje in de grafiek bij

ongeveer 100% van de belasting. Bij hetzelfde niveau is in de kracht-vervorminggrafiek van knoop

761 de eerste afwijking te bespeuren. De resultaten zijn hier niet overduidelijk, toch lijkt het erop dat

de koepel aan het bezwijken is.
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Figuur III-61 Kracht-vervorming aan de top (612)
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Figuur III-62  Kracht-vervorming in een van de kritieke knopen (618)
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Figuur III-63  Kracht-vervorming in een van de kritieke knopen (761)
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Maximale normaalkrachten - model met alleen-trek-elementen met voorspanning (L10vsp)

De maximale normaalkrachten treden op in de hoek van de zwaarst belaste zijde (figuur III-64). De

resultaten zijn symmetrisch over de y-as, dat wil zeggen dat er altijd twee elementen zijn met dezelfde

uitkomst. De maximale trekkracht in de kabels treedt weer op in de ringrichting.

Tabel III-16  Maximale Normaalkrachten – Staven (sna2 L10vsp)

Eerste orde Tweede orde Ne orde

Staafkracht [N] Unity check Staafkracht [N] Unity check Staafkracht [N] Unity check

Druk -32418 0.27 -41085 0.35 -41515 0.35

Trek 6127 0.02 7178 0.02 7936 0.03

Tabel III-17 Maximale Normaalkrachten - Kabels (sna2 L10vsp)

Eerste orde Tweede orde Ne orde

Staafkracht [N] Unity check Staafkracht [N] Unity check Staafkracht [N] Unity check

Trek 18845 0.19 22747 0.23 23376 0.24

Minimale trek 2128 185 70.97

#kabels weg 0 0 0
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Figuur III-64  Normaalkrachten uit de ne orde berekening bij Sneeuw symmetrisch
(sna2) Translatievlak met profielset 1 (Aprofielen=1178 mm2 en Akabel=77.4 mm2)
Alleen-trek-elementen met voorspanning (L10vsp) door initiële rek van 0.8‰.
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Vervormingen – model met alleen-trek-elementen met voorspanning (L10vsp)

Aan de zwaarst belaste zijde wordt de grootste verplaatsing gevonden in  knoop 618 (op de y-as).

Aan de zijkanten op de x-as vinden we vergelijkbare vervormingen in kopen 87 en 1137. In knoop 627

is de absolute verplaatsing maximaal. De daartegenover liggende knoop 597 is ook in het overzicht

opgenomen.

Tabel III-18  Vervormingen (sna2 L10vsp)

Eerste orde Ne orde

618 (kritieke knoop) Uy - 9.3 mm - 9.3 mm

Uz -25.3 mm -25.6 mm

Ux 0 mm 0 mm

Uy + 38.8 mm 39.7 mm

627 (zijkant van de

zwaarst belaste zijde op

de y-as) Uz 0.50 mm - 0.03 mm

Ux 0 mm 0 mm

Uy - 27.9 mm - 28.8 mm

597 (zijkant van de

tegenover knoop 627

liggende zijde op y-as) Uz 0.29 mm 0.02 mm

Ux - 23.9 mm - 25.1 mm

Uy - 0.01 mm - 0.01 mm

87 en (-)1137 (zijkanten

op de x-as)

Uz + 0.21 mm 0.02 mm
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4.3.3 Wind asymmetrisch

De windbelasting is een uitermate kritieke belasting op de translatiekoepel. Doordat er over een groot

deel van de koepel windzuiging aangebracht is, zal de koepel aan de top omhoog willen bewegen en

aan de zijkanten naar binnen. Dit betekent dat de voorspanning in de kabels in de ringrichting af zal

nemen en de voorspanning in de kabels over  de diagonalen zal toenemen. Aanvullend op de zuiging

aan de top, treedt er winddruk op aan de zwakke zijkant van de translatiekoepel. De koepel zal aan

deze zijkant bezwijken.

Uit de eerste orde berekening met trek-druk-elementen (link8) zonder voorspanning blijkt dat de

hoogst optredende drukkracht in de kabels –27.3 kN bedraagt. Dit zou dus gecompenseerd moeten

worden door de voorspanning, maar de voorspanning mag maximaal 16kN bedragen (§4.2.3). De

voorspanning werkt ook als een belasting op de koepel en veroorzaakt daardoor een verplaatsing van

de knopen aan de zijkant naar binnen.

Het bezwijken van de koepel aan de zijkant blijkt

duidelijk uit de eigenwaarde en de geometrisch

niet-lineaire berekeningen. De eigenwaarde, die

zeer waarschijnlijk als een bovengrens voor

doorslag geldt, geeft bij het model met alleen-trek-

elementen met voorspanning een eigenwaarde van

0.0997 (bij 100% van de belasting). In de ne orde

berekening breekt de berekening bij 10% van de

belasting af. Deze situatie is dus erg kritiek.

Met behulp van eigenwaardeberekeningen is gekeken naar mogelijke oplossingen.  De in tabel III-19

en tabel III-20 vermelde eigenwaarden zijn uitgevoerd met 100% van de windbelasting. Eventuele

belastingafhankelijkheid in verband met voorspanning of alleen-trek-elementen is nog niet verrekend

in deze eigenwaarden. De initiële rek die aangebracht wordt is aangepast op de verschillende

kabeldoorsneden, zodat de bereikte voorspanning in de verschillende situaties min of meer

vergelijkbaar is.

Profieldoorsneden vergroten

Ten eerste is bekeken welke invloed het vergroten van de staven en kabels op de eigenbelasting

hebben. De profielsets 1 (∅80-5 staven en 2x∅8 kabels) en profielset 2 (∅120-5 staven en 2x∅10

kabels) uit tabel III-3 (pagina III-24) zijn beschouwd. Daarnaast is in profielset A een staafstijfheid

(EA) gebruikt die vergelijkbaar is met de systemen van Schlaich (A=2400mm2 en E=210000 N/mm2

staal). Voor de aluminium staven is in deze profielset een doorsnede aangehouden van 6 x 1178 mm2

Figuur III-60  Eigenwaarde bij wind (wa2)
Model met alleen-trek-elementen met voorspanning (L10vsp)
Eigenwaarde λ = 0.977 bij een belasting van 100%
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(ca. ∅95 massief) en de kabels zijn 4x groter genomen (2x∅14). De resultaten van de

eigenwaardeberekening staan vermeld in tabel III-19.

Tabel III-19  Eigenwaarden bij 100% van de combinatie met wind over de hoofdas (wa 2)- Scharnierende knopen

Initiële rek

Trek-druk-elementen

Zonder voorspanning

 L8

Trek-druk-elementen

Met voorspanning

L8vsp

 Alleen-trek-elementen

Met voorspanning

L10vsp

Alleen-trek-elementen

Zonder voorspanning

L10

Profielset 1 0.8 ‰ 0.206 (Niet berekend) 0.997 0.958

Profielset 2 0.51‰ 0.318 (Niet berekend) (Niet berekend) (Niet berekend)

Profielset A 0.35‰ 1.032 (Niet berekend) 0.405 (Niet berekend)

De eigenbelasting van de constructie met de grote profieldoorsneden blijft laag. De voorspanning kan

niet zodanig in het systeem aangebracht worden dat deze bijdraagt aan de draagcapaciteit van de

koepel. Het lijkt daarom gunstiger om een model te beschouwen zonder kabels.

Aangepaste geometrie met driehoekige mazen zonder kabels

De ringen van de translatiekoepel werken in dit belastinggeval op druk. Daarom worden de kabels in

de ringrichting vervangen door staven. De kabels in de andere richting worden verwijderd. Zo ontstaat

er een koepel met driehoekige mazen met een geometrie die eruit ziet als in figuur III-7 (pagina III-

10). Een nadeel van deze geometrie is wel dat de staven verschillende lengtes hebben. Maar doordat

de ringen nu opgebouwd zijn uit staven, kunnen drukkrachten opgenomen worden en kunnen in de

ringrichting grotere doorsneden gekozen worden.

Wanneer voor alle constructieonderdelen in de geometrie met driehoekige mazen uitgegaan wordt

van profielset 2 (∅120-5) is de gevonden eigenwaarde gelijk aan 0.39. Bij profielset A (∅95 massief)

bedraagt de eigenwaarde 1.45. Dit betekent dat zelfs bij een hele grote doorsnede de koepel net

voldoet aan de windbelasting. Deze aanpassing levert dus onvoldoende vooruitgang.

Momentvaste knopen

Alleen momentvaste knopen kunnen echt uitkomst bieden. De oorspronkelijke geometrie wordt hier

weer toegepast. De staven worden momentvast verbonden door gebruik te maken van balkelementen

(Beam 4). De kabelelementen worden scharnierend gemodelleerd (Link8 of Link10). In de

randknopen worden alleen de translatievrijheidsgraden vastgezet. Dat wil zeggen dat er geen

momenten uit de staven van de koepel op de fundering werken.

Naast de profielsets 1 en 2 wordt nu ook profielset 3 (∅150-5 staven en 2x∅12 kabels) in de

beschouwing meegenomen. In profielset B is dezelfde staafdoorsnede gebruikt als in profielset A

(Aprofiel =6 x 1178 mm2) en dezelfde kabeldoorsnede als in profielset 1 (Akab=77.4 mm2). Voor

profielsets A en B is de buigstijfheid aangehouden van profielset 1.
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Tabel III-20  Eigenwaarden bij 100% van de combinatie met wind over de hoofdas (wa 2)- Momentvaste knopen

Initiële rek

Trek-druk-elementen

Zonder voorspanning

 L8

Trek-druk-elementen

Met voorspanning

L8vsp

 Alleen-trek-elementen

Met voorspanning

L10vsp

Alleen-trek-elementen

Zonder voorspanning

L10

Profielset 1 0.8 ‰ 0* 1.814 1.336 (Niet berekend)

Profielset B 0.8 ‰ 1.996 1.677 0.9925 (Niet berekend)

Profielset A 0.2 ‰ 2.015 2.914 3.315 (Niet berekend)

Profielset 2 0.51‰ 5.3 4.905 3.778 (Niet berekend)

Profielset 3 0.35‰ 9.181 8.568 6.82 (Niet berekend)

* In enkele eigenwaardeberekeningen met beam 4 elementen wordt voor alle berekende eigenwaarden de waarde 0 gevonden.

Vermoedelijk gaat er iets niet goed bij de oplossing van de eerste orde berekening.

De buigstijfheid van de profielen is duidelijk van invloed op de resultaten. Bij een grotere buigstijfheid

van de profielen wordt een hogere eigenbelasting gevonden. De profielsets 1, A en B hebben

dezelfde buigstijfheid. Profielset B heeft ten opzichte van profielset 1 een grotere staafdoorsnede, dit

beïnvloedt de eigenbelasting nadelig. Profielset A is ook de kabeldoorsnede vergroot, dit levert een

gunstiger beeld.

Omdat de zijkant van de koepel erg vlak is zal het noodzakelijk zijn om met momentvaste knopen te

werken.  Het vergroten van de staaf- en kabeldoorsneden kan hierbij helpen. Hoe groter de stijfheid

(EA) van de staven en kabels is, des te groter het aandeel van de schaalwerking in de

translatiekoepel. Bij een grotere buigstijfheid (EI) zullen er grotere momenten in de koepel optreden.

Hierin moet een juiste balans gevonden worden.

Of de translatiekoepel met momentvaste knopen en profielset 2 of 3 wel voldoet (en tevens voldoende

reserve bezit met het oog op imperfecties) moet verder onderzocht worden aan de hand van een

geometrisch niet-lineaire berekening.
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5 Conclusies

5.1 Conclusies aangaande de translatiekoepel

De translatiekoepel is gevoelig voor instabiliteit in de zijkant van de koepel omdat hier de kromming

klein is (figuur III-10). Daarbij is van de beschouwde belastingcombinaties, de windbelasting

maatgevend. De draagcapaciteit van de koepel is te laag. Het vergroten van de profieldoorsnede

alleen, leidt  waarschijnlijk tot onvoldoende verbetering. De oplossing moet gezocht worden in het

(gedeeltelijk) momentvast maken van de knopen.

5.1.1 Bezwijken van de koepel

Staafknik is niet maatgevend in de onderzochte gevallen. Staafknik kan getoetst worden aan de hand

van een tweede orde berekening, omdat de normaalkrachten uit de tweede orde berekening en de

normaalkrachten uit een ne orde berekening ongeveer gelijk zijn. Aangezien staafknik niet

maatgevend is, zal de invloed van staafknik op andere vormen van instabiliteit waarschijnlijk beperkt

zijn.

In enkele gevallen kan er sprake zijn van doorslag. Bij sneeuwbelasting gebeurt dit alleen wanneer de

analyse wordt uitgevoerd met trek-druk-elementen voor de kabels. Bij het gebruik van alleen-trek-

elementen blijkt dat het wegvallen van kabels een belangrijke invloed is op het bezwijken van de

koepel.

5.1.2 Invloed van de voorspanning

In de belastingcombinaties met sneeuw uit §4.3 is duidelijk waar te nemen dat het uitvallen van

kabels een grote invloed heeft op de draagcapaciteit van de koepel. De voorspanning is hoog

gekozen en werkt als een belasting op de koepel. Wordt de voorspanning echter lager gekozen dan

zullen er sneller kabels uitvallen en zal de koepel nog eerder bezwijken.

Er is een aantal redenen voor de grote invloed van de voorspanning aan te wijzen. Ten eerste draagt

de koepel zijn krachten voornamelijk af over de diagonaal naar de hoek. Dit is tevens de richting

waarin de kabels lopen (figuur III-8). Ten tweede is de verhouding tussen de stijfheden van de kabels

en de staven kleiner3 dan in de gridkoepels besproken in deel I. Wanneer deze verhouding kleiner is,

zullen de kabels een minder groot aandeel van de belasting afdragen. In de translatiekoepel zou dit

tot gevolg kunnen hebben dat de kabels te veel bijdragen aan de krachtswerking.

Mogelijkerwijs zal de invloed van de kabels op de draagcapaciteit iets minder groot zijn bij grotere

staafdoorsneden.  In elk geval zal het (gedeeltelijk) momentvast maken van de knopen ertoe leiden

                                                       
3 Bij de gridschalen besproken in deel1 (zie tabel I-3) ligt deze verhouding ongeveer tussen 20 en 100.

Met de hier gebruikte uitgangspunten (profielset 1) is de verhouding 6.3.
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dat de invloed van de kabels minder bepalend is. Wanneer er kabels uitvallen in de translatiekoepel

met momentvaste knopen is er meer mogelijkheid tot het herverdelen van de krachten.

De invloed van de kabels op de werking van de koepel kan beter onderzocht worden wanneer

koepels beschouwd worden die qua geometrie en staafdoorsneden meer gelijkenis hebben met de

koepels van Schlaich et.al. [7].

In de berekening is de voorspanning is niet uniform over de koepel verdeeld, doordat deze is

aangebracht door een uniforme initiële rek. Mogelijkerwijs wordt de voorspanning in de praktijk anders

aangebracht en kan dit tot andere resultaten leiden. Dit is een aandachtspunt bij verdergaande

ontwikkeling van de translatiekoepel.

5.1.3 Imperfecties

Staafkoepels zijn erg gevoelig voor imperfecties (§2.2.8). Daarom is het verstandig om met behulp

van een geometrisch niet-lineaire berekening na te gaan hoe de imperfecte constructie reageert.  Bij

verder ontwikkelen van de translatiekoepel moet ook hier verdergaand onderzoek naar gedaan

worden. Voorlopig kan ervan uitgegaan worden dat er een reserve in de draagcapaciteit van de

perfecte koepel moet zijn. Als vuistregel wordt in de literatuur aangegeven dat de draagcapaciteit van

de koepel met 50% gereduceerd wordt door het in rekening brengen van imperfecties [13] (§2.2.8).

Deze beoogde reserve is in de besproken resultaten niet gerealiseerd en kan het meest effectief

bereikt worden door de knooppunten momentvast te maken.

5.1.4 Overige belastinggevallen

Bij verdergaand onderzoek zal ook gekeken moeten worden naar een aantal belangrijke

belastinggevallen. Met name de invloed van temperatuurverschillen is belangrijk. Daarnaast kunnen

er ook extra puntlasten op kritieke gedeelten van de koepel optreden door aanwezigheid van

personen of het ophangen van apparatuur. Andere aandachtspunten zijn de belastingen uit de

montagesituatie en bijzondere belastingen, zoals het plaatselijk knappen van een kabel.

5.1.5 Momentvaste knopen

De profielen moeten waarschijnlijk wel iets zwaarder gekozen worden dan in het merendeel van dit

onderzoek is gebruikt; Profielset 1 voldoet niet. Daarnaast zal het momentvast maken van de knopen

noodzakelijk zijn om aan de windbelasting te kunnen voldoen. Ook met het oog op de invloed van de

kabels en  imperfecties op de draagcapaciteit van de translatiekoepel is dit gewenst. Wanneer er

momentvaste knopen toegepast worden moet ook staafknik in de berekening meegenomen worden.

De kniklengte van de staaf is mogelijk niet gelijk aan de staaflengte. Hiertoe kan dan een geometrie

met meer elementen per staaf uit het Pascalprogramma verkregen worden (§3.1.3).
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5.2 Conclusies aangaande de rekenmethode

5.2.1 Eigenwaardeberekening

De betekenis van de eigenwaarde voor de kritieke belasting op de koepel is onduidelijk. Voor een

simpel geval is gebleken dat de eigenwaarde een bovengrens voor de doorslaglast van de koepel

(bijlage D). Maar in enkele gevallen waarbij zeer waarschijnlijk sprake is van doorslag, komt de

eigenbelasting redelijk overeen met de uit geometrisch niet-lineaire berekening gevonden

bezwijkbelasting. Wanneer er meer bekend is over de betekenis van de eigenwaarde, kan dit een

waardevol instrument zijn bij de evaluatie van deze constructies. De eigenwaardeberekening  kost in

vergelijking tot de geometrisch niet- lineaire berekening weinig tijd (ongeveer 10x sneller en

makkelijker te interpreteren). De eigenwaarde zou gebruikt kunnen worden om een eerste afschatting

te maken van de maatgevende belasting en de benodigde doorsneden. Daarna kan aanvullend een

geometrisch niet-lineaire berekening gedaan worden ter controle.

Indien bezwijken optreedt door systeemknik (bifurcatie) dan levert de eigenbelasting een juiste

bepaling van de kritieke belasting. Bij doorslag (limit point buckling) geeft de eigenwaarde een

overschatting. In het geval van de geïsoleerde knoop uit de top (bijlage D en tabel III-21) is de

eigenbelasting ongeveer 6 keer groter dan de exacte doorslagbelasting. In het grotere geheel van de

translatiekoepel was de overschatting van de eigenbelasting al minder groot; Bij de symmetrische

sneeuwbelasting zonder voorspanning is de eigenbelasting 1.5 keer groter dan de uitkomst van de ne

orde berekening. In dit geval is zeer waarschijnlijk sprake van doorslag.

In de situaties met sneeuwbelasting waarbij alleen-trek-elementen gebruikt zijn treedt duidelijk geen

doorslag op. De kabels die uitvallen spelen hier een belangrijke rol. Bij dezelfde belastinggevallen

met trek-druk-elementen is er mogelijk wel kans op doorslag. Hierop is echter geen geometrisch niet-

lineaire berekening uitgevoerd, zodat deze gevallen niet te vergelijken zijn.

Tabel III-21  Resultaten uit eigenwaardeberekening en geometrisch niet-lineaire berekening in diverse beschouwde gevallen.

Belasting ne orde

berekening

Eigenbelasting

λF

Verschil Bezwijkvorm

Puntlast op enkele knoop in de top (bijlage) 1464 N 9009 N 6.15 Doorslag in de top

Puntlast in de top (bijlage)
L10 Zonder voorspanning
(½ van alle kabels inactief)

1610 N 5935 N 3.68 Doorslag in de top

Puntlast in de top (bijlage)
L10vsp voorspanning ca. 10kN (initiële rek
0.8‰) (4 kabels inactief)

3498 N 7100 N
(λ =0.9887)

2.02 Doorslag in de top

Combinatie Sneeuw sym. (sns1)
 L10 (of L8 aangepaste geometrie ) Zonder
voorspanning (½ van alle kabels inactief)

83% 128% 1.54 Top (waarschijnlijk doorslag)

Combinatie Sneeuw sym. (sns1)
L10vsp voorspanning ca. 10kN (initiële rek
0.8‰)

150% 153%
( λ =0.987)

0.97 Op de diagonaal door uitvallen
van kabels (géén doorslag !)

Combinatie Sneeuw asym. (sna2)
L10vsp voorspanning ca. 10kN (initiële rek
0.8‰)

124 % 111%
( λ =1.013)

0.93 Aan zwaarst belaste zijde,
mede door uitvallen van kabels
(géén doorslag !)
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Om erachter te komen wat de betekenis van de eigenwaardeberekening is, kan verder onderzoek

gedaan worden aan de hand van eenvoudiger modellen. Mogelijk is het interessant om hier aan te

sluiten bij het onderzoek van Sander Zegers [9], waarin reeds een aantal eenvoudige geometrieeen

op doorslag onderzocht is.

5.2.2 Geometrisch niet-lineaire berekeningen

Het interpreteren van de resultaten uit een geometrisch niet-lineaire berekening is lastig omdat de

juiste knopen beschouwd moeten worden. De berekeningen nemen overigens veel tijd. (Ca 30

minuten of meer). Daarbij verloopt het vinden van een geconvergeerde oplossing in sommige

gevallen, zowel de tweede orde als in de ne orde,  moeizaam.

5.2.3 Alleen-trek-elementen

Vooral bij het wegvallen van veel elementen verloopt de berekening moeizaam. Het is dan zaak om

dan heel kleine belastingstappen in de berekening toe te laten (§3.3.3).
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6 Aanbevelingen

6.1.1 Onderzoek naar de betekenis van de eigenwaarde

Onderzoek naar de betekenis van de eigenwaarde berekening in het geval van doorslag is gewenst.

Hierin zou eerst gekeken moeten worden naar modellen met eenvoudige geometrieën (minder

knopen). Daarbij moet géén gebruik gemaakt worden van alleen-trek-elementen of voorspanning,

omdat deze opties het probleem complexer maken.  Om ook het kracht-vervorminggedrag na

bezwijken te beschouwen moeten de modellen bij voorkeur ook vervorminggestuurd beschouwd

kunnen worden. In het onderzoek van Sander Zegers [9] zijn reeds een aantal eenvoudige

geometrieën op doorslag onderzocht. Hierbij is ook het kracht-vervormingverloop na doorslag

bekeken.

In §5.2.1 is geconstateerd dat de eigenbelasting in het geheel van de koepel een betere benadering

geeft dan de eigenbelasting van de geïsoleerde knoop in de top (tabel III-21). Mogelijk speelt de

stijfheid van de translatiekoepel een rol. In dit deelonderzoek zou de stijfheid van de koepel

gevarieerd kunnen worden om te onderzoeken welke invloed dit heeft.

6.1.2 Onderzoek naar de invloed van de voorspanning in gridschalen

De voorspanning is belangrijk bij het bezwijken van de koepel. Vermoedelijk heeft dit mede te maken

heeft met de stijfheidverhoudingen van de staven en de geometrie van de translatiekoepel (§4.2). Met

behulp van het Pascalprogramma voor de geometrie in Ansys, kunnen ook plattere koepels

onderzocht worden. Het is interessant om eens te kijken wat de rol van de voorspanning is in een

koepel die vergelijkbaar is met de koepels van Schlaich et al.

6.1.3 Verdergaand onderzoek aangaande de translatiekoepel

Er moet met behulp van een geometrisch niet-lineaire berekening geverifieërd worden dat de koepel

met momentvaste knopen en een grotere doorsnede wel voldoet aan de windbelasting. De

eigenwaarden die gepresenteerd zijn in §4.3.3 geven een indicatie, maar dit is niet voldoende bewijs.

Bij deze berekening kan gebruik gemaakt worden van het bestaande model met één element per

staaf. Er moet gecontroleerd worden of er voldoende reserve is in de draagcapaciteit van de koepel

met het oog op imperfecties.

Tevens moeten de momenten en normaalkrachten in de koepel getoetst worden. De kniklengte van

de staaf is bij momentvaste knopen waarschijnlijk niet gelijk aan de staaflengte. Voor de kniklengte

zou eerst een aanname gedaan kunnen worden die dan vervolgens geverifieërd moet worden door

een eigenwaarde berekening met behulp van een model met meerdere elementen per staaf.

De invloed van imperfecties en andere belastinggevallen kan vervolgens ook onderzocht worden.

Imperfecties kunnen waarschijnlijk het best aangebracht worden door de coördinaten van de perfecte

geometrie aan te passen. Vervormingen uit een eerste orde of eigenwaardeberekening kunnen
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geschaald worden op een maximale afwijking en deze vervormingen kunnen bij de coördinaten van

de perfecte geometrie opgeteld worden (met behulp van Excel).

6.1.4 Materialisering van de translatiekoepel

Daarnaast verdienen de diverse aspecten van de detaillering van de koepel aandacht, zoals: de

vormgeving van knopen en profielen en afdekkingmateriaal. Maar ook de fundering, openingen in de

koepel en de montage van de koepel zijn aspecten die van belang zijn.
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A Pascal Programma voor translatievlakken met cirkels

Voor het snel genereren van een gediscretiseerd orthogonaal translatievlak met cirkels aan de hand

van de computer is een Pascal programma geschreven. Het programma is geschreven in Turbo

Pascal 7.0. Het berekent de coördinaten van de knooppunten op het translatievlak en maakt daarna

drie uitvoerbestanden. Twee dxf-bestanden voor autocad; één voor het translatievlak (3D) en één

voor de platte uitslag (2D). En een de tekst-bestand "uitslag", waarin de totale lengtes en

randstaaflengtes gegeven worden.

Het continue orthogonale translatievlak wordt beschreven door een stelsel wiskundige vergelijkingen

(pagina 3). Met behulp van het programma kan een verscheidenheid van orthogonale

translatievlakken met cirkels gemaakt worden, doordat de afzonderlijke stralen van de te transleren

cirkels vrij te kiezen zijn.

Variabelen in het programma zijn:

− Straal van de cirkel in de x richting

− Straal van de cirkel in de y richting

− Gridmaat (of staaflengte) van de koepel in de x richting

− Gridmaat (of staaflengte) van de koepel in de y richting

− Hoogte van het grondvlak

In het hierna volgende stuk zal de geometrie van het translatievlak in relatie tot het geschreven

programma nader toegelicht worden. Aan het eind van deze bijlage is de complete listing van dit

programma bijgevoegd.

Behalve een programma voor Autocad is er een programma gemaakt waarmee een rekenmodel in

Ansys gegenereerd kan worden. Beide programma’s staan op de Cdrom behorende bij dit

afstudeerwerk. Deze programma’s zijn te vinden in de directory /Pascalapplicaties. Met behulp van

het pascalprogramma voor Ansys is ook algemeen geldig voor translatievlakken met cirkels. Bij het

programma voor Ansys hoort een handleiding waarin uitleg gegeven wordt over de opbouw van het

model, deze staat in dezelfde directory op de Cdrom.
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A.1 Achtergronden bij het programma

A.1.1 De Geometrie

Om de geometrie van translatievlakken met onderling loodrechte cirkels zo algemeen mogelijk te

beschouwen, wordt uitgegaan van een geval waarbij de stralen van de cirkels niet gelijk zijn (figuur

A1). Van de cirkel met de grootste straal wordt maximaal halve cirkel gebruikt.

Voor de uitleg van het programma wordt ervan uitgegaan dat de straal van de cirkel in het xz-vlak (r)

nooit groter zal zijn dan de straal van de cirkel op het yz-vlak (R). De eerste is dan de kleine cirkel en

de laatste de grote cirkel.

A.1.2 Het Grondvlak

Het translatievlak wordt horizontaal afgesneden ter plaatse van het grondvlak. Voor de hoogte van het

translatievlak is ervan uitgegaan dat deze maximaal gelijk is aan de kleinste waarde van:

de straal R van de grootste cirkel van het translatievlak

de doorsnede van de cirkel met de kleinste straal r.

Het grondvlak kan dus gekozen worden ter hoogte van de waarden R-2r< z< R wanneer 2r<R en

anders tussen 0< z< R.

Voor bijvoorbeeld een translatievlak met cirkels met straal R=40 en r=15 geldt dat het grondvlak

tussen z=10 en z<40 gekozen kan worden. Wanneer R=40 en r=30 kan het grondvlak tussen z=0 en

z<40 gekozen worden.

A.1.3 De Gridmaat

De koepel wordt uitgevoerd als gridschaal. De gridmaat is dan de maat van het grid of de lengte van

een staaf. Omdat het hier om cirkels gaat, is de lengte van een boogsegment gemakkelijk te relateren

aan een hoek. Er wordt uitgegaan van rechte lijnstukken tussen de knooppunten in plaats van

gebogen lijnstukken. Voor de relatie tussen de gridmaat en de hoek geldt dan het volgende:









r

Gridmaat * 5.0
 arcsin  2 =Hoek

Figuur A1; translatievlak met halve cirkels met identieke stralen (a) en de te beschouwen vorm met ongelijke stralen(b).

i = 0

1

2

3

n

Figuur A2: De gridmaat.
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In het Pascal programma kan in twee richtingen een andere gridmaat gekozen worden, dit  wordt

aangeduid met GridmaatX in de  x-richting en met GridmaatY in de y-richting.

De coördinaten worden berekend vanuit de top, waarbij de hoek steeds in gelijke stappen vergroot

wordt. Hiervoor wordt in het programma gebruik gemaakt van de tellers i en j, deze lopen van 0 tot n.

A.1.4 De wiskundige formules

In het xz-vlak ligt nu de kleine cirkel, met straal r. Hiervoor  wordt een gridmaat gekozen (GridmaatX),

hieruit volgt dan HoekX. De coördinaten worden vanuit de top berekend waarbij HoekX  in stappen

vergroot wordt door teller i. Op dezelfde manier ligt in het yz-vlak de grote cirkel met straal R,

GridmaatY, HoekY en j.

De cirkels worden langs elkaar  getransleerd, waarbij, volgens figuur A3, de zakking langs de grote

cirkel gelijk is aan R-Rcos(HoekY*j) en de zakking langs de kleine cirkel gelijk is aan r -rcos(HoekX*i).

Verder verschuift het middelpunt van de kleine cirkel  in de z richting met een waarde (R - r).  De

formules waarmee het vlak beschreven kan worden, zijn dan als volgt:

r-)HoekY*j(cosR+)HoekX*i(cosr=z

)HoekY*j(sinR=y

)HoekX*i(sinr=x

  Figuur A3; wiskundige formules voor het translatievlak met cirkels.
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A.1.5 De snede met het Grondvlak

Met het grondvlak wordt de horizontale doorsnede van het translatievlak bedoeld. Wanneer in het

programma een z waarde berekend wordt, die onder het grondvlak ligt (z< Grondvlak), moet de

randcoördinaat gevonden worden. Het moment dat z kleiner is dan het grondvlak kan ook

omschreven worden met de hoek φ uit figuur A4. Wanneer deze hoek kleiner is dan de hoek

(HoekX*i), geldt dat z< Grondvlak. Met behulp van aangepaste formules wordt dan  de

randcoördinaat gevonden.

Voor de hoek φ geldt in de x richting:







 −+

=φ
nRadiusKlei

)HoekY*jcos(*tRadiusGroonRadiusKleiGrondvlak
arccos

En in de y richting:

 





 −+

=φ
tRadiusGroo

)HoekX*icos(*nRadiusKleinRadiusKleiGrondvlak
arccos

Het is nodig deze uitdrukking met de hoek φ te gebruiken om de tweede loop in de berekening af te

sluiten.

A.1.6 Randcoördinaten

De omschrijving van de aangepaste formules die dan voor de randcoördinaat gebruikt worden zijn

(figuur A5):

Grondvlakz

en

)HoekX*icos(RrGrondvlak(Ry

gebruikt; formule  volgendede wordt Grondvlak, <zgeldt  richting andere dein  m=j bijWanneer 

Grondvlakz

en

)HoekY*jcos(RrGrondvlak(rx

gebruikt; formule  volgendede worden Grondvlak, < zgeldt n =i bijWanneer 

22

22

=

−+−=

=

−+−=

φ

Figuur A4; Hoek ter plaatse van de randcoördinaat.
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Figuur  A5; Coördinaten op het grondvlak.

A.1.7 Resumé

Grondvlakz

en

)HoekX*icos(RrGrondvlak(Ry

geldt; Grondvlak, <z  waarbijrichting, andere dein n =jVoor 

Grondvlakz

en

)HoekY*jcos(RrGrondvlak(rx

geldt; Grondvlak, < z n waarbij=iVoor 

r-)HoekY*j(cosR+)HoekX*i(cosr=z

)HoekY*j(sinR=y

)HoekX*i(sinr=x

n. tot 0lopen van  die rszijn telle jen  i

R

GridmaatY * 5.0
 arcsin 2 =HoekY

r

GridmaatX * 5.0
 arcsin  2 =HoekX

cirkel kleine radius isr 

 cirkel grote radius is R

GridmaatY HoekY,R, j, y, :vlak-yzhet in 

GridmaatX HoekX,r, i,  x,:vlak-het xzin 

22

22

=

−+−=

=

−+−=
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A.2 Opmerkingen bij het Pascal Programma: “Geometrie_voor_Acad”

1. Het programma werkt niet wanneer bij de waarde i=0 en j=0 begonnen wordt met de berekening.

De tellers  lopen vanaf i=1 en j=1, in de formules komt hierdoor steeds de waarde i-1,

respectievelijk j-1 voor in plaats van i of j.

2. De coördinaten worden berekend voor een kwart van het oppervlak vanuit de top. In de eerste

dubbele ‘loop’ wordt eerst de waarde van j opgehoogd, totdat de randcoördinaat in de y richting

gevonden worden. Om de randcoördinaten in de x richting te vinden, worden alle coördinaten

nogmaals berekend in de x richting waarna bij i=n de randcoördinaat gevonden wordt. In dit geval

loopt eerst de i waarde op. De coördinaten van de overige punten worden hierdoor dus twee keer

berekend, maar zijn in alle gevallen hetzelfde.

3. Wanneer de verschillende gegevens zo worden gekozen dat het opgegeven bereik van de array’s

niet meer voldoet, kan dit vreemde resultaten geven. Het bereik van de array’s moet dan

bijgesteld worden.

4. Wanneer het translatievlak hele cirkels bevat, kan het voorkomen dat de berekende lengtes in de

bestand uitslag niet meer kloppen. Dit moet dan nagegaan worden.

A.2.1 Invoer

Gegevens die het programma als invoer vraagt zijn:

1. de straal van de grote cirkel

2. de straal van de kleine cirkel

3. de gridmaat in de x-richting

4. de gridmaat in de y richting

5. de hoogte van het grondvlak.

A.2.2 Uitvoer

Dxf-bestanden zijn tekst bestanden die in Autocad geïmporteerd kunnen worden. Het programma

schrijft een stuk dxf-bestand waarin alleen de lijnstukken (entiteiten) beschreven worden. Dit gebeurt

voor een 3D tekening van het translatievlak en voor een 2D tekening waarin het platte uitslag

getekend wordt. De informatie over de lengtes van de lijnstukken worden ook naar een aparte

tekstbestand geschreven.

De uitvoer van het programma bestaat dan uit de volgende bestanden;

1. ‘Geometrie.dxf’ ten behoeve van de 3D-tekening

2. ‘Uitslag.dxf’ ten behoeve van de 2D-tekening van de platte uitslag

3. ‘Uitslag.txt’ met gegevens over de lengtes van de lijnstukken.
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A.3 Listing “Geometrie_voor_Acad”
program geometrie voor acad(input,output);

{
DECLARATIES
}
var f,g,h              : text;
    i,j            : integer;
    s,t                : real;
    RadiusGroot          : real;
    RadiusKlein          : real;
    GridMaatX,GridmaatY       : real;
    HoekX,HoekY          : real;
    Grondvlak            : real;
    uitslagx1,uitslagy1,
    uitslagx2,uitslagy2,
    TotaleLengte         : array [1..40] of real;
    x1,y1,z1,x2,y2,z2    : array [1..40,1..40] of real;

const pi = 3.14159265358979323846264338327;

function acos (s: real) :real;
begin
acos := pi/2 - arctan(s/sqrt(1-s*s));
end;

function asin (t: real) :real;
begin
asin := arctan(t/sqrt(1-t*t));
end;

{
START VAN HET PROGRAMMA
}

begin
   writeln('Start berekening coordinaten');
   assign(h,'uitslag');
   rewrite(h);

{
INVOER
}

   write('Geef radius grote cirkel            : '); readln(RadiusGroot);
   write('Geef radius kleine cirkel           : '); readln(RadiusKlein);
   write('Geef de gridmaat in de x richting  : '); readln(GridMaatX);
   write('Geef de gridmaat in de y richting   : '); readln(GridMaatY);
   write('Geef de hoogte van het grondvlak    : '); readln(Grondvlak);

   HoekX:= 2 * asin (0.5*GridMaatX/RadiusKlein);
   HoekY:= 2 * asin (0.5*GridMaatY/RadiusGroot);
   writeln('HoekX = ',HoekX:10:4);
   writeln('HoekY = ',HoekY:10:4);

{BEREKENEN VAN COORDINATEN}
{coordinaten t.b.v. lijnstukken in de y richting}

   writeln(h,'lengtes van de lijnstukken in de y richting:');

   i:=1;
   j:=1;
   m:=0;

   repeat
        repeat
            x1[i,j]:= RadiusKlein*sin(HoekX*(i-1));
            y1[i,j]:= RadiusGroot*sin(HoekY*(j-1));
            z1[i,j]:= RadiusKlein*cos(HoekX*(i-1))
                      +RadiusGroot*cos(HoekY*(j-1))-RadiusKlein;

            if ((j-1)*HoekY) >= acos((Grondvlak+RadiusKlein-RadiusKlein*cos((i-1)*HoekX))/RadiusGroot) then
               begin
               y1[i,j]:= sqrt( sqr(RadiusGroot) - sqr(Grondvlak + RadiusKlein - RadiusKlein * cos( HoekX * (i-1))));
               z1[i,j]:= Grondvlak;

               uitslagx1[i]:= (i-1) * GridMaatX;
               uitslagy1[i]:= (j-2) * GridMaatY + sqrt( sqr(y1[i,j]-y1[i,j-1]) + sqr(z1[i,j] -z1[i,j-1]));

               writeln(h, 'x=',uitslagx1[i]:6:3,' - ',uitslagy1[i]:6:3);
               TotaleLengte[i]:=TotaleLengte[i-1]+uitslagy1[i];
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              end;

            {
            writeln('i=',i:3,'  j=',j:3);
            write(x1[i,j]:6:3,',',y1[i,j]:6:3,',',z1[i,j]:6:3);
            readln;
            }

            if j > m
            then  m:=j;

            j:=j+1;
         until z1[i,j-1]= Grondvlak ;

     j:=1;
     i:=i+1;

     until (i-1)*HoekX >= acos((Grondvlak+RadiusKlein-RadiusGroot*cos((j-1)*HoekY))/RadiusKlein);

     writeln(h,'totaal=',TotaleLengte[i-1]:13:9);

{coordinaten t.b.v. lijnstukken in de x richting}

   writeln(h,'lengtes van de lijnstukken in de x richting');

   i:=1;
   j:=1;
   n:=0;

   repeat
        repeat
            y2[i,j]:= RadiusGroot * sin (HoekY*(j-1));
            x2[i,j]:= RadiusKlein * sin (HoekX*(i-1));
            z2[i,j]:= RadiusKlein * cos (HoekX*(i-1))
                       + RadiusGroot * cos (HoekY*(j-1)) - RadiusKlein;

            if ((i-1)*HoekX) >= acos((Grondvlak+RadiusKlein-RadiusGroot*cos((j-1)*hoekY))/RadiusKlein) then
               begin
               x2[i,j]:= sqrt(sqr(RadiusKlein) - sqr(- Grondvlak - RadiusKlein+ RadiusGroot *cos( HoekY * (j-1))));
               z2[i,j]:= Grondvlak;

               uitslagx2[j]:= (i-2) * GridMaatX + sqrt( sqr(x2[i,j]-x2[i-1,j])+ sqr(z2[i,j] -z2[i-1,j]));
               uitslagy2[j]:= (j-1) * GridMaatY;
               writeln(h,'y=',uitslagy2[j]:6:3,' - ',uitslagx2[j]:6:3);

               end;

            {
            writeln('i=',k:3,'  j=',l:3);
            write(x2[i,j]:6:3,',',y2[i,j]:6:3,',',z2[i,j]:6:3);
            readln;
            }

            if i > n
            then  n:=i;

            i:=i+1;
         until z2[i-1,j]= Grondvlak;

     i:=1;
     j:=j+1;

     until (j-1)*HoekY >= acos((Grondvlak+RadiusKlein-RadiusKlein*cos((i-1)*HoekX))/RadiusGroot);

writeln('start lijnstukken dxf-file');

{TEKENEN VAN LIJNSTUKKEN IN GEOMETRIE.DXF}
{
start dxf-file geometrie.dxf
}
   writeln('Start schrijven van DXF-bestand geometrie.dxf');
   assign(f,'geometrie.dxf');
   rewrite(f);

   writeln(f,'  0');
   writeln(f,'SECTION');
   writeln(f,'  2');
   writeln(f,'ENTITIES');
   writeln(f,'  0');

 {lijnstukken in de y richting}

 {eerste kwadrant}
   i:=1;
   j:=1;
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   while z1[i,j]> Grondvlak do
     begin
       while z1[i,j]> Grondvlak do
         begin
          writeln(f,'LINE');
          writeln(f,'  8');
          writeln(f,'0');
          writeln(f,' 10');
          writeln(f,x1[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 20');
          writeln(f,y1[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 30');
          writeln(f,z1[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 11');
          writeln(f,x1[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 21');
          writeln(f,y1[i,j+1]:13:9);
          writeln(f,' 31');
          writeln(f,z1[i,j+1]:13:9);
          writeln(f,'  0');

          j:=j+1;
       end;

     j:=1;
     i:=i+1;
     end;

 {tweede kwadrant}
   i:=1;
   j:=1;

   while z1[i,j]> Grondvlak do
     begin
       while z1[i,j]> Grondvlak do
         begin
          writeln(f,'LINE');
          writeln(f,'  8');
          writeln(f,'0');
          writeln(f,' 10');
          writeln(f,-x1[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 20');
          writeln(f,y1[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 30');
          writeln(f,z1[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 11');
          writeln(f,-x1[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 21');
          writeln(f,y1[i,j+1]:13:9);
          writeln(f,' 31');
          writeln(f,z1[i,j+1]:13:9);
          writeln(f,'  0');

          j:=j+1;
       end;

     j:=1;
     i:=i+1;
     end;

  {derde kwadrant}
   i:=1;
   j:=1;

   while z1[i,j]> Grondvlak do
     begin
       while z1[i,j]> Grondvlak do
         begin
          writeln(f,'LINE');
          writeln(f,'  8');
          writeln(f,'0');
          writeln(f,' 10');
          writeln(f,-x1[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 20');
          writeln(f,-y1[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 30');
          writeln(f,z1[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 11');
          writeln(f,-x1[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 21');
          writeln(f,-y1[i,j+1]:13:9);
          writeln(f,' 31');
          writeln(f,z1[i,j+1]:13:9);
          writeln(f,'  0');
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          j:=j+1;
       end;

     j:=1;
     i:=i+1;
     end;

   {vierde kwadrant}
   i:=1;
   j:=1;

   while z1[i,j]> Grondvlak do
     begin
       while z1[i,j]> Grondvlak do
         begin
          writeln(f,'LINE');
          writeln(f,'  8');
          writeln(f,'0');
          writeln(f,' 10');
          writeln(f,x1[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 20');
          writeln(f,-y1[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 30');
          writeln(f,z1[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 11');
          writeln(f,x1[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 21');
          writeln(f,-y1[i,j+1]:13:9);
          writeln(f,' 31');
          writeln(f,z1[i,j+1]:13:9);
          writeln(f,'  0');

          j:=j+1;
       end;

     j:=1;
     i:=i+1;
     end;

 {lijnstukken in de x richting}

  {eerste kwadrant}

   i:=1;
   j:=1;
   while z2[i,j]> Grondvlak do
     begin
       while z2[i,j]> Grondvlak do
         begin

          writeln(f,'LINE');
          writeln(f,'  8');
          writeln(f,'0');
          writeln(f,' 10');
          writeln(f,x2[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 20');
          writeln(f,y2[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 30');
          writeln(f,z2[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 11');
          writeln(f,x2[i+1,j]:13:9);
          writeln(f,' 21');
          writeln(f,y2[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 31');
          writeln(f,z2[i+1,j]:13:9);
          writeln(f,'  0');

          i:=i+1;
       end ;

    i:=1;
    j:=j+1;
   end;

{tweede kwadrant}

   i:=1;
   j:=1;
   while z2[i,j]> Grondvlak do
     begin
       while z2[i,j]> Grondvlak do
         begin

          writeln(f,'LINE');
          writeln(f,'  8');
          writeln(f,'0');
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          writeln(f,' 10');
          writeln(f,-x2[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 20');
          writeln(f,y2[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 30');
          writeln(f,z2[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 11');
          writeln(f,-x2[i+1,j]:13:9);
          writeln(f,' 21');
          writeln(f,y2[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 31');
          writeln(f,z2[i+1,j]:13:9);
          writeln(f,'  0');

          i:=i+1;
       end ;

    i:=1;
    j:=j+1;
   end;

{derde kwadrant}

   i:=1;
   j:=1;
   while z2[i,j]> Grondvlak do
     begin
       while z2[i,j]> Grondvlak do
         begin

          writeln(f,'LINE');
          writeln(f,'  8');
          writeln(f,'0');
          writeln(f,' 10');
          writeln(f,-x2[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 20');
          writeln(f,-y2[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 30');
          writeln(f,z2[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 11');
          writeln(f,-x2[i+1,j]:13:9);
          writeln(f,' 21');
          writeln(f,-y2[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 31');
          writeln(f,z2[i+1,j]:13:9);
          writeln(f,'  0');

          i:=i+1;
       end ;

    i:=1;
    j:=j+1;
   end;

{vierde kwadrant}

   i:=1;
   j:=1;
   while z2[i,j]> Grondvlak do
     begin
       while z2[i,j]> Grondvlak do
         begin

          writeln(f,'LINE');
          writeln(f,'  8');
          writeln(f,'0');
          writeln(f,' 10');
          writeln(f,x2[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 20');
          writeln(f,-y2[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 30');
          writeln(f,z2[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 11');
          writeln(f,x2[i+1,j]:13:9);
          writeln(f,' 21');
          writeln(f,-y2[i,j]:13:9);
          writeln(f,' 31');
          writeln(f,z2[i+1,j]:13:9);
          writeln(f,'  0');

          i:=i+1;
       end ;

    i:=1;
    j:=j+1;
   end;
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{
eind dxf-file geometrie.dxf
}

   writeln(f,'ENDSEC');
   writeln(f,'  0');
   writeln(f,'EOF');
   reset(f);
   writeln('Gereed');

{TEKENEN VAN LIJNSTUKKEN IN UITSLAG.DXF}
{
start dxf-file uitslag.dxf
}

 writeln('Start schrijven van DXF-bestand uitslag.dxf');
 assign(g,'uitslag.dxf');
 rewrite(g);

   writeln(g,'  0');
   writeln(g,'SECTION');
   writeln(g,'  2');
   writeln(g,'ENTITIES');
   writeln(g,'  0');

{lijnstukken in de y richting}

   i:=1;
   j:=1;

   for i:=1 to m do
    begin
          writeln(g,'LINE');
          writeln(g,'  8');
          writeln(g,'0');
          writeln(g,' 10');
          writeln(g,uitslagx1[i]:13:9);
          writeln(g,' 20');
          writeln(g,0:13);
          writeln(g,' 30');
          writeln(g,0:13);
          writeln(g,' 11');
          writeln(g,uitslagx1[i]:13:9);
          writeln(g,' 21');
          writeln(g,uitslagy1[i]:13:9);
          writeln(g,' 31');
          writeln(g,0:13);
          writeln(g,'  0');
    end;

  {lijnstukken in de x richting }

   i:=1;
   j:=1;
   for j:=1 to n do
   begin
          writeln(g,'LINE');
          writeln(g,'  8');
          writeln(g,'0');
          writeln(g,' 10');
          writeln(g,0:13);
          writeln(g,' 20');
          writeln(g,uitslagy2[j]:13:9);
          writeln(g,' 30');
          writeln(g,0:13);
          writeln(g,' 11');
          writeln(g,uitslagx2[j]:13:9);
          writeln(g,' 21');
          writeln(g,uitslagy2[j]:13:9);
          writeln(g,' 31');
          writeln(g,0:13);
          writeln(g,'  0');
   end ;

{
eind dxf-file geometrie.dxf
}

   writeln(g,'ENDSEC');
   writeln(g,'  0');
   writeln(g,'EOF');
   reset(g);
   reset(h);
   writeln('Gereed');
end.
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B  De vorm van het translatievlak

B.1 Vergelijkingen van het translatievlak

Orthogonale coördinaten:

is. cirkelsn  translere tede van straal de R waarbij

0z  voor RyRxR)y,x(z 2222 ≥−−+−=

Ander coördinaatsysteem:

π≤β≤π≤α≤

−β+α=

β=

α=

0  en   0 met

RcosRcosRz

sinRy

sinRx

Daarnaast is de randcoördinaat xp op z=0 voor elke y uit te drukken als een functie van β:

Voor elke getransleerde cirkel in de y richting is de zakking t.p.v. x=0 gelijk aan ( )β− cosRR .

( )( )

)(cos)cos(2Rxp

cosRRRxp

2

22

β−β=

β−−=

B.2 Het grondvlak

Vorm en kromming

Het grondvlak van dit translatievlak wordt gekozen op z=0. Dit ziet er uit als in figuur B3.

De vorm van deze diagonaal blijkt een ellips te zijn. Dit wordt verderop besproken.

ββαα

x y

z

Figuur B1
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Figuur B2
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Figuur B3 Het grondvlak
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Verder kan uit de afgeleiden van de y-  coördinaten naar x de kromtestralen in het grondvlak

berekend worden. De kromtestraal is als volgt gedefinieerd:

 
( )[ ]

''

2

3
2'1

y

y
r

+
=

De vergelijking voor het translatievlak, die hier gebruikt wordt is:

1Rmet  0z  voor 1y1x1)y,x(z 22 =≥−−+−=

De afgeleiden voor het translatievlak zijn de volgende:

23

2
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2
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dx
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yen        
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y

−
−

−−

−
−==

−

−−
==

Deze zijn geldig voor elke horizontale doorsnede van het translatievlak.

De kromtestraal voor het translatievlak is dan:

( )
2222

2

3
2222

11

2

xxyy

yxyx
r

−+−

−+
=

.63

1

8

1
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1
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0. yen 1  x waardende voor evenals,r dit levert  yen 0 xVoor

==

=±=∞=±==

B.3 Het oppervlak van het grondvlak

Het grondvlak ter plaatse van z=0 ziet er uit als in figuur B4. Het oppervlak hiervan is te berekenen

met de volgende integraal, welke numeriek opgelost wordt met behulp van mathcad:

R

R

O

xp

 dy

Figuur B4
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22
dcosRdy

sinRy

coscos2Rxp 2

π
<β<

π
ββ=

β=

β−β=

-   met   

∫ ∫
−

π

π
−

ββ⋅β−β⋅=⋅⋅
R

R

2

2

22 dcoscoscos2R2dyxp2

Dit is in Mathcad, tot 7 cijfers nauwkeurig, bepaald:

Voor een straal van 20m heeft het grondvlak dus een oppervlak van 1512m2.

Dit komt neer op 3.7818375 x R2.

Het grondoppervlak van een willekeurige andere horizontale doorsnede op een hoogte 0 <  z < R, kan

berekend worden door in de integraal de variabelen xp en β te vervangen door de volgende waarden:

22 ))cos(RzR(Rxp

 en

R

z
arccos

R

z
arccos

β−+−=







<β<






−

B.4 Het omhullend oppervlak van het translatievlak

Ook het omhullend oppervlak kan numeriek bepaald worden met behulp van mathcad.

De omtrek van het grijze cirkelsegment is gelijk aan 2αR, de dikte van het segment is gelijk aan Rdβ.

Rdββ

αα

x y
xp

Figuur B5
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De hoek α is in dit geval de hoek van de z-as met de randcoördinaat (xp) op het grondvlak z=0.

Voor het omhullende oppervlak geldt dan:

In Mathcad, tot 5 cijfers nauwkeurig:

Voor een straal van 20m is het omhullende oppervlak dus 2917m2.

Dit komt neer op 7.29475   R2.

Het omhullend oppervlak van een translatievlak, met een willekeurige andere horizontale doorsnede

op hoogte    0 < z < R, kan berekend worden door in de integraal de variabelen α en β te vervangen

door de volgende waarden:







<β<






−





 β−+=α

R

z
arccos

R

z
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en

)cos(
R

z
1arccos

B.4.1 Continu en discreet oppervlak

Het berekende continue omhullende oppervlak van het translatievlak wijkt af van dat van het discrete,

in mazen verdeelde, translatievlak. Het continue oppervlak is berekend met behulp van een

numeriek opgeloste integraal. Het discrete oppervlak is berekend door de oppervlakjes van

de afzonderlijke mazen en randmazen te sommeren.

( ))cos(1arccos

)cos(1cos
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Voor een translatievlak met straal R=20 m geldt:

Continu  oppervlak : 2917 m2

Discrete oppervlak (grid = 2 m) : 2730 m2

Dit is een verschil van 6.4%, een tamelijk grote afwijking. Het verschil in uitkomst voor een

discreet en een continu vlak, komt voort uit het feit dat de kromming van het translatievlak in

de hoek erg groot is. Waardoor de afwijking tussen het bolle oppervlak en het platte vlak

groter worden.

Vergelijkingen van het translatievlak op verschillende hoogtes

Het translatievlak kan op verschillende hoogtes horizontaal doorsneden worden. Naar beneden toe,

worden de hoeken in het translatievlak steeds prominenter. Vergelijkingen voor het translatievlak op

verschillende hoogtes (tabel B-1)laten zien, dat de afwijkingen tussen het discrete en het continue

vlak naar boven toe steeds kleiner worden.

Tabel B-1 Vergelijking discreet en continu onmhullend oppervlak van de translatiekoepel op verschillende hoogtes.

Discreet Continu Verschil in %

Compleet 2730 2917 6.4

Drie kwart 2012.7 2096.3 3.99

Half 1316.9 1344.6 2.06

Een kwart 643 649.0 0.9

B.5 De inhoud

Het omhullend oppervlak werd berekend door de omtrek van elke schijf (figuur B5) te integreren. De

inhoud wordt berekend door het oppervlak van elke schijf te integreren van –R tot R langs de y-as.

Het oppervlak van een schijf kan als volgt berekend worden:

Oppervlak A1:

)cos-1(arccos

)cos1arccos(RR
2

1
dR

2

1
drRdA 2

)cos-1(arccos

)cos-1(arccos

2
R

0

2
1

β=α

β−⋅=



 α⋅⋅=α⋅=α=

β

β−

α

α−

α

α−
∫ ∫ ∫

 met

z=0-xp xp
α

Oppervlak A1

R

z=0-xp xp
α

Oppervlak A2

Figuur B6
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Oppervlak A2;

β−β=

β−⋅β−β=β−⋅=

2
p

22
p2

coscos2Rx

)cos1(coscos2R)cosRR(xA

 met

De totale inhoud wordt dan berekend met:
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   en
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Met Mathcad levert dit, met een nauwkeurigheid van 7 cijfers:
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De inhoud van een translatievlak, met een willekeurige andere horizontale doorsnede op hoogte

0<z<R, kan berekend worden door in de integraal de volgende aanpassingen te maken voor

A1 en A2:
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B.6 De diagonale doorsnede t.p.v. x=y (45o)

De vorm van deze diagonaal blijkt een deel van een ellips te zijn, zoals blijkt uit de volgende afleiding.

Er wordt uitgegaan van de volgende vergelijking voor het translatievlak:

1Rmet    1y1x1)y,x(z 22 =−−+−=

1
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Dit is een ellips met de stralen 2 in de hoogte en 2 in de breedte en het middelpunt op x=0, y=0 en

z=-1. De raaklijn aan deze ellips is vervolgens te berekenen en levert de hoek waaronder de staven

van deze diagonaal op het grondvlak staan.
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  hieruit; volgt  voor  

Dit houdt in dat de hoek van de diagonaal met

het grondvlak gelijk is aan o79.676tan =

Andere doorsneden dan deze, over de

diagonaal richting (45o ), zijn geen ellips.

Enkele doorsneden zijn in figuur B8

weergegeven.
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B.7 Maashoeken

Bepalen van de maashoeken op het translatievlak:

De maashoeken kunnen berekend worden uit de coördinaten van de hoekpunten van de maas. De

diagonaal van de maas volgt uit deze coördinaten en hieruit volgt m.b.v. de cosinusregel de

maashoek ψ.

B.8 Oppervlak van de maas

Het oppervlak van de maas kan berekend worden uit het vectorproduct waarbij vectoren AB en AC uit

figuur B9 gebruikt worden. Definitie van het vectorproduct is:

ψ
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   Figuur B9 Een maas uit het translatievlak
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B.9 Standhoek van de maas

maas de van hoekpunten den van coordinate deuit worden 

 herleid vector  den van componente deen 
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C Afschatting maximale staafkracht

Om een indruk te krijgen van de maximale staafkracht in de translatiekoepel is een

gewichtsberekening gedaan met de belastingcombinatie met symmetrische sneeuwbelasting. Hierbij

is ervan uit gegaan dat de krachten in de koepel naar de hoek worden afgedragen. In de berekening

zijn 20 staven in de hoek meegenomen. De berekening staat in een Excelsheet dat op de Cdrom te

vinden is in de directory /Verslag/strerkte.xls.

Wanneer glas als afdekking gekozen bedraagt de maximale staafkracht 39 kN.

Wanneer de luchtkussens als afdekking gekozen worden bedraagt de maximale staafkracht 19.5 kN.

Bij een gridmaat van 2 m is een profieldoorsnede van rond 80 mm een redelijke keuze. Deze

doorsnede voldoet volgens de berekening ruim aan de unity check voor staafknik.

BEREKENING TOTALE BELASTING AF TE DRAGEN NAAR DE FUNDERING - e.g. + sneeuw
GEOMETRIE gegevens translatiekoepel met identieke cirkels

R 20000 mm

Gridmaat 3 2000 mm

Oppervlak omhullend 2730 m

Oppervlak Grond 1512.74 m
PROFIELEN_ staven
profiel 1

buisprofiel buiten diameter/ breedte 80 mm

hoogte mm

wanddikte 5 mm

A profiel 1178.10 mm2

I profiel 832031.18 mm4

profiellengte 2914 m gegevens uit pascal uitvoer
PROFIELEN_kabels
diameter 8 mm 2 stuks

A profiel 77.41 mm2

profiellengte 4037 m gegevens uit pascal uitvoer

BELASTINGEN

sneeuw per grondoppervlak 0.56 kN/m2

Totale belasting excl.factor 847.13 kN alpha < 60 graden buiten beschouwing

eigen gewicht
aluminium profielen 2700 kg/m3

profielafmeting 1178.10 mm2

Totaal belasting excl. factor 92.69 kN
stalen kabels 7800 kg/m3

kabelafmeting 77.41 mm2

Totale belasting excl. factor 24.37 kN
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afdekkingsmateriaal
glas 2500 kg/m3

dikte 1.80E-02 m

Totale belasting excl.factor 1228.50 kN

Belastingcombinaties
1.35* PB 1816.51 kN

1.2*PB+1,5*VB 2885.38 kN

Maatgevende combinatie 2885.38 kN
Belastingafdracht naar de hoeken
# staven 20

max. verticale kracht 36.07 kN

max. staafkracht 38.90 kN standhoek in de hoek is 68 graden

max. hor. Kracht 14.57 kN in de hoek is niet maximaal.
Knikkracht in een staaf op druk en buiging belast - ALUMINIUM

KNIKKROMME STAAF AFMETING MATERIAAL

alpha-k lambda-0 A  (mm2) I-staaf Lknik fy E

A 0.21 0.2 1178 832031 2000 250 70000

B 0.526 0.2

C 1.157 0.2

Npl = A *
fy

Fe lambda-rel omega-buc Ncmax spanning

294524 143707 1.432 0.403 118637 100.7022

294524 143707 1.432 0.331 97580 82.82864

294524 143707 1.432 0.253 74442 63.18828

Nc,u,d [kN] 38.90

a b c

Nc,s,d [kN] 118.64 97.58 74.44

check 0.33 0.40 0.52 OK!

spanning 33.02 N/mm2
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D Deelstudie naar doorslag in de top van het translatievlak

In de volgende studie is gekeken naar doorslag van het knooppunt in de top van de translatiekoepel.

Hiervoor is een exacte afleiding gemaakt en er zijn sommen met Ansys uitgevoerd. Hieruit zijn enkele

conclusies te trekken voor wat betreft de betekenis van de uitkomsten van verschillende

berekeningen.

Exacte afleiding voor doorslag in de topknoop

In deze paragraaf wordt gekeken naar de knoop in de top van het translatievlak, zoals afgebeeld in

figuur D-3. Voor deze knoop wordt de kritieke doorslaglast afgeleidt. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat

de knopen scharnierend zijn en dat de staven lineair elastisch gedrag vertonen.

Figuur D-1 Lokale doorslag van de knoop in de top van het translatievlak
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Uit het knoopevenwicht geldt voor de staafkracht in de staven: 
α

=
sin4

F
N1

En voor de staafkracht in de kabels:
α

=
tan24

F
N2

De vormverandering ten gevolge van de kracht in de staven moet gelijk zijn aan de vormverandering

ten gevolge van de kracht in de kabels. Uit de geometrie van de knoop volgt dan dat moet gelden (zie

figuur D-1):

 
2

)L  L (2
cos)L - L ( 2 22

11

∆+⋅
=α∆ met 012 cosL2      L α⋅⋅=

Dit levert dan de volgende vergelijking voor de kracht F:

F = C ( sin α - cos α0 tan α) met
22011

2211

AE2cosAE

AEAE24
C

⋅+α

⋅
=

De kritieke belasting Fcr treedt op wanneer geldt : 0
d

)(dF
=

α
α

Dit levert de volgende uitdrukking voor αcr en Fcr : [ ] cos arccos 3
0cr α=α

)tancos(sinCF cr0crcr αα−α=

Voor de knoop in de top van de translatiekoepel gelden nu de volgende waarden:

A1 = 1178 mm2

E1 = 70000 N/mm2

A2 = 77.4 mm2

E2 = 170000 N/mm2

α0 = 2.86o

αcr = 1.65o

Fcr             = 1464 N

De karakteristiek van de enkele knoop in de top is gegeven in figuur D-2.

Figuur D-2 F-α Karakteristiek knoop in de top
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D.1  Numerieke berekeningen van de topknoop met Ansys

Verschillende numerieke berekeningen zijn uitgevoerd op de knoop uit figuur D-1, waarvoor in D de

exacte afleiding gemaakt is. De resultaten hiervan worden gepresenteerd in figuur D-3 en tabel D-1

Eigenwaarde berekeningen

De eigenwaardeberekening levert een waarde die een

factor 5-6 afwijkt ten opzichte van de exacte oplossing.

De eigenwaardeberekening is een wiskundige

bewerking, die in het geval van doorslag niet een exacte

fysische betekenis heeft. Toch geeft de

eigenwaardevorm over het algemeen een goed beeld

van hoe de constructie zal bezwijken.

Tweede orde berekeningen

Uit de tweede orde berekening volgt een doorslaglast

die  een factor 1.29 hoger ligt dan de exacte bepaalde

last. De kritische hoek daarbij is kleiner. Een tweede

orde berekening levert een bovengrens voor de

doorslaglast in een enkel knooppunt.

ne orde berekeningen

Een volledig geometrisch niet lineaire berekening  levert  een (bijna) exacte benadering van de

doorslag belasting.

Tabel D-1 : Benadering doorslaglast met verschillende rekenmethoden.

αcr [deg] Kritische belasting

Fcr
 [N]

Factor

Exacte oplossing 1.655 1464

Eigenwaarde berekeningen 9009 6.15

2 e orde berekeningen 1.479 1902 1.30

n e orde berekeningen 1.690 1464 1.00

Conclusie

Daar waar doorslag optreedt is geeft een ne orde berekening de beste benadering. De betekenis van

de eigenwaarde is in het geval van doorslag niet eenduidig. De eigenwaarde geeft een zeer grote

overschatting van de oplossing, maar de eigenwaardevorm geeft toch een redelijk beeld van de

bezwijkvorm.
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Figuur D-3  Doorslag in de enkele knoop uit de top van het
translatievlak volgens verschillende berekeningsmethoden
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D.2 Doorslag van de topknoop in de koepel

In de voorgaande paragraaf is de knoop in de top van het translatiekoepel als afzonderlijke knoop

beschouwd op rollende oplegging (figuur D-1).

Hierbij wordt geen rekening gehouden met de situatie

in het translatievlak, hierin spelen de volgende

factoren en rol:

• Flexibele oplegging in de koepel

• Voorspanning in de kabels

Om de invloed hiervan te illustreren zijn ne orde

berekeningen uitgevoerd op de situatie in het

translatievlak met alleen een puntlast op de top en de

zwaartekracht van de constructieonderdelen.

Ook de eigenwaardeberekeningen zijn hier nogmaals

uitgevoerd om de uitkomsten te vergelijken met de

exacte oplossing.

Tabel D-2 : Doorslaglast in de top van de translatiekoepel

αcr [deg] Kritische belasting

Fcr
 [N]

Eigenwaarde

Fcr
 [N]

Enkele knoop 1.69 1464

Flexibel gesteund in koepel   L10 (aangepast model) 1.82 1610 5939

Met voorspanning in koepel   L10vsp 2.02 3498 7100 (λ =0.9887)

Conclusie

De topknoop in de translatiekoepel gedraagt zich ongeveer zoals de knoop uit figuur D-3 wanneer

deze belast wordt op een enkele puntlast. In de berekende belastingsgevallen met sneeuw en wind,

zullen andere waarden voor doorslag in de top gevonden worden, omdat de vervorming van de

koepel dan in zijn geheel anders is dan bij een enkele puntlast.

De aanwezige voorspanning vergroot de stijfheid van de kabels en verhoogt daarmee de doorslaglast

van de koepel.

Figuur D-4
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E Analyse van de translatiekoepel met Ansys

E.1 Het ANSYS model

Het ANSYS model wordt samengesteld met behulp van het Pascal programma. Alle knooppunten

(inclusief randknopen) en elementen worden door dit programma gedefinieerd en de knopen worden

op een logische wijze genummerd (zie E.1.1). Deze gegevens worden weggeschreven in de tekstfile

Geom.txt. Tevens worden alle randvoorwaarden voor alle randknooppunten gedefinieerd. Deze

worden weggeschreven naar de tekstfile Rvwd.txt. Deze invoerbestanden staan ter inzage op de Cd-

rom in de directory /Ansysmodel/Geometrie.

E.1.1 Nummering van het model

Knoopnummers
Om tot een unieke knoopnummering van het model te komen is een nummering toegepast die in het

Pascalprogramma bruikbaar is. De nummering voor het gebruikte model is afgebeeld in figuur E.1. De

knoopnummers in de gearceerde vakjes zijn de nummers van de randknopen. De knoopnummering

begint linksonder bij 0 en eindigt rechtsboven bij 1235. De knopen die zich onder het grondvlak

bevinden vallen weg, hierdoor worden niet alle knoopnummers gebruikt. Knoop 612 is de top van de

koepel. De randknopen van de diagonaalstaven worden genummerd vanaf 1235 (= 2 x knoopnummer

top + 11).

Elementnummers
De elementnummers worden door Ansys automatisch toegekend op volgorde van invoer; Het eerst

gedefinieerde element krijgt nummer 1. Elementen worden aangebracht vanuit de top. Als eerste

worden de profielstaven aangebracht (elementnummers 1 t/m 1496), daarna de diagonaalkabels

(elementnummers 1497 t/m 3012). Een overzicht van de elementnummers is te vinden in het

excelsheet voor de toetsing van de staven, op de cd-rom in de directory /Ansysmodel/ Toetsing/

Staafkrachten.xls .
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E.2 Belastingen

De invoerbestanden voor de belastingen zijn verkregen met behulp van EXCEL. De beschouwde

belastingen zijn het eigen gewicht van de constructie en beplating, sneeuw symmetrisch, sneeuw

asymmetrisch en wind. De invoerbestanden staan ter inzage op de Cd-rom in de directory

/Ansysmodel/Belastingen. Met het Pascal programma kan overigens ook uitvoer verkregen worden

met betrekking tot symmetrische sneeuwbelasting en eigen gewicht van de beplating.

E.2.1 Belastingscombinaties

Alleen de fundamentele combinaties in de uiterste grenstoestand worden beschouwd (zie deel III

hoofdstuk 2) ter controle op bezwijken van de constructie. Hierbij wordt getoetst aan de sterkte en

stabiliteitcriteria.

Fundamentele combinaties
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Belastingsfactoren
Omdat het effect van de zwaartekracht gunstig werkt ten opzichte van de windzuiging, wordt in het

geval van windzuiging de factor 0.9 toegepast op de permanente belasting. In alle andere situaties

geldt de factor 1.2 op het eigen gewicht. Voor de voorspanning geldt verder in alle gevallen γf,g=1.0

Tabel E-1 De beschouwde fundamentele combinaties in de uiterste grenstoestand

invoer belastingscombinatie

- e.g. * 1.35 Symmetrisch ↓

SNS 1 e.g. * 1.2 + sneeuw sym 1 * 1.5 Symmetrisch ↓

SNA 2 e.g. * 1.2 + sneeuw asym 2 * 1.5 Asym. over de hoofdas ↓

SNA 3 e.g. * 1.2 + sneeuw asym 3 * 1.5 Asym. over de diagonaal ↓

WA 2 e.g. * 1.2 / 0.91 + wind 2 * 1.5 Asym. over de hoofdas ↓↑

WA 3 e.g. * 1.2 / 0.91 + wind 3 * 1.5 Asym. over de diagonaal ↓↑
1 Op plaatsen waar windzuiging optreedt, wordt op het eigen gewicht een factor van 0.9 berekend in plaats van 1.2

Relevante combinaties
Van de zes in tabel E.1 beschreven combinaties, zijn slechts enkele doorgerekend. Asymmetrische

belasting zal voor de koepel kritisch zijn. Waarschijnlijk zal de windbelasting maatgevend zijn voor de

koepel, omdat hierdoor op een groot deel van de koepel een opwaartse belasting werkt.
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Van de symmetrische belastingsgevallen is alleen combinatie 2 met sneeuw symmetrisch bekeken.

Combinatie 1 met alleen eigen gewicht buiten beschouwing gelaten, omdat deze een lagere belasting

geeft.

Daarna zijn vooral de combinaties met asymmetrische belasting over de hoofdas beschouwd, omdat

de zijkant van de koepel, die het meest gevoelig is voor doorslag, bij deze combinaties waarschijnlijk

het zwaarst wordt belast.

Aanbrengen van de belastingen
Het eigen gewicht op de constructieonderdelen wordt in rekening gebracht door met gewicht en

zwaartekracht te rekenen. Hierin wordt de belastingsfactor op het eigen gewicht van 1.2

meegenomen. Op de plaats waar windzuiging optreedt, wordt in EXCEL een puntlast berekend ter

compensatie van het eigen gewicht van de constructie.  Ook het eigen gewicht van de beplating

(1kg/m2) wordt in EXCEL in rekening gebracht.

De verschillende puntlasten die ten behoeve van een bepaald belastingsgeval aangebracht moeten

worden, worden opgeteld en in het invoerbestand van het belastingsgeval weggeschreven. Deze

bestanden staan op de Cd-rom in de directory /Ansysmodel/ Belastingen/

E.2.2 Sneeuwbelasting

Voor gebogen daken moet symmetrische en een asymmetrische belasting beschouwd worden. De

asymmetrische belasting kan op twee manieren aangebracht worden, namelijk een keer recht over de

hoofdas van het translatievlak en een keer over de diagonaal.

De sneeuwbelasting wordt berekend als puntlasten op de knopen. De

sneeuwbelasting wordt berekend over het grondoppervlak van de

mazen met een helling platter dan 60o. Elke knoop neemt dan 4 keer

¼  deel van alle oppervlakjes van de omliggende mazen voor zijn

rekening.

De sneeuwbelasting wordt bepaald volgens NEN 6702, §8.7.2;

prep = Ci * psn, rep waarbij, 

psn, rep = 0.7 kN/m2 (ψ=0) is de sneeuwlast op de grond.

prep      is de sneeuwbelasting op het dak.

Ci        zijn vormfactoren voor gebogen daken

Sneeuw Symmetrisch
Voor het belastingsgeval 1, Sneeuw Symmetrisch geldt:

C1 = 0.8 voor α < 600

C1 = 0    voor α ≥ 600

Figuur E-2 Sneeuwbelasting op gebogen
daken

60o

C2

C1 C1

0.5C2

symmetrisch

asymmetrisch
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Dus prep = 0.8 * 0.7 = 0.56 kN/m2

De puntlasten ten gevolge van deze belasting inclusief belastingsfactor samen met het eigen gewicht

van de beplating zijn terug te vinden in sns1.txt.

Sneeuw asymmetrisch over de  hoofdas

C2 = 0.3 + 10 h/l ≤ 2.3 voor α < 600

Dit komt neer op C2 =2.3 voor h/l = 0.5.

C2 = 0    voor α ≥ 600

Dus prep = 2.3 * 0.7 = 1.61 kN/m2

De puntlasten ten gevolge deze belasting zijn terug te vinden in

sna2.txt.

Sneeuw asymmetrisch over de  diagonaal

Voor deze belasting gelden dezelfde vormfactoren als bij de

belasting asymmetrisch over de hoodas. De puntlasten ten gevolge

deze belasting zijn terug te vinden in sna3.txt.

Figuur E-4 Sneeuw Asym. 3

Sneeuw  asymmetrisch over de diagonaal

   1.15

 2.30

x (i)

y (j)

 1.15

2.30

Sneeuw asymmetrisch over de hoofdas

x (i)

y (j)

Figuur E-3 Sneeuw Asym. 2
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E.2.3 Windbelasting

Voor de stuwdruk van de wind wordt uitgegaan van onbebouwd terrein in gebied 1, dit levert een

stuwdruk pw van 1.29 kN/m2. De winddruk op het oppervlak wordt dan berekend met:

prep= pw * Cdim * Cindex * Ceq * φ1 waarbij,

Cdim =   0.9 ;factor voor de dimensies van het gebouw,

Cindex ;vormfactoren, in dit geval de externe drukcoëfficiënten en de interne over- en

onderdruk,

Ceq ;drukvereffeningsfactor, deze is hier niet van toepassing,

φ1 = 1.0 ,vergrotingsfactor voor dynamische invloeden

Er wordt gekeken naar twee belastingsgevallen, zoals in figuur E.4 afgebeeld, in twee verschillende

richtingen. Daarbij wordt op het eerste kwart van het translatievlak gerekend met de factor +0.7

winddruk, over de middelste helft met –1.2 zuiging en over het achterste kwart met een factor –0.5

zuiging.  Deze zouden gecombineerd moeten worden met interne onder- en overdruk.

Figuur E-5 Wind Asym. 2 en 3
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E.3 Toetsing van de elementen

Voor het toetsen van de elementen is een excelsheet gebruikt, zie hiervoor de Cdrom

/Ansysmodel/Toetsing/Staafkrachten.xls. De staven die op druk belast worden, worden getoetst op

knik volgens knikstabiliteit volgens NEN 6710 Aluminium constructies, artikel 12.1.1. De staven die op

trek belast worden en de kabels, worden getoetst aan de sterkte van de doorsnede. De

maximale krachten in de staven worden bepaald in de eerste werkblad van dit sheet. Dit ziet er als

volgt uit:

CONTROLE OP NORMAALKRACHTEN
LINK_scharnierende
knooppunten
GEOMETRIE gegevens translatiekoepel met identieke cirkels

R 20000 mm
Gridmaat 2000 mm
Oppervlak omhullend 2730 m
Oppervlak Grond 1512.74 m
PROFIELEN_ staven
profiel ronde buis
buisprofiel buiten diameter/
breedte

80 mm

wanddikte 5 mm
A profiel 1178.10 mm2
Iy profiel 832031.18 mm4
Iz 832031.18 mm4
Wy profiel 5200.19 mm3
Wz 5200.19 mm3
profiellengte 2914 m gegevens uit pascal uitvoer
PROFIELEN_kabels
spiral strand 6+1
fullfactor f 0.77
verseilfactor ks 0.90
factor ke 0.90
diameter 8 mm 2 stuks
Am kabel 77.41 mm2
kabellengte 4037 m gegevens uit pascal uitvoer

MATERIAAL GEGEVENS
PROFIELEN_ staven
vloeisterkte 250 N/mm2
E modulus 70000 N/mm2
PROFIELEN_kabels
nominale breuksterkte 1570 N/mm2
E modulus 170000 N/mm2
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PROFIELEN_staven
Maximale Drukkracht (knik) in de y richting
Knikkracht in een staaf op druk en buiging belast - ALUMINIUM KNIKKROMMEN

KNIKKROMME
alpha-k lambda-0 Npl = A * fy Fe lambda-rel omega-

buc
Ncmax spanning

kromme a 0.21 0.2 -294524 143707 1.432 0.403 -118637 -100.70218
kromme b 0.526 0.2 -294524 143707 1.432 0.331 -97580 -82.828643
kromme c 1.157 0.2 -294524 143707 1.432 0.253 -74442 -63.188284
Maximale Drukkracht (knik) in de z richting
Knikkracht in een staaf op druk en buiging belast - ALUMINIUM KNIKKROMMEN

KNIKKROMME
alpha-k lambda-0 Npl = A * fy Fe lambda-rel omega-

buc
Ncmax spanning

kromme a 0.21 0.2 -294524 143707 1.432 0.403 -118637 -100.70218
kromme b 0.526 0.2 -294524 143707 1.432 0.331 -97580 -82.828643
kromme c 1.157 0.2 -294524 143707 1.432 0.253 -74442 -63.188284
Maximale drukkracht in de staven
van de knikkrachten in de y en de z richting worden hier de kleinste waarden weergegeven
kromme a -118636.96 N toetsen volgens kromme: a
kromme b -97580.196 N -118636.96 N
kromme c -74441.943 N

Maximale trekkracht
Ftrek 294524.311 N

PROFIELEN_kabels
Minimale breukkracht
Ftrek 98440.8256 N Am*ftrek*ks*ke volgens DIN 18800



i / x
-17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

j / y 17    KNOOPNUMMERS_link 524 559 594 629 664 699 734
16 522 557 592 627 662 697 732
15 451 486 521 556 591 626 661 696 731 766 801
14 380 415 450 485 520 555 590 625 660 695 730 765 800 835 870
13 344 379 414 449 484 519 554 589 624 659 694 729 764 799 834 869 904
12 308 343 378 413 448 483 518 553 588 623 658 693 728 763 798 833 868 903 938
11 272 307 342 377 412 447 482 517 552 587 622 657 692 727 762 797 832 867 902 937 972
10 236 271 306 341 376 411 446 481 516 551 586 621 656 691 726 761 796 831 866 901 936 971 1006
9 200 235 270 305 340 375 410 445 480 515 550 585 620 655 690 725 760 795 830 865 900 935 970 1005 1040
8 164 199 234 269 304 339 374 409 444 479 514 549 584 619 654 689 724 759 794 829 864 899 934 969 1004 1039 1074
7 163 198 233 268 303 338 373 408 443 478 513 548 583 618 653 688 723 758 793 828 863 898 933 968 1003 1038 1073
6 127 162 197 232 267 302 337 372 407 442 477 512 547 582 617 652 687 722 757 792 827 862 897 932 967 1002 1037 1072 1107
5 126 161 196 231 266 301 336 371 406 441 476 511 546 581 616 651 686 721 756 791 826 861 896 931 966 1001 1036 1071 1106
4 20 90 125 160 195 230 265 300 335 370 405 440 475 510 545 580 615 650 685 720 755 790 825 860 895 930 965 1000 1035 1070 1105 1140 1210
3 19 89 124 159 194 229 264 299 334 369 404 439 474 509 544 579 614 649 684 719 754 789 824 859 894 929 964 999 1034 1069 1104 1139 1209
2 18 88 123 158 193 228 263 298 333 368 403 438 473 508 543 578 613 648 683 718 753 788 823 858 893 928 963 998 1033 1068 1103 1138 1208
1 17 87 122 157 192 227 262 297 332 367 402 437 472 507 542 577 612 647 682 717 752 787 822 857 892 927 962 997 1032 1067 1102 1137 1207

-2 16 86 121 156 191 226 261 296 331 366 401 436 471 506 541 576 611 646 681 716 751 786 821 856 891 926 961 996 1031 1066 1101 1136 1206
-3 15 85 120 155 190 225 260 295 330 365 400 435 470 505 540 575 610 645 680 715 750 785 820 855 890 925 960 995 1030 1065 1100 1135 1205
-4 14 84 119 154 189 224 259 294 329 364 399 434 469 504 539 574 609 644 679 714 749 784 819 854 889 924 959 994 1029 1064 1099 1134 1204
-5 118 153 188 223 258 293 328 363 398 433 468 503 538 573 608 643 678 713 748 783 818 853 888 923 958 993 1028 1063 1098
-6 117 152 187 222 257 292 327 362 397 432 467 502 537 572 607 642 677 712 747 782 817 852 887 922 957 992 1027 1062 1097
-7 151 186 221 256 291 326 361 396 431 466 501 536 571 606 641 676 711 746 781 816 851 886 921 956 991 1026 1061
-8 150 185 220 255 290 325 360 395 430 465 500 535 570 605 640 675 710 745 780 815 850 885 920 955 990 1025 1060
-9 184 219 254 289 324 359 394 429 464 499 534 569 604 639 674 709 744 779 814 849 884 919 954 989 1024

-10 218 253 288 323 358 393 428 463 498 533 568 603 638 673 708 743 778 813 848 883 918 953 988
-11 252 287 322 357 392 427 462 497 532 567 602 637 672 707 742 777 812 847 882 917 952
-12 286 321 356 391 426 461 496 531 566 601 636 671 706 741 776 811 846 881 916
-13 320 355 390 425 460 495 530 565 600 635 670 705 740 775 810 845 880
-14 354 389 424 459 494 529 564 599 634 669 704 739 774 809 844
-15 423 458 493 528 563 598 633 668 703 738 773
-16 492 527 562 597 632 667 702
-17 490 525 560 595 630 665 700

Figuur B.1 Knoopnummers in het Ansys model

Knoop 612 is de knoop in de top
In de zijkanten wordt vooral gekeken naar de knopen:     87    –   122 –        157

  597 –   598 –        599
  627 –   626 –        625
1067 –      1102 –      1137

 x (i)

  y (j)

612
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